
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 13.09.2012
Tidspunkt: 09:00

I tillegg innkalles alle hovedutvalgsledere og rådmannens ledergruppe til ROBEK møte med 
møtestart kl 11:00 – 13:30.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Fra kl 09:00 – 11:00 og fra kl 13:30 og frem til møteslutt

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 33/12 Referatsaker
Referatsaker følger ikke med i papirutgaven av 
innkallingen. 

RS 7/12 Revidert budsjett 2012 og vedtak om låneopptak 2012 -
tilbakemelding fra Fylkesmannen

Fylkesmannen

2011/4225

RS 8/12 Søknad om driftstilskudd Stiftelsen Amathea 
Troms/Finmark

2012/232

RS 9/12 Utvida investeringsramme - rentekompensasjonsordninga 
for kyrkjebygg

2012/232

RS 10/12 Oppsummering årsregnskapet 2011 2011/4780

RS 11/12 Høyhastighets brebåndsnett i hele Troms - alternative 
utbyggingsmodeller

2010/3938

RS 12/12 420 kv kraftledninger Ofoten - Balsfjord og Balsfjord -
Hammerfest - Oversendelser av klager

2009/6987

PS 34/12 Investeringsbudsjettet 2012 2011/4225

PS 35/12 Kvartalsrapport 2.kvartal 2012 2011/4225

PS 36/12 Desentraliserte hjemmetjenester 2012/3586

PS 37/12 Søknad om skjenkebevilling 28.09.2012 -
Kronebutikken

2011/4049

ROBEK-MØTE

           Fra kl 11.00 – 13:30

Innkalles:
Fylkesmannen, formannskapet, hovedutvalgsledere, og rådmannens ledergruppe

Agenda:

 Kort innledning. Økonomien i Nordreisa kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/ 
Fylkesmannen

 Økonomisk status i 2012 og status i forpliktende plan v/ Nordreisa kommune
 Arbeidet med budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 v/ Nordreisa kommune
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PS 33/12 Referatsaker



Fylkesmannen i Troms
Rornssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

Nordreisa kommune

9156 Storslett 


Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 20 45 22.08.2012 2012/531 - 14 331.1

Deres dato Deres ref.
15.06.2012 2011/4225-16

NORDREiSAKOMMUNE
SERVICEKONTORET

iga.02---
L:2 "

Revidert budsjett 2012 og vedtak om låneopptak 2012 - tilbakemelding fra
Fylkesmannen

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 15. juni 2012 med
tilbakemelding på vårt brev av 31. mai 2012 angående status i forpliktende plan for
inndekning av underskudd. Som vedlegg til brevet følger melding om vedtak om revidering
av budsjett 2012 (drift og investering), som Fylkesmarmen ba om å få oversendt i brev av 19.
mars 2012 om lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2012. I dette brevet ble behandling
av søknad om godkjenning av låneopptak stilt i bero inntil kommunestyret har vedtatt et
revidert budsjett for 2012.

Fylkesmannen godkjenner låneopptak på totalt kr. 25.000.000,- i 2012. Det legges til
grunn at ubrukte lånemidler på kr. 39.511.449,20,- disponeres i sin helhet til å finansiere
investeringsbudsjettet for 2012.

I budsjettrevideringen vises det til regnskapsresultatet for 2011. Nordreisa kommunestyre
-vedtok i møte 7. juni 2012, under sak 29/12, årsregnskapet for 2011. Det fastsatte regnskapet
er gjort opp i balanse. Det ble dekket inn kr. 7.679.595,- av tidligere års underskudd, mot kr.
10.311.540,- som var forutsatt i forpliktende plan for inndekning av underskudd.

Forpliktende plan for inndekning av underskudd

Som følge av det endelige regnskapsresultatet i 2011, justeringer i budsj ett 2012 og
Fylkesmannens tilbakemelding i brev av 19. mars 2012 ang. lovlighetskontroll av budsjett
2012, er det satt opp en ny forpliktende plan for inndekning av underskudd:

Fy Ikeshuset, 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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Underskudd (år)




Inndekning (tusen kr.)
201220132014 SUM

2004




5 324




5 324
2007




2 431




2 431
2008




759 5 105 2 231 8 095
2009




759 3 588 4 347
2010




1 777 1 777 1 777 5 332




SUM 10 291 7 641 7 597 25 529

Nordreisa kommune har pr. 31. desember 2011 et samlet underskudd på 25,529 millioner
kroner som skal dekkes inn iht. ovenstående oppsett. Kommunal- og regionaldepartementet
godkjente i brev av 6. oktober 2010 at Nordreisa kommune foretar inndekning utover 4 år, jf.
kommuneloven (koml.) § 48 nr. 4. Godkjenningen forutsatte at inndekning av underskuddet
fra 2003 måtte være ferdig i 2010. Kommunen klarte ikke dette, men i 2011 ble resten av
underskuddet fra 2003 (4,465 millioner kroner, samlet underskudd opparbeidet i 2003 var på
10,65 mill. kr.) dekket inn. Videre krever departementets godkjenning at underskuddene fra
2004 og 2007 dekkes inn i løpet av 2012. Inndekning av underskuddene fra 2008 og 2009 må
skje i løpet av 2014. Dette er innarbeidet i kommunens plan.

Driftsbudsjett 2012

Kommunestyret behandlet i møte 24. mai 2012, under sak 13/12, revidering av budsj ett 2012.
Manglende inndekning i 2011 på kr. 2.631.945,- i forhold til budsjettert nivå i 2011 er
innarbeidet i revidert budsjett 2012. Det er vedtatt en rekke nye utgiftsreduserende og
inntektsøkende tiltak for å finne rom for denne nødvendige ekstrainndekningen.

I saksopplysningene til vedtaket i sak 13/12 vises det til at kommunen iht.
økonomirapporteringen for 1. kvartal 2012 «har kontroll over budsjetterte utgifter og
inntekter». Det gis imidlertid ikke en oversikt over hvilken effekt de allerede vedtatte tiltak
har (jf. opprinnelig budsj ett), noe Fylkesmannen ba om i brev av 31. mai 2012. Ettersom
budsjettrevideringen omhandler nye tiltak for å saldere den ekstra budsjettutfordringen, legger
Fylkesmannen til grunn at de tiltak som ble innarbeidet for å saldere opprinnelig budsj ett, jf.
vedtak i sak 72/11, har effekt som forutsatt. Vi er imidlertid svært opptatt av å holdes orientert
om den økonomiske utviklingen i kommunen, og vi vil be om ny rapportering i høst angående
status i forpliktende plan og de tiltak som er vedtatt (både iht. opprinnelig og revidert
budsjett) for å skape balanse.

Vi vil nok en gang understreke viktigheten av at de konkrete tiltak som er vedtatt for å skape
balanse i 2012 og klare inndekning av underskudd følges nøye opp både administrativt og
politisk, og at tiltak som ikke har effekt som forutsatt erstattes av andre tiltak.
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Investeringsbudsjett/låneopptak 2012

Kommunestyret behandlet i møte 7. juni 2012, under sak 32/12, investeringsbudsjettet for
2012. Det reviderte investeringsbudsjettet er vedtatt med en samlet ramme på kr.
75.243.136,-. I opprinnelig vedtatt investeringsbudsjett var samlet ramme på kr. 63.903.740,-.
Investeringsbudsjettet er med andre ord økt med kr. 11.339.397,-. Dette har sammenheng med
at kommunen budsjetterer på nytt ubrukte lånemidler fra tidligere år, jf. merknad og spørsmål
i vårt brev av 19. mars 2012. Fylkesmannen vil gi honnør til kommunen for det arbeid som er
gjort for å rydde opp i investeringsbudsjettet.

Investeringsbudsjettet på kr. 75.2432.136,- skal finansieres delvis med nye lånemidler og
delvis med ubrukte lånemidler. Kommunestyret har vedtatt et låneopptak på kr. 47.754.265,-,
rnens ubrukte lånemidler står for resten av finansieringen. Kommunen hadde pr. 31. desember
2011 ubrukte lånemidler på til sammen kr. 39.511.449,20,-. Det er vedtatt at kr. 27.488.871,-
av dette skal brukes til å finansiere investeringer i 2012. Det reviderte investeringsbudsjettet
består av til sammen 22 tiltak.

Forutsetningene for Fylkesmannens lånegodkjenning er for det første at
låneopptaket er til lovlig formål, jf. koml. § 50. Det kan tas opp lån for å finansiere
investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Det kan kun tas opp lån
til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Fylkesmannen vurderer det slik at alle tiltak som er
oppført i budsjettet er lovlige låneformål, og lovkravet anses dermed som oppfylt i Nordreisa
kommunes tilfelle.

Låneopptak må være innarbeidet i årsbudsj ettet, og budsj ettet må være i samsvar med
kommunelovens bestemmelser. Lovens formulering innebærer ikke noe krav om at det
enkelte tiltak er spesifisert ved særskilt bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de
investeringsrammer som kommunestyret har fastsatt (0t.prp. nr. 43 1999-2000 s 81.).
Nordreisa kommune har satt opp investeringsbudsjettet med særskilt bevilgning pr tiltak.

Det er en viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs. renter/avdrag,
driftskonsekvenser m.m., er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan. Så langt
Fylkesmannen kan se er kapitalutgiftene ved nye låneopptak innarbeidet i økonomiplanen.
Som følge av budsjettrevideringen som er gjort vil ikke rente- og avdragsbelastningen øke i
forhold til nivået i opprinnelig budsj ett, på grunn av bruk av ubrukte lånemidler.

Lånegjelden i Nordreisa kommune har økt betydelig de siste årene, og netto lånegjeld er pr
2011 på 87,9 % av brutto driftsinntekter. Dette er 13,9 prosentpoeng over landsgjennomsnittet
u/ Oslo og 21,1 prosentpoeng over gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 3. Gjennomsnittet i
Troms er 89,9 %. Fylkesmannen er klar over at en relativt stor andel av lånegjelden i
kommunen er knyttet til VAR-sektoren, som finansieres gjennom gebyrer.

Investeringsbudsjettets profil, herunder hvorvidt låneopptaket er til tiltak som er en lovpålagt
oppgave eller ikke, har betydning for hvorvidt Fylkesmannens mener at det bør legges
restriksjoner på kommunens låneopptak. Vår generelle oppfatning av kommunens budsjett og
okonomiplan og kommunens evne til å følge forpliktende plan for inndekning av underskudd
er også sentrale faktorer.
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Nordreisa kommune har de siste årene hatt vesentlige problemer med å følge forpliktende
plan for inndekning av underskudd. Departementet har innvilget kommunen forlenget
inndekningstid, men kommunen har ikke klart å følge denne planen. Det ble ikke dekket inn
noe i årene 2007-2010, og kommunen pådro seg i stedet nye underskudd. I 2011 ble det
dekket inn kr. 7,68 millioner mot budsjettert 10,31 millioner lu-oner, dvs. 2,63 millioner
mindre enn budsjettert. I saksopplysningene til vedtaket i sak 13/12 vises det til at kommunen
iht. økonomirapporteringen for 1. kvartal 2012 har kontroll over budsjetterte utgifter og
inntekter.

En handlingsregel er at kommunen ikke bør ta opp mer lån pr år enn hva den betaler i årlige
avdrag. Dette er spesielt viktig i en situasjon der kommunen har høy lånegjeld, en sårbar
økonomi med lite eller ingen økonomiske buffere og et stort merforbruk som skal dekkes inn.
Vedtatt låneopptak til investeringer i anleggsmidler i 2012 er på kr. 37.754.265,61 (kr.
47.754.265,61 fratrukket videreformidlingslån på kr. 10.000.000,-), mens budsjetterte
avdragsutgifter i 2012 utgjør kr. 17.621.376. Kommunen har dermed i utgangspunktet ikke
overholdt denne handlingsregelen. Sett i sammenheng med kommunens problemer med å
dekke inn underskudd som planlagt, og de tiltak det søkes om godkjenning av låneopptak til,
ser Fylkesmannen grunn til å være restriktiv med å godkjenne låneopptak.

En del av det vedtatte låneopptaket skal gå til VAR-investeringer og til videreformidling.
Siden dette er selvfinansierende tiltak, er låneopptak til slike tiltak forbundet med mindre
risiko for kommunen. Når det gjelder videreformidlingslån minner likevel Fylkesmannen om
at kommunen påfører seg en tapsrisiko på 25 % av lånene som videreformidles. Kommunen
anbefales derfor å ta de av Husbanken anbefalte avsetninger til tapsfond.

Fylkesmannen viser til Kommunal- og regionaldepartementets veileder for budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Her slås det fast at det ikke er gitt
regler om at den enkelte investeringsramme eller det enkelte investeringsprosjekt skal
detaljfinansieres etter ulike finansieringskilder, eller at kommunestyret skal ta stilling til
nærmere finansiering av enkeltprosjekter. Derfor vil det være av underordnet betydning
hvordan midler fra ulike investeringskilder internt i budsj ettet henføres til enkeltprosjekter
eller sektorspesifikke investeringsrammer.

Veilederen anbefaler felles finansiering av alle investeringsprosjekter, uten å fordele
finansieringskildene på enkeltprosjekter. Alle midler er frie og anses som felles finansiering
av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre. Det er heller ikke behov
for å knytte ubrukte lånemidler til konkrete prosjekter. Fylkesmannen legger disse føringene
til grunn ved behandling av søknad om godkjenning av låneopptak.

Når det gjelder resten av de ubrukte lånemidlene på kr. 12.022.578,64,- er det oppgitt
følgende i saksfremlegget til sak 32/12 av 7. juni 2012:

«Kommunen har i tillegg 11prosjekter som krever omdisponeringer, daprosjektene
enten ikke ble gjennomfort eller er avsluttet ogferdigstilt. Administrasjonen har
startet gjennomgangen av prosjektene for å avklare om det har blitt benyttet
driftsmidler i stedetfor investeringsmidler, og administrasjonen skal komme tilbake til
de aktuelle prosjektene i budsjettetfor 2013.»
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Ved vedtak om investeringsbudsjett vil det overordnede for økonomien være at budsjettet
samlet sett er i finansiell balanse det enkelte år. Slik Fylkesmannen har forstått gjennom
dialog med kommunen, er det vedtatt bruk av ubrukte lånemidler på kr. 27.488.870,56,- av
t otalt kr. 39.511.449,20,- og et nytt låneopptak på kr. 47.754.26,61,- med bakgrunn i den
likviditetsmessi e situasjonen i kommunen.

Dersom en kommune opplever likviditetsmessige utfordringer, er det etter koml. § 50 nr. 5
adgang til å ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Etter koml. §
50 nr. 7 b andre punktum kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende den
niaksimale periode for inndekning et regnskapsmessig underskudd. Nordreisa kommune har,
så langt Fylkesmannen kjenner til, ikke tatt opp likviditetslån i 2012. Opptak av likviditetslån
er gjenstand for godkjenning fra Fylkesmannen etter koml. § 60 nr. 1.

Fylkesmannen viser til at samlet finansieringsbehov i investeringsbudsjettet er kr.
75.243.136,17,-. Med utgangspunkt i at det ikke er behov for å knytte ubrukte lånemidler til
konkrete prosjekter, forutsetter Fylkesmannen at ubrukte lånemidler på totalt kr.
39.511.449.20,- disponeres i 2012 og at behov for nytt låneopptak reduseres tilsvarende.

IMht. låneopptak til Guleng 3 på kr. 7.000.000,- har Fylkesmannen tidligere, jf. vårt brev av
22. mars 2011, besluttet å avvente godkjenning av låneopptak til dette tiltaket til det er avklart
om og hvor mye kommunen får i investeringstilskudd. Dette er pt. ikke avklart, slik at saken
inntil videre vil stå i bero. Kommunen anmodes om å søke om lånegodkjenning på nytt når
tilsagn om investeringstilskudd er mottatt.

Få bakgrunn av kommunens vedvarende problemer med å følge forpliktende plan for
inndekning av underskudd, ser Fylkesmannen behov for legge restriksjoner på nye
låneopptak i kommunen. Det faktum at kommunen har fått forlenget inndekningstid av
departementet har stor betydning for vår vurdering. Konkret reduseres rammen for
låneopptak fra kr. 28.731.686,97,- ( dvs. 75.243.136,17,- fratrukket ubrukte lånemidler
på kr. 39.511.449,20 og lånebehov til Guleng 3 på kr. 7.000.000,-) til kr. 25.000.000 - i
2012.

_Ncermereom Halti II

Kommunestyret har vedtatt låneopptak i 2012 til Halti II på kr. 500.000,-. Det oppgis at Halti
II skal eies og driftes av Nordreisa kommune. Kravet om at det kun kan tas opp lån til
investeringer «til eget bruk» anses ut fra dette som oppfylt.

Bygging av Halti II er i budsjett/økonomiplan oppgitt å ha en totalkostnadsramme på 59,5
rnillioner 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.
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På nettsidene til Halti (Haltiportalen) står det at Halti næringshage skal bidra til regional
næringsutvikling i hele Nord-Troms. I følge planene som har blitt forelagt Fylkesmannen skal
Halti II huse en rekke aktører som det etter hvert skal inngås forpliktende leieavtale med.
Nord-Troms Museum, Halti nasjonalparksenter, Halti kvenkultursenter og Halti næringshage
skal iht. planene alle være leietagere i det nye bygget. I tillegg skal det være formidlingssal og
kulturskole i bygget. Store deler av aktivitetene som investeringen skal generere er ikke
knyttet til lovpålagte oppgaver, foruten kulturskole. Den økonomiske balansen i prosjektet er
hovedsakelig basert på leieMntektene fra de ulike aktørene. Etter Fylkesmannens syn
eksponeres kommunen for en relativt stor risiko ved å engasjere seg i et slikt prosjekt.

Som vi påpekte i vårt brev av 19. mars 2012 med lovlighetskontroll av årsbudsjett 2012
fremstår de økonomiske overslagene i prosjektet som optimistiske ved at det er lagt til grunn
at prosjektet skal gå med overskudd i alle år i økonomiplanperioden. I brevet ble det også
understreket at Fylkesmannen ville 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, ble det anført at dette ville måtte avventes til
prosjektering og innhenting av anbud er gjennomført, og utgifter og inntekter i større grad er
kvalitetssikret av kommunen. Videre ville Fylkesmannen se an den økonomiske utviklingen i
kommunen i 2012, og kommunens evne til å dekke inn tidligere års underskudd.

Fylkesmannen godkjenner som sagt et låneopptak på kr. 25.000.000,- i 2012. Det er ut
fra dette opp til kommunestyret å bestemme hvorvidt kommunen skal bruke lånemidler
i 2012 til å gjennomføre forprosjektet i Halti II for å innhente anbud og kvalitetssikre
utgifter og inntekter. Dersom det etter forprosjektet skulle vise seg at de økonomiske
forutsetningene i prosjektet er endret i negativ retning, vil dette kunne få betydning for
vår behandling av søknad om låneopptak i 2013 og videre. I denne vurderingen vil vi
også legge stor vekt på den økonomiske utviklingen i kommunen i 2012 og realismen i
budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og
regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Fylkesmannen godkj enner låneopptak på totalt kr. 25.000.000,- i 2012.
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Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

Btr d M. Pedersen
ng. fylkesmann

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad

,d,re~-/I1
n-Peder Andreassen

avdelingsdirektør
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mathe

Veilednirigstjerieste for gravide

Stiftelsen Amathea
Avd.Troms og Finnmark

Stortorget 2, 9008 Tromsø
Telefon 77 68 92 10

E-post: post@amathea.no
Internett: www.amathea.no

Bankgiro 8200.01.78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

Troms(3,10. juli 2012

VEILEDNINGSKONTORET FOR TROMS/FINNMARK

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide i Troms/Finnmark søker med dette
om kr. 3.000,- i driftstilskudd for år 2013.

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskaps-
avbrudd.

Stiftelsen Amathea tilbyr:
informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
samtale underveis og etter fullført svangerskap
samtale før og etter abort

Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket
svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til
kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt
uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen har over 34 års erfaring på dette området. Det er et
lavterskeltilbud som er gratis for brukerene. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge. I 2011 ble det
gitt 11210 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom
bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF),
fylkeskommunene og kommunene. Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefontjeneste som
betjenes hverdager 08-20. Mer informasjon finnes på våre nettsider www.amathea.no.

I 2006 ble Stiftelsen Amathea evaluert av SINTEF Helse på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet.
Rapporten "Evaluering av stiftelsen Amathea —en rådgivningstjeneste for gravide"forelå i august 2006.
SINTEF Helse konkluderer i sin evalueringsrapport med at Stiftelsen Amathea gir et kvalitativt godt
veiledningstilbud og fremhever de ansattes spesialkompetanse og solide modeller og metoder for
tjenestetilbudet. Årlig gjennomfører Stiftelsen Amathea brukerundersøkelse som viser svært stor grad av
tilfredshet blant våre brukere.
Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle
kvinners rett til informasjon og veiledning. Stiftelsen Amathea jobber også med å forebygge ikke planlagte
svangerskap og aborter i form av prevensjonsundervisning og gjennom å spre kunnskap om kropp, helse
og seksualitet. Se nettsiden www.unqoggravid hvor Stiftelsen Amathea har utarbeidet et nytt interaktivt
studiemateriell. Undervisningsmaterialet består av en film samt et undervisningsverktøy med fakta og
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Amathe
Veiledningstjeneste for grovide

forslag til oppgaver. Det er oversatt til engelsk, spansk, somali og urdu. Samisk oversettelse er under
arbeid.
I tillegg har Stiftelsen Amathea en aktiv satsning på minoritetshelse og er med i kampen mot
kjønnslemlestelse, jamfør "Handlingsplan mot kjønnslemlestelse". Vi tilbyr også gratis kondomer,
graviditetstesting, støtte og veiledning.

Amathea Troms/Finnmark
Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Troms/Finnmark ligger i Tromsø. Kontoret har faglig kvalifisert
personale. Veiledningskontoret har åpent mandag —fredag kl 0800-1530.

Nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2011:
601 konsultasjoner.
3 svangerskapskurs for gravide kvinner og 1 mor-barn gruppe —til sammen 24 brukere og 28
kurskvelder.
Undervisning til 180 elever/studenter ved ungdomsskoler, helsesøster- og jordmor utdanningen
ved Universitet i Tromsø.
samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene, bl.a:

Samarbeid med Tromsø Mottakssenter, legetjenesten for asylanter, RVTS Nord (Vold og
traumesenter), SMISO, Sosialmedisinsk senter, ruskonsulenter i kommunen.
Møte med helsesøstre i Harstad kommune, samarbeid med helsesøstre ved
ungdomshelsestasjon i Tromsø og Studenthelsestasjonen.
Deltakelse ved konferansen Seksuell helse i Finnmark med stand og informasjon til
helsesøstre/jordmødre i Finnmark.
Sex og Samlivsundervisning i ungdomsskolen sammen med helsesøster.
Deltakelse ved ulike konferanser med stand og markedsføring av Amathea.

I 2011 har vi hatt nært samarbeid med Tromsø Mottakssenter og gjennomført svangerskapskurs for
minoritetskvinner. I 2012 fortsetter vi dette samarbeidet med et gruppetilbud for kvinnelige asylanter med
fokus på kropp, grenser, prevensjon og familieplanlegging. Presentasjon av undervisningsopplegget

www.un o ravid.no som redskap i det forebyggende arbeidet med ikke planlagt graviditet og abort, vil

bli gjennomført september 2012 i Hammerfest.

Vedlagt er Stiftelsen Amathea årsrapport for 2011 med årsregnskap, revisjonsberetning og styrets
årsberetning.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Overføring av driftstilskudd: Bankkontonr. 8200.01.78639

Vennlig hilsen

Hildegunn Å. Bomnes
Direktør
Vedlegg

Inger Pedersen
Veileder/sykepleier
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Stiftelsen Amathea

StIftelsenAmatheaer en landsdekkendehelsegenest&somarbeideri henholdtil Lov am svangerskaps-
avbrudd.

StiftetsenAmatheatilbyr:
-> informasjonog veiledningvedvalgknyttettil svangerskapog abort
-> samtaleunderveisog etter fullførtsvangerskap
-->samtalefør og etterabott
-> #enestersom bldrar til samfunnetsarbeldmed å forebyggeuensketsvangerskapog abort

StiftelsenAmatheabidrarvideretil utviklIngav ny kunnskapogøkt kompetanseI samfunnet
knyttettil kvinnehelseog psykososialeutfordringerved uønsketsvangerskapog abort

(StiftelsenAmatheas vedtekter

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en helsetjeneste
som arbeider med å oppfylle retten kvinner og par har
til informasjon og veiledning med hjemmel i lov om
svangerskapsavbrudd.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i
Norge som har veiledning overfor kvinner, som har
blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Driften
finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Helse-
og omsorgsdepartementet med delfinansering fra de
regionale helseforetakene, fylke og kommunene. Det
fremgår av Regjeringens "Handlingsplan for forebyg-
ging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015" at
Stiftelsen Amathea skal inneha en rolle i forebygging
av uønskede svangerskap og abort med et spesielt fo-
kus på minoritetsgrupper.

De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal
brukes mest mulig effektivt til primæroppgaven; infor-
masjon og veiledning til kvinner og par som står i en
valgsituasjon ved uønsket graviditet. I arbeide med å
forebygge uplanlagt svangerskap og abort har vi et
spesielt fokus på jenter - kvinner med minoritetsbak-
grunn og deres seksuelle og reproduktive helse og
kampen mot kjønnslemlestelse. Administrasjonen har
vært holdt marginal, mens det har vært prioritert å op-
timalisere selve tjenestetilbudet.

Stiftelsen Amathea har pr. 31.12.2011 13 veilednings-
kontor. Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo og
ledes av direktør Hildegunn Bomnes.

Verdlgrunnlag

Visjon:
Gjennomvelledning,styrkekvinnertIl å gjøre
egnevalg

Motto:
Gravldogusikker?Ditt valg—dineverdler.

Verdt:
Brukernebltrmøttmedrespektoganerkjen-
nelseavprofesjonelthelsepersonettDensamme
respektoganerkjenneiseskalogsågjennomsyre
organIsasjoneninnad.

(StittelsenAmatheasvedtekterp)

Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet
Pr. 31.12.2011 er det i Stiftelsen Amathea 30 ansatte
fordelt på 24 årsverk. Veilederne har helse/sosialfaglig
høyskoleutdannelse.
De er inndelt i 5 regionale team som får faglig veiled-
ning hos ekstern psykiater eller psykolog månedlig.

Stiftelsen Amathea har fokus på helsepersonell lovens
krav til faglig forsvarlighet. En helhetlig IKT-Iøsning ble
implementert i Stiftelsen Amathea i 2006. Den inne-
holder et elektronisk pasientjournalsystem med fel-
les timeavtalebok og landsdekkende telefonisystem.
Tilbud om tilgjengelighet på telefon 08-20 alle hver-
dager er videreført i 2011.

' I flg. Sosial og Helsedirektoratet, brev datert 1.12.2006
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Mary Anita Kjøndahl, Bodø og Randi Stokke Johnsen, Drammen har
arbeidet i 20 år i organisasjonen og ble feiret på Hvaler da vi hadde ansat-
tesamling.

Historikk
Stiftelsen Amathea ble etablert
1978 under navnet Alternativ til
Abort i Norge, I 2003 endret stiftel-
sen navn tilAmathea. Høsten 2004
vedtok stiftelsens styre å foreta en
organisasjonsgjennomgang med
sikte på å styrke kvaliteten på tje-
nesten, gjøre den mer kostnadsef-
fektivog finne fram til en rasjonell
styringsmodell.
Nye vedtekter for stiftelsen ble ut-
arbeidet, og disse trådte i kraft 15.
mars 2006 etter godkjenning av
Lotteri- og stiftelsestilsynet. Sam-
me år evaluerte SINTEF Helse stif-
telsens virksomhet på oppdrag fra
Helse- og omsorgsdepartementet.
Evalueringen ble sammenfattet i
rapporten "Evaluering av stiftelsen
Amathea en rådgivningsgeneste
for gravide".

I 2006 startet Stiftelsen Amathea
en løpende brukerundersøkelse.
Undersøkelsen er formet av seni-
orforsker Wenche Jonassen. Re-
sultatene fra brukerundersøkelsen
og evalueringen har vært viktige
retningsgivere for organisasjons-
utviklingsprosessen som fortsatte i
2011.

Statistikk2
I 2011 ble det gjennomført 11.210 konsultasjoner der 4905
av klientene hadde personlig frammøte. 94 % av klientene
var kvinner. 311 av konsultasjonene var parsamtaler3.

Blant nyregistrerte klienter i 2011 kjenner vi alderen til 62 %.
Blant disse klientene var 29 i aldersgruppen 21-25 år. 13
% var 16 —20 år, 16 % var mellom 26 og 30 år og 20 % var
over 30 år.

Konsultasionene 

De fleste konsultasjonene er personlig frammøte med
samtale på Amatheas veiledningskontorer:

Konsultasjonstype




Personlig frammøte 4.905
Telefon 2.821
E-post 675
SMS 2.589
Annen kontaktmåte 220

Totalt 11.210

Nye lokaler
Møre-og Romsdal sitt lokalkontor i Alesund har vært lokali-
sert ved sykehuset i snart 20 år. Anne Margrethe Sjåvåg tok

utfordringene og fiytta til nye fine lokaler på AMFI Moa øst i
Langelandsveien 51 høsten 2011.

Fra Pasientadministrativt system I-IsPro
Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med egen journal, men registrert som parsamtale

Arsrapport 2011Stiftelsen Amathea
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Gruppetilbud
Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er fødselforberede-

ne kurs for enslige gravide. Det ble i 2011 gjennomført 4329

gruppekonsultasjoner for enslige gravide.

De fleste av våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/

barn grupper i barnas første leveår.

Gruppene tilpasses behovene lokalt. Eksempel på dette er

fødselsforberedende kurs for gravide asylsøkende og flykt-

ninger der også tolker for flere språk er involvert.

Fra 2011 er det tatt i bruk evalueringsskjema til de fødsels-
forberedende kursene for enslige gravide. For slik å sikre

kvaliteten og gi mulighet for systematisk innhenting av erfa-

ring fra kursdeltagerne for videre kvalitetssikring. Resultatet

av undersøkelsen viser at så godt som alle deltagerne var

fornøyde med kurset og det ble påpekt at det å møte andre i

samme situasjon var viktig.

Frivillige

Noen få kontorer tilbyr avlastning for enslige foreldre ved

hjelp av frivillige barnevakter og besøkshjem. I 2011 utgjorde

dette 1120 timer med frivillig innsats.

Resultater
De fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene,
33 % var mellom 20-24 år og nær 17 % var mellom 25-29
år. 24 % var i aldersgruppen 16-19 år. 21 % var i alders-
gruppen over 30 år eller eldre.
86 % var fra kvinner og 13 % fra menn. 6 skjema man-
glet informasjon om kjønn.

Halvparten svarte at de var gifte (49,8 %), samboere
eller hadde kjæreste. En av tre var enslig / single og om-
trent 10 % svarte at de var usikre på forholdets status
og 44 personer oppga ingen informasjon om sivil status.

50 % hadde vært i kontakt med annen helsetjeneste før
de kontaktet Amathea.
42 % hadde ikke vært i kontakt med annen helsetjeneste
før de oppsøkte Amathea.
26 % hadde med seg kjæreste eller samboer til samtale.

Bak runn f r a Amath a ble o s k
Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt behov.
Nesten to av tre deltagere svarte at samtalen dreier seg
om egen graviditet . Videre var de vanligste svarene
"ulike aspekter ved valg om å avbryte/fortsette svanger-
skapet, "forholdet til barnefaren/barnemoren" og "øko-
nomiske rettigheter " som alle ble besvart av 21 % av
deltagerne.

Brukerundersøkelsen 2011
Marit Knapstad (Psykolog,UIB) har tilrettelagt for innførin-

gen av informasjonen fra brukerundersøkelsen til statistisk

programvare, rensking av data og produksjon av deskriptive

resultater og analyser samt produksjon av rapporten. Marit

Knapstad skriver i oppsummering av rapporten:

Nesten alle som svarte opplevde at det var satt av god tid til
dem, at de fikk snakket om det som var viktigog at de hadde
tillittilden de snakket med og uttrykteat vedkommende viste
innsikt i de problemer som ble presentert. Nesten alle ville
også anbefale Amathea tilandre.

Målsettingen med brukerundersøkelsen er å få informasjon

om hva brukerne av Amathea mener om tjenesten de blir

tilbudt. I tilbakemeldingsskjemaet blir brukerne bedt om å

gi noe bakgrunnsinformasjon om seg selv, sin vurdering av

samtalen/e og hva de syntes de fikk ut av kontakten med

Amathea. Det er frivillig for deltakerne å delta i undersøkel-

sen. Utvalget i undersøkelsen er 589 kvinner og menn som

har møtt til samtale på et av Amatheas lokalkontor i løpet av
2011.

Det er ukjent hvor mange spørreskjemaer som er adminis-

trert, det er derfor ikke mulig å gjøre vurdering om hvor stor

andel av deltagerne som gir tilbakemelding.
Det ble i 2011 registret 11.210 konsultasjoner hvorav 4905

ble gjennomført ved personlig frammøte. Sett ut i fra antall

konsultasjoner med personlig frammøte ble det levert svar

på brukerundersøkelsen på 10 %.

Rundt 92 % syntes den de snakket med hadde
svært stor grad eller stor grad av kunnskap om
problemet de presenterte. Og 89 % rapporterte at
samtalen i svært stor grad eller stor grad var til
hjelp for dem i egen situasjon.

94 % ville anbefalt noen de kjenner i en lignende situa-
sjon å oppsøke Amathea.

Hva dreide samtalen seg om?

Ulikeaspektervedvalgomå

N %res.

avbryte/fortsettesvangerskapet 182 32
Forholdettil bamefaren/barnemoren 91 16
økonomiskerettigheter 87 15
Forholdettil familien 49 9
Annet,spesiflser 33 6
% av r = hvormangerespondentersomkryssetav fordeulike
svarkategodeoe.

Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar,
noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 566 svar som indike-
rer at samtalene hos Amathea dreier seg om flere forhold
for de fleste. Svarene i tabellen over viser at hele 21 %
nevnte ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller fullføre
svangerskapet. økonomiske rettigheter og forholdet til
barnefaren/barnemoren gikk igjen i over 32 % av sam-
talene.

Stiftelsen Amathea Arsrapport 2011
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Minoritetshelse

W'ktt5 I sammenheng med den økende globaliseringen har Amathea
hatt prosjekt over Handlingsplanmot kjønnslemlestelse(2008-
2011) der vi har bidradd i det viktige arbeide over hele landet.
Safia Y. Abdi Haase har undervist og veiledet landsdekkende,

- regionaltog lokaltog i 2011ble det lageten rapportover hennes
arbeide;"Kampenmot kjønnslemlestelse—en ildsjelsberetning".
Den kan leses i sin helhet på vår nettsidewww.amathea.no.
Safia har I sitt arbeide med fokus på "retten til et liv uten
vold" vært en av våre pionerer i kampen mot kjønns-
lemlestelse. Hun sier i et intervju at prisen og smerten
må vår generasjontåle for at våre barn
skal slippe å kommeunder kniven...;
'Vi må aksepteresmerten det medfø-
rer oss som foreldre at våre bam får
underlivsjekk, for at de skal stippe
den smerten det vil medføre hvis de

blir kjønnslemlestet.Men, det kommer til å ta tid. Vi må vise alvoret og at vi ikke
kommertil å aksepteredette. Vimå ikke bare snakke,men vi må viseaction. Selv
om folk er i mot meg i forhold til denne uttalelsenså har ting skjedd."

De ansatteved våre lokalkontorhar sammenmed Safia værtaktive medå søke
å nå kvinnermed minoritetsbakgrunnog det er en økning i vårt tilbud rundtom
landet. Det å drive gruppermed kvinner fra mange nasjonaliteter,som igjen gir
gode kulturellemøteplasser,styrker kvinnehelsen.

,

Vi i Amathea Agder ser at stadig flere kvinner med
minoritetsbakgrunnsøker veiledning hos oss. Vi ser
også at det ikke alltid handler om uplanlagt gravi-
ditet, som er vår primæroppgave.Temaer som de
søkerveiledning for omhandlerlikesåofte seksualliv,

parforhold og kjønnslemlestelse.I et stadig mer fler-
kulturelt Norge er det viktig at vi som helsepersonell
holder oss oppdatert på hvordan andre kulturer ten-
ker om kropp,samliv og helse.

RagnhildSørbottenveiledervedlokalkontoreti Agder i samtatemed Temmyog Grace.

6 Arsrapport 2011Stiftelsen Amathea
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Stiftelsen Amathea har gjennom sitt arbeid med
kurdiske kvinnegrupper i Østfold ønsket å bidra til
å gi kjønnslemlestelse i kurdiske områder fokus.
Den 05.11.2011 arrangerte Stiftelsen Amathea
samarbeid med Rådet for kurdernes Rettigheter
(RKR), People Development Aid (PDA) og Kur-
disk delegasjon fra Norsk Folkehjelp et minisemi-
nar om tema "Tvangsekteskap og Vold mot kvin-
ner". Miniseminaret skapte stort engasjement og
hadde nærmere 70 deltagere. Den 26. november
ble det arrangert "Markeringsdag mot kjønnslem-
lestelse" på Håndtverkeren Konferansesenter i
samarbeid med Rådet for kurdernes rettigheter
(RKR). Foredragsholdere var Nadia Khalifa, Geir
Borgen, Organisasjonen WADI og lslamsk Råd
Norge. Titstede var rundt 250 deltagere fra alle de
forskjellige kurdiske områdene og representanter
fra flere kurdiske organisasjoner.

Geir Borgen,
lege/forsker NKVTS,

snakket om helsekonsekven-



ser ved kjønnslemlestelse.

Leder for lslamsk Råd Norge Mehtrab Asfar

Forskning og fagutvikiing

Flere av veilederne er i gang med relevante videre-
utdanninger der flere har tatt mastergrad. Som ledd i
Stiftelsens bidrag til forskning og fagutvikling har, med
finansering av Helsedirektoratet, dr. Asma Abedin sin
Master of Philosophy degree in International Commu-
nity Health, University of Oslo
Målet med studien var å undersøke kunnskap, holdnin-
ger og praksis om familieplanlegging blant sørasiatiske
innvandrerkvinner (13-45 år) i Oslo, Norge. Det ble gjen-
nomført en kvantitativ studie fra august 2010 til desem-
ber 2010 blant 309 kvinner, hvor 23,3 % var rekruttert
fra helsestasjoner, og 76,3 % fra sørasiatiske innvan-
drersamlingssteder.
Blant de 309 respondentene, var en tredjedel fra Pakis-
tan, 72,5 % var første generasjon innvandrerkvinner. Av
respondentene var 73,8 % gift, 62,1 % hadde mindre
enn 12 års utdanning og 41 % var mellom 20-30 år.
58,6 % (181) av kvinnene viste at de har mangel på
kunnskap om familieplanlegging, mens 41,4 % (128)
har gjennomsnittlig kunnskap. 62,5 % fikk informasjon
om familieplanlegging fra sine familiemedlemmer og
venner, bare 33 % av kvinnene hadde fått seksualun-
dervisning på skolen. 79,6 % hadde aldri hørt om sek-
suelt overførbare sykdommer som klamydia. 68,9 % av
respondentene brukte prevensjonsmidler.

Undersøkelsen viser at det fortsatt er utfordringer og
kulturelle barrierer når det gjelder å ta imot informasjon
fra det norske samfunn. Det er derfor fortsatt behov for
sensitive og kulturelle tiltak for å bedre den seksuelle
helsen.

Stiftelsen AmatheaArsrapport 2011
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Primærforebygging og undervisning

s

I samarbeid med Fylkes-
mannen i Sør-Trøndelag
og St. Olavs Hospital
hadde lokalkontoret i
Trøndelag en vellykket
konferanse 6. oktober.
Blant foreleserne var
forsker/ Phd Anneli Kero
fra Umeå universitet på
tema; "Abort, en tabu-
belagt rettigher.

Amathea Trøndelag ved
fv. Runa Munkegård, Berit
Helde og Hege Follestad.

eti

Google.

. 8 I

YouTubi

Linked

- y-AFTOOr

‘2(--)

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Charlotte Andersen har arbeidet aktivt for at Stiftelsen
Amathea skulle være tilgjengelig i Sosiale Media i 2011.,
det er utarbeidet en Media Strategi som tar utgangspunkt
i å være synlig i de mest bruke kanalene og Stiftelsen
Amathea hatt tilstedeværelse i;

Gjennom hele 2011 har Stiftelsen Amathea arbeidet aktivt utadrettet over hele landet for å nå ut med informasjon om tilbu-
det til studenter. Den utadrettede virksomheten har bestått av å være synlig på campus gjennom plakater, klistremerker og
brosjyrer, samt å spre informasjon gjennom tillitsvalgte, studentrepresentanter, helsetjenesten for studenter og andre som
møter studenter i det daglige, som karriererådgivere. Stiftelsen amathea var også tilstede på Norsk Studentorganisasjon
(NSO) som observatører for å møte både nasjonalt, regionalt og lokalt valgte studentrepresentanter.
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Veilederne Maria B,Kvinge
og Marit Abrahamsen fra
lokalkontoret i Rogaland har
hatt stor glede av å under-
vise ungdomsskoleelever i
Rogaland

•117,,,•

I februar 2009 ble filmen og undervisningsopplegget Et

vanskelig valg ferdigstilt og sendt ut til alle Amatheakonto-

rene. Filmens målsetting er å øke kunnskapen om bruk av
prevensjon og forebygge uplanlagt graviditet. Den er rettet

mot elever i 10. klasse og første klasse på videregående
skole. Filmen er også vist på informasjonsmøter for helse-

søstre og andre samarbeidspartnere

Våre veiledere har i 2011 samlet erfaringer fra det nye un-

dervisningsopplegget. Totalt har 5687 fått undervisning.

. Arbeidet med digitaliseringen av undervisningsmaterialet

"Et vanskelig valg" kom i gang i 2011. Materialet ble om-

arbeidet fra perm og DVD til digital nettressurs, og endret

navn til www.ungoggravid.no. Etter digitaliseringen av fil-

men og permen ble materialet oversatt og er nå tilgjengelig

på norsk, engelsk, somali og spansk. Det digitale undervis-

ningsmaterialet kan brukes i sin helhet eller oppdelt i tema.

Trailer for filmen og alle kapitler er også tilgjengelige på
YouTube.

ung og gravid - YouTube

You ung og gravid

Søkeresultater for ung og gravid

Fittrer

r Ouersett resultater tfi mftt språk

Ung & Gravid - Trailer J\G
www.ungoggravid.no

av UngOgGravid for 8 månecfer siden Sett 229 ganger

At
Et vanskelig valg -tema 1
Et vanskelig valg av Stittelsen Amathea

av UngOgGravid for 8 måneder siden

: Gravid?
www.ungoggravid.no

Sett 111 ganger
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Styrets årsberetning 2011
Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetil-
bud med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tjenestetilbu-
det oppfyller retten kvinner har til informasjon og veiledning
med hjemmel i Lov om svangerskapsavbrudd.
Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd
over statsbudsjettet. I Regjeringens Handlingsplan "Fore-
bygging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015 —
strategier for bedre seksuell helse" framgår det at Stiftelsen
Amathea skal inneha en sentral rolle i dette arbeidet.

Styrets arbeide
Det er i 2011 avholdt 6 styremøter og behandlet 24 saker.
Det ble også foretatt valg av nye medlemmer og varamed-
lemmer til styre. Inger Sandanger fra Region Nord og Elvis
Chi Nwosu fra Region Sør-Øst med vara Gunn Britt Eikjok
Andreassen og Lars Erik Flatø.
I 2011 ble Rådet for stiftelsen Amathea awiklet og det ble
endret vedtekter av Lotteri- og Stiftelsestilsynet av 13. april
2011.
I 2011 ble det avholdt to samlinger med alle ansatte, en før
sommeren og en på høsten.

Stiftelsen Amathea har de siste årene arbeidet med å møte
innvandrerkvinner, særlig med fokus mot reproduktiv helse,
også innbefattet arbeide mot kjønnslemlestelse. I samar-
beide med andre organisasjoner var Stiftelsen Amathea
med på markeringsdag med seminar mot vold mot kvinner
i samarbeide med kurdiske organisasjoner med gjester fra
Kurdistan.

Fortsatt drift
Styret legger til grunn fortsatt drift for stiftelsen.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stif-
telsens eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Spesielle forhold
Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller
andre skader som skyldes forhold som har tilknytning til virk-
somheten. Stiftelsen driver ikke virksomhet som forurenser
det ytre miljø.
Sykefraværet i 2011 var samlet på 14,8 % med et korttids-
fravær på 3,2 %.
Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har
sammenheng med virksomhetens art.

Oslo, 15. mars 2012

h i ind Jensen
t releder

mor Andersen Eide
nestleder

frlit 1/7i/}-3;

Maria B. Kvinge
styremedlem

t4.1.1i;er Sandanger

styremedlem

&M.L9tAnu (
Hildeigunn Bomnes

direktør

Nvf:f
Elvis Chi Nwosu

styremedlem

Fra venstre Inger Sandanger, Maria B.Kvinge (annsatterepr), Rigmor Andersen Eide, John Eivind
Jensen ( styreleder) og Elvis Chi Nwosu
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Resultatregnskap 2011

INNTEKTER
Note

1




2011




2010

Tilskudd fra stat




15 444 000 15 465 000
Tilskudd fra fylker/helseforetak




1 832 300 1 582 500
Tilskudd fra kommuner




1 483 618 1 625 234
Private gaver og andre inntekter




1 367 303 1 082 533
Annen driftsinntekt




270 670




195 230
Sum inntekter




20 397 591 19 950 497

DRIFTSKOSTNADER 1





Lønnskostnad 2 13 071 237 11 908 516
Avskrivninger 3




28 361




130 243
Husleie, strøm




3 247 798 2 939 742
Inventar og utstyr




1 353 971 1 800 389
Honorarer 2




454 826




580 205
Kontorrekvisita




120 963




150 467
Medisinsk forbruksvare




19 073




15 932
Møter, telefon, porto




542 366




587 678
Kurs og reiser




746 580




736 342
Annonser, informasjon




229 263




242 106
Annen driftskostnad inkl. prosjektkostnader




225 610




209 676
Sum kostnader




20 040 048 19 301 296

DRIFTSRESULTAT




357 543




649 201

FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER







Renteinntekt




142 276




101 148
Renteutgift




-60 601




-63 167
Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader




81 675




37 981

ORDINÆRT RESULTAT




439 218




687 182

ARSRESULTAT




439 218




687 182

OVERFØRINGER







Overført annen egenkapital




439 218




687 182
Sum overføringer




439 218




687 182

Stiftelsen Amathea Arsrapport 2011

Side 24



Balanse pr. 31.12.11
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andel i Sameiet Meierigården Tønsberg
Depositum husleie
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

EGENSKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital
Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Sum total egenkapital

GJELD
Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter
Andel i sameiet Meierigården Tønsberg
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum total gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Note 31.12.2011 31.12.2010

3




605 680




634 041




605 680




634 041

6




14 420




13 260
4




932 865




878 829




947 285




892 089




1 552 965 1 526 130

1




9 810




55 140




9 810




55 140

4 5 107 763 5 131 838




5 117 573 5 186 978




6 670 538 6 713 108




50 000




50 000




50 000




50 000




4 050 055 3 610 837




4 050 055 3 610 837

5 4 100 055 3 660 837




587 824




612 146




775 445




786 202
6




10 562




11 062




1 196 652 1 642 861




1 982 659 2 440 125




2 570 483 3 052 271




6 670 538 6 713 108
Oslo,15.03.2012

I styret for STIFTELSEN AMATHEA

-

mor Andersen Eide
nestleder

i ind Jensen
st releder

Hil gunn Bomnes
direktør

Inger Sandanger

styremedlem

fkinv
Maria B. Kvinge'J

styremedlem
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Elvis Chi Nwosu

styremedlem
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Noter til regnskapet
Note 1 —Re nska s rinsi er

Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er samme kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmilder er lavere enn
bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart
beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Merverdiavgift
Stiftelsen Amathea har ikke rett til MVA-kompensasjon.

Inntekter
Stiftelsens inntekter består i hovedsak av offentlige tilskudd og private pengegaver. Inntektene regnskaps-
føres når de er opptjent, altså når stiftelsen har en juridisk rett til inntekten, når det er rimelig sikkert at den
vil bli mottatt, og den kan måles med tilstrekkelig pålitelighet.

Kostnader
Kostnader sammenstilles med utgangspunkt i aktivitetene som medfører forbruk av midlene, og regnskaps-
føres når aktivitetene utføres. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og utførte
aktiviteter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessig kriterier.

Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen
kostnadsføres. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Stiftelsen er pliktig til å ha
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller
kravene i denne loven. Ordningen omfatter 30 ansatte.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individueU vurdering av de enkelte fordringene.

Stiftelsen Amathea Arsrapport 2011 13
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Noter til regnskapet
Note 2 —L nnskostnader antall ansatte odt relse etc.

Lønnskostnader




2011




2010
Lønninger 9 087 211 8 294 064
Arbeidsgiveravgift 1 508 838 1 374 361
Pensjonskostnader 2 201 819 1 864 275
Periodiserte pensjonskostnader




66 254

Arbeidsgiveravgift av periodiserte pensjonskostnader




9 342

Andre ytelser




273 369




300 220
Sum 13 071 237 11 908 516

Gjennomsnittlig antall ansatte




30




27
Antall årsverk




24




21

Ytelser til ledende personer





Lønn direktør




700 976




695 885
Pensjonskostnader direktør




13 333




12 720
Andre ytelser direktør




6 908




7 011
Styrehonorarer




71 600




52 600

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2011 kr 83 750 inkl. mva
og kr 7 500 inkl. mva for særattestasjoner.

Note 3— Driftsmidler






BygningerInventar




EDB




Sum
Anskaffelseskost 1.1.11704 000580 817 1 181 617 2 466 434
Tilgang i året00




0





Avgang i året00




0





Anskaffelseskost 31.12.704 000580 817 1 181 617 2 466 434
Akk. avskrivninger 31.12.98 320580 817 1 181 617 1 860 680
Balanseført verdi 31.12.605 6800





605 680

Årets avskrivninger14 08014 281




0




28 361
Økonomisk levetid50 år5 - 7 år




3 år





Avskrivningssats2%15-20%




33%





Note 4 — Bundne innskudd






Bundne bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk:




422 701





Bundne bankinnskudd vedrørende depositum kontorer:




831 816





Note 5— E enka ital





Stiftelses- Annen




kapital egenkapital Sum
Egenskapital 01.01.11 50 000 3 610 837 3 660 837
Årets resultat 0 439 218 439 218
Egenkapital 31.12.10 50 000 4 050 055 4 100 055

Note 6— Garantiansvar





Det refererer seg i sin helhet til solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Meierigården Tønsberg.
Vår andel gjeld er 10 562,-.

Andel omløpsmidler i Sameiet er inntatt i Oversikt Eiendeler og Gjeld.
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Revisors beretning 2011

Deloitte

Til styret i stiftelsen Amathea

REV1SORS BERETNING

Uttaleise om Arsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Amathea, som viser et overskudd på kr 439.218. Arsregnskapet består av balanse per
31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre nottopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisendc bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, 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 rnisligheter eller
feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mcning om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i
samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norgc, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene
krever at vi enerlever 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
fellinformasjon, enten det skyldes misligheter eller fcil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen
som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for ågi uttrykk for en mening om effektiviteten av
stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen cr 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 et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
stiftelsen Amathea per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapsloverts regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen .0111årsregnskapet og
forutsetningen om fortsatt drift, er i samsvar med lov og forskrifter og at opplysningene er konsistent med årsregnskapet.

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 (1SAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å serge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i
Norge.

Konklusjon omforvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (1SAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og
vedtektene for øvrig.

Oslo, 15. mars 2012
Deloitte AS

Grete l'.1gåen

statsauto-risert revisor
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Agder: Skippergt. 21, 4611 Kristiansand

Buskerud: Nedre Storgt. 16, 3015 Drammen

Hedmark/Oppland: Parkgt. 31, 2317 Hamar

Hordaland/Sogn og Fjordane: Strandgt.6, 5013 Bergen

Møre og Romsdal: AMFI Moa øst, Langelandsveien 51, 6010 Alesund

Nordland: Sjøgt.3, 8006 Bodø

Oslo/Akershus: Pilestredet Park 7, 0176 Oslo

Rogaland: Stavanger Storsenter, Arkaden, Klubbgt.5, 4013 Stavanger

Telemark: Rådhusgt. 2, 3724 Skien

Troms/Finnmark: Stortorget 2, 9008 Tromsø

Trøndelag: Kjøpmannsgt. 16, 7013 Trondheim

Vestfold: St. Olavsgt. 22, 3112 Tønsberg

Østfold: Hancobygget, Glemmengt. 5, 1608 Fredrikstad

Da jenta mi fortalte at hun var gravid følte jeg at alle fremtidsdrømmene
mine ble knust. Det var en skikkelig tøff tid. Heldigvis klarte Hege og

jeg å snakke om det. Det vet jeg at jeg har tjent på i ettertid.
Hvis jeg skal komme med et rad til andre i en slik situasjon,

sa må det bli å ta deg tid til å tenke grundig ojennom det
og prate om det. Det er viktig at du tar deg tid,

for avgjøreisene gjelder for hele livet ditt.

Hilsen Themas,klient
hos Stiftelsen Amathea

Oversikt over Amathea-kontorene

Felles telefonnummer:

815 32 005

Amathe
Wiledningstjeneste for gravide

www.amathea.no
post@amathea.no

2
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t. rad/krut4.4..t,

DET KONGELEGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KYRKJEDEPARTEMENT

Rundskriv

NORDREIAKOMMUNE
SERVICEKONTORET

19 JUL12012
Kommunane
Dei kyrkjelege fellesråda
Sokneråda
Bispedømmeråda

SAKSN':i

DOK.NR

LOPENR ARK.KODE

Nr. Vårreferanse Dato
P-7/2012 2012002244 - 06.07.2012

Utvida investeringsramme —rentekompensasjonsordninga for kyrkjebygg

Departementet vil med dette rundskrivet orientere om at Stortinget i samband med
handsaminga av revidert nasjonalbudsjett for 2012 har gjort vedtak om ei utviding av
investeringsramma for rentekompensasjon ved istandsetting av kyrkjer og kyrkjeinventar.
Investeringsramma for 2012 vart auka med 300 mill, kroner, dvs. frå 150 mi11,kroner til 450
mill. kroner. Av denne ramma er det til no gjeve tilsegn om rentekompensasjon for om lag
250 mill. kroner. Resterande investeringsramme som det kan søkjast om rentekompensasjon
for, er difor på om lag 200 mill. kroner.

Vedlikehaldsetterslep og dårleg brannsikring

Tilstandsrapportar og undersøkingar viser eit etterslep i vedlikehaldet av mange kyrkjer.
Undersøkinga har dessutan avdekt at kyrkjene kan vere dårleg sikra mot brann og innbrot. Det
er dei kyrkjelege fellesråda og kommunane som er ansvarlege for planar og finansiering av
vedlikehaldet og sikringa av kyrkjene, jf. kirkeloven §§ 14 og 15. Formålet med
rentekompensasjonsordninga er å stimulere til istandsettings- og sikringstiltak ved kyrkjene,
slik at etterslepet i vedlikehaldet kan hentast inn og kyrkjene bli betre sikra mot brann og
innbrot.

Stor etterspørsel

Rentekompensasjonsordninga for istandsetting av kyrkjer og kyrkjeinventar vart første
gongen etablert i 2005. Sidan ordninga vart innført, er det gjeve tilsegn om
rentekompensasjon for investeringar på om lag 2,7 mrd. kroner. Ramma for 2011 på 400 mill.
kroner vart fullt utnytta. Oppdaterte tal frå Husbanken, som administrerer ordninga, syner at
det no er gjeve rentekompensasjon for prosjekt ved 761 kyrkjer i 279 kommunar.
Kompensasjonentilsvarer renter for eit serielåni Husbankenmed 20 års løpetid, inklusive5 års
avdragsfriperiode, og med den til ei kvar tid gjeldandeflytanderenta.

Postboks 8004Dep, 0030Oslo
Telefon 22 24 90 90Telefaks 22 24 95 53
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Informasjon om ordninga

Rentekompensasjonsordninga gjeld kyrkjebygg for Den norske kyrkja, slik desse er definert i
kirkeloven § 17. I tillegg til sjølve kyrkjebygget kan ein søkje om rentekompensasjon ved
istandsetting og restaurering av kyrkjeinventar og utsmykking med antikvarisk verdi.
Ordninga gjeld ikkje ordinært vedlikehaldsarbeid.

For å søkje om rentekompensasjon må kostnadane overstige 100 000 kroner. Eit prosjekt kan
omfatte fleire enkelttiltak for same kyrkja eller felles tiltak for fleire kyrkjer. Det er ikkje krav
til lånefinansiering. Departementet kan fastsette reglar for prioritering. Freda og verna kyrkjer
skal ha høg prioritet under ordninga.

Det er ikkje sett nokon søknadsfrist i ordninga. Søknadene vart handsama etter kvart som dei
kjem inn til Husbanken. Investeringsramma for 2012 gjeld ikkje utover dette året.

På nettsidene til Husbanken kan ein lese meir om ordninga og finne både søknadsskjema for
rentekompensasjon og skjema for utbetaling, sjå htt ://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-
rentekorn ensas'onlrentekorn ensas'on-kirker/

Med helsing

llen Ur (e.f.)
fung. avdelingsdirektør krfg<Nt

Kristian Kopperud
rådgjevar

Kopi:
Kommunal-og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Riksantikvaren
Kyrkjerådet
KAkyrkjeleg arbeidsgjevar-og interesseorganisasjon
KS
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Nordreisa kommune v/Rådmannen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Wg."1:6‘srøvghat

ebi

- r—r-Unntatt off. ihht. Offi. § 13, 1. ledd jf.Koml. §78, nr 7

5k

Deresref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
4341EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 20.8.2012

emely.bertelsen@komrevnord.no

OPPSUMMERINGÅRSREGNSKAPET 2011

Vi viser til vårt brev, vår ref. 385/1.7.11 oppsummering årsregnskapet 2010. Brevet står ubesvart, men
noen forhold som er omtalt der har fortsatt samme status ved regnskapsavslutningen 2011. Disse
fremgår av denne oppsummeringen.

Vår revisjon av årsregnskapet for 2011 ble avsluttet med revisjonsberetning avgitt 11.5.12.
Revisjonsberetningen hadde 2 forbehold og 3 presiseringer. Gjennom revisjonen fremkom noen
forhold som ikke påvirket konklusjonen i revisjonsberetningen, men som kommunen likevel bør
vurdere som et grunnlag for oppfølging og forbedringer av regnskapet 2012.

Feil eller mangler som fikk konsekvenser for revisjonsberetningen for 2011 er omtalt i revisjonsbrev
nr 5, 6 og 7 (2010) og revisjonsbrev 8 (2011) og vil ikke bli kommentert her.

Noter og årsberetningen
Årsberetningen er en del av kommunens årsoppgjør og de økonomiske opplysningene der skal være
konsistent med regnskapet. Avsnittet økonomi og resultat i årsberetningen kan med fordel suppleres
med opplysninger som er gitt i innledningen i regnskapsdokumentet, eksempelvis opplysninger om
budsjett og budsjettavvik.

Noter kan forbedres i forhold til opplysninger om evt. mellomværende med Interkommunale
samarbeid og IKS, men også forhold som gjelder aksjer og andeler (eierandel og markedsverdi) og
investeringsprosjekter. Opplysninger om investeringsprosjekter i innledningen til regnskapet kan med
fordel tas inn som en note til regnskapet. Vi henviser til Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr 6 –
Noter og årsberetning og NKRF's regnskapsmappe. Sistnevnte gir gode forslag til oppsett av noter.

Budsjett
Utlån og forskutteringer mangler budsjett. Dette synes å være satt på feil linje (15 mill på avdrag).
Avdrag på lån (investeringsregnskapet) mangler budsjett, men denne foreligger i driftsregnskapet med
3,8 mill. Det er ikke budsjett på overføringer fra driftsregnskapet. Her bør budsjettering foretas både i
drifts- og investeringsregnskap.

Investeringsregnskapet hadde overskudd i 2011 som ble benyttet til inndekking av tidligere års
underskudd inntil regnskapet var balansert i 0. Det forelå vedtak, men var ikke budsjettregulert.
Fortsatt står det udekket fra 2009 og 2010 som gjelder EK innskudd som ikke kan dekkes inn ved bruk
av lånemidler. Det må budsjetteres med inndekking av underskudd på investeringsregnskapet i 2012.

Det var ikke budsjettert med avskrivninger i 2011, samme forhold i 2010.

Det var budsjettert med kr 1 142 000 Bruk av tidligere års mindre forbruk. Denne synes ikke reell.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Or anisas'onsnununer:
Sjøgt 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no 
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Revisjonen registrerer at budsjettarbeidet er noe forbedret, men der er fortsatt forbedringspotensial.

I regnskapsskjema 1A drift er det budsjettert med kalkulatoriske avdrag på VAR området. Totalt beløp
+/- utgjør 9 848 000,-. Denne budsjetteringen bør holdes utenom det ordinære budsjettet da disse ikke
vedrører budsjettet. Det kommunen ønsker å vise av kostnader i selvkostregnskapet bør fremkomme
av selvkostnoten.

Regulert budsjett utover vedtatte rammer/sektorer skal ha grunnlag i K-styrevedtak dersom annet ikke
er bestemt. Vedtakene skal følges opp med budsjettreguleringer i regnskapet. For å sikre en god
dokumentasjon og kontroll bør det foreligge en oversikt over de vedtakene/reguleringene som er gjort
av kommunestyret gjennom året. Revisjonen anbefaler at budsjettskjemaene innarbeides i
budsjettreguleringssakene og at disse oppdateres ihht vedtakene.

Bokføringsloven
Bokføringsloven ble (med noen unntak) gjort gjeldende for kommune fra 1.1.2011.
I bokføringslovens § 5 Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, (og i forskrift om bokføring §
3-1 Lovbestemte spesifikasjoner) stilles det krav om at ulike regnskapsspesifikasjoner skal utarbeides
ved hver periodeslutt. Nordreisa kommune har ikke utarbeidet disse spesifikasjonene.

I samtale med dere har vi fått opplyst at disse rutinene (pr. mai d.å.) fortsatt ikke er på plass og at
systemet ikke har egne rapporter, men at slike må utarbeides. Vi anbefaler kommunen å ta dette opp i
gruppa for nytt økonomisystem i N-T kommunene slik at dere kan jobbe for et felles oppsett.

I lov om endring i bokføringsloven m.v. (Lov 2012 —06 - 22 nr. 35) framkommer følgende:

I § 5 første ledd første punktum skal innledningen lyde:
For hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal
den bokføringspliktige være i stand til å kunne utarbeide:...

I § 5 annet ledd første punktum skal innledningen lyde:
For hver periode med pliktig regnskapsrapportering skal den bokføringspliktige i tillegg være i stand
til å kunne utarbeide:...

Finansdepartementet arbeider med utfyllende forskrift til disse bestemmelsene, og det tas sikte på å
fastsette nødvendige forskriftsendringer i løpet av høsten, slik at lov- og forskriftsendringene kan
settes i kraft 1.1.2013.

Bokføringslovens § 5 endres, med andre ord, fra å stille krav om at spesifikasjonene skal utarbeides til
at den bokføringspliktige skal være i stand til å utarbeide spesifikasjonene.

Balanseregnskapet - Avstemminger og verdivurderinger
Balansekonto 22275002 - utlån av husbankmidler manglet avstemming.

Noen balansekontoer har gamle saldoer og noen har avstemmingsdifferanser.
Konto 21310004 Fordring sykelønn
Konto 21310009 Fordring staten
Konto 21350001 Fordring fylkeskommunen
Konto 22275100 Utlån på sosialt grunnlag og
Konto 21375099 Utsendte krav sosiale utlån
Konto 23275001 Bevilget, ikke utbetalt tilskudd

Kontogruppe 51 Bundne driftsfond viser kontoer uten bevegelse gjennom flere år. Disse bør
gjennomgås og vurderes da opprettinger kan ha resultatmessig effekt.

Kontoene i balansen 2.24 —2.29 må gjennomgås med hensyn på klassifisering.
Momskompensasjon og ordinær merverdiavgift bør ha egne balansekontoer.
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I forbindelse med årsavslutningen forutsetter vi at alle balansekontoer er gjennomgått og avstemt pr.
31.12. og at postene er vurdert å være reelle og fullstendige.

Selvkostområder
Det er ikke beregnet renter på fond og underskudd slik H-2140 pålegger. Selvkostnoten kunne vært
mer utfyllende, f.eks. forklare akkumulert underskudd vann og fond feiing bedre.

Bruk av premiefond
Tilbakeføring fra premiefondet synes ikke bokført korrekt i 2011. Dette skal komme til uttrykk på
funksjon 180, jf. KOSTRA veilederen. Kommunen bør rette seg inn etter dette i 2012 regnskapet.

Ubrukte lånemidler
Kommunen har ubrukte lånemidler på kontoer i regnskapet relatert til prosjekter som er avsluttet eller
ikke er iverksatt. Disse bør vedtas omdisponert. I henhold til ny veileder for budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet bør kommunen nå vedta årlige rammer for
investeringer, opptak av lån og benyttelse av ubrukte lånemidler. Vedtakene bør innrettes mot at
investeringsregnskapet skal være årsbasert.

Vi håper Nordreisa kommune ser på oppsummeringen som et positivt bidrag til at årsoppgjøret for
2012 kan gjennomføres på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 21. september 2012.
Svar sendes: KomRev NORD IKS, Vestregata 33, 9008 TROMSØ.

Med hilsen

Emely ertelsen
revisor

Gjenpart: Nordreisa kommune, økonomiavdelingen
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
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UTROMS

fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Plan- og næringsetaten

Alle kommuner i Troms

rWrtj NORflREISAKOMMUNE
Y\t/ SERVICiFKONTOP,ET

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
12/1529-11 Kjetil Helstad PRO
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
18241/12 77 78 81 94 09.07.2012

HØYHASTIGHETS BREDBÅNDSNETT I HELE TROMS - ALTERNATIVE
UTBYGGINGSMODELLER

På sitt møte i juni 2012 behandlet Fylkestinget sak 49/12 «Høyhastighets bredbåndsnett i hele
Troms - alternative utbyggingsmodeller» og fattet følgende vedtak:

Betydningen tilbud om tilkobling til bredt bredbånd til befolkning, næringsliv og
offentlig sektor har vært fremhevet av ftlkestinget i Troms lenge, og var begrunnelsen
for ftlkestinget vedtak om etablering av BBFT i sak 40/03 i 2003. Betydningen ble
påpekt daftlkestinget behandlet sak 40/09 «Folkebreibandet» i 2009.

Selv om behovet for bredt bredbånd er stort, konstaterer )5;lkestinget at det er liten
utbyggingsaktivitet, både i tettbebygde områder som anses som kommersielt
lønnsomme å bygge ut, og i forhold til søknad om støtte til utbygging i områder som
anses som ikke kommersielt lønnsomme å bygge.

Fylkestinget slutter seg til forslag om å iverksette tiltak som kan stimulere til
ytterligere bredbåndsutbygging i områder som har lav kommersielle interesse.
Fylkestinget mener det er svært viktigfor næringslivet, det offentlige og enkelthushold
å ha tilgang på en elektronisk infrastruktur som kan levere framtidens tjenester.
Tilbud om bredt bredbånd til alle regnes som sentral strategi for å utvikle Troms og
nordområdene.

Fylkestinget støtter en strategi som stimulerer flere prosjekter -framfor noenfå. Dette
gir en skrittvis tilnærming, fordeler regionale støttemidler over hele ftlket og kan
bidra til at nye løsninger og ny dynamikk i bredbåndsutbyggingen vokserfram.

Fylkestinget slutter seg til at følgende modeller brukes for regional offentlig
medfinansiering:

1. Tilskuddsmodellen - Tromsftlkeskommune gir støtte til kommune(r)
som på den mest tilfredsstillende måten kan bygge ut NGA i definert område.

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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2. Hovedaksess- og Sluttaksessmodellen. Kommune(r) gis tilskudd til
bygging av hovedaksessnett ønskede dropp-punkt for sluttaksesser i definert
område. Det forutsettes at detforeligger forpliktende utbyggingsplanerfor
aksessnett i utbyggingsområdet.
Kommuner innvilges støtte til sluttaksessnett for bygging av lokalt mobiliserte
sluttaksessnett.

Fylkestinget henstiller til kommunene og kraftselskapene om å bidra i
samfunnsbyggingen gjennom et spleiselag for utbygging av bredbånd i distrikts-
Troms.

Fylkestinget tilrår også at:
• Bredbåndsffiket Troms sin rolle som regional utviklingsaktør skal utredes i

tråd med intensjoner ifrlkestingssak 40/03.

Fylkesrådet gjennomfører en kartlegging og evaluering av kommunenes og
fi)lkeskommunens oppfølging av intensjonene med Bredbåndsffiket Troms.

Fylkesrådet konkretiserte prinsippene for behandling av bredbåndsøknader i sak 146/12 i
møte 04.07.2012 med følgende vedtak:

For å sikre god oppfølging avftlkestingets vedtak om bredbåndsatsing i sak 49/12 vedtar
ftlkesrådet følgende prinsipp for behandling av bredbåndssøknader:

Fylkeskommunen sender ut informasjon til kommunene.
Det orienteres om kravenefra ESA om bruk av statsstøtte til NGA-utbygging.
Kommunene som er interessert ifiberutbygging må velge hvilken modell de ønsker
å bruke, om de vil eie nettet selv eller bruke tilskuddsmodellen.
Søknaden må synliggjøre kommunal egenandel og eventueltfrafall av
fellesføringsavgift må være kjent.
Bredbåndsffiket Troms kan bistå med design av nettet, dekningsanalysen og
anbudsutlysning.
Prosjektene bør lyses ut i Doffin medforbehold omfinansiering, for å sjekke
interesse for å bygge (gjelder tilskuddsmodell) og manfår et mer nøyaktig
kostnadsbilde.

Plan- og næringsetaten får oppfølgingsansvar.

.//. Saksfremlegg til Fylkestingssak 49/12 i fylkesrådssvedtak i sak 146/12 er vedlagt.

Med vennlig hilsen

Hjort 14,
Ass. Plan- og næringssjef

Kjetil Helstad
Spesialrådgiver
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Adresseliste:
Alle kommuner i Troms
Bredbåndsfylket Troms AS, Terminalgata 68, 9019 Tromsø

Trykt vedlegg:
Saksfremlegg (1m-.15242/12) og saksprotokoll (1nr. 17468/12) FTG-sak 49/12
«Høyhastighets bredbåndsnett i hele Troms - alternative utbyggingsmodeller.
Fylkesrådsvedtak sak 146/12 «Prinsipper for behandling av bredbåndsøknader —
høyhastighetsnett i hele Troms»

3
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TROMSfylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

SAKSPROTOKOLL

Utvalg: Fylkesrådet
Møtedato: 04.07.2012
Utvalgssak: 146/12

Resultat:

Arkivsak: 12/1529-13
Tittel: PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV BREDBANDSSØKNADER -

HØYHASTIGHETS BREDBANDSNETT I HELE TROMS

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
For å sikre god oppfølging av fylkestingets vedtak om bredbåndsatsing i sak 49/12 vedtar
fylkesrådet følgende prinsipp for behandling av bredbåndssøknader:

Fylkeskommunen sender ut informasjon til kommunene.
Det orienteres om kravene fra ESA om bruk av statsstøtte til NGA-utbygging.
Kommunene som er interessert i fiberutbygging må velge hvilken modell de ønsker å
bruke, om de vil eie nettet selv eller bruke tilskuddsmodellen.
Søknaden må synliggjøre kommunal egenandel og eventuelt frafall av
fellesføringsavgift må være kjent.
Bredbåndsfylket Troms kan bistå med design av nettet, dekningsanalysen og
anbudsutlysning.
Prosjektene bør lyses ut i Doffin med forbehold om finansiering, for å sjekke interesse
for å bygge (gjelder tilskuddsmodell) og man får et mer nøyaktig kostnadsbilde.

Plan- og næringsetaten får oppfølgingsansvar.

Utskrift sendt 4.7.12 til:
- Plan og næringsetaten v/Kjetil Helstad for oppfølging.

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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TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

SAKSPROTOKOLL

Utvalg:
Motedato:
Utvalgssak:

Resultat:

Arkivsak:
Tittel:

Fylkestinget
12.06.2012
49/12

12/1529- 10
HØYHASTINGHETS BREDBÅNDSNETT I HELE TROMS -
ALTERNATIVE UTBYGGINGSMODELLER

Behandling:

Votering (37 representanter tilstede):

Plan- og næringskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Betydningen tilbud om tilkobling til bredt bredbånd til befolkning, næringsliv og offentlig
sektor har vært fremhevet av fylkestinget i Troms lenge, og var begrunnelsen for fylkestinget
vedtak om etablering av BBFT i sak 40/03 i 2003. Betydningen ble påpekt da fylkestinget
behandlet sak 40/09 «Folkebreibandet» i 2009.

Selv om behovet for bredt bredbånd er stort, konstaterer fylkestinget at det er liten
utbyggingsaktivitet, både i tettbebygde områder som anses som kommersielt lomtsomme å
bygge ut, og i forhold til søknad om støtte til utbygging i områder som anses som ikke
kommersielt lønnsomme å bygge.

Fylkestinget slutter seg til forslag om å iverksette tiltak som kan stimulere til ytterligere
bredbåndsutbygging i områder som har lav kommersielle interesse. Fylkestinget mener det er
svært viktig for nærimslivet, det offentlige og enkelthushold å ha tilgang på en elektronisk
infrastruktur som kan levere framtidens tjenester. Tilbud om bredt bredbånd til alle regnes
som sentral strategi for å utvikle Troms og nordområdene.

Fylkestinget stotter en strategi som stimulerer flere prosjekter - framfor noen få. Dette gir en
skrittvis tilnærming, fordeler regionale stottemidler over hele fylket og kan bidra til at nye
løsninger og ny dynamikk i bredbåndsutbyggingen vokser fram.

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 postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Fylkestinget slutter seg til at folgende modeller brukes for regional offentlig
medfinansiering:

Tilskuddsmodellen - Troms fylkeskommune gir støtte til kommune(r) som på den
mest tilfredsstillende måten kan bygge ut NGA i definert område.

Hovedaksess- og Sluttaksessmodellen. Kommune(r) gis tilskudd til bygging av
hovedaksessnett ønskede dropp-punkt for sluttaksesser i definert område. Det
forutsettes at det foreligger forpliktende utbyggingsplaner for aksessnett i
utbyggingsområdet.
Kommuner innvilges støtte til sluttaksessnett for bygging av lokalt mobiliserte
sluttaksessnett.

Fylkestinget henstiller til kommunene og kraftselskapene om å bidra i samfunnsbyggingen
gjennom et spleiselag for utbygging av bredbånd i distrikts-Troms.

Fylkestinget tilrår også at:
• Bredbåndsfylket Troms sin rolle som regional utviklingsaktør skal utredes i tråd med

intensjoner i fylkestingssak 40/03.

Fylkesrådet gjennomfører en kartlegging og evaluering av kommunenes og fylkeskommunens
oppfolging av intensjonene med Bredbåndsfylket Troms.

Utskrift:
Fylkesråd Kafi Anne Opsal
Etatsjef Asbjørn Rasch
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SAKSFRAMLEGG

Arkivsaksnr.: 12/1529-8
Løpenr.: 15242/12
Arkiv: PRO
Saksbehandler: Kafi-Anne Opsal

HØYHASTINGHETS BREDBÅNDSNETT I HELE TROMS -
ALTERNATIVE UTBYGGINGSMODELLER

Innstillingtil vedta k:

Plan- og neeringskonineens innstilling.

Plan- og næringskomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er
klar.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:
Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

STATUS
Gjennom bredbåndsutbyggingene de siste 10 årene, har mange kommuner i Troms fått en
robust og framtidsrettet infrastruktur. De fleste rådhus og fylkeskommunale lokasjoner har
tilgang til NGAi-nett basert på fiberteknologi gjennom infrastruktur bygd av Bredbåndsfylket
Troms AS. Samtidig er det mange områder i Troms hvor befolkning og næringsliy ikke har
tilbud om tilkobling til NGA-nett, fordi grunnlaget for en kommersiell utbygging har vært for
svak. Store avstander, vanskelig topografi og tynt befolkningsunderlag er viktige kjennetegn
for disse områdene.

Siden 2007 har Kommunal- og Regionaldepartementets (KRD) øremerket, og Troms
fylkeskommune forvaltet, midler til bredbåndsutbygging. Stotten har som regel yært 50%.

1de senere år har det yært få søknader fra kommunene i fylket om støtte og betydelige midler
er udisponerte. Flere prosjekter som er innvilget støtte, er heller ikke igangsatt da ingen har
leyert inn tilbud til tross for offentlig medfinansiering. Vi legger til grunn at dette delvis
skyldes:

' Next Generation Access Network.
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For lav offentlig støtteandel
Utforming av konkurransegrunnlag (tidsfrister og omfang m.v.)
Interesse fra potensielle utbyggere

Det er stort politisk press for å få økt aktivitet innen bredbåndsutbygging i Troms.

Troms fylkeskommune har en klar oppfatning av at de bredbåndsløsninger man vil prioritere
med økonomisk støtte, skal være varige løsninger, dvs, at man ønsker fiberinfrastruktur til
husholdning og næringsliv, jfr. fylkestingets vedtak om etablering av BBFT i sak 40/03 og
Folkebreibandet, sak 40/09. Dette garanterer kvalitet og kapasitet som tilfredsstiller dagens
og morgendagens behov - med en levetid på minst 20-30 år.

I denne saken foreslås det tiltak som kan bidra til økt utbygging av NGA-nett i Troms - i
områder som anses som ikke kommersielt utbyggbare. De foreslåtte tiltak ses både i forhold
til retningslinjer for bruk av tilskuddsmidlene og i forhold til Bredbåndsfylket Troms AS
(BBFT) sin framtidige rolle

Rammebetingelser og virketnidler

EU/EØS - regelverk
Offentlign støtte til drift og utbygging av bredbåndsinfrastruktur defineres i stor grad som
statsstøtte og eventuelle tilskudd må derfor notifiseres hos ESA, alternativt er at utbyggingen
defineres som støtte til tjeneste av allmenøkonomisk tjeneste slik at Altmark-kriteriene
gjelder.
Tromsø kommune notifisert sin støtte til planlagte utbygging i distrikt-Tromsø. Tromsø-
sentrum anses som økonomisk lønnsomt å bygge ut og inngikk ikke i prosjektet.
Et av hovedvilkårene fra ESA er at det offentlige kun kan støtte bredbåndsutbygginger i
såkalte hvite- eller grå områder —hvor det ikke allerede eller er vil bli bygd mer enn to NGA-
nettverk i løpet av de nærmeste 3 årene. Fibernett og oppgradert kabel-TV nett anses som
NGA. KRDWpåpeker i brev av 22.12.2011 at bruk av Altmark-kriteriene for å fremme raskere
utbygging av bredbånd stiller høye krav til informasjonsinnhenting og vurdering hos
offentlige myndigheter.

Retningslinjer fra KRD
For midler til bredbåndsutbygging fylkeskommunen forvalter på vegne av KRD over
statsbudsjettet kapittel 551 post 61 —Kompensasjon for auka arbeidsgiveravgift gjelderIv:

Tilskotet skal nyttas til å byggje infrastruktur for breiband.
Tilskotet skal gjevast etter konkurranse for å nyggje at dei tilgjengelege midlane
blir utnytta så godt som råd
Tilskotet må trygje at både husstandane, nceringslivet og offentleg sektor blir dekte
i utbyggingsområda
Tilskotet må tryggje at det blir hove til konkurranse på tenester og innhald.

Troms fylkeskommunes praksis:
utbyggingsprosjekter i områder med relativ lav kommersiell interesse.
bygging av komplett nett i områder slik at næringsliv, offentlige og fastboende får
tilbud om å koble seg til nettet i tråd med KRD's retningslinjer for bruk av midlene.
tilkobling av eventuell fritidsbebyggelse for egen regning.

ALT advokatfirma, 01.03.2012, «Utbygging av bredbånd i Troms —Vurdering av alternative
utbyggingsmodeller i lys av statsstøtte- og innkjøpsreglene.»

KRD, brev av 22.12.2011. Uedrorende prosjekter for utbygging av bredbånd
iv

KRD - Statsbudsjettet 2012 —Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for
auka arbeidsgjevaravgift —Tilskotsbrev.
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eier av nettet kan være kommune som setter ut utbygging og drift av anlegget eller at
kommunene bruker TFK-tilskudd som bidrag til utbygging av nett eid av kommersiell
aktør (tilskuddsmodell)
nettet skal være åpent for alle innholdsleverandører uavhengig av modell
det skal kjøres anbudsprosess
Støtteintensiteten er i hovedregel lik andre tiltak støttet over 551.60 / 551.61
ordningene
drift kan ikke støttes
BBFT har hatt overordnet prosjektledelse for prosjektene.

De fleste prosjektene støttet over de øremerkede bredbåndsmidlene, har fått 50% støtte av
godkjent støttegrunnlagy. Støtteandel over RDA-ordningen til utbygging i distrikts-Tromsø er
betydelig over 50%.

Tilskuddsrammer, tilsagn og bevilgninger til prosjekt pr år siden 2007 til bredbåndsutbygging
over 551.61-ordningen samt andre virkemiddelordninger for perioden er vist i tabellen under:

Tabell 1:  KRD-ramme og tilsa n til bredbåndsutb ing Troms 551.61 i 2007-2012




nnvilget støtte*
551.61551.61

Bredbånd
bredbånd

RDA - 551.61
Tromsø kommmune

ndre TFK-midler/
øykom

2007 20 300 000 19 126 296





2008 20 678 00 10 431 000





4 587 000**
2009 10 600 000





30 000 000




2010 13 900 000 18 976 500 34 000 000 5 375 000***
2011 16 600 000




278 000 34 000 000




2012 18 860 000 2 850 000





SU 100 938 000 51 661 796 98 000 000 9 962 000
* Viser faktisk behov for åjennomforte utbygginger oz tilsagn ellers.
** Bredbånd Ytre Lyngen, omstillingsmidler
*** Hoykom - Dyrøy 4 500 000 kr og Torsken 875 000 kr

Utfordringer:
De stipulerte utbyggingskostnadene for bygging av fibernett i Troms for tilnærmet 100%
fiberaksessdekning i områder som i dag har liten kommersiell interesse, er på mellom 500-600
mill kr (inkl. Tromsø kommune). Eksempelvis mangler hele eller deler av næringsliv og
befolkningen i kommuner som Lenvik, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Skånland,
Tranøy, Bardu, Målselv, Lyngen og Karlsøy tilbud om fiber-basert bredbånd.

Manglende kommersielt grunnlag for utbygging eksemplifiseres ved at ingen svarte på
utlysingene for Astafjordfiber og i Karlsøy, eller krevde høyere støtteandel enn 50%
(Finnsnes-Tennskjær). Det kom heller ikke inn tilbud på Tromsø kommunes utlysinger i 2010
og 2011 for utbygging i distrikts-Tromso.

Tilbakemeldinger fra potensielle utbyggere er at elementer som støttebeløp, selskaps-
strategiske hensyn, utbyggingshastighet, kundegrunnlag etc., kan være årsak til at det ikke er
lagt inn tilbud. Kommunene ønsker også helst ikke å eie nettet sely, men vil heller gi støtte til
kommersielle aktorer som bygger ut, eier og driver nettet.

v Ytre Lyng.en 57% som følge av ornstillingsstatus
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Tilbud om tilkobling til bredbånd av høy kapasitet er viktig for kommunene. Et eksempel er
brev fra ordførernevi i Ibestad, Skånland og Gratangen datert 11.05.2011 hvor de konkluderer
med at «de kommersielle aktorer ikke vil være i stand til å tilby tilfredsstillende
bredbåndsdekning inne rimelig tid i spredtbebygde områder i kommune. Detfor må det
offentlige ta et ansvar fro en slik utbygging. Kommunene vil ta sitt ansvar gjennom å være en
pådriver i eget arbeid og å bevilge egenandeler. For å komme videre anmoder ordforere at
kommunenes eget selskap Bredbåndsffike Troms tar en aktiv rollefor å sikre en videre
fiberutbygging». Det vil medføre endring i vedtektene til BBFT. I senere møter har disse
kommunen også bedt om høyere støttebeløp og mulighet for trinnvis utbygging.

De viktigste utbyggerne av fiberbasert sluttaksessnett i Troms har vært kraftselskapene i de
ulike områdene de har konsesjon for å levere strøm i. Kraftselskapene har hatt ulik strategi
for utbygging av fiberinfrastruktur.

Et eksempel er satsingen til Ymber og Alta Kraftlag i Nord-Troms. Her er store deler av
regionen nå utbygd med "fiber til alle". Man har hatt en effektiv samhandling i offentlig
infrastrukturutbygging og private investeringer.

BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS — STAMNETTBYGGER OG UTVIKLINGSAKTØR
BBFT AS er eid av Troms fylkeskommune (80,65%), resterende av kommunene i Troms med
like stor andel hver, med unntak av Bjarkøy. Målet var å etablere et høyhastighets stamnett i
Troms. Følgende er hentet fra saksfremlegg til fylkestingssak sak 40/03 «Bredbåndsfylket
Troms —organisering og videre arbeid»:

I. Å lose Fylkeskommunens og kommunenes behov for sikker transport av data, telefoni
og andre tjenester i et lengre perspektiv. Stamnettet skal således levere enforbindelse
til samtlige avftlkets kommuner, dvs, rådhus eller tilsvarende, og i tillegg lose
kommunikasjonsbehov ved videregående skoler, tannklinikker og andre
ffikeskonnnunale institusjoner. Nettet skal bidra til effektiv samhandling, offentlig
fornying og okonomiske gevinster ved samordnet innkjøp av tjenester.

4. BBFT skal i samarbeide med nasjonale og regionale aktorer utvikle nve, innovative
losninger og kontinuerlig ligge iforkant av utviklingen. BBFT skal samarbeide tett
med lokale aktorer innen helse, telemedisin, utdanning, næringsliv, FOU miljoer og
samtidig legge til rettefor at disse kan oppnå gode resultater gjennom
kostnadseffektiv bruk av stamnettet.

Hovedintensjonen med oppstart av BBFT var altså å få i gang det kommersielle markedet for
bredbåndsutbygging til næringsliv og husholdninger - gjennom å etablere et kraftfullt og åpent
stamnett med utviklingsmuligheter. For BBFTs stamnett kom, var de ulike delene av Troms
små øyer med hensyn til elektronisk kommunikasjon —man manglet "fylkesveiene/riksveiene
"og hadde bare kommuneveiene. Med BBFT kom stamnettet ("fylkes- og riksveiene) som
bandt sammen hele fylket og gjorde at lokale aktører kunne fokusere på å videreutvikle lokale
fibernett (uten å investere i "fylkes- og riksven. Utleie av stamnett ble etter hvert organisert i
et eget datterselskap —som senere ble solgt til Pronea. Kapasitet i stamnettet er solgt til andre
uten at det påvirker fremtidig behov til BBFT negativt fremover. Denne infrastrukturen ble
altså dimensjonert for å gi kommersielle aktører lik og konkurransenøytral tilgang til
transportkapasitet - og slik bidra til lokale aksessutbygginger for private og næringsliv. Dette
har skjedd.

«Utby.gging av bredbånd —Bredbåndsfylke Troms AS», Gratanz-en kommune, 11.05.2011
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Fylkestinget la i sak 40/03 følgende forpliktelser inn i satsingen BBFT:

4. Troms ftlkesting legger folgende forpliktelse inn i "Bredbåndsffiket Troms :
all framtidig ftlkeskommunal ettersporsel etter bredbåndkommunikasjon legges
inn, så fremt dette ikke er i strid med konkurransereglene i lov om offentlige
anskaffelser
ftlkeskommunens bredbåndsfond, på kr. 40 mill, innen 10 år, inngår som
egenkapital i selskapet.

Sør-Troms ønsket å stå utenfor stamnettutbyggingen som startet i 2003 - og begrunnet dette
med sin egen regionale satsing basert på radiobasert bredbånd. Dette er også årsaken til at det i
dag ikke er fibersamband mellom Årstein, Ibestad, Skånland, Harstad. En av de store
utfordringene her er store kostnader til lange transportstrekk.

Oppsummert
Effekten av etablering av BBFT siden 2003 består av 2 hoveddeler i forhold til tilbud om
bredt bredbånd i Troms:

Det er bygd stamnett til de fieste rådhus og fylkeskommunale lokasjoner i fylket.
Det er bygd ut stamnett som kan benyttes av kommersielle aktører til å bygge
aksessnett til befolkning og næringslivet i aktuelle område.

TROMS FYLKESKOMMUNES STRATEGIER FREMOVER
Med bakgrunn i få nye søknader om støtte til bredbåndsutbygging over gjeldende ordning, og
manglende gjennomføring av bredbåndsutbygginger som har fått støtte, er det nødvendig å
finne alternative måter å bidra til utbygging i tråd med fylkeskommunens prioriteringer.

Varige lasninger
Varige bredbåndsløsninger har vært prioritert i prosjekt støttet av Troms fylkeskommune de
seinere år. Fylkeskommunen har hatt en klar oppfatning av at de bredbåndsløsninger man vil
prioritere, skal være varige løsninger (jfr. fylkesrådets vedtak i sak 215/07 og fylkestingssak
40/09 —Folkebreibandet). Dvs, at man i hovedsak ønsker fiberinfrastruktur til husholdning og
næringsliv, noe som garanterer kvalitet og kapasitet som tilfredsstiller dagens og
morgendagens behov - og som har ei levetid på 20-30 år.

Tilskuddssats
Ut fra betydning bredt bredbånd har for Troms-samfunnet foreslår fylkesrådet å åpne opp for
økt tilskuddssats som et sterkere incitament for å stimulere til videre bredbåndsutbygginger -
ut over kommersielle utbygginger.

Kommunen kan søke om støtte til:
Videreføring av eksisterende praksis - Tilskuddsmodellen
Støtte til bygging av hovedaksessnett, og sluttaksessnett i egen regi og/eller i
samarbeid med lag og foreninger.

Det forventes at kommunenes bidrag til utbygging økes ut fra betydningen prosjektene har for
kommunen.

Skrittvis utbygging
Ut fra tilbakemeldinger om at konkurransegrunnlagene for utlyste utbygginger har vært store
og omfattende, foreslås en strategi hvor det legges opp til trinnvis utbygging. Dette medfører
at ikke alle i det totale utbyggingsområdet får tilbud om tilkobling i første fase.
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Dugnad

Det typiske kostnadsbilde for en aksessutbygging ligger på ca 120.000 NOK pr. km + 5000 pr.
aksesspunkt. En stor andel av denne kostnaden representeres av fellesføringsavgiften for å
kunne bruke eksisterende infrastruktur i form av kraftlinjer eller telefonstolper. Kostnader
med opphengs utstyr, oppheng, fiber, arbeid etc. utgjør i hovedsak den andre halvdelen av
kostnadene.

Nexia international" viser i sitt notat fra 2011°«Bredbånd på dugnad» utarbeidet for KRD at
potensiell verdi av dugnad i fiberaksesser i Troms er ca 250 mill kr. Dugnadsarbeid kan
teoretisk sett redusere totale utbyggingskostnader med 38%, men i praksis er andelen lavere.
Analysen peker også på avstand mellom sluttaksess og distribusjon - bør være kort for å få
utløst dugnad. Det vi har valgt å kalle hovedaksessnett kan sammenlignes med
distribusjonsnett.

Engangsavgift for fellesforing
Kraftselskapene har hatt en sentral rolle for utbygging av bredbånd og type teknologi og eier
infrastruktur som kan benyttes til å bygge fibernett. Fylkesrådet ønsker å få fart på utbygginga
i de områder som ikke har bredt bredbånd i dag. Fylkesrådet henstiller derfor kommuner og
kraftselskap om å bidra i samfunnsbyggingen gjennom et spleiselag for utbygging av
bredbånd i distrikts-Troms.

Fylkesrådet vil understreke at videre bredbåndsutbygging er en regional dugnad - uavhengig
av hvilken måte prosjektene gjennomføres på.

FYLKESKOMMUNALT BIDRAG
Fylkesrådet foreslår anvendelse av støttemidler til 2 alternative modeller for utbygging og
drøfter til slutt utbygging i regi av BBFT som et tredje alternativ. Modellene kan
komplementere hverandre og anvendes etter vurdering av hva kommunen/fylkeskommunen er
best tjent med.
For modell 1 og 2 gjelder at kommune(r) søker fylkeskommunen om medfinansiering.
Kommunene som tilskuddsmottakere er ansvarlig å gjennomføre utbyggingsprosjektene i tråd
med retningslinjene og sikre drift.

Generelt gjelder:
Anmodning om frafall av engangsavgifter
Varige løsninger basert på fiber
Konkurransenøytrale og åpne nett
I tråd med statsstøtteregelverket og innkjøpsreglernentet
Spleiselag med kommunale, foreninger og private
Krav til dekningsgrad etter utbygging jfr. tilsagnsbrev fra KRD 551.61.

I. Tilskuddsmodellen (totale aksesslosninger)
Stotte er gitt til komplett utbyggingsprosjekt i et område og hvor soker er en eller flere
kommuner. Krav til åpnet nett gjelder uavhengig av eierform. Modellen sikrer både kvalitet i
utbygging og drift og bidrar til at private midler investeres i bredbånd hvis det gis støtte til
kommersiell aktor. Tilskuddsmodellen er i all i all hovedsak brukt til nå.

2.a Hovedaksessmodellen (distribusjonsnett)

VII
Nexia international 13.01.2011. «Bredbånd på dug.nad—hvordan kan det realisere? hvilken verdi har det?

Notat utarbeidet for KRD
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Hovedaksessnett bygges ut og eies av søkerkommunene eller et offentlig samarbeid/selskap.
Hovedaksessnettet knyttes til redundant stamnett. På hovedaksessnettet er det droppunkt som
brukes som utgangspunkt for å bygge sluttaksessnett lokalt.

Intensjonen med å stimulere hovedaksessutbygginger er flere - men hovedsaken er å utløse
betydelig privat kapital i form av dugnadsinnsats ved bygging av lokale sluttaksessnett
tilknyttet hovedaksessnettet. Dette representerer en dynamisk tilnærming og dermed kan
hovedaksessnett bidra til at utbygging skjer skrittvist og samtidig som en ønsker å stimulere
utbyggingsinteressen. Hovedaksessmodellen vil kunne gjøre det mer attraktiv for
entreprenørmarkedet å delta i utbyggingene - fordi den er løsrevet fra innholdsleveranser.

Dersom kommuner er eiere av hovedaksessene, kan disse benyttes til egenproduksjon, eller at
de setter krav om mulighet til å disponere fiber til slik produksjon i konkurransegrunnlaget for
utbyggingen.

2.b Sluttaksessnett tn/dugnad - FolkebredMnd
Ut fra dropp-punktene skal kommune, bygdelag, kommersielle aktører eller andre kunne
bygge sluttaksessnett. Disse utbyggingene vil ha en kostnads- og risikoprofil på sluttaksesser
nærmest lik den man har i områder hvor nett bygges ut kommersielt. Derved kan lokal kapital
i form av dugnadsinnsats etc. inngå i utbyggingsprosjektene og bidra til bygging av varige
aksessløsninger basert på fiber. Krav til åpent nett etc. gjelder da nettene er tilknyttet
hovedaksessnett bygd med offentlig støtte.

Legge trekkror i samband med utbedring og opprusting avftlkesveiinfrastrukturen:
Nord-Trøndelag fylkesting vedtok i 2008 at det i samband som del av infrastrukturen skulle
legges trekkrør i forbindelse med utbedring og opprusting av fylkesveiinfrastrukturen.
Erfaringene herfraviiier at økonomisk gevinst er begrenset, men at hensyn til blant annet
kryssing av vei med trekkrør før asfaltering taler for. Hvis trekkrør brukes ved utbygging
støttet at fylkeskommunen, skal kostnader med trekkrør tas inn når den totale offentlige
støtten til prosjektet regnes ut. Den ordningen anbefales vurdert gjennomført også i Troms.

BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS SIN ROLLE FREMOVER
Fylkesrådet vil bemerke at det er både fordeler og ulemper - i forhold til å få mer fart i
aksessutbyggingene at vedtektene til BBFT endres slik at de kan bygge og drifte
sluttaksessnett, slik bl.a. Gratangen, Skånland og Ibestad ønsker, da dette er å anse som
kommersiell aktivitet. Dette er heller ikke i tråd med fylkestingets intensjon med etablering av
BBFT i sak 40/03.

Fordeler med endring av vedtektene i BBFT slik at de kan bygge aksessnett er:
Regionen tilføres kompetanse og erfaring i utbyg,gingene.
Det tette samarbeidet mellom kommunene utvikles.
Nettene blir konsistente.
Leverandørutvikling på tjenester.

Ulempene kan være:
Man får i liten grad utlost privat kapital til infrastrukturinvesteringene.
Man får i liten grad utløst «dugnadsmarkedet».

NTFK. Saksfremlegg Fylkesrådssak 59/12 «Trekkrorordningen i Nord-Trøndelag - legging av 	
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Fram til i dag har BBFT vært fylkeskommunens ressurs med hensyn til fagkompetanse på
bredbånd, vurdering av søknader/prosjekter og ledelse i prosjekter. BBFTs pågående
utredning om mulighet til å bygge aksesser påvirker dermed handlingsrommet til selskapet.

Hvis BBFT skal drive både «konkurranseutsatt» og «skjermet» virksomhet, må det innføres
foranstaltninger som sikrer at midler fra den skjermede virksomheten ikke brukes til å
kryssubsidiere den konkurranseutsatte virksomheten. Det kan skje gjennom regnskapsmessig
eller selskapsmessig skille mellom de to virksomhetene.

E0S-statsstøtteregelverk og konkurranselovgivning tilsier at BBFT ikke kan gis
«blankofullmakt» til å disponere midler fylkeskommunen forvalter til aksessutbygginger.
Bredbåndsutbygginger som får offentlig støtte må konkurranseutsettes.

Roller BBFT kan ha fremover er droftet under:

I. Strategisk partnerskap og innkjopssamarbeid
BBFT har delvis oppfylt sine visjoner og mål om å være et sterkt innkjøpssamarbeid for
eierne og en regional utvikler for Troms. Man har særlig lyktes på områdene:

Utbygger av stamnett
Rådgivning/ekspertise/prosjektledelse på etablering og gjennomføring av
aksessprosjekter på vegne av kommunene i Troms
Erfaringsoverføring regionalt og nasjonalt

På de andre områdene har man bare delvis lyktes:
I mindre grad har man bidratt til å etablere felles tjenester (for å styrke/effektivisere)
offentlige tjenester basert på IKT.
I mindre grad har man etablert innovativ FoU i nettet

Ved vurdering av BBFTs videre rolle, bør man avklare potensialet i aksjonæravtalen med
hensyn til:

Videreutvikle BBFT som rådgiver/kunnskapsmiljo/prosjektledelse innen bredbånd og
bredbåndstjenester?
Revitalisere målene om offentlig samarbeid om tjenester og innhold
Revitalisere målene om forskning og utvikling i nettene

Dette bør veies opp mot eventuelle fordeler med å endre BBFTs rolle.

Strategisk partnerskap og aksessutbygger
Her endres vedtektene slik at BBFT kan bygge aksessnettverk og fortsetter som strategisk
partnerskap mellom eierne. Utbygging skjer ved bruk av egenregiregiunntaket.

Aktiviteten i BBFT er i dag i stor grad forankret i egenregi-reglementet og hvor omsetningen i
all hovedsak er for aktiviteter for eierne. ALT advokatfirmai påpeker i sin vurdering fra mars
2012 følgende i forhold til at BBFT bygger aksessnett ved bruk av egenregiunntaket:
"En fremtidig losning der Bredbåndsftlket skal eie, drifie og leie ut .fiber vil trolig oke
Bredbandsffikets virksomhet rettet mot privat sektor. Selv om det viser seg at Bredbåndsfilket
i dag oppffiler kravene til egenregi, kan derfor omsetningskriteriet tenkes å bli problematisk
fremtiden. Konsekvensen kan bli at det ikke blir tillatt å tildele kontrakter til Bredbåndsftlket i
egenregi."

ALT advokatfirma, 01.03.2012, «Utbygging av bredbånd i Troms —Vurdering av alternative
utbyggimumodeller i lys av statsstøtte- ors,innkjøpsreglene.»
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De påpeker på s. 19 at «åpner egenregiunntaket kun i helt begrenset utstrekning for
virksomhet rettet mot private». Omsetning relatert til andre enn eierne må ikke overstige 10-
15% av totalomsetningen.

«Grundige vurderinger er derfor nødvendige hvis man ønsker å utrede muligheten for å
tildele utbyggings- og driftsoppdrag til Bredbåndsffiket. I de avveininger som skal foretas nå,
bør ffikeskommunen og eierkommunene også vurdere muligheten for å holde ansvaret for
rådgivning, utbygging og drift atskilt».

Kommersiell bredbåndsaktor
BBFT endres slik at konkurrerer om utbygging av aksessnett med andre kommersielle aktører
og dermed må oppfattes som en kommersiell aktør. Slik vurderes dette av ALT advokatfirma:
"Mye kan derfor talefor at Bredbåndsftlket vil være et subjekt med slike karakteristika som
innebærer at selskapet i utgangspunktet ikke kan tilføres offentlig stotte. Det vil i tilfelle kunne
være problematisk om TFK eller kommunene tilfører egenkapital eller andre bevilgninger til
Bredbåndsffiket som kan tenkes å vri senere utbyggingskonkurranser i Bredbåndsffikets
favor. "

Analysen åpner imidlertid for følgende:
"Konklusjonen kan likevel bli en annen hvis tilforselen av midler til Bredbåndsfylket skjer i
tråd med det såkalte markedsinvestorprinsippet. Enkelt forklart innebærer prinsippet at
tilforsel av offentlig kapital til Bredbåndsffiket ikke vil være statsstotte hvis kapitalen tilføres
med sikte på å oppnå normal avkastning på kapitalen."

Endring av selskapets virksomhetsområde må antas å medføre krav til økt egenkapital.

Dette alternativet medfører at BBFT's rolle som rådgiver overfor TFK i bredbåndsspørsmål
må behandles som annen kommersiell rådgivningsvirksomhet.

Bredbåndsfylket Troms AS sin rolle fremover - oppsummert:
Vurderingene over viser at endring av BBFTs vedtekter slik at de kan bygge aksessnett
medfører at rollen som nøytral rådgiver overfor kommunene og fylkeskommunene må
opphøre med dagens organisering. Det må også antas å medføre krav til økt egenkapital.

• Basert på vurderingene anbefales ikke endring av vedtektene

Fylkesrådet gjennomfører en kartlegging og evaluering av fylkeskommunens oppfølging av
intensjonene med Bredbåndsfylket Troms.

OPPSUMMERING
Moderne og robuste fiberbredbånd er en viktig forutsetning for å skape vitale samfunn - på
alle plan. Det er en infrastruktur som styrker attraktivitet i et samfunn og sikrer utviklingsrom
for næringsliv, FoU, skoler og offentlige tjenester. Det kan også anses som et "fellesgode" - en
infrastruktur som medvirker til hindre skiller i samfunnet.

Utfordringen i regionen er å makte den store oppgaven det er å bygge denne moderne
infrastrukturen fram til "alle". Markedet er svakt og lite attraktivt for kommersielle aktorer å
bygge ut. Samtidig er de offentlige støttemidlene begrenset og de midler som Troms
fylkeskommune forvalter er ikke tilstrekkelige for å løse alle utfordringene.
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I det videre arbeidet legges det vekt på å få med "alle gode krefter" på bredbåndsutbyggingen -
og gjennom fylkets støtteregime stimulere til mest mulig effektiv anvendelse av tilgjengelige
støttemidler.

Fremover anbefales det at områdene bygges ut skrittvis og at kommunene er ansvarlig for å
planlegge og å gjennomføre prosjektene, samt søker Troms fylkeskommune om støtte.
Støttesats er avhengig av prosjektets omfang og betydning.

Vedtekter for BBFT AS endres ikke og rollen som regional utviklingsaktør utredes i tråd med
intensjoner i fylkestingssak 40/03. Fylkesrådet gjennomforer en kartlegging og evaluering av
fylkeskommunens oppfølging av intensjonene med Bredbåndsfylket Troms

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER:
Forslaget gjelder i hovedsak virkemiddelforvaltning og får ingen økonomisk og administrativ
som følge av det. Utredning av BBFTs rolle i forhold til FTG-sak 40/03 vil medfore
økonomiske konsekvenser for Troms fylkeskommune knyttet til gjennomforing av
utredningen.

Innstilling:

Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak:

Betydningen tilbud om tilkobling til bredt bredbånd til befolkning, næringsliv og offentlig
sektor har vært fremhevet av fylkestinget i Troms lenge, og var begrunnelsen for fylkestinget
vedtak om etablering av BBFT i sak 40/03 i 2003. Betydningen ble påpekt da fylkestinget
behandlet sak 40/09 «Folkebreibandet» i 2009.

Selv om behovet for bredt bredbånd er stort, konstaterer fylkestinget at det er liten
utbyggingsaktivitet, både i tettbebygde områder som anses som kommersielt lonnsomme å
bygge ut, og i forhold til søknad om støtte til utbygging i områder som anses som ikke
kommersielt lønnsomme å bygge.

Fylkestinget slutter seg til forslag om å iverksette tiltak som kan stimulere til ytterligere
bredbåndsutbygging i områder som har lav kommersielle interesse. Fylkestinget mener det er
svært viktig for næringslivet, det offentlige og enkelthushold å ha tilgang på en elektronisk
infrastruktur som kan levere framtidens tjenester. Tilbud om bredt bredbånd til alle regnes
som sentral strategi for å utvikle Troms og nordområdene.

Fylkestinget stotter en strategi som stimulerer flere prosjekter - framfor noen få. Dette gir en
skrittvis tilnærming, fordeler regionale støttemidler over hele fylket og kan bidra til at nye
løsninger og ny dynamikk i bredbåndsutbyggingen vokser fram.

Fylkestinget slutter seg til at folgende modeller brukes for regional offentlig medfinansiering:
1. Tilskuddsmodellen - Troms fylkeskommune gir støtte til kommune(r) som på den

mest tilfredsstillende måten kan byg,cLeut NGA i definert område.

7. Hovedaksess- og Sluttaksessmodellen. Kommune(r) gis tilskudd til bygging av
hovedaksessnett ønskede dropp-punkt for sluttaksesser i definert område. Det
forutsettes at det foreligger forpliktende utbyggingsplaner for aksessnett i
utby.c,,gingsområdet.
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Kommuner innvilges støtte til sluttaksessnett for bygging av lokalt mobiliserte
sluttaksessnett.

Fylkestinget henstiller til kommunene og kraftselskapene om å bidra i samfunnsbyggingen
gjennom et spleiselag for utbygging av bredbånd i distrikts-Troms.

Fylkestinget tilrår også at:
• Bredbåndsfylket Troms sin rolle som regional utviklingsaktør skal utredes i tråd med

intensjoner i fylkestingssak 40/03.

Fylkesrådet gjennomfører en kartlegging og evaluering av kommunenes og fylkeskommunens
oppfølging av intensjonene med Bredbåndsfylket Troms.

Fylkesordfører i Troms, den 25.05.2012

Knut Werner Hansen
Fylkesordfører

Plan- o nærin skomiteens innstillin i lkestin ssak 49/12:

Betydningen tilbud om tilkobling til bredt bredbånd til befolkning, næringsliv og offentlig
sektor har vært fremhevet av fylkestinget i Troms lenge, og var begrunnelsen for fylkestinget
vedtak om etablering av BBFT i sak 40/03 i 2003. Betydningen ble påpekt da fylkestinget
behandlet sak 40/09 «Folkebreibandet» i 2009.

Selv om behovet for bredt bredbånd er stort, konstaterer fylkestinget at det er liten
utbyggingsaktivitet, både i tettbebygde områder som anses som kommersielt lønnsomme å
bygge ut, og i forhold til søknad om støtte til utbygging i områder som anses som ikke
kommersielt lønnsomme å bygge.

Fylkestinget slutter seg til forslag om å iverksette tiltak som kan stimulere til ytterligere
bredbåndsutbygging i områder som har lav kommersielle interesse. Fylkestinget mener det er
svært viktig for næringslivet, det offentlige og enkelthushold å ha tilgang på en elektronisk
infrastruktur som kan levere framtidens tjenester. Tilbud om bredt bredbånd til alle regnes
som sentral strategi for å utvikle Troms og nordområdene.

Fylkestinget støtter en strategi som stimulerer flere prosjekter - framfor noen få. Dette gir en
skrittvis tilnærming, fordeler regionale støttemidler over hele fylket og kan bidra til at nye
løsninger og ny dynamikk i bredbåndsutbyggingen vokser fram.

Fylkestinget slutter seg til at følgende modeller brukes for regional offentlig medfinansiering:

1. Tilskuddsmodellen - Troms fylkeskommune gir stotte til kommune(r) som på
den mest tilfredsstillende måten kan bygg,eut NGA i definert område.
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2. Hovedaksess- og Sluttaksessmodellen. Kommune(r) gis tilskudd til bygging av

hovedaksessnett ønskede dropp-punkt for sluttaksesser i definert område. Det
forutsettes at det foreligger forpliktende utbyggingsplaner for aksessnett i
utbyggingsområdet.
Kommuner innvilges støtte til sluttaksessnett for bygging av lokalt mobiliserte
sluttaksessnett.

Fylkestinget henstiller til kommunene og kraftselskapene om å bidra i samfunnsbyggingen
gjennom et spleiselag for utbygging av bredbånd i distrikts-Troms.

Fylkestinget tilrår også at:
• Bredbåndsfylket Troms sin rolle som regional utviklingsaktør skal utredes i tråd med

intensjoner i fylkestingssak 40/03.

Fylkesrådet gjennomfører en kartlegging og evaluering av kommunenes og fylkeskommunens
oppfølging av intensjonene med Bredbåndsfylket Troms.
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Deres dato: Arne Anders Sandnes
Deres ref.: Telefon 22 95 92 18, e-post: asan@nve.no

420 kV kraftledninger Ofoten —Balsfjord og Balsfjord —Hammerfest.
Oversendelse av klager

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 02.05.2012 Statnett SF konsesjoner i medhold av
energiloven for bygging av ny 420 kV kraftledning Ofoten-Balsfjord og ny 420 kV Balsfjord
Hammerfest.

NVE har mottatt 25 klager på de to forbindelsene. Følgende instanser og personer har påklaget hvert av
NVEs vedtak:

Ofoten —Balsfjord

Gratangen kommune

Sametinget

Beboere og grunneiere på Kvernmo

Dag og Yvonne Kvernmo

May-Britt Brobach og Arild Tobiassen

Espen Berglund og Halvar Kristiansen

Margot Berglund

Grunneiere ved Kjosvatnet

Tor-Odin Kjosvatn

Margaret Guttormsen

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Advokat Geir Haugen på vegne av fire reinbeitedistrikt
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Balsf ord —Hammerfest

Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms

Sametinget

Reindriftsforvaltningen i Troms v/ Områdestyret i Troms

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark v/ Områdestyret i Vest-Finnmark

Advokatkontoret Jonassen på vegne av elleve reinbeitedistrikt, en svensk sameby, et sonestyre
og en siida

Advokat Geir Haugen på vegne av sju reinbeitedistrikt og en siida

Advokatkontoret Dalan på vegne av to reinbeitedistrikt

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Natur og Ungdom

Norges Naturvernforbund

Forum for natur og friluftsliv i Troms

Alta skytterlag

Harald Lunde på vegne av 14 grunneiere i Balsfjord kommune

NVE har avvist en klage. May-Britt Brobach og Arild Tobiassen vurderes ikke å ha rettslig
klageinteresse. Det vises til NVEs vurderinger i brev til disse av i dag.

Klagene er sammenfattet og vurdert i vedlagte notater av i dag. NVE konstaterer at klagerne er uenige i
NVEs skjønnsutøvelse og de endelige vedtakene. NVE kan ikke se at det har kommet frem nye
vesentlige forhold i klagene som gjør at NVE i det vesentlige vil omgjøre eller oppheve vedtakene av
07.06.2010. NVE ser imidlertid grunnlag for å anbefale Olje- og energidepartementet å fastsette et nytt
vilkår i konsesjon for Bardufoss transformatorstasjon.

Herved oversendes saken til Olje- og energidepartementet for behandling, jf. forvaltningsloven § 33.

Vi ber om at Olje- og energidepartementet tar kontakt med NVEs arkiv for å få oversendt nødvendig
dokumentasjon elektronisk eller eventuelt i papirform. Til orientering har NVE introdusert elektronisk
arkiv fra 01.01.07 og dokumenter registrert etter denne dato, finnes i utgangspunktet kun i elektronisk
versjon.

NVE har også lagt ut notatet på hver av de respektive sakene på www.nve.no/kraftlednin er.

Med hilsen

311) faAvv2Ak. ItkgAri3-ei
P r anderud f Rune Flatby
va drags- og energidirektør avdelingsdirektør
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Kopi: Statnett

Miljøverndepartementet

Fylkesmannen i Troms

Sametinget

Gratangen kommune

Nordreisa kommune

Reindriftsforvaltningen i Alta

Reindriftsforvaltningen i Troms

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund

Forum for natur og friluftsliv i Troms

Alta skytterlag

Advokatkontoret Jonassen på vegne av klienter

Advokat Geir Haugen på vegne av klienter

Advokatkontoret Dalan på vegne av klienter

Beboere og grunneiere på Kvemmo v/ Kurt Jan Kvernmo

Dag og Yvonne Kvernmo

May-Britt Brobach og Arild Tobiassen

Espen Berglund og Halvar Kristiansen

Margot Berglund

Grunneiere ved Kjosvatnet v/ Tor-Odin Kjosvatn

Margaret Guttormsen

Harald Lunde på vegne av 14 grunneiere i Balsfjord kommune

Side 55



Norges
vassdrags-og
energidirektorat

KTN-notat 32/12

Ti I:

Saksbehandler

Ansvarlig:

Dato:

Vår ref.:

Kopi:

Ore- o ener ide artementet

Arne Anders Sandnes, NVE

Siv Sannem Inderber , NVE

NVE 200702890-

Statnett SF o alle kla ere

Sign.: (rw,

Sign.:

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
01 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org. nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
0827 10 14156

Statnett SF —420 kV kraftledning Balsfjord-Hammerfest.
Sammenfatning og vurdering klager på NVEs vedtak om konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse.

1 Konklusjou

NVE har mottatt 13 klager på vedtak av 02.05.2012 om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til
Statnett SF for en ny 420 kV kraftledning Balsfjord-Hammerfest. Klager er gitt på vegne av
lokale og regionale myndigheter, Sametinget, reindriftsforvaltning og —utøvere, grunneiere og
natur- og miljøorganisasjoner. I tillegg har Områdestyret i Troms stående en innsigelse til deler
av vedtaket.

NVE kan ikke se at det i klagene har framkommet nye vesentlige forhold som gir grunnlag for å
orngjøre vårt vedtak av 02.05.2012 om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstiHatelse til 420 kV
Balsfjord-Hammerfest. NVE oversender klagene og innsigelsen til Olje- og energidepartementet
for endelig avgjørelse.

Innhold

1 Konklusjon 1
2 Innledning 2
3 Innkomne klager 3
4 Statnetts merknader til klagene 12
5 NVEs vurderinger av klagene 14

	

5.1 Klager på NVEs skjønnsutøvelse og vedtak generelt 14

	

5.2 Alternative løsninger og traseer 14

	

5.3 Reindrift og samiske interesser 18

	

5.4 Natunnangfold 21

	

5.5 Kompensasjon 21

	

5.6 Klage på ekspropriasjon 21
6 Oppsummering 22
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2 Innledning

Som del av en ny sentralnettsforbindelse mellom Ofoten og Hammerfest, ga NVE den 02.05.2012
Statnett SF konsesjon til å bygge og drive en ny 420 kV kraftledning mellom eksisterende Balsfjord
transformatorstasjon i Balsfjord kommune til ny Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest
kommune. Ledningen er om lag 360 km lang og berører kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord,
Nordreisa og Kvænangen i Troms fylke og Alta, Kvalsund og Hammerfest i Finnmark fylke. Det ble
gitt konsesjon til luftledning på hele strekningen. I tillegg til selve ledningen omfattet konsesjonen i alt
fire nye transformatorstasjoner i Reisadalen i Nordreisa, på Skillemoen i Alta, i Skaidi i Kvalsund og
ved Hyggevatn i Hammerfest, samt nødvendige elektriske anlegg og omlegginger i eksisterende nett.
Samtidig ga NVE i medhold av oreigningslova Statnett ekspropriasjonstillatelse for de nevnte
anleggene.

NVE viser til notatet "Bakgrunn for vedtak. Statnett SF —420 kV kraftledning fra Balsfjord
transformatorstasjon til ny Hammerfest transformatorstasjon" av 02.05.2012 for oppsummering av
saksbehandlingsprosessen, sammenfatning av mottatte merknader og NVEs vurderinger og
begrunnelse for vedtaket.

Konsesjonsbehandling etter energiloven er en avveining mellom tekniske og økonomiske forhold og
konsekvenser for omgivelser og miljø. Hvis et omsøkt anlegg ansees å gi større fordeler for samfunnet
enn ulempene anlegget innebærer, kan det gis konsesjon etter energiloven. I konsesjonsbehandlingen
må mange interesser og forhold veies opp mot hverandre. Alle vesentlige forhold knyttet til det
aktuelle anlegget, som kommer fram gjennom konsesjonsprosessen, vurderes og tas hensyn til ved
skjønnsutøvelsen. Ulike hensyn og interesser vil kunne trekke i ulike retninger og alle ønsker kan være
vanskelige å imøtekomme i konsesjonsavgjørelsen. NVE har mottatt 13 klager på vedtaket av
02.05.2012. Klagerne er i det alt vesentlige uenige i NVEs skjønnsutøvelse, saksbehandlingen og/eller
det endelige vedtaket.

Følgende har påklaget NVEs vedtak:

Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms

Sametinget

Reindriftsforvaltningen i Troms v/ Områdestyret i Troms

Reindriftsforvaltingen i Vest-Finnmark v/ Områdestyret i Vest-Finnmark

Advokatkontoret Jonassen på vegne av elleve reinbeitedistrikt, en svensk sameby, et sonestyre
og en siida

Advokat Geir Haugen på vegne av sju reinbeitedistrikt og en siida

Advokatkontoret Dalan på vegne av to reinbeitedistrikt

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund

Forum for natur og friluftsliv i Troms

Alta skytterlag

Harald Lunde på vegne av 14 grunneiere i Balsfjord kommune
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I dette notatet har NVE sammenfattet de klagegrunnene som klagerne har anført og kommentert og
vurdert de vesentligste av disse. NVE viser for øvrig til notatet "Bakgrunn for vedtak" av 02.05.2012.
Klagene er oversendt Statnett for kommentarer, og Statnett har kommentert klagene i brev av
25.06.2012.

NVE gjør oppmerksom på at klager vedrørende vedtak av 02.05.2012 om konsesjon til 420 kV
forbindelsen Ofoten-Balsfjord er behandlet for seg i KN-notat 31/12 av i dag.

3 Innkomne klager

Nordreisa kommune behandlet saken i formannskapet den 24.05.2012 og klager på NVEs vedtak i
brev av 30.05.2012. I saksutredningen fra administrasjonen vises det til at kommunen i uttalelser har
bedt om at ny ledning legges som kabel i bakken, eller alternativt at eksisterende ledninger kables for å
frigjøre trasé til ny leding, eller at ny ledning legges etter trasalternativ 1.6 fra Gahperus mot
Kvænangen. Det vises i saksutredingen til at kommunens ønsker er begrunnet i hensynet til
innbyggeme generelt og grunneiere langs alternativ 1.0 i kommunen spesielt, samt i å begrense
virkninger av ledningen for kommunens satsning på natur, opplevelse og reiseliv. Kommunen mener
konsesjonsvedtaket har enorm påvirkning på naturen og at det vil forringe muligheten for utvikling av
reiseliv og næringsliv i Reisadalen. Videre mener kommunen også at konsekvensene av inngrepet for
økologien i dalen ikke er redegjort for og at kommunen og innbyggerne ikke har blitt tatt hensyn til
ved vedtaket.

Ved behandling i formannskapet ble følgende vedtak enstemmig fattet:

"Nordreisa kommune viser til konsesjonfor 420 kV ledningen Balsfjord-Hammerfest, med
transformatorstasjon i vår kommune datert 03.05.2012, og beklagerførst en svært kort klagefrist pa
en så stor sak.

Saken er behandlet etter kommunelovens § 13, hasteparagrafen.

Nordreisa kommune vil uttale:
Nordreisa kommune vurderer at tiltaket ny 420 kV kraftledning i Nordreisa vil berøre
allmenne ogprivate interesser i Nordreisa i meget stor grad. Tiltaket vil gi store negative
effekter knyttet tilflere interesser, både private og allmenne. Særlig vil det på strekningenfra
Gahperus til Dorrisdalen bli betydelige ulemper knytte til private eiendomtner, herunder den
mulighet disse vil haforframtidig bruk og utvikling på eiendommen. Også allmenne
interesser vil bli vesentlig berørt, særlig i tilknytning til landskaps- og opplevelsesverdier på
strekningen.
Merknader og innspillfra grunneiere i Reisadalen støttes,fra Nordreisa kommune. Nordreisa
kommunes befolkning har i denne saken ikke blitt hørt. Tidligere.framsatteforslag om
konsesjonsavgift for slike vesentlige krafttiltak/naturinngrep bør etter kommunens syn tas opp
igjen og behandles på nytt i relevante politiske og administrative organer.
Vi er skuffet over at vedtaket ikkefølger trase 1.6 slik Nordreisa kommune ønsket. Vi mener
trasevalget 1.0 tar seg til rette i Nasjonalparkkommunen Nordreisa, trasetyddingen består av
betydelige mengder skog og kan påvirke økologien i dalen. 1 tillegg båndlegger traseen store
arealer, som vi baserer vår vekst og næringsutvikling på. Slik trasevalget ligger nå blir
Nordreisa en av de mest berørte kommunene langs hele linja.
Nordreisa kommune godtar ikke avslag, men krever forhandlinger om denne saken."

Fylkesmannen i Troms klager i brev av 30.05.2012 på vedtaket vedrørende trasé gjennom
Lullefjellet naturreservat. I brevet vises det til høringsuttalelse til tilleggssøknad I, hvor Fylkesmannen
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fraråder trasalternativ 1.23 gjennom naturreservatet og påpeker at valg av denne traseen vil kreve
dispensasjon etter verneforskriften. I klagebrevet redegjør Fylkesmannen for verneformålet og
vernebestemmelsene, herunder bestemmelsene om dispensasjon i verneforskriftens kapittel VI. Klagen
oppsummerer også deler av NVEs vurderinger knyttet til den aktuelle traseen 1.23, og det vises til at
det langs alternativ 1.2-1.19 ikke er registrert verdier av nasjonal karakter og at denne traseen derfor
bør velges. Klagen begrunnes med at en 420 kV kraftledning etter Fyikesmannens vurdering vil ha
store konsekvenser for naturverdiene i Lullefjellet naturreservat, og med at det i henhold til
verneforskriften ikke kan gis dispensasjon til etablering av ny ledning. Fylkesmannen mener det finnes
alternativ til valgt linjetrasé og ber om dialog med NVE for valg av slik.

Sametinget klager i brev av 23.05.2012 på NVEs vedtak om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse,
både til ny 420 kV Ofoten-Balsfjord og ny 420 kV Balsfjord-Hammerfest med alle tilhørende
transfonnatorstasjoner. Sametinget ber om at departementet tar kontakt for å gjennomføre gode og
reelle konsultasjoner før endelig vedtak fattes. Sluttført konsultasjonsresultat mellom departementet og
Sametinget vil sametingsrådet så legge fram for behandling i Sametingets plenum.

Som begrunnelse for klagen viser Sametinget til gjennomførte konsultasjoner og til at Sametinget har
bedt NVE avvente konsesjonsavgjørelsen til Sametingets plenum har behandlet saken. I klagebrevet
viser Sametinget til protokoll fra konsultasjonsmøte den 07.05.2010 hvor det heter at "Sametinget
understreket at de gjennom konsultasjoner ønsker å vurdere prosjektet opp motfolkeretten.
Sametinget ønsker å komme til enighet med NVE, framfor å nytte klageretten, og viste til at et vedtak
vil stå sterkere om det kan vises til slik enighet. Sametinget viste videre til at uansett u«all av
konsultasjonen, må resultatet forelegges Sametinget iplenum". Krav om plenumsbehandling ble i
følge Sametinget også gjentatt i konsultasjonsmøte den 16.03.2012.

Etter Sametingets oppfatning har NVE valgt å se bort fra deres anmodning om å avvente vedtak, og
ferdigbehandlet konsesjonen før Sametingets plenum fikk anledning til å behandle saken. Sametinget
finner dette meget beklagelig da konsesjonssaken vurderes som et meget stort arealinngrep i det
samiske området. En så omfattende og kompleks sak mener de Sametingets plenum, som samenes
høyeste organ i Norge, bør få avgi sitt syn på.

Videre viser Sametinget til brev av 26.04.2012 hvor NVE avsluttet konsultasjonen med Sametinget.
Sametinget hevder NVEs begrunnelse for å avslutte konsultasjonen var at avgjørelse av Statnetts
søknad for Ofoten-Balsfjord-Hammerfest ikke kunne avvente den prosess for intern saksbehandling
som Sametinget hadde lagt opp til. De sier i klagen at behandling av sak i Sametingets plenum ikke
kan betraktes som en intern prosess. Sametinget godtar ikke at NVE har avsluttet konsultasjonen uten
at det er avgjort hvordan Sametinget skal kunne ta endelig stilling til om de kan gi tilslutning til
forslaget til vedtak eller ikke. Konsultasjonsprosedyrene pkt 6 er etter Sametingets oppfatning derfor
ikke ivaretatt på forsvarlig vis i denne saken.

I klagebrevet viser Sametinget til at de i tilbakemelding til NVE den 30.03.2012 subsidiært har bedt
om at klagefristen forlenges, slik at Sametingets plenum i sin behandling av saken kan ta stilling til om
vedtaket om konsesjon skal påklages. Sametinget hevder NVE ikke tok stilling til denne
anmodningen, verken i brev av 26.04.2012 om avslutning av konsultasjon eller i vedtaket om
konsesjon, og de finner det uakseptabelt at spørsmålet om utsatt klagefrist ikke ble vurdert før
konsesjonsvedtak ble fattet.

Områdestyret i Troms har via fullmakt påklaget NVEs vedtak i brev fra Reindriftsforvaltningen i
Troms av 29.05.2012. Klagen ble behandlet i møte i områdestyret den 05.06.2012 og utskrift fra møtet
med konkretisering av klagen og begrunnelse er gitt i e-post fra Reindriftsforvaltningen i Troms av
15.06.2012. I e-posten ber områdestyret om at "konsesjonsvedtaket gjøres om, evt at den delen av
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konsesjonen som gjelder strekningenfra Skibotndalen (Lulleskogen) til kryssing av Kallorddalen tas
ut av konsesjonen og at nevnte strekning blir gjenstand for flere utredninger om mulige trasé.valg". I
begrunnelsen henvises det til områdestyrets syn i saken og tidligere redegjørelser i høringsuttalelser og
i innsigelsesmøte. Områdestyret understreker virkninger som ledningen etter deres oppfatning vil
kunne gi, samt at trasé 1.23 fra Lulleskogen til Kåfjorddalen berører et område med tidlige vårbeiter
og åpent terreng som gir god oversikt med hensyn til rovdyr i kalvingsperioden. Området beskrives
som særskilt viktig for Helligskogen reinbeitedistrikt. Områdestyret mener det vil være vanskelig å
foreta endringer i driftsmønster i Helligskogen innenfor grensene av dette helårsdistriktet. Slike
driftsendringer vil i følge områdestyret både påvirke nabodistrikter og være en stor tilleggsbelastning
for en allerede sårbar reindrift i Troms.

Områdestyret viser til at de gjennom hele behandlingsprosessen har gitt uttrykk for at de kan godta en
ny kraftledning langs eksisterende traseer, men at de helt fra starten har uttrykt motstand mot den
aktuelle traseen mellom Lulleskogen og Kåfjorddalen. Områdestyret stiller spørsmål ved begrunnelsen
for ikke å parallellføre ledningene på denne strekningen og de tviler på at vær- og klimamessige
forhold er så forskjellige langs eksisterende og konsesjonsgitt trasé at det kan tillegges avgjørende vekt
i vedtaket. På denne bakgrunn ber områdestyret om at konsesjonsvedtaket enten omgjøres i sin helhet,
eller at strekningen mellom Lulleskogen og Kåfjorddalen tas ut av konsejsonen og utredes videre.

Områdestyret i Vest-Finnmark klager i brev av 24.05.2012 på vedtak knyttet til trasalternativ 2.5 i
leåfjord kommune, og på avbøtende tiltak for reindrifta for hele ledningen. Områdestyret tar til
etterretning at NVE ikke har funnet reindriftsnæringens argumenter tungtveiende nok til å avslå
søknaden, men de beklager at de miljø- og arealmessige tapene og konsekvensene for reindriften ikke
er vurdert som så omfattende at sjø- eller jordkabel er vurdert som løsning. Som begrunnelse for
klagen viser Områdestyret i Vest-Finnmark til sin høringsuttalelse av 10.02.2010 hvor de mener å ha
framsatt sterke reindriftsfaglige argumenter for ikke å velge alternativ 2.5 over Kåfjorddalen. De
mener dette alternativet gir de største konsekvensene for reindrifta og at det ikke er en tilrådelig
løsning. Områdestyret påpeker at de i denne sammenheng støtter seg til fagutredningen for reindrift og
til innspill fra berørte reinbeitedistrikt. Områdestyret peker videre på de to opprinnelige alternativene
som var omsøkt for kryssing av Kåfjorddalen og at Statnett i samråd med reindrifta var kommet til
enighet om at alternativ 1.5 var den beste løsningen. Etter områdestyrets oppfatning har NVE lagt
større vekt på det visuelle og virkninger for turistformål. De mener det er beklagelig om slike hensyn
blir førende for hvor ledningen legges, da dette er interesser som vil kunne gi ytterligere skade og
ulempe for reindrifta.

Som ytterligere begrunnelse for klagen viser områdestyret til at de mener driftsperioden for ledningen
må påregnes å påvirke reindrifta gjennom vedlikehold, inspeksjoner, støy og regionale effekter.
Områdestyret mener dette er ulemper som må omhandles i konsesjonen, og at det i samråd med
berørte reinbeitedistrikter må finnes løsninger i form av avbøtende tiltak. Avslutningsvis viser
onirådestyret til at forskning har vist betydelige negative effekter på rein og dyreliv gjennom regionale
effekter. Dersom beslutningsgrunnlaget skal oppfylle faglige og metodiske krav til å belyse samlede
virkninger av et tiltak, mener områdestyret at direkte og indirekte effekter på lokal og regional skala
må vurderes samlet. Om en bare legger til grunn studier som kartlegger effekter på lokal skala, er det i
følge områdestyret stor sannsynlighet for at de negative effektene av et inngrep blir underestimert.

Norske Reindriftsamers Landsforbund klager i brev av 29.05.2012 på NVEs vedtak om
anleggskonsesjon for 420 kV kraftledning fra Ofoten via Balsfjord til Hammerfest. Klagen begrunnes
med at ledningen under bygging og drift vil ha store negative konsekvenser for store deler av den
samiske reindriften i Norge. Konsekvensene knyttes til at kraftledningen vil være lokalisert i viktige
reinbeiteområder, som kalvings- og parringsområder, samt at ledingen i følge forbundet også vil ha
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konsekvenser for flyttleier til mange distrikter som benytter øyer og nes som sommerbeiter. De viser i
klagen også til at mange reinbeitedistrikt, som har vært involvert i planleggingen av trasvalg, mener
de ikke har fått gehør for sine synspunkt. Norske Reindriftsamers Landsforbund ber NVE vurdere de
mest kritiske tras&lelene på nytt, slik at disse kan tilpasses reindriftsnæringens behov.

I brev av 20.06.2012 har Norske Reindriftsamers Landsforbund oversendt en enstemmig uttalelse
vedrørende saken fra forbundets landsmøte, som lyder:

"NRLs landsmøte viser til at NVE har gitt konsesjon til Statnett om bygging av kV 420 krafilinje fra
Ofoten —Hammerfest. Dette er en svært omfattende ubygging som vil berøre rundt 60 % av reindrifien
i Norge.

Landsmøtet viser til at Fagrapporten om reindrift som ble lagtfram i mars 2009 er så ufullstendig at
den ikke kan danne grunnlag for den planlagte utbygging. Fagrapporten tok blant annet ikke hensyn
til hvordan denfremtidige utvikling innenfor berørte reinbeiteområder vil bli somfølge av
kraftledningen. Det er på det rene at en ny kraffiedning vil øke overføringskapasiteten som igjen vil
bidra til at det åpnes oppfor utbygging av vindkraftverk og småkraftverk.

NRLs landsmøte stiller krav om at det må utarbeides en ny konsekvensutredningfor reindrift der ulike
alternativer blir vurdert. Vi mener det i de områder hvor reindrift og bakkenett ikke lar segforene, må
andre alternativer vurderes. NRLs landsmøte stiller også krav om at en ny konsekvensutredning må
utføres av personer som har tillit innad i næringen og som har godfagkunnskap om reindrift.
Landsmøtet krever at NRL må gis anledning til åforeslå utredere, slik at arbeidetfår den legitimitet
som kreves.

NRLs landsmøte ber om at NRLfår være med i konsultasjonene sammen med Sametinget angående
saken."

Advokatfirmaet Jonassen på vegne av reinbeitedistriktene 19 Sørøy, 23B Girenjarga, 27
Joahkonjårga, 28 Bergsfjord, 32 Silvetnjårga, 33 Spalca, 35 Fåvrrosorda, 36 Cohkolat ja
Biertavårri, 39 Arnoy/Kågen, 40 Orda, 41 Beaskådas, samt Könkåmå sameby, 30B Midtre
sonestyre og Hætta siida i distrikt 28 Bergsfjord klager på NVEs vedtak i brev av 25.05.2012.

Innledningsvis i klagens begrunnelse mener klagerne at det i saker som denne bør stilles særskilt
strenge krav til sakens opplysning og til vedtakets innhold og begrunnelse når staten som eneeier av
Statnett gjennom statlig direktorat innvilger konsesjon til seg selv. Vedrørende begrunnelsen for
vedtaket, viser klagerne videre til et utdrag fra NVEs faktaark 2/2012 om konsesjonen og at ledningen
vil kunne legge til rette for framtidig næringsutvikling og energiproduksjon. Klagerne anfører at
intensjonen med vedtaket er at kraftnettet skal utgjøre infrastruktur for ytterligere inngrep. Før vedtak
fattes må det i følge klagerne derfor etter folkerettslig standard gjøres en vurdering av totale effekter
av tidligere inngrep, dagens inngrep og framtidige inngrep opp mot den enkelte reineiers rett til å drive
reindrift.

Som sine viktigste innvendinger mot NVEs vedtak viser klagerne til de nevnte roller, som klagerne
oppfatter at staten har i saken, og klagerne ser det i lys av dette som særskilt uheldig at
konsesjonsavgjørelsen ble fattet før Sametinget fikk behandlet saken i plenum. Det vises til at urfolks
frie og informerte samtykke er et av de viktigste prinsippene for fremme av aktiv deltakelse. Uten
plenumsbehandlingen mener klagerne med henvisning til forvaltningsloven § 17 at saken ikke kan ha
blitt så godt opplyst som mulig før vedtak ble fattet. De mener dessuten at prinsippet om effektiv
deltakelse synes satt til side. Klagerne mener videre at NVE feilaktig har oppfattet reinbeitedistrikt
som en homogen gruppe og at NVE ikke har behandlet retten til reindrift som en individuell rett,
verken gjennom konsultasjoner eller i konsekvensutredningene.
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I sammenheng med klagens vekt på konsultasjoner og klagernes oppfatning av plikter i denne
sammenheng, refereres det til en avgjørelse i en ankeinstans i Canada, som er vedlagt klagen. Videre
mener klagerne deres konsultasjonsrett ble krenket ved at de ikke fikk delta på bussturen ved NVEs
sluttbefaring. Klageme viser i denne sammenheng også til det de oppfatter som feil ved befaringer
arrangert av tiltakshaver og at dette er en mangel ved konsultasjonsprosessen. Det henvises også til
klage fra advokat Haugen og særlig til dennes begrunnelse i folkerettslige prinsipper, som klagerne
tiltrer.

Videre i sin begrunnelse for klagen, mener klagerne at vedtaket mangler en totalvurdering av de
kumulative effektene for enkeltutøvere, at reindriftas ønske om slike vurderinger ikke er ivaretatt og at
det ikke er tilstrekkelig utredet hvordan tiltaket og øvrige inngrep over tid kan påvirke reindriften.
Med henvisning til notatet "bakgrunn for vedtak" s 156 hevder klagerne at NVE har lagt til grunn at
"reindriften er en allmenn interesse som skal likestilles med andre samfunnsinteresser". Klagerne
viser til at reindriften er en egen interesse som på grunn av sitt kulturbærende element er gitt et
særskilt rettsvern, og at reindriften går foran samfunnsinteresser ved konflikter. Klagerne mener
vedtaket gjennomgående mangler vurderinger av dette. I tillegg anfører klagerne at NVE har lagt til
grunn feilaktige vurderinger av virkninger for reindriften i ledningens driftsperiode, at reindriftens
egne erfaringer ikke er tilstrekkelig hensyntatt, og at det er en feil ved saksbehandlingen at reineierne
ikke har fått oppnevne en sakkyndig/fagutreder de har tillit til. Sistnevnte forhold og krav om
utredning av samlede virkninger er i klagen også konkret uttrykt på vegne av distrikt 36 Cohkolat ja
Biertavårri.

Klagerne hevder at distrikt 41 Beaskådas er utsatt for betydelige inngrep fra bl.a. hyttebygging, som
den nye ledningen vil forsterke. Det vises til at dette distriktet grenser mot områder som er fredet mot
reindrift og at det i saken ikke er gjort vurdering av mulighet for sekundærekspropriasjon av disse
områdene, som distriktet har anmodet om.

Klagerne anmoder om at NVEs vedtak kjennes ugyldig, eventuelt at vedtaket utsettes til det foreligger
nye og tilfredsstillende utredninger. På vegne av distriktet 36 Cohkolat ja Biertavårri har
advokatfirmaet Jonassen i brev av 12.06.2012 supplert klagen med subsidiær påstand om at ledningen,
dersom den besluttes bygget, framføres etter alternativ 1.5 nord for Biertavårri i Kåfjorddalen. Dette
vil ifølge klager kunne dempe skader og ulemper betraktelig, sammenliknet med alternativ 1.0 som
berører urørte områder og viktige områder for oppsamling og kalvemerking.

Advokat Geir Haugen på vegne av reinbeitedistrikt 27T Mauken, 24T Helligskogen, 34
Abbora', 29 Frakfjord med Silda, 23C Jalgon, 23D Ealenjårga, 21 Gearretnjårga og Johan
Mikkel M. Gaup siida i distrikt 23A Valgenjårga klager i brev av 25.05.2012 over NVEs
konsesjonsvedtak og tillatelse til ekspropriasjon. Det klages både over saksbehandlingen og vedtakets
materielle innhold.

Klage over saksbehandlingen begrunnes i følgende punkter:

• Mangelfull reindriftsrapport: Klagerne mener det foreligger en skjerpet utredningsplikt i
saker som angår reindrift og samiske forhold, at reindriftsrapporten ikke oppfyller dette og at
klassifisering av reinbeiter i rapporten ikke er egnet for å beskrive omfang av skadevirkninger.
Det hevdes å være en vesentlig mangel ved rapporten at det ikke er undersøkt om
kraftledningen gjør inngrep i minimumsbeiter. Det er i følge klagerne ikke gjort forsøk på å
kvantifisere sumvirkninger av andre inngrep og med henvisning til klage fra advokatkontoret
Jonassen mener klagerne at det derfor er umulig å vurdere om inngrepet er folkerettsstridig.
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Manglende konkret vurdering av konsekvenserfor det enkelte reinbeitedistrikt: Klagerne
mener NVE feilaktig har vurdert reindriften som en homogen gruppe. De mener NVE er
pliktig til å vurdere konsekvenser for hvert distrikt, eventuelt hver siida, med hensyn til om
antall siidaandeler må reduseres, virkninger for reinta11,kalvetap, endringer i flyttetidspunkt
med mer.

Manglendefolkerettslig vurdering av ekspropriasjonsvedtaket: Klagerne mener
ekspropriasjonsvedtaket bygger på en bred interesseavveining, men at det avgjørende er om
hvert reinbeitedistrikt/siida blir påført så store skader at det vil være folkerettsstridig å foreta
ekspropriasjon.

Basert på disse punktene mener klagerne at beslutningsgrunnlaget i saken ikke gir grunnlag for å
vurdere om terskelen i folkerettens urfolkvern er overskredet. Både enkeltvis og samlet oppfatter
klagerne de påpekte saksbehandlingsfeilene som så vesentlige at forvaltningsloven § 41 ikke kommer
til anvendelse, og at konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen ikke er gyldig fordi feilene har
vært styrende for vedtaket.

Til klage over det materielle innholdet redegjør klagerne generelt for de innvirkninger de mener
kraftledninger har på rein, og hvordan dette bør vurderes. Videre redegjør klagerne for prinsippene
som de mener må ligge til grunn for folkerettslige vurderinger av tiltaket, samt for det de oppfatter
som mangler ved NVEs vurderinger av dette. Mellom annet mener klagerne at NVEs vurderinger av
sumvirkninger er svært mangelfulle fordi vurderingene kun omfatter energianlegg og fordi de mener
folkerettsvurderinger ikke er gjort for det enkelte distrikt. Videre mener klagerne at sumvirkninger av
alle tidligere inngrep i det enkelte distrikt må kvantifiseres, dersom en folkerettslig vurdering skal
kunne gjøres tilfredsstillende. Klagerne viser i denne sammenheng til sitat fra NOU 1997:5 som de
mener underbygger deres syn. I tillegg begrunnes klagen fra det enkelte distrikt med følgende:

27T Mauken: Klager er ikke enig i NVEs vurdering av virkninger for distriktet og mener NVE
feilaktig legger til grunn at inngrep gir mindre ulemper dersom det er inngrep i området fra
før.

24T Helligskogen: Klager mener det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på at distriktet er et
helårsdistrikt og at skadevirkninger derfor blir vanskelig å unngå. Klager mener ledningen
burde legges som kabel gjennom distriktet. Det understrekes at distriktet uansett trasé ikke kan
akseptere ledningen, selv om trasalternativene er rangert i høringsuttalelse.

34 ÅbboraQa: Med henvisning til at sommerbeitene er minimumsfaktor for distriktet mener
klager at ethvert beitetap er svært uheldig og det vises til at distriktet er utsatt for store inngrep
og sumvirkninger fra vassdragsreguleringer, kraftledninger og ferdsel knyttet til jakt.

23C Jalgon: Klager mener ledningen er uakseptabel og at det kun er tatt hensyn til kommunen
og hytteeiere ved valg av tras. Det vises til at distriktet har mistet mye sommerbeiter og
derfor vil rammes hardt av nye inngrep.

23D Ealenjårga: Klager viser til at ledningen vil gå gjennom distriktets nye kalvingsområde
og mener den vil medføre betydelige skadevirkninger. Distriktet er utsatt for betydelige
inngrep gjennom et stort hyttefelt, campingplass og kraftledning.

21 Gearretnjårga: Klager mener dette sannsynligvis er distriktet som blir sterkest berørt av
den nye ledningen og at NVE bagatelliserer virkningene gjennom å framstille driften som
tilpasset andre inngrep. Klager mener nettopp de eksisterende inngrepene gjør at en ny ledning
og transformatorstasjon vil gi særlig store virkninger. Klager mener også at planlagte Snefjord
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vinkraftverk med tilhørende kraftledning vil gi store negative virkninger for distriktet ved at
rein i distrikt 16, som påvirkes direkte av vinkraftverket, vil trekke inn i distrikt 21.

For alle disse distriktene begrunnes klagene primært med at sumvirkninger av eksisterende
inngrep er så betydelige at terskelen i folkerettens urfolksvern enten er overskredet, eller vil bli
overskredet ved ethvert nytt inngrep. Klagerne mener derfor at vedtaket innebærer brudd på
folkerettens urfolksvern for disse distriktene og at vedtak om konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldig.

I tillegg til de konkrete klagene fra seks distrikter, påpekes det i klagen ulemper i tilknytning til
merking, slakting og flytting som ledningen hevdes å medføre for reinbeitedistriktene 29 Frakfjord
med Silda og 25 Stjernøy og for Johan Mikkel M. Gaup siida i distrikt 23A Valgenjårga.

Klagerne mener med henvisning til et intervju med olje- og energiministeren i media at statsråden er
innhabil ved behandling av klagen og begjærer oppnevnt settestatsråd til klagebehandlingen. Klagerne
påpeker at de, dersom departementet treffer samme vedtak som NVE, vil nedlegge påstand om at
skjønnet nektes fremmet og at skjønnsretten da må avgjøre prejudisielt om vedtakene er gyldige.

Advokatfirmaet Dalan DA på vegne av reinbeitedistrikt 22 Fiettar og 37 Skårfvåggi klager i brev
av 29.05.2012 på NVEs vedtak. Vedlagt klagen følger dessuten uttalelser fra distrikt 20 Kvaløy og 26
Låkkonjårga, som bes tatt med i vurderingene dersom andre parter klager på konsesjonsgitt tras
innenfor disse respektive distriktene.

Distrikt 37 Skåfvåggi påklager NVEs vedtak om konsesjon til trasalternativ 1.0-2.5-1.0 i Kåfjord
kommune. I klagen vises det til behandlingsprosessen og bakgrunnen for Statnetts søknad på de ulike
trasalternativene i området, og det vises til distriktets høringsuttalelse av 15.02.2012, som også er
gjengitt i sin helhet. Klagen begrunnes med at alternativ 2.5 etter klagers mening vil gi betydelig større
ulemper for reindrifta enn øvrige alternativer. Det understrekes at fagutredningen for reindrift også
viser til større ulemper ved alternativ 2.5 og klager mener forskjellen mellom alternativene 1.5, 1.0 og
2.5 er betydelig større enn det som framgår av NVEs konsesjonsvedtak. Klager mener på denne
bakgrunn at hensynet til reindrifta ikke er nok vektlagt, og at NVE i avgjørelsen har lagt for stor vekt
på kulturminner ved Magervatn, på hensynet til nye og usikre prosjekter innen turisme og reiseliv og
på kommunens ønskede trasvalg. Klager mener videre at hensynet til naturmangfold ikke kan
tillegges avgjørende vekt i valg av trasé 2.5, sett i forhold til skadevirkningene for reindrifta av denne
traseen. Klager mener altemativ 2.5 vil være umulig å tilpasse seg, og at muligheten for fortsatt drift
vil falle bort ved dette alternativet. Prinsipalt ønsker ikke distriktet nye inngrep i sitt område.
Subsidiært, og med henvisning til uttalelser og begrunnelse for klagen, krever distriktet at vedtaket
endres og at alternativ 1.5-1.5.1-1.5 velges. Klager krever samtidig at det gjennomføres befaring med
representanter for distriktet

Distrikt 22 Fiettar påklager hele den konsesjonsgitte traseen etter alternativ 1.0 gjennom distriktet.
Denne klagen er ytterligere utdypet i brev fra Advokatfirmaet Dalan av 02.06.2012. Klagen begrunnes
med at konsesjonsgitt trasé vil ha svært store negative virkninger for reindriften i et område som fra
før er utsatt for store inngrep. Klager anfører at distriktet er delt i to sommersiidaer - en på hver side av
Repparfjorddalen - og at begge siidaene vil berøres. For siidaen på østsiden av Repparfjorddalen vil i
følge klagen kalvingsland, som allerede er sterkt influert av hytter, E6 og eksisterende kraftledning,
påvirkes i så sterk grad at det ikke blir mulig å opprettholde reindriftsnæringen på et levedyktig nivå i
området. Distriktet har som et alternativ pekt på å legge ledningen langs sperregjerdet mot Karasjok
reinsogn, og dette kravet fastholdes i klagen. For siidaen på vestsiden av Repparfjorddalen anfører
klager at ledningen vil berøre et smalt belte med grøntbeite/tidlig vårbeite, at området har betydelig
med inngrep og at kalvingsområder vil skades i betydelig grad. I den utdypende begrunnelsen

Side 64



Side 10

NVE

vektlegges det særlig til at den samlede virkningen av inngrep i disse kalvingsområdene truer videre
drift for distriktet som helhet, og at dette ikke er tilstrekkelig vurdert og vektlagt i vedtaket. I denne
sammenheng henviser de også til bakgrunn for vedtak side 156 og mener NVEs rettsanvendelse er feil
idet reindriften synes vurdert på linje med andre næringsinteresser, og ikke ut fra den særskilte
beskyttelse reindriften er gitt. Klager mener at hensynet til å opprettholde reindriftsnæringen er
tungtveiende og at NVE plikter å vektlegge dette ved avgjørelse. Fordi formålet med det
konsesjonsgitte tiltaket kan ivaretas like godt med bruk av andre traseer, mener klager at de samlede
virkninger for distriktet og hensynet til reindriften må medføre at vedtaket omgjøres. Distriktet viser til
at de i høringer primært har krevd ledningen kablet vest for Repparfjordelva. Dersom slik kabling ikke
gjennomføres krever distriktet at ledningen legges etter den østlige traseen på østsiden av
Repparfjorddalen. Dette for å unngå at kalvingsland innenfor begge sommersiidaene berøres. I den
utdypende begrunnelsen argumenterer distriktet for hvorfor den østlige traseen er bedre enn den
konsesjonsgitte. De viser også til sider ved utredningene og NVEs vurderinger av traseen som de
mener er feil, herunder reindriftas bruk av områdene og virkninger i anleggsperioden og driftsperioden
ved de to alternativene.

På grunnlag av påstandene om rnangelfull saksbehandling og feil rettsanvendelse krever distrikt 22 at
vedtaket omgjøres. Distriktet krever at traseen legges langs sperregjerdet i distriktets østlige grense
slik at noe av distriktets kalvingsområder ikke berøres. De krever også at departementet foretar
befaring, og at representanter for distriktet deltar på denne og gis anledning til å gjøre påvisninger og
sine syn gjeldende.

Harald Hilmar Lunde på vegne av 14 grunneiere og rettighetshavere påklager i brev av
25.05.2012 konsesjonen til alternativ 1.0 i Hølen i Balsfjord kommune. Klagerne mener alternativ 1.0
vil gi store konsekvenser for bebyggelse og nyetablering i bygda. De viser til at mastepunktene vil
berøre dyrket mark, at ledningen vil gå 150 meter fra nærmeste husstand og de hevder at ledningen
visuelt og med hensyn til elektromagnetiske felt vil være en belastning for eiendommene. Klagerne
mener trasealternativ 1.25 er bedre med hensyn til beboerne i Hølen, og de hevder kommunen også
ønsket dette alternativet gjennomført. Klagerne mener videre at ledningen etter alternativ 1.25 kan
gjøres mindre synlig hvis den kamufleres, og de mener alternativet i mindre grad vil berøre skog og
komme lenger fra bebyggelse hvis det legges ytterligere høyere opp. I klagen vises det dessuten til at
alternativ 1.25 vil krysse en gammel flyttlei, men klagerne mener alternativ 1.0 også vil krysse den
samme leia. Klagerne påpeker at alternativ 1.25 er noe dyrere, men de mener alternativet bør velges av
hensyn til beboernes helse og trivsel og videre utbyggingsmuligheter.

Fra Balsfjord kommune har NVE fått til orientering et brev som klagerne sendte kommunen den
15.06.2012. I brevet omtales i tillegg til klagegrunnene også grunnforholdene i området for
konsesjonsgitt trase, som klagerne mener utgjør en risiko ved bygging av ledningen.

Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund klager i felles brev av 25.05.2012 på NVEs vedtak.
Organisasjonene viser til sine høringsuttalelser i saken som bakgrunn for klagen. Klagen er utdypet i et
omfattende vedlegg hvor organisasjonene med fokus på verne- og INON-områder gir sine vurderinger
av gjennomførte utredninger og konsekvenser av ledningen for naturmangfoldet. Organisasjonene
anbefaler at det gjennomføres en rekke nye utredninger knyttet til virkninger for verneområder og at
nye traseer utredes i Alta og i tilknytning til verneområder langs konsesjonsgitt trase. Generelt krever
organisasjonene at Statnett gjennom nye retningslinjer ikke skal gis adgang til å omsøke traseer
gjennom eksisterende eller foreslåtte verneområder. Videre anbefaler organisasjonene konkret at
alternativ 1.0 velges for kryssing av Skibotndalen og at Statnett pålegges å utrede en ny trase øst for
og parallelt med E6 mellom Stokkedalen og Suoidneleaksi.
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Organisasjonene begrunner klagen i følgende hovedpunkter:

Kraftledningen er konsesjonsgitt gjennom eller parallellført med flere vedtatte og foreslåtte
verneområder og organisasjonene mener vern og bevaring av biologisk mangfold ikke
hensyntas tilstrekkelig ved planlegging og behandling av tyngre tekniske inngrep.

Konsesjonsgitt ledning vil etter organisasjonenes oppfattning være i strid naturmangfoldloven
og målet om å bevare inngrepsfrie områder i Norge. De mener dessuten at INON ikke er
vurdert etter de faktiske topografiske forhold og at forvaltningsmyndighetene har et særskilt
ansvar for å sikre INON-områder i Nord-Norge, hvor tapene av INON er størst.
Organisasjonene mener det skal legges særlig vekt på å bevare INON i kombinasjon med
andre naturkvaliteter, reindrift og friluftsliv.

Behovet for kraftledningen er etter klagernes oppfatning ikke godt nok dokumentert. De
mener Statnetts begrunnelse for tiltaket i hovedsak har bakgrunn i ønske om en økt
petroleumsaktivitet. Organisasjonene viser til at de er negative til slik aktivitet ut fra hensyn til
forurensningsfare, fiskeriressurser og Norges klimaforpliktelser.

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet mener det ikke skal gis konsesjon til kraftledningen.
Dersom konsesjon likevel gis, krever organisasjonene at:

1. kraftledningen legges utenfor og i rimelig bufferavstand til:

Lullefiellet naturreservat
Navitdalen landskapsvernområde
Kvænangsbotn landskapsvernområde
Isberglia naturreservat
Sennalandet foreslåtte verneområde

2. det gjennomføres tilleggsutredninger for ny trasé i Alta kommune, som legges nærmere
eksisterende inngrep og som unngår de verdifulle områdene Skrabban/Skrabbura, Isberglia,
Isberget og Transfarelvdalen-Nussura.

3. ny trasé utredes øst for og parallelt med E6 mellom Stokkedalen og Suoidneleaksi og at
traseen her legges i rimelig bufferavstand til foreslåtte Sennalandet verneområde, Ribatjåvri-
Ribatjeakkit og Voggenesmyra.

Forum for natur og friluftsliv i Troms klager på NVEs vedtak for ny 420 kV kraftledning Balsfjord
—Hammerfest i brev av 25.05.2012. Som begrunnelse for klagen, som ble ettersendt i e-post den
01.06.2012, vises det til at konsesjonsgitt trasé går gjennom Lullefiellet naturreservat samt tett inntil
Isberglia naturreservat, det foreslåtte naturreservatet på Sennalandet og landskapsvernområdene i
Navitdalen og Kvænangsbotn. Forum for natur og friluftsliv i Troms mener traseen gjennom
Lullefjellet naturreservat er i strid med verneforskriften for reservatet, og at forskriften ikke gir adgang
til dispensasjon for tiltaket. De mener saken er en viktig prinsippsak ved at det etter deres oppfatning
vil være en svekking av selve prinsippet rundt vern, dersom et så stort inngrep tillates i et
naturreservat. Ved de øvrige verneområdene mener de det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til
verneformålene eller til påvirkning av buffersoner rundt områdene. De mener også at Statnett har søkt
alternativer som alle berører verneområder og viktige naturområder, og at dette har begrenset
mulighetene til å spille inn forslag til traseendringer og å påvirke vedtaket. Videre begrunner Forum
for natur og friluftsliv klagen med at vedtaket vil innebære en stor reduksjon i INON-områder og
medføre at virkninger for friluftsliv som må utredes bedre. De stiller også spørsmål ved behovet for
ledningen og mener at den nasjonale hovedstrategien må være å effektivisere energibruken framfor å

Side 66



Side 12

gjennomføre tiltak som legger til rette for økt forbruk på bekostning av viktige natur- og
friluftsområder.

I klagen konkluderer Forum for natur og friluftsliv i Troms med at:

"FNF Troms mener at OED må oppheve NVEs konsesjon til Statnett SF om å bygge og drive den nye
420 kV kraftlinjenfra Balsfiord til Hammerfest.

Ledningen kommer i stor konflikt med eksisterende ogplanlagte verneområder

Ledningenfører til tap av store villmarkspregede områder

Ledningen kommer i konflikt med en rekke viktige og svært viktigefriluftsområder

FNF Troms savner en grundigere vurdering av behovetfor denne overføringen sett i
forhold til et akutt behovfor en effektivisering av vårt energiforbruk

Dersom kraftledningen likevel bygges krever FNF Troms at:

Krafilinjen legges utenfor Lullefiellet naturreservat og i tilstrekkelig bufferavstand til
Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområder, samt Isberglia naturreservat og
Sennalandetforeslåtte landskapsvernområde. Dette innebærer at Statnett SF må bli pålagt
å utrede nye traser der gode alternativer ikke allerede er utredet.

- Det reelle tapet av INON-områder utredes utfra landskapsform, og at en tilhørende,
tilfredsstillende konsekvensanalyse leggesfram.

- Detforetas en grundig utredningfor konsekvenser for friluftsliv blant annet basert på
Trornsftlkeskommunes nye kartlegging og verdivurdering avfriluftsområder i Troms."

Alta skytterlag klager på NVEs vedtak i brev av 24.05.2012. Skytterlaget viser til at de har et
område/skytebane på gnr. 40, bnr. 1/4 på Ulvemoen i Rafsbotn i Alta kommune, som de i framtiden
har tenkt å bruke til felt- og baneskyting. Skytterlaget mener de ikke vil kunne drive skarpskyting på
området, dersom det kommer en ny, stor kraftledning i tillegg til eksisterende. Når de ikke vil kunne
nytte området til opprinnelig formål, vil skytterlaget helst ha et annet/erstatningsområde i tilknytning
til deres baneanlegg på Kvenvikmoen i Alta.

4 Statnettsmerknadertil klagene

Statnett har kommentert klagene i brev av 25.06.2012, sammen med kommentarer til klager på vedtak
om 420 kV Ofoten —Balsfjord. I sin oppsummering av kommentarene sier Statnett at de har søkt
konsesjon fordi kraftledningen er nødvendig for å sikre forsyningssikkerheten i Nord-Norge nord for
Ofoten, og for bedre å kunne utnytte kapasiteten i underliggende nett. Stanett mener det ligger en
betydelig samfunnsøkonomisk gevinst i å bedre disse forholdene, samt at ledningen åpner muligheter
for økt produksjon og forbruk. Statnett viser til at konsesjonsprosessen siden 2007 har omfattet en
rekke høringer og møter og har framskaffet en omfattende dokumentasjon. De mener klagene i liten
grad gir opplysninger som ikke har vært vurdert tidligere, eller som endrer forhodet mellom fordeler
og ulemper ved den nye 420 kV-ledningen.

Statnett har gitt nærmere kommentarer til klagene eller klagegrunnene:

Klage fra grunneiere i Hølen v/ Harald Lunde:

Statnett mener det ikke er opplysninger i klagen som ikke er vurdert tidligere. Imidlertid har klagerne i
et brev til Balsfjord kommune av 15.06.2012, som NVE og Statnett har fatt videreformidlet, tatt opp
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spørsmål omkring grunnforholdene langs trasé 1.0ved Hølen. Statnett kommenterer bakgrunnen for
disse påstandene fra klagerne og hvordan Statnett i detaljplanleggingen følger opp lokaliteter med
særskilt behov for fundamentering mv. Statnett viser til at de som følge av klagebehandlingen vil
prioritere å avklare de geotekniske forholdene i Hølen.

Araturverdierog verneområder

Med henvisning til klager fra Nordreisa kommune, Fylkesmannen i Troms og natur- og
friluftsorganisasjonene presiserer Statnett at den nye ledningen i hovedsak er parallellført med
eksisterende ledninger for så langt som mulig å unngå inngrep i nye områder. Det vises til at dette
prinsippet støttes i nettmeldingen (Meld. St. 14 (2011-2012)) og til at Statnett har levert en omfattende
begrunnelse for å konsesjonssøke parallellføring gjennom Reisadalen i stedet for i ny tras. I følge
Statnett vil parallellføring ikke redusere andelen av inngrepsfri natur i nasjonalparkkommunen
Nordreisa, i motsetning til den alternative traseen. Statnett viser til at ledningen, der den ikke følger
eksisterende ledninger, medfører tap av inngrepsfri natur og at dette er godt dokumentert gjennom
ornfattende INON-beregninger som er utført etter Direktoratet for naturforvaltning sine anvisninger.

Vedrørende nyopprettede naturvernområder viser Statnett til at vernegrensene er fastsatt i samråd
mellom myndighetene og Statnett ut fra hensynet til eksisterende ledninger og planene for ny ledning.
Parallellføring bidrar i følge Statnett også til å redusere og samle inngrep der ledningen går i nærhet av
eksisterende og planlagte verneområder. Til klagen på konsesjonsvedtak for alternativ 1.23 gjennom
Lullefjellet viser Statnett til at de i møte den 11.06.2012 har varslet Fylkesmannen i Troms at Statnett
med det første vil søke dispensasjon. Fylkesmannens vedtak vil Statnett deretter eventuelt påklage, og
Statnett forutsetter at overordnede myndigheter eventuelt samordner klagebehandling for konsesjonen
og dispensasjonssøknaden. Statnett påpeker at de i søknaden ikke har prioritert mellom alternativene
1.23 og 1.19, og at alternativ 1.19 innebærer noe større reduksjon i INON enn det alternativ 1.23 gjør.

Reindrift

Statnett mener det i denne saken foreligger svært omfattende fagutredninger for reindrift. De viser til
at utredningene er supplert gjennom høringer og konsultasjoner og at reindrift er grundig vurdert av
NVE med hensyn til trasvalg og ulemper i anleggs- og driftsperiode. Statnett viser til at de allerede
har hatt mer enn 60 møter med reinbeitedistriktene, samt at de skal ha nye møterunder fra juli av, om
et opplegg for i størst mulig utstrekning å begrense ulemper i anleggsperioden. Statnett anser
anleggsperioden som den mest utfordrende. Representanter for distriktene har i følge Statnett også
deltatt på befaringer og gjennom dette påvirket flere masteplasseringer.

Vedrørende trasé mellom Skibotn og Kåfjord mener Statnett det er uakseptabelt å legge en ny
kraftledning i samme område og høyde over havet som den eksisterende ledningen. Statnett begrunner
dette med å vise til erfaringer med driften av eksisterende ledning samt til et doktorgradsarbeid ved
Meteorologisk institutt.

Statnett mener sumvirkinger av tidligere inngrep og konsesjonssøkt tiltak må skje gjennom
vurderinger ut fra den faktiske situasjonen reindriften i dag er i, og at virkinger av tidligere inngrep er
inkludert i dette. Framtidige tiltak er etter Statnetts vurdering usikre og må vurderes når de eventuelt
blir aktuelle. Etter Statnetts oppfatning er det viktig ved vurderingene også å legge til grunn at
reindrifta har en tilpasnings- og innrettelsesplikt på linje med andre i samfunnet. Statnett påpeker også
at det i flere områder som berøres av ledningen er mer rein enn det antall som er fastsatt av
myndighetene med grunnlag i ressurstilgangen og de mener at tilpasningsvansker som har
sammenheng med et uforsvarlig høyt reintall ikke kan tillegges vekt av betydning.
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Statnett påpeker også, som en kommentar til NVEs drøftning av kabel som avbøtende tiltak i bakgrunn
for vedtak, at de har utredet kabling av både 420 kV, 132 kV og 66 kV spenningsnivå i Reisadalen og
bemerker at det ikke er strenge krav til kabeltrasé for de laveste spenningsnivåene.

5 NVEsvurderingerav klagene

NVEs myndighet i klagesaken følger av forvaltningsloven § 33. NVE kan oppheve eller endre
vedtaket dersom NVE finner klagen begrunnet, alternativt oversende klagen til Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse. Etter forvaltningsloven § 33 andre ledd skal NVE avvise
en klage, dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.

NVE har mottatt 13 klager og vurderer vilkårene for behandling av klagene til å være oppfylt. Klagene
vurderes derfor av NVE i den forberedende klagebehandlingen og oversendes Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse.

Mange av klageinstansene har like eller tilsvarende klagegrunner og NVE har derfor valgt å
kommentere klagene tematisk. NVE kommenter de forhold som er anført i klagene og som ikke er
vurdert tidligere, eller forhold som vi mener bør utdypes nænnere. Vedrørende forhold som NVE
mener er tilstrekkelig vurdert ved konsesjonsavgjørelsen, vises det til bakgrunn for vedtak av
02.05.2012.

5.1 Klager på NVEs skjønnsutøvelse og vedtak generelt

NVE konstaterer at klagerne er uenige i NVEs skjønnsvurderinger som ligger til grunn for vedtaket.
For eksempel mener flere klagere at NVE har benyttet feil eller mangelfullt grunnlag ved vurdering av
virkninger av ledningen for reindrift, naturmangfold og for næringsutvikling og reiseliv. I flere av
klagene stilles det også spørsmål ved avveiningene som NVE har gjort mellom ulike interesser, og
klagerne mener interessene er vektlagt ulikt.

NVE foretar en helhetlig vurdering av alle de positive og negative sidene ved prosjektet. En viktig del
av NVEs forvaltningsoppgave er å sikre likebehandling av saker. I våre skjønnsvurderinger vil vi
derfor søke samsvar med behandling i tilsvarende saker. Vi mener vi har vektet de ulike hensynene i
denne saken på samme måte som i andre, sammenlignbare saker. NVE har også et ansvar for å følge
opp politiske føringer og å ivareta regionale og nasjonale hensyn. I avveining av alle disse hensyn vil
ikke NVE fullt ut kunne imøtekomme alle ønsker og krav fra berørte interesser, men vi søker gjennom
skjønnsutøvelsen å finne den løsning som for samfunnet er mest rasjonell.

5.2 Alternative løsninger og traseer

Behovet for ledningen

Klagerne representert ved Advokatkontoret Jonassen mener vedtaket og ledningen er begrunnet i
framtidig næringsutvikling og kraftproduksjon, og at konsekvenser av slike framtidige inngrep må
inkluderes i konsekvensutredning av ledningen. Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund
begrunner sin klage dels ut fra en oppfatning om at behovet for ledningen ikke er godt nok
dokumentert og i hovedsak har bakgrunn i ønske om en petroleumsaktivitet som organisasjonene er
imot. Forum for natur og friluftsliv i Troms mener også at behovet for ledningen ikke er vurdert godt
nok opp i mot tiltak for effektivisering av energibruken. NVE konstaterer at klagerne kun viser til
deler av begrunnelsen for vårt vedtak. Som det framgår av den samlede begrunnelse i kapittel 5.1 i
bakgrunn for vedtak, mener NVE at behovet for ledningen og alternative løsninger er grundig utredet
og dokumentert.
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Trasalternativer

Alternativ 1.0 i Balsf ord kommune

Grunneieme i Hølen viser i sin klage på alternativ 1.0 til flere forhold som de mener burde vært
vurdert annerledes og de foreslår justeringer av altemativ 1.25. Samlet mener de dette gir grunnlag for
å velge alternativ 1.25, selv om dette er noe dyrere enn 1.0. NVE mener de ulike avveiningene under
hvert trasalternativ fremgår av bakgrunn for vedtak. Vi mener også visuelle virkninger og ulemper av
ledningen for den nærmeste bebyggelsen er lagt til grunn og tatt hensyn til i våre vurderinger mellom
trasealternativene, jf. kapittel 5.4.1 i bakgrunnsnotatet. I tillegg vil NVE vise til at det foreligger
innsigelse fra Områdestyret i Troms til altemativ 1.25. Reindrifta har slik tydelig vurderer dette
altemativet som dårligere for dem. Vedrørende opplysninger klagerne har sendt via Balsfjord
kommune om grunnforhold langs alternativ 1.0, viser NVE til merknader fra Statnett. Krav til
sikkerhet for selve anlegget og for omgivelsene følger av forskrift, og slike hensyn må uansett følges
opp gjennom detaljplanlegging av konsesjonsgitt anlegg. Dersom man i detaljplanleggingen skulle
komme til at en utbygging som ivaretar krav til sikkerhet og beredskap ikke kan gjennomføres
innenfor fastsatt konsesjon, forutsetter NVE at det søkes om endring. NVE kan ikke se at det gjennom
klagene har kommet nye opplysninger som gir grunnlag for nå å endre vår vurdering av alternativene
1.0 og 1.25.

Altemativ 1.23-1.0 i Storf ord o Kåf ord kommune

Fylkesmannen i Troms og miljøorganisasjonene begrunner klage over altemativ 1.23 med at
altemativet berører Lullefjellet naturreservat, og at de mener det ikke kan gis dispensasjon fra
vemeforskriften for reservatet. NVE har i vår saksbehandling registrert og lagt vekt på uttalelse fra
Fylkesmannen, hvor alternativ 1.23 frarådes, men hvor det samtidig vises til at eventuell utbygging må
skje etter dispensasjon fra vernebestemmelsene. NVE konstaterer imidlertid at Fylkesmannen i klagen
kun viser til bestemmelsene i verneforskriften kapittel IV-VI. Disse bestemmelsene lyder:

Kapittel IV —"For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, somfeks. (....), fremforing
av luftledninger, gjerder, jordkabler (....). Forsøpling erforbudt. Opplistingen er ikke
uttommende."

Kapittel V —"Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinderfor:

5. Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet. Dette inkluderer tydding i
og langs traséfor kraftlinje, samt drift, vedlikehold ogfornyelse av kraftledninger, unntatt
oppgradering som innebærer bredere linjetras."

Kapittel VI —"Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

5. Oppgradering av kraftledninger som innebærer bredere linjetrasé.."

Fylkesmannen legger til grunn for klagen at den aktuelle ledningen er et nytt anlegg (kap IV) og ikke
kommer inn under bestemmelsene om vedlikehold eller oppgradering (kapittel V og VI).

NVE bemerker at det av verneforskriftens kapittel VIII framgår at forvaltningsmyndigheten kan gjøre
unntak fra forskriften for "arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning". NVE mener en
dispensasjonssøknad må vurderes på bakgrunn av kravet til å unngå skopydding, som er satt i
konsesjonen, og at de respektive bestemmelsene i forskriftens kapittel IV-VI og VIII sees i
sammenheng ved en slik vurdering.
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NVE

Fylkesmannen viser til at andre aktuelle traseer for kryssing av Skibotndalen vil være bedre med
hensyn til naturmangfold. NVE viser til våre vurderinger i bakgrunn for vedtak og at alternativene
Fylkesmannen peker på både er gjenstand for innsigelse og har virkninger for andre interesser, jf
mellom annet våre vurderinger av klage fra Områdestyret i Troms nedenfor. NVE mener på denne
bakgrunn fortsatt at trasalternativ 1.23 samlet sett er det beste trasalternativet og at
dispensasjonsspørsmålet bør vurderes konkret i henhold til en egen søknad. NVE viser i denne
sammenheng til Statnett sine merknader til klagene, og vi mener det er fornuftig at
dispensasjonsspørsmålet vurderes i sammenheng med avgjørelse av klagen.

Områdestyret i Troms har påklaget alternativ 1.23 med samme begrunnelse og i samsvar med
innsigelsen som de har gitt til trasalternativet. Områdestyret har i uttalelser og i innsigelsesmøte med
NVE konkretisert at det er den delen av alternativ 1.23-1.0 østover fra Lulleskogen, som ikke
parallellføres med eksisterende ledning, som områdestyret er negativ til. Parallellføring med
eksisterende ledning fram til Lulleskogen sier områdestyret at de kan akseptere. NVE viser til
bakgrunnsnotatet og særlig kapittel 5.3.4 hvor traseen er vurdert ut fra hensynet til reindrift. NVE
mener klagen utdyper de problemstillinger reinbeitedistrikt 24T Helligskogen mener er knyttet til
ledningen. Samtidig mener NVE klagen ytterligere understreker vår konklusjon om at alternativ 1.23
er det beste alternativet for reindrifta, gitt at Statnett ikke ser det forsvarlig å etablere en ny ledning i
parallell med eksiterende ledning fra Lulleskogen mot Manndalen og Kåfjorddalen. Det vises i denne
sammenheng også til Statnetts kommentarer til klagen.

NVE vil bemerke at klagen og innsigelsen fra områdestyret er gitt primært med grunnlag i
påvirkninger som områdestyret mener ledningen vil gi for reinbeitedistrikt 24T Helligskogen. NVE
registrerer samtidig at Advokat Geir Haugen i klage på vegne av distrikt 24T viser til at alle
luftledningsalternativer er uakseptable for distriktet og at ledningen burde kables. Distriktet og
områdestyret har imidlertid i høringsuttalelser vist til inngrep som kabelanlegg på dette
spenningsnivået innebærer og krevd at ledningen framføres som luftledning dersom den bygges.
Parallellføring gjennom hele distriktet ble i denne sammenheng krevd. NVE viser til redegjørelser i
notatet bakgrunn for vedtak, og vi mener den konsesjonsgitte traseen 1.0-1.23-1.0 er den av de
aktuelle løsningene som i størst grad imøtekommer reindriftas krav.

Alternativ 2.5 i Kåf ord kommune

Områdestyret i Vest-Finnmark, Advokatkontoret Dalan på vegne av distrikt 37 Skårfvåggi og
Advokatfirmaet Jonassen på vegne av distrikt 36 Cohkolat ja Biertavårri har klaget på trasé 2.5 i
Kåfjord kommune. Klagene er i hovedsak begrunnet med at klagerne er uenige i NVEs vurderinger -
både i vurderingene av virkninger kraftledninger kan ha på rein generelt, og de konkrete vurderinger
av virkninger langs alternativ 2.5. Angående de generelle vurderingene viser NVE til bakgrunn for
vedtak og til vurdering av øvrige klager knyttet til reindrift nedenfor. Også for konkrete vurderinger av
trasé 2.5 vises det til bakgrunn for vedtak, jf. kapittel 5.3.5. NVE vil imidlertid understreke, som det
framgår av bakgrunnsnotatet, at vi i disse vurderingene ikke har sett bort fra fagutredningene eller
innspillene fra reindrifta, slik det hevdes i klagene fra områdestyret og fra distrikt 37. Det framgår
klart av vedtaket at NVE har lagt til grunn at alternativ 2.5 er det dårligste alternativet for reindrifta
isolert sett. NVE har også lagt til grunn for vurderingene at vi anser det aktuelle området for å være
blant de mest utfordrende med hensyn til reindrift langs ledningen. NVE mener vi ut fra disse
forutsetningene har foretatt en særskilt grundig vurdering av alternativ 2.5 med hensyn til reindrift og i
avveiing av reindrift opp mot andre interesser. Gjennom våre vurderinger framstår ikke alternativ 2.5
som så entydig og betydelig mer inngripende for reindrifta, som man kan få inntrykk av fra
fagutredningen. Dette har etter NVEs oppfatning også sammenheng med systematikken som nyttes i
fagutredningen og at konsekvensgradsbeskrivelsene i rapporten ikke må oppfattes som absolutte, men
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som et verktøy for å skille mellom alternativene, jf. fagrapporten side 25. NVE viser i denne
sammenheng også til bakgrunnsnotatets kapittel 4.11 og spesielt 4.11.2. NVE er således ikke enig med
klagerne i at enkelte interesser, som visuelle hensyn, kulturminner eller reiseliv er tillagt større vekt
enn reindrift ved vår samlede vurdering og avveining mellom alternativene 1.0, 1.5.1 og 2.5 i
Kåfjorddalen. Imidlertid mener NVE at de samlede ulemper vil være minst ved trasalternativ 2.5.
Noe større ulemper for reindrifta har vi tatt høyde for i disse vurderingene, uten at det endrer på vår
rangering av alternativene.

Alternativ 1.0 i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har påklaget konsesjon til alternativ 1.0 gjennom Reisadalen med vekt på
virkninger de mener et økt ryddebelte og båndlagte arealer vil kunne få for innbyggere,
næringsutvikling og økologi i dalen. Kommunen hevder blant annet at virkinger for økologien i dalen
ikke er gjort rede for og at kommunen og innbyggerne ikke har blitt hensyntatt i vedtaket. NVE vil
vise til at innspill fra kommunen har blitt fulgt opp gjennom konsesjonsbehandlingen, både ved krav
til Statnett om nærmere vurdering av trasalternativ 1.6 og av bruk av kabel. Disse vurderingene er
onitalt i bakgrunn for vedtak, henholdsvis i kapittel 4.4 og 5.1.3. I tillegg vises det til de konkrete
tras&vurderingene i kapittel 5.4.4. NVE mener på dette grunnlag at temaene som Nordreisa kommune
tar opp i klagen er utførlig behandlet og vurdert gjennom konsesjonsprosessen. NVE vil også påpeke
kravene til avbøtende tiltak som er satt i anleggskonsesjonen. NVE er også enige i merknadene fra
Statnett, og vi mener en ny trasé i inngrepsfrie områder og i verneområder ikke ville vært en bedre
løsning med hensyn til landskap og naturmangfold.

Alternativ 1.17-1.0 i Alta kommune

Alta skytterlag har klaget på vedtaket med grunnlag i trase. 1.17-1.0 ved Rafsbotn i Alta og krevd
erstatningstomt for et område ved Ulvemoen. De planlegger å utvikle tomten til skytebane, men mener
den ikke kan nyttes til formålet dersom ledningen etableres. NVE mener eiendommen som er
utgangspunktet for klagen ikke berøres av konsesjonsgitt tras, idet parallellføring med eksisterende
ledning nord for Alta først gjenopptas om lag en kilometer nord for eiendommen. NVE konstaterer at
eiendommen vil kunne berøres i anleggsperioden og at den følgelig er omfattet av
ekspropriasjonstillatelsen. Ekspropriasjonstillatelsen er imidlertid ikke påklaget av skytterlaget og
NVE legger til grunn at eventuelle midlertidige ulemper for skytterlaget i denne sammenheng løses
privatrettslig eller ved skjønn.

Alternativ 1.0 "ennom reinbeitesdistrikt 22 i Kvalsund kommune

Distrikt 22 har påklaget hele traseen gjennom distriktet. Til denne klagen vil NVE anføre at distriktets
ønske om en østlig tras, parallelt med sperregjerde mot Øst-Finnmark reinbeiteområde og distrikt 16,
er vurdert i en egen reindriftsrapport. NVE mener også at denne traseen er grundig vurdert både av
utreder og i NVEs arbeid med saken, herunder gjennom høringer og konsultasjoner. NVE viser i
denne sammenheng til bakgrunn for vedtak kapittel 4.4 og 5.3.10 der henholdsvis den østlige traseen
og konsesjonsgitt alternativ 1.0 er vurdert. Vi mener det framgår av bakgrunn for vedtak at vi vurderer
traseen innenfor distrikt 22 som utfordrende med hensyn til bygging av ledningen. NVE mener klagen
poengterer problemstillingene og vi har forståelse for distriktets synspunkter. I våre vurderinger i
bakgrunn for vedtak har NVE lagt spesiell vekt på anleggsperioden og vi har også knyttet krav til
planlegging og gjennomføring av anleggsperioden ut fra hensyn til reindriften i de berørte områdene.
NVE har videre lagt forutsetninger om slike avbøtende tiltak til grunn, når vi har vurdert de ulike
traseene og virkninger for reindriften. Når NVE og distriktet vurderer konsekvensene av ledningen
forskjellig, skyldes dette i stor grad disse forutsetningene om avbøtende tiltak. Ved å planlegge
særskilt for de mest sensitive periodene, mener NVE at forskjellen i konsekvens ved de ulike
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alternativene blir mindre enn det distriktet legger til grunn. Dessuten legger NVE vekt på at
parallellføring med den eksisterende ledningen totalt sett vil gi tekniske inngrep i mindre områder, enn
ved å følge en helt ny tras. Ferdsel og støy knyttet til drift og vedlikehold av ledningene vil samlet
sett også bli mer omfattende langs to traseer enn langs &I. For distrikt 22 isolert er vi enig i at disse
vurderingene ikke fullt ut er dekkende, fordi områdene brukes så vidt forskjellig. For reindriften totalt
sett støtter likevel NVE vurderingene i den reindriftsfaglige utredningen av det østlige alternativet.
Sammen med fordeler parallellføring gir med hensyn til andre interesser, og med de forutsetninger om
avbøtende tiltak som NVE legger til grunn, mener vi fortsatt at den konsesjonsgitte traseen samlet sett
er den som gir færrest negative virkninger.

5.3 Reindrift og samiske interesser

Flere traseer er påklaget med begrunnelse i virkninger for reindriften. Disse klagen er vurdert i kapittel
5.2 og gjentas ikke.

Fa utrednin er o vurderin av virknin er

Klagene fra reinbeitedistriktene, Norske Reindriftsamers Landsforbund og Områdestyret i Vest-
Finnmark anfører at utredningene knyttet til reindrift ikke er gode nok. Klagerne gir flere begrunnelser
for dette, men i hovedsak at utreder ikke har nødvendig reindriftsfaglig kompetanse, at utredingene
ikke legger riktige virkninger av ledingen til grunn og at virkninger av tidligere og planlagte tiltak ikke
er tilstrekkelig utredet. Klagene mener disse manglene ved utredningene umuliggjør en vurdering av
tiltaket opp i mot folkeretten og terskler for tålelige inngrep som denne setter. Reinbeitedistriktene
representert ved advokat Geir Haugen mener disse forholdene innebærer så store mangler ved
vedtaksgrunnlaget at hele vedtaket er ugyldig. Disse klagerne mener også at ledningen for flere
reinbeitedistrikter bryter med folkerettens urfolksvern og at vedtak om konsesjon og ekspropriasjon
derfor er ugyldige.

Gjennom behandling av meldingen og søknadene har NVE fått mange tilbakemeldinger med
likelydende påstander og krav som i klagene. NVE mener disse kravene er etterkommet så langt det
har vært rimelig og av relevans for saken. Når det gjelder kritikken av den foreliggende
reindriftsutredningen, mener "NVEkritikken i stor grad er basert på misforståelser eller at klagerne
ikke har satt seg inn i rapportens beskrivelse av systematikk og forutsetninger for arbeidet. Rapportene
er omfattende og det kan være vanskelig å få oversikt over helheten i de komplekse problemstillinger
som rapportene omhandler. NVE viser til våre vurderinger av reindriftsrapporten i bakgrunn for
vedtak kapittel 4.11 og vi kan ikke se at klagene har kommet med nye opplysninger, ut over de som
allerede er mottatt og vurdert. NVE viser også til kapittel 6.1 over, og vi mener klagernes anførsler om
utilstrekkelige utredninger, brudd på folkeretten mv. i stor grad forklares av at klagerne har andre
vurderinger av kraftledningens faktiske virkninger og at de er uenige i NVEs skjønnsutøvelse på dette
temaet.

Konsultasjoner

Sametinget har klaget på konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen med begrunnelse i de
gjennomførte konsultasjonene og at Sametinget ikke har blitt gitt tid til å behandle saken - eller
subsidiært klagesaken - i Sametingets plenum. Klagerne representert ved Advokatkontoret Jonassen
støtter også Sametingets klage og mener saken ikke er tilstrekkelig opplyst når konsultasjonen er
avsluttet uten plenumsbehandling og at konsultasjonsplikten ikke er oppfylt. Disse klagerne mener
også at NVE feilaktig har lagt reinbeitedistrikter til grunn ved vurdering av virkninger og
gjennomføring av konsultasjoner, og at den enkelte rettighetshaver burde være utgangspunktet for
vurderingene og konsultasjonene.

Side 73



Side 19

NI V E

1\IVEhar i behandling av saken bl.a. søkt veiledning hos Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet, samt hatt dialog med Sametinget for å avklare omfang av, gjennomføring og
innhold i konsultasjoner med reindrift og samiske interesser. Dette har i noen grad bidratt til
avklaringer omkring hvem konsultasjonsplikten gjelder overfor, og NVE mener at de konsultasjoner
som er gjennomført med reinbeitedistriktene oppfyller konsultasjonsforpliktelsene overfor
reindriftsutøvere i denne saken. Imidlertid har dialogen med departement og Sametinget i liten grad
gitt veiledning i konsultasjoner i enkeltsakesbehandling, og til hvilke krav som skal oppfylles ved
konsultasjoner i saker hvor det også gjennomføres høringer og for øvrig foreligger mulighet for
innsigelse og klage. NVE har i møter med Sametinget lagt vekt på vår prinsipielle holdning om at
Sametinget ikke kan kreve et utkast til vedtak som grunnlag for konsultasjoner. Våre vurderinger rundt
dette er gitt i bakgrunn for vedtak kapittel 5.7 og NVE står fast ved disse. Særlig vises det til vår
orntale og vurdering av prosessen rundt konsultasjon med Sametinget og hvilket saksgrunnlag som
skal foreligge for disse konsultasjonene. Forøvrig vil NVE bemerke at det verken i den sentrale
konsultasjonsavtalen eller i konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og NVE er satt absolutte krav til
at partene skal komme til enighet. Videre foreligger det heller ikke konkrete retningslinjer for når
konsultasjonen skal videreføres eller eventuelt avsluttes.

NVE vil påpeke at behandling av saken har gått over lang tid. Vi mener videre at åpenhet og dialog
har vært godt ivaretatt gjennom saksbehandlingsprosessen, men at vi i konsultasjoner med Sametinget
ikke har kommet til realitetsdiskusjoner av saken fordi det ikke har vært enighet om hva som skal
legges til grunn ved konsultasjon. NVE mener det må avgjøres prinsipielt av de respektive
departementer i samråd, dersom konsultasjoner med Sametinget og foreleggelse for Sametingets
plenum, skal starte etter at NVE har utformet et utkast til vedtak som grunnlag for konsultasjon. En
slik tilnærming vil etter NVEs oppfatning medføre betydelig forlenget saksbehandlingstid. NVE ser et
stort behov for å avklare dette for senere saker og har tatt initiativ overfor Sametinget for videre
diskusjoner. For denne konkrete saken konstaterer vi at Sametinget ønsker konsultasjoner med
departementet. Disse vil naturlig ta utgangspunkt i NVEs vedtak. Som Sametinget også forutsetter i
sin klage, anser NVE at klagen slik følges opp og avklares gjennom departementets sluttbehandling.
Norske Reindriftsamers Landsforbund har bedt om å delta i disse konsultasjonene sammen med
Sametinget. NVE har i vår vurdering av konsultasjonsforpliktelsene konkludert med at vi ikke har slik
plikt overfor NRL i enkeltsaker, men at plikten gjelder overfor forbundet medlemmer som
rettighetshavere.

Folkerettsli e vurderin er

NVE registrerer at det i klage fra advokat Geir Haugen er vist til at NVE har foretatt en grundig
gjennomgang av folkerettsspørsmålet, men at klagerne er uenige i NVEs konklusjoner. Etter NVEs
oppfatning skyldes denne uenigheten først og fremst ulike vurderinger knyttet til hvilke virkninger
kraftledninger har for reindrift. Som påpekt i notatet bakgrunn for vedtak mener NVE at usikkerheten
som er knyttet til unnvikelseseffekter mv. er positivt ivaretatt for reindrifta i fagutredningen gjennom
de virkninger som utredningen har lagt til grunn. NVE vil også påpeke at fagutredningen bygger på
noen viktig forutsetninger, både knyttet til hvilke virkninger som er lagt til grunn for utredningen og til
begrepene og virkningsbeskrivelsene som nyttes i rapporten. En av disse forutsetningene er at
konsekvensgradsvurderingene, som graderer virkninger av ledningen fra "meget stor positiv" til
"meget stor negativ" konsekvens, ikke kan forstås som absolutte angivelser av virkning, men som et
verktøy til å vurdere de ulike traseene opp i mot hverandre. Rapporten har slik benyttet skalaen for å
skille mellom alternativene, men uten at graderingen direkte kan overføres til et faktisk omfang av
virkninger, slik flere av klagerne synes å ha lagt til grunn.
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Distriktene representert ved advokat Haugen mener NVE ikke har 'foretatt en konkret vurderingfor
hvert enkelt reinbeitedistrikt når det gjelder forholdet tilfolkeretten". NVE mener dette enten bygger
på en misforståelse og/eller på andre vurderinger av virkninger av tiltaket for reindrifta, enn de NVE
legger til grunn. NVE har vurdert ledningstraseene innen det enkelte reinbeitedistrikt i bakgrunn for
vedtak kapittel 5.3. I kapittel 5.7 er disse virkningene vurdert konkret opp mot folkerettens
bestemmelser. Vurdert samlet, og tatt hensyn til de aktuelle konsesjonsgitte traseer,
justeringsmuligheter i detaljplanleggingen og vilkår om avbøtende tiltak, mener NVE at ledningen
ikke vil medføre inngrep som bryter med folkeretten i noen av de berørte reinbeitedistriktene.
Påvirkning av driftsmessige forhold eller ulemper som kan kompenseres for, og som ikke truer
reindriften som en samisk kulturbærer, er blant virkninger som "NVEmener ikke kommer inn under
det særskilte vernet reindriften er gitt. Følgelig har også reindriften en tilpasningsplikt og et rom for
skjønn ved avveining mot andre interesser og hensyn. Det er dette rommet for skjønnsutøvelse,
innenfor skrankene av reindriftens særskilte vern, som NVE omtaler i bakgrunn for vedtak s. 156, og
som enkelte av klagerne har anført som grunnlag for å påklage NVEs rettsanvendelse. NVE fastholder
imidlertid at vi har foretatt en særskilt vurdering av tiltaket opp mot tersklene i folkeretten, og dernest
avveid mot andre interesser de virkinger vi mener reindriften må tåle uten at tersklene overskrides.

NVEs vurdering av at virkningene av ledningen ikke har et slikt omfang at reindriftsutøvelsen er truet
er også bakgrunnen for at sekundærekspropriasjon ikke er vurdert nærmere, jf. klage fra Advokat
Jonassen på vegne av reinbeitedistrikt 41.

Samlede virknin er

Klagerne som er representert ved advokat Geir Haugen og Norske Reindriftsamers Landsforbund
vektlegger summen av tidligere og planlagte inngrep som grunnlag for å vurdere om tersklene i
folkeretten overskrides. NVE har i bakgrunn for vedtak og særlig i kapittel 5.7.6 gjort rede for vår
vurdering av samlede virkninger og hvordan dette håndteres i konsesjonsbehandlingen. NVE vil
imidlertid her gjenta vårt syn om at tidligere inngrep inkluderes i konsekvensutredningene ved at
virkninger av tiltaket vurderes ut fra dagens tilstand. Der tidligere inngrep eventuelt vil forsterke
effekten av det planlagte tiltaket vesentlig, vil dette framgå av konsekvensutredningen. Dette er etter
NVEs oppfatning også helt i tråd med de aktuelle utdrag av NOU 1997:5, som reinbeitedistriktene
viser til i sin klage. Når det gjelder virkninger av planlagte tiltak anfører advokat Haugen på vegne av
sine klienter at det ikke er tilstrekkelig å vurdere planlagte energianlegg, slik NVE har gjort i saken.
NVE er enig i at våre vurderinger av planlagte tiltak ikke er uttømmende, men vi mener en slik
altomfattende vurdering av tiltak innen alle sektorer som klagerne krever verken er mulig å
gjennomføre, eller er beslutningsrelevant for det aktuelle tiltaket. NVE har forsøkt å sammenstille
planer for energianlegg for å synliggjøre omfang av saker og hvilke tiltak som kan bli aktuelle i løpet
av de nærmeste årene. Det er verken gitt at disse tiltakene blir realisert eller at de får et omfang og
virkning i samsvar med dagens planer.

Advokat Haugen klager på vegne av distrikt 21 også på at Snefjord vinkraftverk ikke er vurdert i
sammenheng med samlede virkinger for distrikt 21. NVE vil peke på at det er om lag 20 km mellom
grensen til distrikt 21 og planområdet for vindkraftanlegget, og vi finner det lite sannsynlig at anlegget
vil kunne gi virkninger av betydning for distrikt 21. Eventuelle virkninger for reindrifta i distrikt 16,
som kan bli direkte berørt av vinkraftanlegget, må vurderes konkret i konsesjonsbehandlingen for
vindkraftanlegget, herunder om det er nødvendig med tiltak for å hindre sammenblanding av rein over
distriktsgrensen.
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5.4 Naturmangfokl

I tillegg til traseen gjennom Lullefjellet naturreservat, som omtalt over, klager miljø- og
friluftsorganisasjonene på traseer som går i nærheten av verneområder eller viktige naturområder i
Alta. NVE er enig med organisasjonene i at en generelt bør søke å unngå verdifulle naturområder.
Dette må imidlertid også vurderes i sammenheng med tekniske og økonomiske forhold og med hvilke
virkninger de alternative traseene vil ha for naturmangfoldet. Ut fra konkrete vurderinger vi har gjort i
saken, kan ikke NVE se at det foreligger særskilte verdier i de konsesjonsgitte traseene eller at
alternative traseer med stor grad av sannsynlighet ville redusert ulempene. Det vises i denne
sammenheng til bakgrunn for vedtak kapittel 5.4 og 5.8. Vedrørende organisasjonens krav om ny tras
over Sennalandet vil NVE vise til våre vurderinger i bakgrunn for vedtak, hvor vi mener det framstår
åpenbart at en slik trasé ville vært en betydelig dårligere løsning enn parallellføring, som det er gitt
konsesjon til.

Natur og ungdom, Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv i Troms har krevd at
ledningstraseen må legges utenfor og i "rimelig-" eller "tilstrekkelig bufferavstand" til etablerte og
foreslåtte verneområder. NVE kan ikke se at det finnes hjemmel i lovverket kor å kreve buffersoner
rundt verneområder. Man må kunne forutsette at vernegrensene er satt ut fra en helhetsvurdering av
områdets verdier og at verneområdet i seg selv er stort nok til å ivareta disse verdiene. NVE viser i
denne sammenheng til naturmangfoldloven § 34 hvor det heter: "Verneområdets geografiske
utstrekning skal samsvare med verneformålet. Vedavgrensning av verneområdet skal det legges vekt
på å ivareta økologiskefunksjoner av betydningfor verneformålet og økosystemets tåleevne mot ytre
påvirkinger." For øvrig viser NVE til vurderingene av ledningens virkninger for naturmangfold i
bakgrunn for vedtak, og vi kan ikke se at klagene gir nye momenter som ikke allerede er vurdert.

5.5 Kompensasjon

Nordreisa kommune viser til tidligere krav om konsesjonsavgift ved krafttiltak eller naturinngrep som
dette tiltaket innebærer og krever at dette vurderes på nytt. NVE har forståelse for kommunens syn
vedrørende store sentralnettstiltak som påvirker arealbruken i kommunen, og at dette kan oppfattes
som at kommunen tar ulempene på vegne av samfunnet. På den annen side er alle kommuner avhengig
av stabil og sikker kraftforsyning, og verdien av slik forsyning vil for alle kommuner være større enn
ulemper knyttet til forsyningsnettet. Dersom det skal etableres en kompensasjonsordning som
Nordreisa kommune ønsker, må denne på rettferdig vis dekke alle kommuner som i dag har
sentralnettsanlegg, i tillegg til ved nye anlegg. Dette er etter NVEs oppfatning klart et politisk
spørsmål, og dette er også nylig vurdert i Meld. St. 14 (2011-2012). NVE viser til kapittel 7.3.5 i
denne hvor det heter at: "Et godt og velutviklet sentralnett er til nyttefor hele samfunnet. Det enkelte
nettprosjekt bidrar til robusthet i sentralnettet og ikke barefor områdene som knyttes sammen.
Hvordan nytte og konsekvenser av enkeltprosjekter fordeler seg mellom regioner og lokalsamfunn kan
derfor ikke anslås på enfornuftig måte, og en slik vurdering er heller ikkeformålstjenlig. Regjeringen
mener at et robust sentralnett er etfelles, nasjonalt ansvar og atfordelene tilfaller samfunnet som
helhet. En kompensasjonsordning for lokalsamfunn som berøres av nettinvesteringer vil ikke være i
tråd med dette, og er ikke aktuelt å innføre. NVE konstaterer at det i dag ikkefinnes hjemmelfor
denne type kompensasjon."

5.6 Klage på ekspropriasjon

To av klagene fremmer i tillegg til klage på konsesjonsvedtaket etter energiloven også klage på
ekspropriasjonstillatelsen gitt etter oreigningslova. Vi gjør oppmerksom på at klage på ekspropriasjon
automatisk gir klagen oppsettende virkning, det vil si at man ikke kan starte anleggsarbeidet før klagen
er ferdig behandlet i departementet.
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Følgende har klaget på ekspropriasjonstillatelsen:

Sametinget

Advokat Geir Haugen på vegne av sine klienter

Begrunnelsene for å klage på ekspropriasjonstillatelsen er ikke adskilt fra begrunnelsene for å klage på
konsesjonsvedtaket og disse kommenteres derfor ikke ytterligere her.

6 Oppsummering

NVE har oppsummert og vurdert de 13 klagene vi har mottatt på vårt vedtak av 02.05.2012 om
konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Statnett for ny 420 kV Balsfjord-Hammerfest. Klagene er
også kommentert av Statnett.

NVE kan ikke se at det gjennom klagene har kommet vesentlig ny informasjon eller momenter som
ikke er vurdert i forbindelse med konsesjonsvedtaket, jf. notatet Bakgrunn for vedtak av 02.05.2012.
NVE ser derfor ikke grunnlag for å endre på vårt vedtak, og vi oversender klagene til Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse.
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Statnett SF —420 kV kraftledning Ofoten - Balsfjord. Sammenfatning
og vurdering av klager på NVEs vedtak om konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse.

1. Konklusjon

NVE har mottatt 12 klager på vedtak av 02.05.2012 om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til
Statnett SF for en ny 420 kV kraftledning mellom Ofoten transformatorstasjon og Balsfjord
transformatorstasjon. Klager er gitt på vegne av lokale og regionale myndigheter, Sametinget,
reindriftsutøvere og grunneiere.

NVE anbefaler for Olje- og energidepartementet at det settes et ekstra vilkår om bygging av en
støyvoll ved Bardufoss transformatorstasjon. Årsaken til dette er nye opplysinger om støynivået
ved stasjonen. NVE kan ellers ikke se at det har kommet frem nye vesentlige forhold i klagene
som gir grunnlag for å omgjøre vårt vedtak av 02.05.2012. NVE oversender derfor klagene til
Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

Innhold

1- KONKLUSJON 1

2_ INNLEDNING 2

3_ INNKOMNE KLAGER 3

4_ STATNETTS KOMMENTARER 9

5_ NVES VURDERING AV INNKOMNE KLAGER 10

5.1 NVES SKJØNNSUTØVELSE OG VEDTAKET GENERELT 10

5.2 KVERNMO 10

5.3 BARDUFOSS TRANSFORMATORSTASJON 11

Side 78



Side 2

N V E




5.4 KJOSVATNET 
1 1




5.5 REINDRIFT OG SAMISKE INTERESSER 
12




5.6 KLAGE PÅ EKSPROPRIASJON 
14

6. OPPSUMMERING 
14

2. Innledning

NVE ga 02.05.2012 Statnett konsesjon til å bygge og drive en 420 kV kraftledning fra Ofoten
transformatorstasjon i Narvik kommune til Balsfjord transformatorstasjon i Balsfjord kommune, via
kommunene Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv. Det ble også gitt tillatelse til å utvide
transformatorstasjonene Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord. Videre ble det gitt tillatelse til å
sanere to 132 kV kraftledninger over en strekning på 50 kilometer. Det ble gitt konsesjon til
luftledning på hele strekningen som omsøkt. Samtidig ga NVE i medhold av oreigningslova Statnett
ekspropriasjonstillatelse for de omsøkte anleggene. NVE viser til notatet "Bakgrunn for vedtak" av
02.05.2012 for oppsummering av saksbehandlingsprosessen, sammenfatning av innkomne merknader
og NVEs vurderinger.

Konsesjonsbehandling etter energiloven er en avveining mellom tekniske og økonomiske forhoId og
miljøkonsekvenser i vid forstand. Hvis et omsøkt anlegg ansees å være til større fordel for samfunnet
enn ulempene, kan det gis konsesjon etter energiloven. I konsesjonsbehandlingen må mange forhold
veies opp mot hverandre. Alle vesentlige forhold som kommer frem gjennom konsesjonsprosessen
vurderes og hensyntas ved skjønnsutøvelsen.

De som har klaget på NVEs vedtak av 02.05.2012 er uenige i NVEs skjønnsutøvelse og det endelige
vedtaket.

Følgende har påklaget NVEs vedtak:

Gratangen kommune
Sametinget
Beboere og grunneiere på Kvernmo
Dag og Yvonne Kvernmo
May-Britt Brobach og Arild Tobiassen
Espen Berglund og Halvar Kristiansen
Margot Berglund
Grunneiere ved Kjosvatnet
Tor-Odin Kjosvatn
Margaret Guttormsen
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Reinbeitedistriktene Skjomen, Gielas, Hjerttind og Mauken

I tillegg skriver Reindriftsforvaltningen i Troms i brev av 29.05.2012 at Områdestyret i Troms
påklager vedtaket, og at begrunnelsen for klagen sendes etter et møte i områdestyret den 05.06.2012.
NVE mottok begrunnelsen i e-post fra Reindriftsforvaltningen i Troms av 15.06.2012. Av denne
framgår det at Områdestyret kun påklager deler av vedtaket for 420 kV ledningen Balsfjord-
Hammerfest. Denne klagen er derfor ikke nærmere omtalt i dette notatet, og NVE viser til egen
klageoversendelse for Balsfjord-Hammerfest av i dag i KN-notat 32/12.
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I dette notatet har NVE sammenfattet de klagegrunnene som klagerne har anført og kommentert de
vesentligste klagegrunnene som er blitt fremsatt. NVE viser for øvrig til notatet Bakgrunn for vedtak
av 02.05.2012. Klagene er sendt Statnett for kommentarer, og Statnett har kommentert klagene i brev
av 25.06.2012.

NVE gjør oppmerksom på at klager vedrørende vedtak av 02.05.2012 om konsesjon til 420 kV
forbindelsen Balsfjord-Hammerfest er behandlet for seg i KN-notat 32/12 av i dag.

3. Innkomne klager

Gratangen kommune skiver i brev, datert 29.05.2012, at NVEs vedtak påklages, og at begrunnelse
for klagen vil ettersendes. I brev at 12.06.2012 fremlegger kommunen begrunnelsen for klagen. De
skriver at kommunen og innbyggerne i Kvernmo hadde tatt for gitt at en annen ledningstrasé enn 1.0
gjennom Kvernmo ble valgt. Kommunen skriver at deres største utfordring er nedgang i folketallet, og
at en endring av denne trenden er kommunens fremste mål. Kommunen skriver at det er gjort
stortingsvedtak om å finansiere Hålogalandsbrua. Dersom denne kommer på plass vil reisetiden fra
levernmo til Narvik reduseres fra 50 til 30 minutter. Dette vil i følge kommunen gjøre Kvernmo til en
attraktiv plass å bo for pendlere som jobber i Narvik. De skriver at hver innbygger utgjør en inntekt for
kommunen på ca. 100.000 kroner, og at dersom kommunen får fem ekstra innbyggere som bor der i 60
år vil dette rettferdiggjøre de ekstrakostnadene som er forbundet med alternativ 1.5. Kommunen mener
dette vil være mulig dersom man flytter kraftledningene ut fra Kvernmo. Videre skriver kommunen at
de har hatt dialog med Gielas reinbeitedistrikt, og at det i denne forbindelse har fremkommet at
alternativ 1.5vil kunne medføre noen problemer for driving av rein til slakteplass, men at
kalvingsområder ikke vil bli berørt. Kommunen viser til Troms fylkeskommunes uttalelse om at "ut
fra et kulturperspektiv er østre trasé åforetrekke." Kommunen ber på grunnlag av overstående om at
alternativ 1.5velges gjennom Kvernmo, da dette vil kunne medføre positiv utvikling for bygda og
distriktskommunen Gratangen.

Sametinget klager i brev av 23.05.2012 på NVEs vedtak om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse,
både til ny 420 kV Ofoten-Balsfjord og ny 420 kV Balsfjord-Hammerfest med alle tilhørende
transformatorstasjoner. Sametinget ber om at departementet tar kontakt for å gjennomføre gode og
reelle konsultasjoner før endelig vedtak fattes. Sluttført konsultasjonsresultat mellom departementet og
Sametinget vil sametingsrådet så legge fram for behandling i Sametingets plenum.

Som begrunnelse for klagen viser Sametinget til gjennomførte konsultasjoner og til at Sametinget har
bedt NVE avvente konsesjonsavgjørelsen til Sametingets plenum har behandlet saken. I klagebrevet
viser Sametinget til protokoll fra konsultasjonsmøte den 07.05.2010 hvor det heter at "Sametinget
understreket at de gjennom konsultasjoner ønsker å vurdere prosjektet opp motfolkeretten.
Sametinget ønsker å komme til enighet med NVE, framfor å nytte klageretten, og viste til at et vedtak
vil stå sterkere om det kan vises til slik enighet. Sametinget viste videre til at uansett uQcallav
konsultasjonen, må resultatetforelegges Sametinget iplenum". Krav om plenumsbehandling ble i
folge Sametinget også gjentatt i konsultasjonsmøte den 16.03.2012.

Etter Sametingets oppfatning har NVE valgt å se bort fra deres anmodning om å avvente vedtak, og
ferdigbehandlet konsesjonen før Sametingets plenum fikk anledning til å behandle saken. Sametinget
finner dette meget beklagelig da konsesjonssaken vurderes som et meget stort arealinngrep i det
samiske området. En så omfattende og kompleks sak mener de Sametingets plenum, som samenes
høyeste organ i Norge, bør få avgi sitt syn på.
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Videre viser Sametinget til brev av 26.04.2012 hvor NVE avsluttet konsultasjonen med Sametinget.
Sametinget hevder NVEs begrunnelse for å avslutte konsultasjonen var at avgjørelse av Statnetts
søknad for Ofoten-Balsfjord-Hammerfest ikke kunne avvente den prosess for intern saksbehandling
som Sametinget hadde lagt opp til. De sier i klagen at behandling av sak i Sametingets plenum ikke
kan betraktes som en intern prosess. Sametinget godtar ikke at NVE har avsluttet konsultasjonen uten
at det er avgjort hvordan Sametinget skal kunne ta endelig stilling til om de kan gi tilslutning til
forslaget til vedtak eller ikke. Konsultasjonsprosedyrene pkt 6 er etter Sametingets oppfatning derfor
ikke ivaretatt på forsvarlig vis i denne saken.

I klagebrevet viser Sametinget til at de i tilbakemelding til NVE den 30.03.2012 subsidiært har bedt
om at klagefristen forlenges, slik at Sametingets plenum i sin behandling av saken kan ta stilling til om
vedtaket om konsesjon skal påklages. Sametinget hevder NVE ikke tok stilling til denne
anmodningen, verken i brev av 26.04.2012 om avslutning av konsultasjon eller i vedtaket om
konsesjon, og de finner det uakseptabelt at spørsmålet om utsatt klagefrist ikke ble vurdert før
konsesjonsvedtak ble fattet.

18 beboere og grunneiere på Kvernmo skriver i uttalelse, datert 23.05.2012, at ingen av de som har
undertegnet brevet er mot ledningen og behovet for denne, men de mener at ingen er tjent med
trasvalget NVE har gjort gjennom Kvernmo (tras 1.0). De mener NVE har gitt konsesjon til det verst
tenkelige alternativet, og at de to alternative traseene som går utenom bygda ikke er ivaretatt i
vedtaket. De peker på at grunneiere, innbyggere og kommunestyret i Gratangen ikke ønsker alternativ
1.0, og at de har vært klare på at de eksisterende ledningene gjennom Kvernmo må rives. De stiller
videre spørsmål ved hvorfor NVE har gitt konsesjon til en trasé ingen i høringsprosessen har foreslått.
De mener NVE har begått et overgrep mot befolkningen i Kvernmo og lokaldemokratiet i Gratangen,
og Kvernmo og Nedre Bardu har blitt forskjellsbehandlet.

De har følgende argumenter for hvorfor alternativ 1.0 er uakseptabelt:

Bygda har hatt de eksisterende ledningene i 60 år, med usikkerhet vedrørende helseeffekter av
elektromagnetiske felt. De mener NVE har lagt til grunn en sikkerhetssone på 55 meter fra
nærmeste hus, og hevder at danske grenseverdier for elektromagnetiske felt er betydelig
lavere.

De mener at så lenge det er usikkerhet rundt helseeffektene av elektromagnetiske felt må føre-
var-prinsippet følges og ledningene legges utenfor bygda.

De mener flere internasjonale studier har konkludert med økt risiko for blodkreft hos barn som
vokser opp ved kraftledninger, og viser til at det er et problem i seg selv om folket føler
usikkerhet rundt helseeffektene.

Beboerne på Kvernmo opplever at de elektromagnetiske feltene virker inn på
husholdningsapparater, og mener at overslag flere ganger har ført til skogbrann under
ledningen.

Kvernmo/Holtås vil bli attraktivt som bo- og næringsområde når Hålogalandsbrua kommer, da
veien mellom Kvernmo og Narvik vil bli betydelig kortere.

Dag og Yvonne Kvernmo mener i brev, datert 28.05.2012, at begrunnelsen for vedtaket er
reindriften. De viser til at det er en familie som har rein i området, og stiller spørsmål vedrørende om
denne reinen er viktigere enn 10-12 familier som bor ved kraftledningene i Kvernmo. De mener reinen
beiter under kraftledninger, og viser dessuten til at de aldri har observert rein ved de alternative
traseene i Kvernmo. De mener reinen i området holder seg i fiellområdene Øse, Roaschme,
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Leigasletta, Tjokka og Lotskaret. De viser også til at reinen jages av samene med helikopter med
sirener, motorsykler og hunder. De ber om at det tas hensyn til fastboende fremfor rein og at
ledningene flyttes ut av bygda deres.

May-Britt Brobach og Arild Tobiassen skriver i brev, datert 21.05.2012, at hytta deres ved Alberget
i Skoelvdalen er oppført i 1963, og er benyttet av familien i fire generasjoner. Den er også benyttet av
rype- og elgjegere. De viser til at da eksisterende ledning ble bygget i 1981 ble ulemper påført
familien i form av støy under visse værforbehold, samt visuelle ulemper. Vanntilførselen ble også
vanskeliggjort. De mener den nye ledningen gir kumulative effekter med den eksisterende ledningen,
og at tålegrensen er mindre for den nye ledningen, da denne kommer i tillegg til den eksisterende. De
mener derfor at deres argument bør vektlegges tyngre, og at det må vises større forståelse i å
gjennomføre endringer og avbøtende tiltak for de som blir påført ulemper. De mener videre at NVE
gjør feilslutninger i vedtaket, og at visuelle virkninger må ses fra klagerens synspunkt, og ikke
hvordan det ser ut på avstand. De påpeker at ikke bare mastepunktene er synlige, men også linene. De
mener det er uryddig at NVE argumenterer med at det er få mennesker som blir berørt ved Alberget,
og at det heller bør vektlegges at familiehytta har vært brukt i fire generasjoner og blir mye brukt i
dag. De mener at dersom alle utgifter skal utlignes på den enkelte person vil det i praksis være umulig
for enkeltpersoner å reise innvendinger mot utredninger. I så fall burde deres ulemper
kostnadsberegnes, slik at dette kan balansere argumentasjonen. De mener faktorer som bør vektlegges
høyere er:

Hardt klima om vinteren gjør at Alberget fungerer som en "verneskog" for snø og vind.

Kumulative ulemper ved at to store kraftledninger går parallelt.

Støyen fra den konsesjonsgitt traseen vil bli betydelig høyere enn den traseen de har foreslått.

Den konsesjonsgitte traseen gir større visuelle virkninger enn deres forslag. Avskoging av
Alberget vil forsterke dette.

Det skogkledde Alberget egner seg dårligere til trase enn der de har foreslått, som er et mer
myrlendt område.

Videre skriver de at mastepunkt ikke er flyttet vekk fra Alberget, bare justert 16 meter lengre syd. De
mener at dersom justeringen skulle ha en effekt må masten flyttes lengre. De skriver at de er fornøyd
med at vannforsyningen til hytta reises som en problemstilling i NVEs vedtak og mener at tiltakshaver
bør hensynta denne i samråd med grunneier.

Klagerne konkluderer med at de primært klager over at vedtaket kun legger til grunn endring av
mastepunkt 303 ved Alberget og ikke tar til følge deres forslag til trase. Sekundært klager de over
forslaget til justering av mastepunkt 303, samt manglende kamuflerende tiltak ved Alberget. Videre
klager de over at tiltakshaver ikke er pålagt å utarbeide en plan for vannforsyningen i samråd med
hytteeier.

Espen Berglund og Halvar Kristensen skriver i brev, datert 21.05.2012, at de er nærmeste nabo til
Bardufoss transformatorstasjon, da Margot Berglund har flyttet som følge av støy og helseplager fra
stasjonen. De mener at deres forslag og innspill til saken er forbigått, og klager derfor på vedtaket. De
trekker frem følgende momenter:

Det bør bygges en beplantet støyvoll mellom transformatorstasjonen og Berglund gård.
Dagens støy er plagsom og det er ofte verst om natten. De mener Finnfjord smelteverk
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påvirker transformatorstasjonen, slik at støyen øker. De er bekymret for økt støy etter
ombyggingen.

De to 132 kV-ledningene som går inn til stasjonen bør kables forbi gården. Dette vil utgjøre en
stor visuell forskjell. Deres forslag til kabling er 3-400 meter lengre enn Statnett må kable
uansett. Statnett har beregnet dette til å koste 14-18 millioner kroner ekstra, noe de mener er
merkelig høyt. De viser til at Statnett har kostnadsberegnet en 5 km jordkabel i Kvænangen til
ca. 4 millioner kroner. De krever at det gjøres en seriøs kostnadsberegning av kablingen på
nytt.

De er negative til å gi fra seg grunn i form av dyrket mark, og de mener utvidelsen flytter
transformatorstasjonen nærmere bebyggelsen. De mener det ikke er behov for å ekspropriere
denne grunnen, og ser på dette som en mulig planlegging av en ytterligere utvidelse i
fremtiden. Dette vil gi negative virkninger for Berglund, og de krever at
ekspropriasjonsplanene for eiendommen deres skrinlegges.

De krever vurdering av verdiforringelsen for eiendommen, som utvidelsen medfører.

Margot Berglund skriver i brev, datert 20.05.2012, at hennes hus ved Bardufoss transformatorstasjon
vil bli sterkest berørt av utvidelsen. Hun har i lengre tid hatt tanker om å selge huset for å flytte til
Andselv, men hun tror ikke huset er omsettelig etter planene om utvidelse av transformatorstasjonen.
Hun har tidligere bedt om å bli kontaktet for å drafte en innløsing av huset. Dette er ikke gjort, og hun
krever nå at eiendommen blir innløst.

Syv grunneiere ved Kjosvatnet skriver i en felles uttalelse, datert 23.05.2012, at de alle har
tilknytning til Kjosvatnet ved Balsfjord transformatorstasjon. De skriver at de først ble presentert en
løsning hvor den nye ledningen kom på østsiden av den eksisterende, noe ingen av dem hadde
innvendinger mot. Senere kom Statnett med et forslag om å legge ledningen på vestsiden av
eksisterende, dvs, vesentlig nærmere Kjosvannet og delvis over vannet. De har tidligere foreslått å
bygge nye master for den eksisterende ledningen på østsiden av dagens master, for så å flytte linene
over på disse. Da kan den nye ledningen benytte dagens master, noe som ville vært en god løsning for
grunneierne. Dette er utredet, men ikke konsesjonsgitt, noe som er helt uaktuelt for grunneierne. De
skriver at dagens ledning ikke sjenerer noen, og at den ligger godt i landskapet. De fremmer følgende
argumenter for at den nye ledningen bør legges øst for den eksisterende:

Den nye ledningen vil være svært ruvende i landskapet, med betydelige visuelle virkninger.
Dette vil gi inntrykk av at ledningen er feil plassert i landskapet. De mener det er unaturlig at
ledningen skal legges nær vannet, som er den mest brukte delen av området.

Det er i dag et gårdsbruk med to boliger, samt tre hytter ved vannet. To av disse vil få den nye
ledningen ubehagelig nært med en vestlig tras. Ingen har gitt klart svar på hvor lang
avstanden vil bli til hytta til Guttormsen, og om hytta evt. må rives eller flyttes. Uansett
avstand vil ledningen komme så nær hytta at de vil føle det som om de har mistet den. Det er
ikke tilstrekkelig å foreta ei horisontal måling for avstanden da hytta ligger høyt i terrenget,
noe som vil medføre at det vil føles som om hytta ligger under ledningen. Ingen alternative
plasseringer ved Kjosvannet vil kunne erstatte denne hyttetomta. I et langt perspektiv må man
kunne være åpen på at det kan komme flere hytter langs Kjosvannet. En vestlig trasé vil
forhindre dette i overskuelig fremtid.

Kjosvannet er et yndet sted for fisking, og det flskes med stang her halvparten av dagene i
sommersesongen. Fiskeplassene vil bli ubrukelige, da det vil føles ubehagelig å stå under ei
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knitrende kraftledning. Også friluftslivet rundt vannet blir påvirket. Ei kraftledning vil føles
som et usynlig hinder for en fri og naturlig friluftsutfoldelse.

Det er et svært rikt fugleliv rundt vannet. Miljøet rundt vannkanten er viktigere for disse enn
heia bak der et evt. østlig alternativ vil gå.

Det fremstilles i tilleggsutredningen som om et østlig alternativ medfører en ekstrakostnad. De
er inneforstått med at ledningen bør bygges så billig som mulig, men ikke så billig at man ikke
kan ta hensyn til kvalitet og resultater. Justering av traseen vil være et lite offer. De mener at
det å velge den mest naturlige traseen vil være en del av totalkostnaden med ledningen.
Ledningen skal frakte strøm for milliarder av kroner i årene som kommer, og kostnaden med
trasjusteringen vil være helt ubetydelig.

De mener videre at det ikke er nødvendig å flytte fem master for å oppnå en østlig tras, men at det
holder med to master, slik NVE har bedt Statnett om å utrede. På bakgrunn av ovenstående ber de om
at det bygges to mastepunkter på østsiden av den eksisterende ledningen, og at dennes liner flyttes
over til disse. Da kan den nye ledningen benytte gamle master, noe som vil være en akseptabel løsning
for grunneierne i området.

Tor OdinKjosvatnskriver i brev, datert 28.05.2012, at visualiseringer på Statnetts nettsider er feil,
og at disse viser en østlig tras. Han viser også til NVEs vedtak og mener dette er fremstilt både
feilaktig og mangelfullt. Han viser til at NVE har omtalt "hytteeierne ved Kjosvatn" i bakgrunn for
vedtak, og at gården som han i fjerde generasjon har drevet ikke er omtalt. Han påpeker at han som
fastboende rammes sterkere av utbyggingen enn hytteeierne, da han er til stede hele året. Han skriver
videre at uansett trasvalg vil han ha utsikt til kraftledningene, i tillegg til at han vil se ledningen som
fortsetter videre mot Hammerfest. Samlet mener han at ledningsbelastningen begynner å nå et
metningspunkt. Videre viser han til at NVE skriver i vedtaket at flytting av to master ikke vil gi
landskapsmessige fordeler, noe han er uenig i. Løsningen gir de landskapsmessige fordelene som
grunneierne ved Kjosvatnet ønsker seg. Han mener også at NVE skriver at man må flytte fem
mastepunkter for å unngå innsyn i vinkelpunkter. Dette mener han er feil, og at dette ikke er noe
problem sett fra hans gård. Videre mener han at NVE ikke har kjennskap til terrenget i området, da
NVE har skrevet at løsningen med å endre to mastepunkt vil ikke gi noen visuelle eller
landskapsmessige fordeler. Han mener også at kostnadene Statnett har presentert for å endre to
mastepunkt er alt for høye, og at dette umulig kan koste 7-11 millioner kroner. Videre skriver
Kjosvatn at NVE hevder at et østlig alternativ vil medføre ulemper for fuglelivet på Fjellvannet. Han
viser også til kartene som er vedlagt vedtaket, som viser at eksisterende og ny ledning vil få en kraftig
knekk inn mot transformatorstasjonen. Dette vil unngås ved valg av en østlig tras. Han skriver også at
ved et vestlig alternativ vil nest siste mast komme langt ned i terrenget, noe som medfører behov for ei
svært høy mast. Kjosvatn vil gjerne ha en visualisering sett fra hans gård for de to alternativene.

MargarethGuttormsenskriver i brev, datert 04.06.2012, at visualiseringene ved Kjosvatn er feil, og
at disse viser et østlig alternativ. Dette hevdes å være tatt opp med NVE og Statnett, og at Statnett i e-
post har vist til at masten ved Guttormsens hytte ikke skal være der den er tegnet inn på dokumentene
hun har sett. I tillegg viser hun til at NVE skriver i vedtaket at ny ledning vil ha lik utforming som
eksisterende ledning, noe hun tolker til at mastene skal stå ved siden av hverandre. Hun skriver videre
at hun mener et østlig altemativ ved Kjosvatnet vil medføre at det er lettere å plassere mastene i
terrenget. Hun viser til at NVE skriver i vedtaket at et østlig alternativ blir dyrere, men hun mener at et
vestlig alternativ medfører en skarp vinkel for å få ledningen inn til transformatorstasjonen, og at et
østlig alternativ derfor må bli billigere enn det konsesjonsgitte vestlige alternativet. Hun mener også at
et østlig alternativ vil medføre mindre visuelle ulemper enn et vestlig alternativ. Videre mener hun at
hun gjentatte ganger ikke har mottatt informasjon om saksbehandlingen, og trekker frem at befaringen
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som ble avholdt var annonsert i lokalavisen. Hun mener en avisannonse i en tilfeldig valgt avis ikke
kan regnes som fullverdig informasjon. Hun trekker også frem at NVE ikke har nevnt gården ved
Kjosvatn i sitt vedtak. På bakgrunn av ovenstående ber hun om at et østlig alternativ velges for de to
eller tre siste mastene før Balsfjord transformatorstasjon. Videre skriver hun i e-post av 06.06.2012 at
Statnett har sjekket lokaliteten for hennes hytte med Infoland. Guttormsen påpeker at dette kartet er
feil, og at plasseringen av hytta ikke er rett tegnet. Hun mener det bør brukes korrekte kart i en slik
sak.

Norske Reindriftsamers Landsforbund klager i brev av 29.05.2012 på NVEs vedtak om
anleggskonsesjon for 420 kV kraftledning fra Ofoten via Balsfjord til Hammerfest. Klagen begrunnes
med at ledningen under bygging og drift vil ha store negative konsekvenser for store deler av den
samiske reindriften i Norge. Konsekvensene knyttes til at kraftledningen vil være lokalisert i viktige
reinbeiteområder, som kalvings- og parringsområder, samt at ledingen i følge forbundet også vil ha
konsekvenser for flyttleier til mange distrikter som benytter øyer og nes som sommerbeiter. De viser i
klagen også til at mange reinbeitedistrikt, som har vært involvert i planleggingen av trasvalg, mener
de ikke har fått gehør for sine synspunkt. Norske Reindriftsamers Landsforbund ber NVE vurdere de
mest kritiske tras&lelene på nytt, slik at disse kan tilpasses reindriftsnæringens behov.

I brev av 20.06.2012 har Norske Reindriftsamers Landsforbund oversendt en enstemmig uttalelse
vedrørende saken fra forbundets landsmøte, som lyder:

"NRLs landsmøte viser til at NVE har gitt konsesjon til Statnett om bygging av kV 420 kraftlinjefra
Ofoten —Hammerfest. Dette er en svært omfattende ubygging som vil berøre rundt 60 % av reindriften
i Norge.

Landsmøtet viser til at Fagrapporten om reindrift som ble lagtfram i mars 2009 er så ufullstendig at
den ikke kan danne grunnlag for den planlagte utbygging. Fagrapporten tok blant annet ikke hensyn
til hvordan denfremtidige utvikling innenfor berørte reinbeiteområder vil bli somfølge av
kraffledningen. Det er på det rene at en ny kraftledning vil øke overføringskapasiteten som igjen vil
bidra til at det åpnes oppfor utbygging av vindkraftverk og småkraftverk.

NRLs landsmøte stiller krav om at det må utarbeides en ny konsekvensutredning for reindrift der ulike
alternativer blir vurdert. Vi mener det i de områder hvor reindrift og bakkenett ikke lar segforene, må
andre alternativer vurderes. NRLs landsmøte stiller også krav om at en ny konsekvensutredning må
utføres av personer som har tillit innad i næringen og som har godfagkunnskap om reindrift.
Landsmøtet krever at NRL må gis anledning til åforeslå utredere, slik at arbeidet får den legitimitet
som kreves.

NRLs landsmøte ber om at NRLfår være med i konsultasjonene sammen med Sametinget angående
saken."

Advokat Geir Haugen på vegne av reinbeitedistriktene Skjomen, Gielas, Hjerttind og Mauken
klager på NVEs vedtak i brev av datert 25.05.2012. De mener Statsråd Ola Borten Moe er inhabil, da
han tidligere har uttrykt at han "alltid vilforsvare mastene", og de krever at det oppnevnes
settestatsråd for klagebehandlingen. Klagerne mener det er begått saksbehandlingsfeil som er av en
slik karakter at vedtaket og ekspropriasjonstillatelsen er ugyldige. De viser i denne sammenheng til
klage fra advokat Geir Haugen på vegne av en rekke reinbeitedistrikt for 420 kV ledningen Balsfjord-
Hammefest og at de samme klagegrunner anføres for ledningen Ofoten-Balsfjord. Videre anføres for
det enkelte reinbeitedistrikt:
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Skjomen—NVE tar feil når det hevdes at reinen vil venne seg til ledningen. Videre anføres at
fagutrederne har lagt til grunn at ledningen vil påføre distriktet betydelige skadevirninger, og at
folkerettens terskel derfor blir overskredet.

Gielas —Flyttveiene Hornhalvøya og Snørken vil bli vanskeligere med ny ledning. De mener
alternativ 1.5øst for Kvernmo vil medføre store negative konsekvenser, og det fremheves at
Områdestyret i Troms har fremmet innsigelse mot dette. Mellom Lundlia og Salangselva har NVE i
vedtaket skrevet at ledningen i hovedsak går gjennom skog og at den derfor gir små skadevirkninger.
Dette mener distriktet er feil, og at området er viktig beiteland i forbindelse med kalving og bruk tidlig
sommer. De mener at NVE prioriterer grunneierinteressene fremfor reindriften. Folkerettens terskel vil
bli overskredet.

Iterttind —Ledningen vil medføre store konsekvenser i øvre deler av Grønlidalen, og de mener NVE
ikke viser vilje til å ta hensyn til reindriftens behov. De mener NVE bagatelliserer problemer som kan
oppstå ved kryssing av Barduelva. Videre vises det til at NVE i vedtaket har skrevet at reindriften kan
berøres ved valg av alt. 1.4 ved Nedre Bardu uten at dette hensyntas. Folkerettens terskel vil bli
overskredet.

Mauken —De mener NVE ikke har lagt vekt på at ledningen går gjennom vinterbeiteområder som også
brukes av Forsvaret. De viser til at distriktet har krevd omlegging av ledningen uten å bli hørt. De
mener at distriktet er i den situasjon at uansett inngrep vil folkerettens terskel bli overskredet.

Klagerne mener at selv små inngrep kan medføre at folkerettens terskel overskrides, og de viser i
denne sammenheng til NOU 1997:5, som de mener fastslår dette. Klagerne mener NVE har en
feilaktig oppfatning av at det bare er likeartede inngrep som skal telle når sumvirkninger skal fastslås.
De mener også at NVEs vurdering av folkeretten bærer preg av at NVE allerede har bestemt seg for å
gi konsesjon. De mener også at NVE i liten grad har redegjort for hvilket materiale som må foreligge
for å ta stilling til om ledningen er folkerettsstridig. De mener også at NVE ikke har foretatt en
vurdering av om tiltaket er folkerettsstridig for det enkelte distrikt. For å gjøre slike vurderinger mener
de alle tidligere inngrep må kvantifiseres.

4. Statnetts kommentarer

Statnett har kommentert innkomne klager i brev av 25.06.2012. I brevet kommenterer Statnett klagene
til de konsesjonsgitte ledningene mellom Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Hammerfest.
Sammenfatningen under omfatter kun kommentarer til klagene som dreiser seg om Ofoten-Balsfjord.

Bardufoss transformatorstasjon

Statnett viser til at klagene hovedsakelig omfatter momenter som er utredet tidligere, med unntak av
støy. Statnett skriver at det har kommet nye opplysinger om støyforholdene rundt stasjonen. Våren
2012 er det avklart at transformatoren i Bardufoss transformatorstasjon har endret lydbilde, særlig om
natten. Dette kan skyldes flere forhold, og Statnett skriver at de vil foreta nærmere undersøkelser til
årsaken til økt støy og iverksette tiltak for å eliminere problemet.

Reindrift

Statnett viser til at mangler ved utredningene om reindrift er påpekt og supplert gjennom
høringsuttalelser og konsultasjoner. Statnett har gjennomført mer enn 60 møter med berørte
reinbeitedistrikt for ledningene Ofoten-Balsfjord-Hammerfest med sikte på å oppnå en ordning som
begrenser skader og ulemper i anleggs- og driftsperioden. En ytterligere møterunde vil startes opp
sommeren 2012 for å avklare detaljer rundt gjennomføringsfasen. Parallelt med denne prosessen har
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berørte representanter for reindriften deltatt på befaringer og i flere tilfeller påvirket plasseringen av
mastepunkter. Om sumvirkninger med andre inngrep mener Statnett at også reindriften har en
alminnelig tilpassingsplikt på linje med andre i samfunnet. De peker på at flere områder som berøres
av ledningen allerede har et reintall som overstiger det myndighetene har fastsatt, og mener at
tilpassingsvansker som har sammenheng med et uforsvarlig høyt reintall ikke kan tillegges vekt av
betydning.

5. NVEs vurdering av innkomne klager

NVEs myndighet i klagesaken følger av forvaltningslovens § 33. NVE kan oppheve eller endre
vedtaket dersom NVE finner klagen begrunnet, altemativt oversende klagen til OED for endelig
avgjørelse. Etter forvaltningsloven § 33 andre ledd skal NVE avvise klagen dersom vilkårene for å
behandle klagen ikke foreligger.

NVE har mottatt 12 klager og 10 av klagerne har etter NVEs vurdering utvilsomt rettslig
klageinteresse. NVE har vurdert at klager May-Britt Brobach og Arild Tobiassen, som har gitt felles
klage, ikke har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven.

NVE har ikke vurdert hvorvidt Dag og Yvonne Kvernmo og Margaret Guttormsen, som har avgitt
felles klage, har rettslig klageinteresse, da deres klagegrunner er sammenfallende med andre klagere
som utvilsomt har rettslig klageinteresse. De aktuelle klagegrunnene vil derfor i alle tilfeller vurderes
av l\WE i forbindelse med klagebehandlingen.

For øvrig vurderer vi vilkårene for å behandle klagene til å være oppfylt. Flere av klageinstansene har
like eller tilsvarende klagegrunner, og NVE har derfor valgt å kommentere klagene tematisk. NVE har
kommentert de forholdene som ikke tidligere er vurdert, eller som vi mener bør utdypes nærmere. For
øvrige vurderinger viser vi til Bakgrunn for vedtak av 02.05.2012.

5.1 NVEsskjønnsutovelseog vedtaketgenerelt

NVE konstaterer at klagerne er uenige i I\NEs skjønnsvurderinger som ligger til grunn for vedtaket.
For eksempel mener flere klagere at NVE har benyttet feil eller mangelfullt grunnlag ved vurdering av
virkninger av ledningen for reindrift, naturmangfold og for næringsutvikling og reiseliv. I flere av
klagene stilles det også spørsmål ved avveiningene som I\WE har gjort mellom ulike interesser, og
klagerne mener interessene er vektlagt ulikt.

NVE foretar en helhetlig vurdering av alle de positive og negative sidene ved prosjektet. En viktig del
av NVEs forvaltningsoppgave er å sikre likebehandling av saker. I våre skjønnsvurderinger vil vi
derfor søke samsvar med behandling i tilsvarende saker. Vi mener vi har vektet de ulike hensynene i
denne saken på samme måte som i andre, sammenlignbare saker. NVE har også et ansvar for å følge
opp politiske føringer og å ivareta regionale og nasjonale hensyn. I avveining av alle disse hensyn vil
ikke NVE fullt ut kunne imøtekomme alle ønsker og krav fra berørte interesser, men vi søker gjennom
skjønnsutøvelsen å finne den løsning som for samfunnet er mest rasjonell.

5.2 Kvernmo

Det har kommet klager fra beboere og grunneiere på Kvernmo og Gratangen kommune. Felles for
disse er at de peker på innbyggernes helse, utvikling av Kvernmo som boligområde og
forskjellsbehandling mellom Kvernmo og Nedre Bardu.
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NVE konstaterer at det ikke har fremkommet andre nye momenter i klagene. Klageme mener
realisering av Hålogalandsbrua kan føre til at Kvemmo blir et mer attraktivt boligområde. NVE finner
det vanskelig å spekulere i hvorvidt bru-planene blir realisert og hvilke virkninger dette eventuelt kan
medføre for bosetning i distriktet. NVE fastholder derfor de vurderingene som er lagt til grunn for
konsesjonen. Kort oppsummert er de viktigste argumentene for å velge trasalternativ 1.0 følgende:

Man benytter en allerede båndlagt trasé og tre eksisterende kraftledninger blir redusert til to

Ingen boliger ligger innenfor utredningsgrensen for magnetfelt

Høringsinnspillene viser at det ikke er enighet innbyggerne imellom om hvilken trasé som bør
velges

Reindriften ved Områdestyret i Troms har varslet innsigelse mot alternativ 1.5. Dette tilsier at
reindriften vurderer områdene langs denne traseen som viktige. Dette underbygges av
tilleggsutredningene for reindrift.

Klagerne har anført at NVE forskjellsbehandler Kvernmo og Nedre Bardu. NVE vil i denne
sammenheng påpeke at det i Nedre Bardu ville være vanskelig å få plass til ny ledning parallelt med
den eksisterende gjennom boligområde og forbi skolen og barnehagen. Parallellføring har ville
medført at ledningene kom over uteområdene som barna benytter. NVE legger også til grunn at
utgangspunktet er ulikt i de to områdene, idet man for Nedre Bardu ville fa en ny ledning gjennom
områdene, mens man i Kvemmo kan nytte eksisterende trasé og vil få en ledning mindre enn i dag.
NVE viser i denne sammenheng til de respektive trasurderinger i bakgrunn for vedtak.

5.3 Bardufoss transformatorstasjon

Berglund og Kristensen skriver i sin klage at de er plaget av støy fra Bardufoss transformatorstasjon,
og at de ønsker en beplantet støyvoll mellom transformatorstasjonen og deres eiendom. I Statnetts
kommentarer til klagen fremkommer det at støybildet rundt stasjonen er endret det siste halve året,
dvs, etter at støyrapporten Statnett la frem for NVE den 22.03.2012 ble laget. I følge Statnett er det
uvisst hva årsaken til den økte støyen er, men de vil undersøke dette og forsøke å redusere problemet.
NVE mener de nye opplysningene knyttet til støysituasjonen ved transformatorstasjonen tilsier at det
bør treffes tiltak. Statnett sier de vil forsøke å redusere støyproblemet, men at kilden foreløpig er
ukjent. NVE vil derfor anbefale for Olje- og energidepartementet at det settes et ekstra vilkår om
støyvoll ved Bardufoss transformatorstasjon. Støyvollen er tidligere utredet i tilleggsutredninger av
03.01.2012, og er anslått å koste 250-500.000 kroner.

Når det gjelder klagene vedrørende kabling av eksisterende 132 kV-Iedninger inn til stasjonen og
omfang av ekspropriasjonstillatelsen kan ikke NVE se at det har tilkommet nye opplysinger til saken,
og det vises derfor til NVEs vurderinger i Bakgrunn for vedtak av 02.05.2012.

Margot Berglund skriver i sin klage at hun ønsker innløsning av sitt hus ved Bardufoss transformator-
stasjon. NVE konstaterer at dette omhandler privatrettslige forhold som er en sak mellom grunneier og
Statnett. NVE vil derfor ikke gjøre noen vurderinger rundt dette.

5.4 Kjosvatnet

Tor-Odin Kjosvatn viser klagen til at hans gård ved Kjosvatnet ikke er omtalt. Gården ligger om lag
3 00 meter fra den planlagte traseen. Etter NVEs vurderinger vil den nye ledningen bli synlig fra
gården og bebyggelsen her, men ikke gi andre virkninger. Etter NVEs vurdering vil ingen master
plasseres direkte i gårdens utsiktsretning, men linene på ledningen, som delvis vil gå over Kjosvannet,
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vil synes. Imidlertid vil man fra gården også se inn i traseen, der ledningen videreføres nordover. NVE
mener en østlig trasé i noen grad ville kunne redusere de visuelle virkningene for bebyggelsen ved
Kjosvatnet og brukere av vatnet ved at avstanden til ledningen ville blitt større. Med den
konsesjonsgitte traseen vest for eksisterende ledning vil den nærmeste hytta (eid av Guttormsen) ligge
ca. 80 meter fra kraftledningen, mens avstanden ved en østlig trasé vil være som i dag (ca. 120 meter).
NVE mener disse fordelene ikke står i samsvar med merkostnadene på 7-16 millioner kroner, som i
følge Statnett er knyttet til de alternative løsningene.

Det er klagene stilt spørsmål ved om Statnett kan plassere mastene der de ønsker eller kan foreta større
justeringer innenfor gitt konsesjon. Videre er det hevdet i klager at NVEs henvisning til at ny ledning
skal ha "lik utforming" som den eksisterende, må innebære at mastene må stå ved siden av hverandre.
Når NVE gir konsesjon til bygging av en kraftledning fastsettes traseen som ledningen skal følge. Ved
bygging vil det ofte være behov for å kunnejustere mastepunktene noe som følge av grunnforhold,
topogafl med mer. Slikejusteringer vil ofte kunne redusere inngrep ved mastefundamentene eller
redusere synligheten av enkelte master. Plassering av den enkelte mast langs den konsesjonsgitte
traseen fastsettes derfor normalt i detaljplanleggingen, etter at konsesjon er gitt. NVE mener en slik
tilnærming er nødvendig for å kunne avklare de overordnede forutsetninger og problemstillinger
knyttet til ledningen gjennom konsesjonsbehandlingen, og fordi alle detaljer om grunnforhold og
lignende ikke er kjent før prosjekteringen starter. Denne prosessen gir dessuten en fleksibilitet som
bidrar til at man i detaljplanleggingen kan ta hensyn til mindre ønsker og tilpasninger fra grunneiere
og lokale interesser i langt større grad enn hva man kunne gjort om hver mindre justering måtte
konsesjonsbehandles. NVE bemerker også at når NVE skriver at mastene skal ha "lik utforming"
innebærer dette bruk av lik mastetype og liner, det betyr ikke at mastene må plasseres ved siden av de
eksisterende mastene. Sistnevnte kalles "tvungen prosjektering" og brukes sjeldent, da det ikke gir
rom for justeringer etter andre hensyn og kan være teknisk utfordrende.

NVE kan ikke se at det ellers har kommet inn nye opplysninger om forholdene rundt Kjosvatn, og det
vises derfor til NVEs vurderinger i Bakgrunn for vedtak av 02.05.2012.

5.5 Reindrift og samiske interesser

Fa utrednin er o vurderin av virknin er

Norske Reindriftsamers Landsforbund og klagen fra reinbeitedistriktene gjennom henvisning til klage
fra advokat Geir Haugen på vedtak om ny 420 kV ledning Balsfjord-Hammerfest, anfører at
utredningene knyttet til reindrift ikke er gode nok. Klagerne gir flere begrunnelser for dette, men i
hovedsak at utreder ikke har nødvendig reindriftsfaglig kompetanse, at utredingene ikke legger riktige
virkninger av ledningen til grunn og at virkninger av tidligere og planlagte tiltak ikke er tilstrekkelig
utredet. Klagerne mener disse manglene ved utredningene umuliggjør en vurdering av tiltaket opp
mot folkeretten og terskler for tålelige inngrep som denne setter. Reinbeitedistriktene mener disse
forholdene innebærer så store mangler ved vedtaksgrunnlaget at hele vedtaket er ugyldig. Disse
klagerne mener også at ledningen og inngrepet den representerer innenfor det enkelte distrikt bryter
med folkerettens urfolksvern og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjon derfor er ugyldige.

Gjennom behandling av meldingen og søknadene har NVE fatt mange tilbakemeldinger med
likelydende påstander og krav som i klagene. NVE mener disse kravene er etterkommet så langt det
har vært rimelig og av relevans for saken. NVE viser til vår vurderingen av reindriftsrapporten i
bakgrunn for vedtak kapittel 4.10 og vurderinger av forholdet til folkeretten i kapittel 5.12. Vi kan
ikke se at klagene har gitt nye opplysninger, ut over de som allerede er mottatt og vurdert. NVE viser
også til kapittel 5.1 over, og vi mener klagernes anførsler om utilstrekkelige utredninger, brudd på
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folkeretten mv. i stor grad forklares av at klagerne har andre vurderinger av kraftledningens faktiske
v irkningerog at de er uenige i NVEs skjønnsutøvelse på dette temaet.

Konsultasjoner

Sametinget har klaget på konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen med begrunnelse i de
gjennomførte konsultasjonene og at Sametinget ikke har blitt gitt tid til å behandle saken - eller
subsidiært klagesaken - i Sametingets plenum. NVE viser til at Sametinget ikke har fremmet ønske om
konsultasjon over kraftledningen Ofoten-Balsfjord, og at det følgelig ikke har vært gjennomført
konsultasjoner vedrørende denne ledningen konkret. Konsultasjoner med Sametinget er gjennomført i
behandlingen av ledningen Balsfjord-Hammerfest og for nærmere vurdering av Sametingets klage
viser vi til klageoversendelse for denne ledningen.

Folkerettsli e vurderin er

NVE registrerer at det i klage fra advokat Geir Haugen er vist til at NVE har foretatt en grundig
gjennomgang av folkerettsspørsmålet, men at klagerne er uenige i NVEs konklusjoner. Etter NVEs
oppfatning skyldes denne uenigheten først og fremst ulike vurderinger knyttet til hvilke virkninger
kraftledninger har for reindrift. Som påpekt i notatet bakgrunn for vedtak mener NVE at usikkerheten
som er knyttet til unnvikelseseffekter mv. er positivt ivaretatt for reindrifta i fagutredningen gjennom
de virkninger som utredningen har lagt til grunn. NVE vil også påpeke at fagutredningen bygger på
nroenviktig forutsetninger, både knyttet til hvilke virkninger som er lagt til grunn for utredningen og til
begrepene og virkningsbeskrivelsene som nyttes i rapporten. En av disse forutsetningene er at
konsekvensgradsvurderingene, som graderer virkninger av ledningen fra "meget stor positiv" til
"meget stor negativ" konsekvens, ikke kan forstås som absolutte angivelser av virkning, men som et
verktøy til å vurdere de ulike traseene opp i mot hverandre. Rapporten har slik benyttet skalaen for å
skille mellom alternativene, men uten at graderingen direkte kan overføres til et faktisk omfang av
virkninger, slik flere av klagerne synes å ha lagt til grunn.

Distriktene representert ved advokat Haugen mener NVE ikke har "foretatt en konkret vurderingfor
hvert enkelt reinbeitedistrikt når det gjelder forholdet tilfolkeretten". NVE mener dette enten bygger
på en misforståelse og/eller på andre vurderinger av virkninger for reindrifta av tiltaket, enn de NVE
legger til grunn. NVE har vurdert ledningstraseene innen det enkelte reinbeitedistrikt i bakgrunn for
vedtak kapittel 5.3. I kapittel 5.12 er disse virkningene vurdert konkret opp mot folkerettens
bestemmelser. Vurdert samlet, og tatt hensyn til de aktuelle konsesjonsgitte traseer,
justeringsmuligheter i detaljplanleggingen og vilkår om avbøtende tiltak, mener NVE at ledningen
ikke vil medføre inngrep som bryter med folkeretten i noen av de berørte reinbeitedistriktene. NVE
konstaterer at klagerne her er uenige i NVEs skjønnsutøvelse.

Samlede virknin er

Klagerne som er representert ved advokat Geir Haugen og NRL vektlegger summen av tidligere og
planlagte inngrep som grunnlag for å vurdere om tersklene i folkeretten overskrides. NVE har i
bakgrunn for vedtak og særlig i kapittel 5.12.4 gjort rede for vår vurdering av samlede virkninger og
hvordan dette håndteres i konsesjonsbehandlingen. NVE vil imidlertid her gjenta vårt syn om at
tidligere inngrep inkluderes i konsekvensutredningene ved at virkninger av tiltaket vurderes ut fra
dagens tilstand. Der tidligere inngrep eventuelt vil forsterke effekten av det planlagte tiltaket vesentlig,
vil dette framgå av konsekvensutredningen. Dette er etter NVEs oppfatning også helt i tråd med de
aktuelle utdrag av NOU 1997:5, som reinbeitedistriktene viser til i sin klage. Når det gjelder
virkninger av planlagte tiltak anfører advokat Haugen på vegne av sine klienter at det ikke er
tilstrekkelig å vurdere planlagte energianlegg, slik NVE har gjort i saken. I\IVEer enig i at våre
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vurderinger av planlagte tiltak ikke er uttømmende, men vi mener en slik altomfattende vurdering av
tiltak innen alle sektorer som klagerne krever verken er mulig å gjennomføre, eller er
beslutningsrelevant for det aktuelle tiltaket. NVE har forsøkt å sammenstille planer for energianlegg
for å synliggjøre omfang av saker og hvilke tiltak som kan bli aktuelle i løpet av de nærmeste årene.
Det er verken gitt at disse tiltakene blir realisert eller at de får et omfang og virkning i samsvar med
dagens planer.

5.6 Klage på ekspropriasjon

Tre av klagene fremmer i tillegg til klage på konsesjonsvedtaket etter energiloven også klage på
ekspropriasjonstillatelsen gitt etter oreigningslova. Vi gjør oppmerksom på at klage på ekspropriasjon
automatisk gir klagen oppsettende virkning, det vil si at man ikke kan starte anleggsarbeidet før klagen
er ferdig behandlet i departementet.

Følgende har klaget på ekspropriasjonstillatelsen:

Sametinget

Advokat Geir Haugen på vegne av sine klienter

Espen Berglund og Halvar Kristiansen

Begrunnelsene for å klage på ekspropriasjonstillatelsen er ikke adskilt fra begrunnelsene for å klage på
konsesjonsvedtaket og disse kommenteres derfor ikke ytterligere her.

6. Oppsummering

NVE har oppsummert klagene vi har mottatt på vårt vedtak av 02.05.2012 om konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse til Statnett for ny 420 kV Ofoten-Balsfjord. Klagene er også kommentert av
Statnett.

NVE tilrår på grunnlag av nye opplysninger om støyforhold ved Bardufoss transformatorstasjon at det
tas inn et nytt vilkår om støyvoll i konsesjonen. For øvrig kan ikke NVE se at det gjennom klagene har
kommet vesentlig ny informasjon eller momenter som ikke er vurdert i forbindelse med
konsesjonsvedtaket, jf. notatet Bakgrunn for vedtak av 02.05.2012. NVE ser derfor ikke grunnlag for å
endre på vårt vedtak, ut over nevnte ekstra vilkår, og vi oversender klagene til Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse.
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Arkivsaknr:       2011/4225-22

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 29.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
34/12 Nordreisa formannskap 13.09.2012

Investeringsbudsjettet 2012

Rådmannens innstilling

Følgende investeringsprosjekter gjennomføres i 2012:

Nytt økonomisystem kr      749 707
VAR: Vannbehandling anl Rotsund/Oksfjord kr.      250 000
IKT utstyr FunnkE og legetjenesten kr.      200 000
Utbygging Rovdas kr.   2 600 000
Videreformidlingslån kr. 10 000 000
Storslett skole, trinn 3 kr.   8 561 463
Fiberutbygging Reisadalen til Saraelv kr.   1 700 000
Sonjatun – kritiske ombygginger kr.      200 000
Investering stedsutvikling kr.      365 830
Sonjatun sykehjem – inventar og utstyr kr.      213 000
Sørkjosen skole – Kritiske ombygginger kr.      160 000
Til sammen kr. 25 000 000

I tillegg fordeles ubrukte lånemidler på kr. 12.022.330 på følgende to 
prosjekter:

Storslett skole kr. 10 845 715
VAR: Vannbehandling anl Rotsund/Oksfjord kr.   1 176 615
Til sammen kr. 12 022 330

VAR prosjektet forprosjektering vannforsyning Straumfjord på kr. 250 000 omdisponeres til 
VAR prosjektet vannbehandling anl Rotsund/Oksfjord. 
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Saksopplysninger

Nordreisa kommune har i investeringsbudsjettet for 2012 vedtatt investeringsprosjekter for til 
sammen kr 75.243.137, og av dette utgjør opptak av nye lån kr. 47.754.265. Som følge av at 
kommunen er på ROBEK listen, må nye låneopptak godkjennes av Fylkesmannen. Revidering 
av investeringsbudsjettet ble sendt til Fylkemannen i midten av juni 2012, og 22.august fikk vi 
svar på vår henvendelse. 

Fylkesmannen godkjenner nye låneopptak for 2012 på til sammen kr. 25.000.000. De har da tatt 
med i vurderingen at kommunen budsjetterer med alt av ubrukte lånemidler. Kommunen hadde i 
revideringen budsjettert med kr. 27.488.870 i bruk av ubrukte lånemidler, og resterende kr. 
12.022.330 skulle omdisponeres i 2013 budsjettet. For å få gjennomført nødvendige 
investeringsprosjekter ser vi oss nødt til å budsjettere med bruk av ubrukte lånemidler i 2012 
budsjettet.

Rammen på kr. 25.000.000 som er gitt av Fylkesmannen medfører at kommunen må ha en 
prioriteringsliste for hvordan disse midlene skal fordeles på prosjektene. Administrasjonen 
foreslår følgende prioriteringsliste:

Nytt økonomisystem kr      749 707
VAR: Vannbehandling anl Rotsund/Oksfjord kr.      250 000
IKT utstyr FunnkE og legetjenesten kr.      200 000
Utbygging Rovdas kr.   2 600 000
Videreformidlingslån Rovdas kr. 10 000 000
Storslett skole, trinn 3 kr.   8 561 463
Fiberutbygging Reisadalen til Saraelv kr.   1 700 000
Sonjatun – Kritiske ombygginger kr.     200 000
Investering stedsutvikling kr.      365 830
Sonjatun sykehjem – inventar og utstyr kr.      213 000
Sørkjosen skole – Kritiske ombygginger kr.      160 000
Til sammen kr. 25 000 000

I tillegg fordeles rest av ubrukte lånemidler på kr. 12.022.330 på følgende 
to prosjekter:

Storslett skole kr. 10 845 715
VAR: Vannbehandling anl Rotsund/Oksfjord kr.   1 176 615
Til sammen kr. 12 022 330

I budsjettet for 2012 var det kr 250 000 i ubrukte lånemidler til forprosjektering vannforsyning 
Straumfjord. Denne går imidlertid ut ettersom det ikke har vært interesse blant beboerne. Disse 
midlene er tatt opp til VAR området, og administrasjonen foreslår at disse omdisponeres til 
VAR prosjektet Vannbehandling anl Rotsund/Oksfjord.  

De prosjektene som ikke blir prioritert til opptak av nye lån i investeringsbudsjettet for 2012 er 
som følger:

IT: Innkjøp av IP telefoni kr.    230 683
Oppgradering datasenter Olderdalen kr.    170 740
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Halti II kr.    500 000
Point (ungdommens hus) kr.    115 000
Til sammen kr. 1 016 423

Vurdering

Det er en nødvendighet å foreta prioriteringer av investeringsbudsjettet for 2012 ettersom 
Fylkemannen ikke godkjente opptak av nye lån i hht vår søknad. I tillegg må vi ta i bruk 
resterende av ubrukte lånemidler, og kommunen har dermed fordelt alle ubrukte lånemidler per 
31.12.2011 ut på investeringsprosjekter som gjennomføres i 2012. Det å benytte samtlige 
ubrukte lånemidler vil kunne gi kommunen en likviditetsutfordring, og vi vil kunne risikere å 
benytte kassakreditt for å betale løpende utgifter. På en annen side får kommunen ryddet opp i 
investeringsprosjektene og starter med ”blanke ark” i budsjettprosessen for 2013.

Ved å benytte en kombinasjon av nye låneopptak i hht Fylkesmannen sin ramme og benytte rest 
av ubrukte lånemidler, blir de fleste prosjektene i investeringsbudsjettet for 2012 gjennomført. 
Det blir imidlertid en rest på 4 prosjekter, og av disse blir oppgradering datasenter Olderdalen 
og Point (ungdommens hus) utsatt. Innkjøp av IP telefoni har kr 514 316 i ubrukte lånemidler 
som kan benyttes i 2012, og prosjektet vil trolig fortsette i 2013 da det trenger ytterligere 
ramme. Når det gjelder Halti II har kommunen søkt om å få utbetalt tilskudd fra Troms 
fylkeskommune på 5,7 millioner kroner til forprosjektering. Vi har per dags dato ikke fått 
utbetalingen bekreftet men signalene er positive. Vi velger derfor å holde låneopptak til Halti II 
på kr 500 000 utenfor beregningen.

Vi er nå kommet langt ut i september uten at investeringsbudsjettet for 2012 er vedtatt. For å 
unngå ytterligere forsinkelser på prosjektene er administrasjonen er av den oppfatning at det er 
opp til Formannskapet som økonomiutvalg å foreta prioriteringer innenfor budsjettet. 
Prosjektene er allerede godkjent av kommunestyret, og det er kun prioriteringer innenfor 
investeringsbudsjettet som skal vedtas. En ytterligere forsinkelse vil medføre økte kostnader jmf 
at prosjekter ikke blir påbegynt i høst og må utsettes til 2013, som igjen betyr prisstigning på 
anbudene. I tillegg har vi en rekke boligkjøpere som venter på avklaring angående 
videreformidlingslån. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4225-23

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Espen Li

Dato:                 04.09.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
35/12 Nordreisa formannskap 13.09.2012

Kvartalsrapport 2.kvartal 2012

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 2. kvartal 2012. Regnskap og budsjett for første 
halvår er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse av driften i forhold til budsjettet for 
2012.

Enkelte poster i budsjettet er periodisert mens andre poster er fordelt jevnt utover året med like 
store beløp for hver måned. Dette gjelder både inntekter og utgifter. Denne kvartalsoversikten 
viser regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til budsjettet. Eventuelle avvik vil forklares 
under hver sektor. 

Da politiske godtgjørelser for første halvår er betalt ut i juli, er disse kostnadene tatt med under 
sektor 1.1. Dette for å gi et mest riktig bilde av lønnskostnadene. Under sektor 1.2 er PP-
tjenesten holdt utenfor fordi dette er et interkommunalt samarbeid, og vi vet at vi skal betale en 
viss andel.

1.1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:
1.1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -5 995 661 -3 090 296 -2 905 365

Driftsutgifter 15 375 637 15 226 521 149 116

 Lønn 6 622 395 7 197 936 -482 004

 Pensjon 1 375 809 1 257 020 -98 861

 Varer og tjenester 7 377 432 6 647 452 729 980
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Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er kommet kr 3,43 mill mer i integreringstilskudd enn budsjettert. Dette betyr at vi 

allerede har fått det meste av tilskuddene for i år. 
 Refusjon fra andre kommuner og private er periodisert til kr 500 000 og kommer mot slutten 

av året.
 Internsalg og diverse salgsinntekter på til sammen kr 300 000 blir ikke regnskapsført før mot

slutten av året.
 Innfordringsgebyrer og feilutbetalt lønn er inntektsført på økonomiavdelingen med kr 

270 000

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn: 

o Avviket på lønn skyldes hovedsakelig at utbetaling av gruppe- og 
ulykkesforsikring skjer mot slutten av året. Dette er periodisert feil, og blir betalt 
ut en gang på slutten av året. Dette utgjør kr 600 000.

o Det har vært utbetalt mer introduksjonsstønad enn budsjettert. Utgjør omtrent kr 
110 000 og må sees i sammenheng med de andre utgiftene vedrørende 
flyktningetjenesten.

 Varer og tjenester:
o Høyere kostnader på IT avdelingen på kr 250 000 da noe utstyr røk tidlig i vår.
o Diverse kontingenter, lisenser og faste avgifter er betalt for hele året. På grunn av 

periodisering blir det dermed et avvik, og utgjør cirka kr 300 000.
o Ansvarsforsikring er periodisert i budsjettet, men betalt ut for hele året og utgjør kr 

80 000.
o Driftstilskudd til Nord- Troms regionråd for 2.halvår er regnskapsført med kr 

170 000.
o Etablering av nye flyktninger, samt flere familiegjenforeninger har medført en 

kostnad på kr 1,2 mill over budsjett. Denne kostnaden må sees i sammenheng med 
avviket på inntektene nedenfor. 

o Avsetning lønnsøkning på kr 1,13 mill blir ikke regnskapsført før mot slutten av året.

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:
1.2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -9 194 772 -6 732 832 -2 461 940

Driftsutgifter 53 195 928 47 541 959 5 653 969

 Lønn 36 140 247 30 877 821 4 537 834

 Pensjon 6 646 237 5 856 765 789 472

 Varer og tjenester 11 923 509 10 807 373 1 116 136
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjon sykepenger og svangerskapspenger på kr 2,65 mill over budsjett. Dette må sees i 

sammenheng med overforbruket på lønn.
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 Manglende refusjoner fra staten på kr 250 000. Dette vil jevne seg ut gjennom året.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

 Lønn og pensjon:
o Hoveddelen av overforbruket skyldes lønn. Fast lønn Moan og Storslett skole har et 

overforbruk på kr 2,1mill. Dette forklares med de vedtatte tiltak som ikke får 
innvirkning før høstsemesteret. Dette gjelder spesielt reduksjon av antall klasser, 
samt effektivisering og naturlig avgang spes ped. Totalt skal disse tiltakene gi 
innsparing på kr 2,4 mill. Budsjettet er ikke periodisert i forhold til tiltakene, slik at 
avviket pr 30. juni blir ca kr 2 mill. Tiltakene på Moan skole som skulle spare inn kr 
330 000 vil ikke gi de forventede resultatene. Her har vi allerede satt i gang andre 
små tiltak slik at ikke avviket skal bli så stort.

o Barnevernstjenester har et overforbruk på fosterhjemslønn i forhold til budsjett på kr 
560 000. 

o Familiesenteret ligger kr 410 000 over budsjettet på fast lønn. Deler av forklaringen 
er at personer som ikke skal få lønn fra familiesenteret har fått lønn derfra. Denne 
feilføringen utgjør ca kr 250 000, og vil bli rettet opp i løpet av september.

o Lønn sykevikarer og annet fravær ligger kr 1,8 mill over budsjettet. Dette sees i 
sammenheng med merinntekten på refusjon sykelønn.

o Per 30. juni ligger det kr 360 000 ubrukte midler på engasjement, men noe av dette 
vet vi allerede er omdisponert jmf. revideringen av budsjettet. 

o Overforbruket på pensjon må sees i sammenheng med overforbruk på lønn.

 Varer og tjenester:
o Barnehagetilskuddene for 2012 er ikke regnet ut. De private barnehager får utbetalt 

et forskudd hver mnd og utgjør kr 430 000 mer enn budsjettert. Den nye 
utregningsmetoden viser at de private barnehagene vil få utbetalt mer i tilskudd i 
2012. 

o Overforbruk skyss skole og barnehage på kr 200 000. Dette skyldes rett og slett et 
større forbruk i forhold til budsjett.

o Det er et merforbruk på kjøp spesialundervisning til de private skolene på kr 
320 000.  

o Husleie Leirbukt barnehage er større enn budsjettert. Her tyder det på at det er 
underbudsjettert og at det vil bli et overforbruk ved slutten av året.

o Strøm er ført direkte på Storslett og Moan skole sitt regnskap, mens de skulle vært 
ført på teknisk avdeling og utgjør kr 50 000.

1.3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:
1.3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -10 671 617 -16 741 007 6 069 390

Driftsutgifter 70 487 030 69 302 219 1 184 811

 Lønn 43 865 347 43 638 948 226 699

 Pensjon 9 610 539 10 050 173 -439 634

 Varer og tjenester 17 010 844 15 613 098 1 397 746

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
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 Refusjon fra UNN vedrørende drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester på 7,5 mill er 
ikke regnskapsført. Refusjonen er avtalefestet for 2012 og vil komme i løpet av høsten.

 Refusjon til kvinner og rus og fysikalsk avdeling kommer mot slutten av året og utgjør 
periodisert kr 330 000. 

 Fastlønnstilskuddet til legetjenesten og fysikalsk avdeling kommer også mot slutten av året 
og utgjør per nå kr 340 000. 

 Egenandeler for juni er ikke regnskapsført, da de faktureres etterskuddsvis. Dette utgjør ca 
kr 500 000.

 Merinntekt på kr 2,7 mill på syke- og svangerskapspenger. Dette må sees i sammenheng 
med overforbruket på sykevikarer.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Lønn anses til å være i balanse, da kr 200 000 ikke trenger noen større forklaring. 
o Mindreforbruket på pensjon forklares med at overtid ikke er pensjonsgivende inntekt. 

Det betyr at det blir mindre å betale pensjon av når de som er fast ansatt jobber 
overtid istedenfor at det tas inn vikarer som det betales pensjon av. 

 Varer og tjenester:
o Tilskudd til annen privat tjenesteleverandør er belastet regnskapet for hele året, 

differansen utgjør kr 680 000.
o Kjøp av tjenester fra ASVO er betalt for hele året og utgjør kr 200 000.
o Vi betaler et A-kontobeløp for medfinansiering medisinsk behandling en gang per 

måned, og overforbruket så langt er på kr 400 000. Dette blir gjort opp to ganger i 
året, og er fra juli måned økt en del.

1.4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen:
1.4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -3 285 935 -4 397 076 1 111 141

Driftsutgifter 8 008 419 8 723 538 -715 119

 Lønn 3 636 367 4 075 682 -439 315

 Pensjon 923 113 932 908 -9 795

 Varer og tjenester 3 448 939 3 714 948 -266 009

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjoner fra stat og fylke kommer ikke før mot slutten av året. Periodisert til kr 1,1 mill. 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Ubesatte stillinger og liten bruk av ekstrahjelp gir et mindreforbruk på lønn og 
pensjon på kr 450 000.

 Varer og tjenester:
o Mindreforbruket på øvrige utgifter skyldes et lavere aktivitetsnivå enn planlagt.
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1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:
1.5 Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -488 817 -188 466 -300 351

Driftsutgifter 6 588 900 6 246 753 342 147

 Lønn 2 496 971 1 950 131 546 840

 Pensjon 306 464 300 271 6 193

 Varer og tjenester 3 785 465 3 996 351 -210 886

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

De viktigste forklaringene på avviket på inntektene er:
 Omsetning konsesjonskraft for 1.kvartal 2012 på kr 330 000 er inntektsført. Tidligere ble 

denne inntekten trukket fra strømregningene, mens det fra 2012 kommer som en inntekt. 
Dette fordi vi har byttet strømleverandør. 

 Vi har fått en forsikringsutbetaling på kr 90 000 som ikke var budsjettert.
 Det er så langt ikke sendt noen refusjonskrav til andre kommuner. Dette gir en mindreinntekt 

på kr 125 000

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Uforutsette ting som havari på Svartfossbrua og stikkrenne på Hamneidet har gjort at 
overtid og utgiftene til materiell har vært større enn budsjettert i perioden.  

o Beredskapslønn har et overforbruk på omtrent kr 200 000. Årsaken er delt på 
brannvern og kommunale veier. Beredskapslønn til brannvern betales ut kvartalsvis, 
men for andre måneder enn gjeldende kvartal. Beredskapslønn på kommunale veier 
skyldes i hovedsak brøyting. 

o Overforbruk på fast lønn på kr 130 000 skyldes feilføring av lønn. Her er det et par 
ansatte som har blitt kontert på feil konto.

 Varer og tjenester:
o Sommervedlikeholdet på veiene er ikke satt i gang og utgjør kr 145 000.

1.5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -9 185 548 -9 312 864 -127 316

Driftsutgifter 3 183 349 9 494 838 -6 311 489
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Forklaringen på selvkost er stort sett at 

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Kommunale avgifter forklarer det lille avviket på inntektene. 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Mindreforbruket skyldes internkjøp renter og avdrag på vann og avløp som ikke blir gjort 

opp før ved årsavslutningen. Periodisert er det nå et avvik på kr 5,25 mill. 
 Utgifter til materiell vedlikehold har vært lavere og utgjør kr 485 000.
 Det har vært et mindreforbruk på strøm på kr 195 000.  
 Ikke disponerte midler på kr 390 000 er ikke brukt. 
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1.6 Bygg og eiendom

Oversikten for avdelingen er:
1.6 Bygg og eiendom Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -1 846 126 -2 349 436 503 311

Driftsutgifter 12 982 585 10 914 493 2 068 092

 Lønn 6 077 781 5 382 262 695 519

 Pensjon 1 609 289 1 313 913 295 376

 Varer og tjenester 5 295 515 4 218 318 1 077 197

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Merinntekt på sykelønnsrefusjon og foreldrepenger på 815 000. 
 Husleieinntekter på ca kr 650 000 er inntekter som kommer mot slutten av året.
 Internsalg fra VA er periodisert i budsjettet til kr 500 000 og regnskapsføres på slutten av 

året.
 Refusjoner fra staten kommer mot slutten av året og er periodisert slik at avviket er kr 

120 000.
 Internsalg av vaktmestertjenester blir også gjort opp ved årsavslutningen og gir et avvik på 

kr 50 000. 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Det er brukt kr 535 000 på sykevikarer og må sees i sammenheng med merinntekten 
på sykelønnsrefusjon. I tillegg er det en stilling som er belastet teknisk avdeling 
kommunehuset som skal være på vann og avløp. Den gir et merforbruk på ca kr 
200 000. Til sammen gir disse to oss forklaringen på overforbuket på pensjon på kr 
295 000. 

 Varer og tjenester:
o Ansvarsforsikring er betalt for hele året, og gir et avvik på kr 224 000. 
o Overforbruk bio fjernvarme på kr 778 000 som skyldes feil i budsjetteringen. 

1.7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:
1.7 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter - 140 172 121 -140 279 230 107 108

 Skatt på inntekt og formue - 38 714 779 - 38 449 558 - 256 221

 Eiendomsskatt - 7 593 786 - 7 602 000 8 214

 Statlige rammetilskudd -84 423 000 - 84 423 000 0

 Inntektsutjevning - 7 874 507 - 7 552 183 - 322 324

 Refusjon merverdiavgift fra investeringer - 1 352 442 - 2 056 150 703 707

 Øvrige generelle statstilskudd - 213 606 - 196 339 - 17 267

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

Budsjettet er bygget på prognoser for skatteinntekter samt faktisk periodisering av statlige 
tilskudd.  

Side 108



 Prognosen for skatt på inntekt og formue og inntektsutjevning har tatt utgangspunkt i 
prosentvis skatteinngang for 2011.

 Budsjett og regnskap for eiendomsskatt er kvartalsvis. 
 Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler 

fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 6 av 10 terminer er kommet innen 2. kvartal. 
 Skatt og rammetilskudd er stort sett i forhold til budsjettet. Her ble det i revideringen justert 

ned med kr 700 000, periodisert fra juli.
 Det overføres 40% av MVA fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Her forutsettes det 

at investeringene forløper i henhold til planene for at vi skal få inn det som er budsjettert. I 
revideringen ble refusjon mva fra investeringsregnskapet justert ned med kr 600 000. Dette 
fordi fylkesmannen satte alle investeringsprosjektene på vent, samt at Guleng 3 er forsinket. 

 Øvrige generelle statstilskudd (rentekompensasjon) har tatt utgangspunkt i prosentvis inntekt 
hver mnd i 2011 (som er lik 2010).

1.8 Renter og avdrag

1.8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 

 Renteinntekter - 1 924 259 - 2 689 000 764 741

 Utbytte Ymber 0 0 0

Driftsutgifter 

 Renteutgifter 5 021 172 9 251 362 - 4 230 190

 Avdrag 6 456 753 6 567 688 - 110 934

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Lavere rente gir lavere renteinntekter enn budsjettert. 
 Utbytte fra Ymber AS utbetales i desember.
 Renteinntekter fra swap-lånene er periodisert flatt, men vil komme fire ganger i året.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Hovedårsaken til avvikene er at kostnadene er budsjettert flatt, mens de utbetales til ulike 

tider.

Totale lønnsutgifter per 30. juni

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle 
lønnsposter tatt med. Differansen mellom regnskap og budsjett skyldes i all hovedsak at det er 
regnskapsført mer i refusjoner enn det som er budsjettert, samtidig som avviket på lønn mellom 
regnskap og budsjett er mindre enn avvikt på refusjonene. 

Pensjonskostnadene har hittil i år vært en del større enn budsjettert. Dette skyldes at det betales 
pensjon for alle vikarer, men størrelsen på premieavviket vil spille en stor rolle ved slutten av 
året. 
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Totalt pr 30. juni 2012 Regnskap Budsjett Avvik
Sum alle lønnsposter 100 940 345 94 200 402 6 739 943

Refusjoner sykepenger - 8 488 876 - 1 368 000 -7 120 876

Sum alle lønnsposter inkl. refusjoner 92 451 469 92 832 402 - 380 933

Pensjon 21 130 737 20 008 927 1 121 810

Totale kostnader varer og tjenester per 30. juni

Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på kr 3,8 mill. Avvikene er forklart mer detaljert 
under hver sektor. I denne oversikten er VAR holdt utenfor da det er et eget regnskap på det.

Totalt pr 30. juni 2012 Regnskap Budsjett Avvik
Sum alle varer og tjenester 48 847 703 44 997 540 - 3 844 163

Vurdering

Budsjettkontrollen har vist at det fortsatt er flere inntekter og utgifter som bør periodiseres bedre 
i fremtiden. Det er gjort en del budsjettreguleringer siden forrige budsjettkontroll, men nye 
avvik har oppstått. 

Nordreisa kommune totalt per 30. juni 2012

Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter - 173 579 307 - 176 467 343 2 888 036
Driftsutgifter 178 116 424 173 774 533 4 341 891
Total 4 537 117 - 2 692 810 7 229 927

Som vi ser av tabellen over er avviket totalt på kr 7,2 mill. Ved første øyekast ser selvsagt dette 
fryktelig dårlig ut, både på inntekt og utgiftssiden. Dersom man ser disse tallene i sammenheng 
med forklaringene under hver sektor er det ikke så ille.
Bare under sektor for helse og sosial mangler det kr 8 mill i refusjoner. Dette kommer ikke helt 
frem i tabellen, da det er kommet såpass mye ekstra i sykelønnsrefusjoner og 
integreringstilskudd enn budsjettert så langt i år.  Driftsutgiftene ligger over budsjett, og 
forklaringene på dette finnes under hver sektor.

Avvikene innenfor sektor for administrasjon kan i hovedsak forklares med flyktningetjenesten. 
Vi har fått mer integreringstilskudd enn budsjettert, og overforbruket på introduksjonsstønad og 
inventar og utstyr må sees i sammenheng med dette. Det har kommet nye flyktninger og vært 
flere familiegjenforeninger i år som har gitt oss avvikene både på utgifter og inntekter. I tillegg 
har det røket en del datautstyr som har blitt byttet som forklarer en del av overforbruket på varer 
og tjenester.  

Sektor for levekår er den sektoren der det er størst avvik per 30. juni. Som nevnt er det i 
hovedsak barnevernet, Moan og Storslett skole som har avvik. Skolene har tiltak som settes i 
gang fra skolestart, og de skal i løpet av høsten hente inn avvikene de har nå. For Moan skole vil 
ikke de vedtatte tiltakene få den effekten vi så for oss. Her har vi vært inne og sett på hva vi kan 
gjøre for å unngå store overskridelser totalt sett.
For barnevernet ser det derimot ut til at forbruket vil øke fremover. Det er allerede kommet 
signaler på at det kommer flere omsorgsovedragelser, noe som vil øke kostnadene. 
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Barnehagetilskuddene for 2011 ble gjennomgått i juni, og etterbetalingene ble betalt ut i juli. 
Tilskuddene ble i revideringen av budsjettet økt. Beregningene av tilskuddene for 2012 viser at 
vi der vil få en merkostnad på 1 mill over budsjett. 

Sektor for helse og omsorg holder seg brukbart innenfor sine rammer. De har spesielt store 
avvik på inntektene, men det er inntekter vi vet vil komme. Overforbruket er foreløpig lite, men 
vi vet at medfinansiering medisinsk behandling vil gi et større og større avvik utover høsten. I 
tillegg vil det bli gjennomført omsorgstiltak i løpet av høsten. Dette er ikke budsjettert og vil gi 
et merforbruk på kr 380 000 per måned. 

Utviklingsavdelingen har i mange år vært gode på å holde seg innenfor budsjettet. Det ser ut til 
at det skal gå greit også i år, da de per nå bare ligger litt over budsjett. 

Anleggsdrift har stort overforbruk på overtid og beredskapslønn. Dette er kostnader som 
kommer av uforutsette ting som dårlig timet snøfall, eller havari på utstyr og eiendeler. Vann og 
avløp derimot, virker å ha god kontroll så langt.

Bygg og eiendom virker å ha store avvik, men ser man i dybden er det ikke så ille. 
Overforbruket skyldes sykevikarer og bio fjernvarme. Årsaken til avviket på bio fjernvarme er 
at strømforbruket skulle reduseres, og bio fjernvarme komme som tillegg. Her ble ikke bio 
fjernvarme budsjettert i det hele tatt på egne kontoer, og det lille mindreforbruket på strøm har 
blitt spist opp av det store overforbruket på bio fjernvarme.

Skatt på inntekt og formue samt inntektsutjevning er vanskeligst å forutsi. Med utgangspunkt i 
fjorårets inntekter er resultatet likevel godt. Skatt på inntekt og formue ble justert ned i 
revideringen av budsjettet, da fylkesmannen mente det lå noe høyt. Byggingen av Guleng 3 og 
framdriften på Storslett skole påvirker inntektene fra mva i stor grad. Dette ble også justert ned i 
revideringen av budsjettet. Gode framdriftsplaner er nødvendig for å kunne treffe med 
inntektene fra mva fra investeringsbudsjettet. 

Renter og avdrag er det som er vanskeligst å budsjettere, da det er så mange faktorer som spiller 
inn. Både rentenivået og om vi i det hele får lov av fylkesmannen å ta opp nye lån spiller inn. I 
tillegg betales renter og avdrag på de forskjellige lånene til ulike tider.

Totalt sett kan vi si at budsjettkontrollen per 30. juni viser at kommunen har kontroll på budsjett 
og regnskap, men at det fortsatt er noen utfordringer. Disse består i hovedsak av Moan skole, 
Storslett skole, barnevernet, teknisk med bio fjernvarme og Leirbukt barnehage med husleia. 
Enkelte deler av organisasjonen må fortsatt passes ekstra på fremover, og planer for hvordan 
man skal løse utfordringene må på plass. På noen områder har ting forandret seg siden sist 
budsjettkontroll, men der det var avvik sist, er det stort sett fortsatt avvik. I tillegg har 
barnevernet gått fra balanse til overforbruk. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/3586-1

Arkiv:                

Saksbehandler:  Bodil Mikkelsen

Dato:                 23.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/12 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 07.09.2012
36/12 Nordreisa formannskap 13.09.2012

Desentraliserte hjemmetjenester

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune oppretter ikke egne hjemmetjenestebaser i Oksfjord og Rotsund. 

Saksopplysninger

Nordreisa formannskap, bestilte i møte utredning vedrørende egne hjemmetjenestebaser i 
Oksfjord og Rotsund. Forutsetningen er at ansatte i Oksfjord/Rotsund og ikke reiser til Sonjatun. 
Kommunikasjon skal foregå over nett (Skype). Vedtak sak 6/12 sitat: 

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

Hjemmetjenesten i Nordreisa kommune omfatter sone Storslett, sone distrikt og psykiatrien. 
Tjenestene har brukere i hele kommunen. Tjenestene er i utgangspunktet organisert med 
heldøgnstjeneste i hjemmesykepleien, dagtid ved hjemmehjelp og psykiatrien.

Hjemmehjelpen reiser ut fra hjemmet og gir hjelp i nærområdet så mye det er mulig. Det er 
enkelte brukere som er mer belastende enn andre slik at listen må roteres for å spre belastningen 
på flere ansatte, for at disse skal klare stå i belastninger over tid.

Hjemmesykepleien starter dagen på Sonjatun, der er det rapport, man tar med seg nøkler til 
brukere (i de tilfeller hjelperen må ha nøkler med), man tar med medisin. De ansatte følger 
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lister, hvor det er forskjellige brukere på. Listen er slik utarbeidet at brukerne i et område står på 
samme liste. De ansatte har forskjellige liser hver dag. Dette fordi at det ikke skal bli for stor 
belastning på ansatte med å gå til samme bruker bestandig (tjenesten har enkelte brukere som er 
mer belastende enn andre). Selv om det er egne ansatte i sone Distrikt og sone Storslett er listene 
felles om ettermiddagen og helg og nattvakten betjener alle.
I psykiatrien (utedelen) har hver enkelt bruker 2 ansatte som de forholder seg til. Dette for å gi 
den ansatte mulighet til å stå i belastningene ved at man deler på brukerne og at tjenesten ikke 
skal bli for sårbar ved sykdom og lignende.

Rotsund Oksfjord Straumfjord
Antall brukere hjemmehjelp 17 5 4
Antall brukere hjemmesykepleie 14 9 7
Antall brukere psykiatri 8 2 1

Tjenesten har 2 ansatte i Rotsund distriktet, en hjelpepleier/omsorgsarbeider og en hjemmehjelp. 
I samtale med disse to, opplyser de at de ikke ønsker og bare arbeide i dette området. Det vil bli 
for belastende, brukerne vil ”eie” dem, det uttrykkes at de vil si opp hvis de blir tvunget til det.

Vurdering

Hjemmetjenesten har ingen ansatte i Oksfjord, og opprettelse av en base i Oksfjord er derfor 
uaktuelt.

Ved opprettelse av en tjenestebase i Rotsund må det hensynta:
 Andre ansatte må komme inn til brukerne på ettermiddag og natt.
 Brukerne må levere ekstra nøkler som kan oppbevares i Rotsund
 Det må være eget medisinskap i Rotsund som den ferdigdoserte medisinen skal være i.
 All medisinen må bringes til Rotsund 1 gang pr. uke eller hvis medisin som ikke er 

ferdig utlagt, også skal være i Rotsund, må 2 sykepleiere tilbringe deler av en dag i 
Rotsund for å legge ut og kontrollere medisin.

 Enkelte brukere har behov for sykepleiertjenester for kortere eller lengre perioder (for 
eksempel sårbehandling, injeksjon). I slike tilfeller må sykepleier reise ut fra Storslett og 
gi hjelp. Denne sykepleieren vil da ha liten kunnskap om brukeren.

 Det må finnes ut hvordan personaloppfølgingen fra leder skal være. 
 Det må kjøpes inn datamaskiner, skrivere, telefon, linjer/nettverk, medisinskap, 

kontormøblement og lignende, kostnadsberammet til ca kr 60.000,-
 Skype er et usikret nettverk og kan ikke brukes til å kommunisere om bruker-

opplysninger. Kommunen må da installere helsenettverk med usikre kostnader. Slik 
tjenesten er organisert i dag har de ansatte faglig nettverk rundt seg, hvis tjenesten 
organiseres med egne hjemmetjenestebaser må vi finne ut hvordan vi kan skape slike 
nettverk for de som blir å arbeide der.

 Det må finnes ledige lokaliteter for rapport og kontorplass.
 Den enkelte bruker bekoster i dag nøklene som tjenesten bruker for å få tilgang til det 

enkelte hjem, der det også er installert trygghetsalarm har brukeren levert 2 nøkler. Ved 
en etablering av en kontorfunksjon og oppmøteplass kan man ikke forvente at brukeren 
skal koste en ekstra nøkkel, en slik kostnad må tjenesten bære. En nøkkel koster i dag ca 
kr 70,- pr stk. 

 Rotsundelv skole har ikke ledige lokaliteter så man må leie lokaler andre plasser. 
Lokaler må være tilpasset kontorarbeidsplass med toalettfasiliteter. Leiepris i Rotsund er 
usikkert og det er ikke sjekket ut om der eksisterer ledige lokaler.  
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Nordreisa kommune er inne i første fase av en omorganiseringsprosess, fra 2 nivå modell tilbake 
til 3-nivå modell. Helse- og omsorg er først ute og omorganiseringen vil også berøre 
hjemmetjenesten. Dette gjør at det nå er et ugunstig tidspunkt å etablere nye tiltak på.  

Etter en helhetsvurdering hvor der ikke er ansatte i tjenesten i Oksfjord og i samsvar med ønsket
fra de ansatte i hjemmetjenesten som bor i Rotsundelv, tilrår ikke rådmann opprettelse av 
hjemmetjenestebaser ute i distrikt. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4049-21

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 23.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
37/12 Nordreisa formannskap 13.09.2012

Søknad om skjenkebevilling 28.09.2012 - Kronebutikken

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling 28.9.12

Rådmannens innstilling

1. Kronebutikken v/Hilde Marie Lund gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 
1 og 2 (øl og vin) 28. september 2012.  Skjenkested er lavvoene på Høeghvollen, 9152 
Sørkjosen.

2. Det kan skjenkes fra kl 20.00 – 02.00.
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Skjenkeansvarlig er Hilde Marie Lund.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Kronebutikken v/Hilde Marie Lund søker om skjenkebevilling 28. september 2012.  Det søkes 
om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin).
Skjenking skal foregå i lavvuene på Høeghvollen i Sørkjosen.  Ønsket skjenketid oppgis til kl 
19.00 – 02.00. Det forventes at 40 personer vil delta og det avkreves betaling for arrangementet.  
Til dette arrangementet er det ikke matservering. Det er utarbeidet internkontroll for 
arrangementet.
Det opplyses videre i søknaden:
”Minimusical med Anatevka.  Aldersgrense 18 år. 1 person til vakthold.”

Side 115



Vurdering

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol må søknader om 
bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal 
avholdes.  Denne søknad er mottatt 6. august og er mottatt innen fristen.
I henhold til kommunal forskrift skal skjenking ikke skje før kl 20.00.
Politiet er bedt om å komme med uttalelse.

Uttalelse fra politiet er mottatt 30. august:
Politiet har ingen merknad til søknaden.
Hilde Lund godkjennes som skjenkestyrer.
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