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Oversendelse av klage - vedtak om avslag på søknad om låneopptak overfor
1942 Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 5. juli 2013 med klage på
Fylkesmannens vedtak av 1. juli 2013 der vi avslo kommunens søknad knyttet til låneopptak
på kr. 2.660.000,- i 2013 til Halti II. Dette er første låneopptak av et totalt kommunalt
lånebehov på 43,4 millioner kroner i prosj ektet.

Fylkesmannen kan ikke se at det i den fremsatte klagen fremkommer forhold som gir
grunnlag for å omgjøre vårt vedtak av 1. juli 2013. Vi holder fast ved at Halti II
rnedfører økonomiske forpliktelser som kommunen ikke bør påta seg på nåværende
ridspunki. Fylkesmannen opprettholder derfor sitt vedtak, og saken oversendes med
dette til departementet for endelig avgjørelse.

Innledende momenter

Halti II skal være et bygg der 1226 m2 (57 % av totalarealet på 2150 m2) skal leies ut til Nord-
Troms museum, Halti Næringshage, Halti nasjonalparksenter og Halti kvenkultursenter. Det
resterende arealet på 925 m2 (43 % av totalarealet) er kommunens og skal brukes som
formidlingssal og lokaler til kulturskolen.

Nordreisa kommune har over fiere år arbeidet med planlegging og finansiering av Halti II.
Fylkesmannen godkjente i 2012 låneopptak slik at kommunen kunne gjennomføre et
forprosjekt for å innhente anbud og kvalitetssikre utgifter og inntekter. Det ble i denne
forbindelse påpekt at dersom det etter forprosjektet skulle vise seg at de økonomiske
forutsetningene i prosjektet er endret i negativ retning, ville dette kunne få betydning for vår
behandling av søknad om låneopptak i 2013 og videre.

Nordreisa kommunestyre vedtok 20. juni 2013, under sak 27/13, et låneopptak i 2013 på kr.
2.660.000,- til utbygging av Halti II. Det ble videre vedtatt at resterende kapitalbehov i 2013
på kr. 4.640.000,- skal dekkes med ubrukte lånemidler. I samme møte vedtok kommunestyret
en samlet investeringsramme for prosjektet på 84,3 millioner kroner.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

(41

' 1111
Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

r

Avdeling postmottak@fmtr.no
Justis- og wvvw.fylkesmannen.no/troms
sosialavdelingen

_
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Av investeringsrammen for 2013 på 20 millioner kroner er 9,5 millioner kroner
investeringstilskudd, 3,2 millioner kroner mva-kompensasjon og 4,6 millioner kroner er
ubrukte lånemidler. Det resterende beløpet, 2,66 millioner kroner, er nytt låneopptak i 2013.

I følge kommunens prosjektplan skal kommunen delfinansiere investeringen med nytt
kommunalt låneopptak på 2,66 millioner kroner i 2013, 23,35 millioner kroner i 2014 og
17,44 millioner kroner i 2015, til sammen 43,4 millioner kroner. Det er en rekke andre aktører
som bidrar på finansieringssiden, enten gjennom investeringstilskudd eller driftstilskudd, som
Kulturdepartementet, Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, Direktoratet for
naturforvaltning og Sparebanken Nord-Norge. I tillegg er prosj ektet tildelt RDA-midler.

I følge kommunens kostnadsoverslag og driftsbudsjett for kommunens andel av bygget vil
kommunen få nettoutgifter på 1,0-1,9 millioner kroner fra 2015 når bygget skal være klart til
innflytting, avhengig av hvor store leieinntekter som kommunen vil få fra formidlingssalen.

Fylkesmannens vedtak av 1. juli 2013

Fylkesmannen vedtok 1. juli 2013 å avslå kommunens søknad knyttet til vedtak om
låneopptak på kr. 2.660.000,- i 2013 til Halti II. Etter en smt vurdering kom i til at
kommunen på nåværende tidspunkt ikke er tjent med å ta på seg risikoen knyttet til et slikt
prosjekt og nettoutgiftene som prosjektet vil påføre kommunen.

Vi gjengh her hovedat gumentene for vårt avslag:

Nordreisa kommune har vært i ROBEK siden 2004. Departementet godkjente i 2010
kommunens søknad om forlenget inndekningstid for merforbruket etter
kommuneloven § 48 nr. 4 tredje punktum. Fylkesmatmen har instruks fra
departementet om å være restriktiv til låneopptak i kommuner som har problemer med
å følge forpliktende plan for inndekning av underskudd, og spesielt gjelder dette for
kommuner som har fått godkj ent en forlenget inndekningstid.

Til tross for en positiv utvikling de to siste årene, har Nordreisa kommune hatt
problemer med å følge forpliktende plan for inndekning av merforbruk fullt ut.
Kommunen har pr. utgangen av 2012 et akkumulert regnskapsmessig merforbruk på
kr. 17.942.644,-, som skal dekkes inn i 2013 og 2014. For Fylkesmannen fremstår det
som meget krevende å klare dette.

Kommunens lånegjeld er høy, og kommunen er med dette eksponert for en betydelig
renterisiko. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var i 2012 på 86,6 %.
Kommunen tar i 2013 opp mer i lån enn den betaler i avdrag. Med normal årlig
avdragsbelastning vil en økning i lånerenten på 1 prosentpoeng i årene som kommer
kunne påføre kommunen 1-1,5 millioner kroner i økte renteutgifter.

Side 6



Side 3 av 5

Kommunen må i 2013 ta opp lån på 32,9 millioner kroner på grunn av overskridelser i
prosjektet Storslett skole. Dette var det ikke tatt høyde for i utarbeidelsen av budsjett
2013 og økonomiplan 2013-2016. Fylkesmannen har godkjent dette låneopptaket.

Generelt sett har kommunens økonomiske situasjon blitt bedre de siste to årene, men
den er fortsatt meget krevende og sårbar for små endringer på inntekts- og/eller
utgiftssiden. Likviditeten er anstrengt, og kommunen har i inneværende år måttet øke
rammen for likviditetslån fra 20 til 30 millioner kroner. 1. kvartalsrapport for 2013
antydet et negativt avvik på 2,5 millioner kroner, og Fylkesmannen uttrykte med
bakgrunn i dette bekymring for om kommunen ved årets slutt ville være i posisjon til å
avsette midler til å dekke inn tidligere års underskudd som budsjettert, dvs. 7,6
millioner kroner.

Hvorvidt låneopptaket er knyttet til lovpålagte oppgaver eller ikke, har vesentlig
betydning for Fylkesmannens vurderinger, likeså om investeringene som skal
lånefinansieres er såkalt selvfinansierende. Store deler av aktivitetene som
investeringen i Halti II skal generere er ikke knyttet til lovpålagte oppgaver, foruten
kulturskole, men er knyttet til tilrettelegging for næringslivet og
kulturfoimidlingsaktiviteter. Kommunen vil i følge prosjektplanen få nettoutgifter på
1,0-1,9 millioner kroner fra 2015.

".
For nærmere detaljer om Fylkesmannens avslag vises det til vedtaket av 1. juli 2013, som
ligger vedlagt dette brev.

Kommunens anførsler i klagen

Vi viser til kommunens brev av 5. juli 2013, som ligger vedlagt. Vi går her kort gjennom
kommunens argumenter i klagen.

Kommunen mener at Fylkesmannens bekymring om manglende inndekning av merforbruk
ikke er reell. Det vises til at kommunen har en positiv økonomisk utvikling, og at det er
politisk vilje til å holde vedtatt inndekningsplan.

Kommunen har for øvrig i etterkant av klagen sendt oss en økonomirapport pr. 2 kvartal 2013
som gir et annet bilde av den økonomiske situasjonen i inneværende år enn rapporten pr 1.
kvartal. I følge økonomirapport pr. 2 kvartal 2013 er det positivt avvik på 2,3 millioner kroner
(mot negativt avvik på 2,5 millioner kroner pr. 1. kvartal). I følge rapporten har endringen
bakgrunn i at vedtatte innsparingstiltak i større grad har fått større effekt.

Videre peker kommunen på at selv om Halti II vil medføre et lånebehov på 43,4 millioner
kroner, må en ta i betraktning at 57 % av dette skal finansieres med husleie fra eksterne parter,
og at denne delen således vil være selvfinansierende. Behov for kommunalt låneopptak er
redusert med 12 millioner kroner i forhold til det som ligger inne i økonomiplan 2013-2016.
Kommunen vil søke å redusere renterisikoen gjennom rentebinding for å skape forutsigbarhet
for leietagerne mht. husleieutgifter.
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Kommunen har i klagen justert budsj ettert nettoutgift for kommunen til mellom 0,7 og 1,4
millioner kroner pr år, fra 1,0-1,9 millioner kroner i søknaden om låneopptak. Videre
understreker kommunen at utgiftene vil påløpe fra og med 2015.

Kommunen mener handlingsregelen om at en ikke skal ta opp mer i lån enn en betaler i årlige
avdrag er et urealistisk krav ved store byggeprosjekter. I tillegg bemerker kommunen at den
betaler mer enn minimumsavdrag på sine lån og at investeringsprogrammet for øvrig i
økonomiplanperioden er forsiktig.

Kommunen mener at også founidlingssalen må anses som innenfor som defineres som
lovpålagte oppgaver, siden det skal benyttes til foimidling av aktivitetene til kulturskolen.

Videre påpekes den høye tilskuddsandelen i prosjektet, og kommunen skriver at dette må tale
for at prosj ektet bør gjennomføres. Direkte investeringstilskudd utgjør ca. 25 % av hele
investeringen, og i tillegg kommer årlige driftstilskudd.

Til slutt viser kommunen til at konsekvensene ved å ikke komme i gang med byggingen nå er
svært store, spesielt for leietakerne. Disse har i egne brev påpekt konsekvensene av et avslag
for sine virksomheter, og Fylkesmannen viser til disse uttalelsene som ligger vedlagt dette
brev. Kommunen peker også på at et avslag også vil få negative konsekvenser for Nordreisa
kornmune of.-;alidre bedi-ifter i kommunen ved at kommunen mangler tilfredsstillen
lokaler og arealer til kommunale aktiviteter.

Fy!kesmanniis vurdertg og kkkijor

Fylkesmannens utgangspunkt er at det skal være en høy terskel for godkjenning av lån til
tiltak som ikke er knyttet til lovpålagte oppgaver, spesielt i de tilfeller der kommunen ikke
følger forpliktende plan for inndekning av underskudd. Nordreisa kommune har vært i
ROBEK helt siden 2004, og har hatt problemer med å følge forpliktende plan. Overfor
ROBEK-kommuner som har fatt forlenget inndekningstid for sine underskudd etter
kommuneloven § 48 nr. 4 tredje punktum skal det iht. føringer fra departementet legges til
grunn en strengere praksis.

Det er viktig at det er politisk vilje til å gjennomføre inndekning av underskudd innen
utgangen av 2014. Som vi har påpekt i vårt vedtak av 1. juli 2013 er kommunen på rett vei
med hensyn til å tilpasse aktivitetsnivået til inntektene og klare inndekning av underskudd.
Fylkesmannen har merket seg at økonomirapporten pr. 2. kvartal 2013 angir en mer positiv
økonomisk status enn tilsvarende rapport for 1. kvartal, men Fylkesmannen vil av erfaring
vise til at det kan være usikkerhet knyttet til slike statusrapporter i løpet av året. Dersom
resultatet blir slik rapporten antyder bør dette eventuelt gi kommunen mulighet til å
fremskynde inndekning av underskudd fra 2014 til 2013, slik at 2014 blir et mindre krevende
år enn det pt. ser ut til å bli.

Fylkesmannen er av den oppfatning at de endrete økonomiske prognosene for 2013 ikke gir
grunnlag for å svekke vår konklusjon i vedtaket av 1. juli 2013. Kommunens økonomiske
situasjon er fortsatt meget krevende og sårbar overfor små endringer på inntekts- og/e11er
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utgiftssiden. Kommunen skriver selv i saksfremlegg til kommunestyret om budsjettregulering
for 2013 at driften er meget stram, og at det har bygget seg opp et etterslep innenfor flere
sektorer. Slik Fylkesmannen ser det, vil dette kunne gjøre det mer krevende å bære drifts- og
kapitalutgiftene knyttet til Halti II. Videre vil slike større byggeprosjekter alltid være beheftet
med risiko knyttet til de økonomiske forutsetningene, en risiko som i stor grad vil ligge på
kommunen.

Fylkesmarmen kan være enig med kommunen i at handlingsregelen om å ikke ta opp mer i lån
pr år enn en betaler i avdrag ikke må tolkes absolutt, og at renterisikoen vil kunne reduseres
gjennom rentebinding. Videre har vi forståelse for at et avslag vil fa negative konsekvenser
for de berørte aktørene. Selv om tilskuddsandelen er høy i prosjektet, er det likevel slik at
kommunen fra det tidspunkt prosjektet er planlagt ferdigstilt vil kunne få en nettoutgift i året
på mellom 0,7 og 1,4 millioner i året, avhengig av hvor store inntekter som vil genereres fra
formidlingssalen. Det vil også påløpe rente- og avdragsutgifter i 2013 og 2014 som vil belaste
driftsregnskapet.

Fylkesmannen kan ikke se at det i den fremsatte klagen fremkommer forhold som gir
grunnlag for å omgjøre vårt vedtak av 1. juli 2013. Vi holder fast ved at Halti II medfører
økonomiske forpliktelser som kommunen ikke bør påta seg på nåværende tidspunkt.
Fylkesmanuen opprettholder derfor sitt vedtak, og saken oversendes med dette til
departeMeritet for end(-1; avgjørelse.

l ed Wseng

Svein Ludvigsen

•

WA/

/d2()h7tf:/t-il
-Peder Andreassen

avdelingsdirektør

Kopi til:
ordreisa kommune Rådmannen Postboks 174 15 to

KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad

Vedlegg: Fylkesmannens vedtak av 1. juli 2013
Klage fra Nordreisa kommune av 5. juli 2013
Brev fra Nord-Troms Museum av 3. juli 2013
Brev fra Halti Næringshage AS av 3. juli 2013
Brev fra Halti nasjonalparksenter av 2. juli 2013
Brev fra Halti kvenkultursenter IKS av 5. juli 2013
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Presisering vedrørende Nordreisa kommunes klage på avslag om låneopptak 
til Halti II

Det vises til Fylkesmannen i Troms’ oversendelsesskriv av 13.08.13 til kommunal- og 
regionaldepartementet vedrørende Nordreisa kommunes klage på Fylkesmannens avslag om 
låneopptak til Halti II.

Nordreisa kommune vil med dette brev presisere noen viktige momenter i vår klage før 
departementet tar en endelig avgjørelse i klagesaken.

Konsekvenser av Fylkesmannens avslag
Nordreisa kommune har i klagen, samt i vedlegg fra de fire leietagerne, påpekt de negative 
konsekvensene av et avslag. Halti II er det største løftet innenfor kultur- og naturnæringer for 
Nordreisa og Nord Troms de siste 20 årene.  Dette begrunner vi i følgende:
Arbeidet med planlegging og finansiering av Halti II har pågått siden Halti I var ferdig i
oktober 2001. Tanken med både første og andre byggetrinn er at samlokalisering av offentlig og
privat næring gir både synergier i forhold til næringsutvikling og ikke minst et langt mer
kostnadseffektivt bygg, både i forhold til bygging og drift. 

Halti I inneholder Bibliotek, turistinformasjon, et kontor for Halti nasjonalparksenter, Halti 
næringshage, Halti kvenkultursenter med ett kontor, Regionrådet for Nord Troms og Nord Troms 
studiesenter. 

Halti II skal romme:
Nord Troms Museum med kontorer, utstillingsareal, verksted og gjenstandsbehandlingsrom. 
Nye lokaler og utstillingsarealer til Halti nasjonalparksenter og Forvaltningsknutepunkt. 
Nye lokaler og utstillingsareal for Halti kvenkultursenter 
Flere nye kontorer til Halti næringshage. 
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Samlet blir dette et regionalt kompetansesenter med store utviklingsmuligheter for hele Nord 
Troms.  

Presentasjon av de fire leietakerne:

Nord Troms museum
Nord Troms museum et regionalt museum for de seks Nord Troms kommunene; Storfjord, 
Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. De fikk i 2011 støtte fra 
Kulturdepartementet for å dekke økt husleie ved innflytting i Halti II: 
Situasjonen for Nord Troms museum er at hovedkontorene i Sørkjosen er så dårlige at de har 
vært
stengt i perioder de to siste vintrene pga kulde og frossent vann. Nåværende arealer er en gammel 
skogvokterbolig fra 1918, og oppfyller ingen av dagens krav for å drive et moderne museum, ved 
at de mangler magasin, gjenstandsbehandlingsrom og mulighet for utstillinger.

Halti Nasjonalparksenteret
Nasjonalparksenteret har fått bevilgning fra Direktoratet for naturforvaltning som dekker deres 
kostnader ved å flytte inn i Halti II. Direktoratet for naturforvaltning mener at senteret må få 
bedre lokaler for å kunne oppfylle sine forpliktelser etter autorisasjon som nasjonalparksenter. I 
2012 fikk Halti godkjenning som forvaltningsknutepunkt knyttet til byggingen av Halti II med 
eget tilsagn på 1,050 mill kr. Dette tilsagnet vil bortfalle hvis det ikke blir bygging.

Halti kvenkultursenter
Halti kvenkultursenter er av Troms fylkeskommune utpekt og vedtatt som det eneste
kvenkultursenteret i Troms. De har i dag bare ett kontor i Halti I og trenger større arealer og
mulighet for utstillingsplass for sin virksomhet.

Halti næringshage
Halti næringshage har drevet sin virksomhet siden Halti I var ferdig i 2001. De har pågang fra
etablerere som ønsker kontorplass. Konsekvensen hvis det ikke blir noe bygging er at de må si
nei til etablerere.
Med bakgrunn i dette vil konsekvensen ved at det ikke blir bygging nå være at de fire aktørene 
som var tenkt som leietakere må finne seg egne selvstendige løsninger. Dette vil medføre en både 
dyrere og dårligere løsning for alle parter ved at synergieffektene bortfaller.

Vi mener at Fylkesmannen ikke har vektlagt de negative konsekvensene godt nok i sitt avslag og 
har dermed satt disse bedriftene i en svært vanskelig situasjon. 

Ekstern finansiering av Halti II

De første tilskuddene til nasjonalparksenteret kom inn i 2003/2004. De resterende tilskuddene er 
vedtatt i årene 2007 til 2013.

Til sammen har prosjektet fått tilsagn om 38,6 mill av en byggekostnad på 65 mill eks mva. 
Prosjektet har med andre ord fått tilsagn om tilskudd som utgjør 59,4 % av byggekostnad eks 
mva.  
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Prosjektet har fått følgende tilskudd:
Troms fylkeskommune kr 12 000 000
Innovasjon Norge kr 2 000 000
Direktoratet for naturforvaltning kr 3 350 000
RDA kr 2 000 000
Tilskudd Sparebank 1 Nord Norges 
gavefond

kr 1 500 000

Sum investeringstilskudd kr 20 850 000
Kulturdepartementet NT museum kr 7 683 686
Troms fylkeskommune Kommunen kr 10 033 198
Sum driftstilskudd kr 17 716 884
Sum tilskudd drift og investering kr 38 566 884

Øvrig bruk av bygget
Videre skal kommunens andel av bygget romme lokaler til kulturskolen og en formidlingssal.  
Kulturskolen er en lovpålagt oppgave og kommunen ønsker at de skal få et løft ved å komme inn 
i nye lokaler og egnede lokaler (formidlingssalen) for å presentere sitt arbeid for et bredt 
publikum.
Formidlingssalen er også tenkt brukt som et livsynsnøytralt  seremonirom. Forliket om stat-kirke 
fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjenglig for 
gravferd og ved ekteskapsinngåelse. Troms er et av prøvefylkene der det gis penger til slike rom.  
Nordreisa kommune har i dag ikke egnede lokaler til dette og vil derfor søke midler fra 
Fylkeskommunen ved neste søknadsrunde, høsten 2013.

Nordreisa har også kulturbedrifter som mangler egnet scene for formidling. I kulturløftet II og i 
Soria Moria II er det slått fast at det skal satses på næringsutvikling innen kulturfeltet. 
Formidlingssal med scene vil være et slikt infrastrukturtiltak for kulturnæringsbedriftene.

Vi ønsker i tillegg å komme med noen presiseringer på Fylkesmannens hovedargumenter til 
opprettholdelsen av avslaget, jfr side 2 og 3 i oversendelsesskrivet:
Kulepunkt 1
Nordreisa kommune har i 2011 og 2012 betalt en høyere årlig inndekning enn forutsatt i 
opprinnelig plan for inndekning av tidligere års underskudd.  Kommunen ligger også i 2013 an til 
en større inndekning enn opprinnelig planlagt.

Kulepkt 2
Nordreisa kommune følger inndekningsplanen innvilget av KRD 08.10.10, der inndekning skal 
være fullført ved utgangen av 2014.
Regnskapet for 2. kvartal 2013 viser at kommunen vil klare budsjettert inndekning i 2013.

Kulepkt 3
Lånegjelda til Nordreisa kommune er høy pga VAR-investeringer og formidlingslån.  Andelen 
lån som er selvfinansierende utgjør 45% av total lånegjeld.
Nordreisa kommune vil redusere renterisikoen ved å foreta rentebinding av lånet.

Kulepkt 4
Overskridelsene på Storslett skole på 11,5 mill kr var ikke kjent da budsjettet for 2013 ble 
utarbeidet.  Av låneopptaket på 32,9 mill kr utgjør økningen 9,7 mill kr., slik at planlagt 
låneopptak var på 23,2 mill kr.
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Kulepkt 5
2. kvartalsrapport 2013 viser et positivt regnskapsmessig avvik på 2,3 mill kr, noe som tilsier at 
kommunen vil klare den budsjetterte inndekningen av tidligere års underskudd på 7,6 mill kr.

Kulepkt 6
Nordreisa kommune vil i 2015 være ute av ROBEK, og vil da ha et handlingsrom på ca 8 mill kr.  
Det vil derfor være rom for nettoutgiftene til Halti II på 1 – 1,8 mill kr fom 2015.

Vi håper at departementet vektlegger de negative konsekvenser et avslag vil gi for Nordreisa 
kommune og hele Nord Troms, og omgjør Fylkesmannen i Troms’ vedtak.

Med hilsen

Lidvart Jakobsen
Ordfører 
Direkte innvalg: 77 77 07 20, mobil 481 78 253

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 HARSTAD
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DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT
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Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Deres ref Vår refDato

13/1999-623.09.2013

Halti II - Klage på vedtak

I brev 24. juni 2013 til Fylkesmannen i Troms søkte Nordreisa kommune om godkjenning av
låneopptak på 2.660.000 kr i 2013 til byggeprosjektet Halti II. Fylkesmannen avslo søknaden
i vedtak 1. juli 2013. Vedtaket ble påklaget av kommunen i brev 5. juli 2013. Fylkesmannen
fant ikke grunn til å omgjøre sitt vedtak, og sendte 13. august 2013 klagen til departementet
for endelig avgjørelse.

Etter kommuneloven § 50 nr. 9 jf. § 60 nr. 1 er ikke Nordreisa kommunes vedtak om
låneopptak gyldig før departementet har godkj ent dette. Godkjenningsmyndigheten er
delegert til fylkesmannen, jf. Rundskriv H-8/01 av 27. februar 2001. I samme rundskriv er
det imidlertid bestemt at fylkesmannens vedtak kan påklages til departementet. Vi legger etter
dette til grunn at departementet har myndighet til å treffe nytt vedtak i saken.

Departementet har i vår begrunnelse vektlagt formålet med Halti II. Halti II er
samfunnsmessig viktig både lokalt og regionalt, da bygget blant annet skal inneholde Nord
Troms Museum, Halti nasjonalparksenter og Halti kvenkultursenter, i tillegg til kulturskole og
formidlingssal for kommunen. Det er flere eksterne aktører inne med interesser og finansiell
støtte til prosjektet.

Departementet overprøver fylkesmannens vedtak om avslag på lånesøknaden fra Nordreisa
kommune på 2.666.000 kr til Halti II i 2013. Låneopptaket er etter dette godkjent.

Med hilsen

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Evy Tynes Johnsen
NO-0032 Oslo Org no. 22247004
postmottak@krd.dep.no http://www.krd.dep.no/ 972 417 858Side 14



Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Evy Tynes Johnsen
førstekonsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
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Post Nordreisa

Fra: MøIster, Liv [fmtrIgm@fylkesmannen.no]
Sendt: 27. juni 2013 10:48
Til: postmottak@tromsfylke.no; Post Kvænangen; Post Nordreisa; Post Stortjord;

post@balsfjord.kommune.no; Lenvik kommune; Tranøy kommune; Målselv
kommune; Bardu kommune

Emne: Fylkesmannens tilrådning om verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms
Vedlegg: Brev 20.6.13 FM i Troms sin tilråding til DN Skogvern .pdf; Endelig anbefaling etter

arbeidsgruppemøte 12062013-justert.pdf; Tilråding skogvern på statsgrunn Litt
justert teknisk Troms til DN 2013 (Lagret automatisk).pdf

Til Troms Fylkeskommune og berørte kommuner

Fylkesmannens tilrådning om verneplan for skog på Statskog SFsgrunn i Troms —til Direktoratet for
naturforvaltning

Vi viser til brev datert 20.6.13, oversendt i posten 26.6.2013, fylkesmannens sak nr 07/3435 —229.
Her sender vi vedlegg med selve tilrådingen, før vi får den ut på vår hjemmeside. Vi vedlegger også brevet dere fikk i
posten, og anbefaling fra arbeidsgruppa for skogvernet som hadde siste møte 12.6.13.

Det er anledning til å kommentere Fylkesmannens tilrådning. Eventuelle merknader skal sendes direkte til
Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet etter 1.juli) med gjenpart til fylkesmannen.

Med vennlig hilsen

Liv G. Mølster

Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa FyIkkamånni
Miljøvernavdelingen/Birasgåhttenossodat

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

INrri NORDilEisAKQMMUNE

,

Telefon: 77 64 22 04
Mobil: 97 18 31 92
e-post: fmtrl m@f lkesmannen.no
web: www.f Ikesmannen.no troms
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Fylkesmannen i Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Liv Melster

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 22 0420.06.20132007/3435 - 229531.4

Deres datoDeres ref.

Direktoratet for naturforvaltning
Postboks 5672 Sluppen
7485 TRONDHEIM

Fylkesmannen i Troms sin innstilling til vern av skog på Statskag SFs grunn
i Troms fylke

Vedlagt oversendes Fylkesmannen i Troms sin innstilling til vern av skog på Statskog SFs
grunn i Troms fylke.

Fylkesmannen meldte oppstart av arbeidet med verneplan for skog på Statskog SF sin
eiendom i Troms 24.03.2009. Oppstartmeldingen omfattet 21 områder fordelt på 8
kommuner, med et totalt areal på 189 km2.

For å få god medvirkning i planarbeidet ble det nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt av
representanter fra grunneier, Troms fylkeskommune og fylkesmannens landbruks- og
miljøvernavdeling. Arbeidsgruppens mandat var å gi råd til fylkesmannen mht utarbeiding av
høringsforslag. Arbeidsgruppen avviklet både møter og befaringer i områdene hvor berørte
kommuner og andre berørte var invitert til å delta for å få innspill og faglige opplysninger fra
lokalt hold om områdene. På bakgrunn av råd fra arbeidsgruppen og føringer gitt av
Direktoratet for naturforvaltning ble det utarbeidet et høringsforslag «Forslag til vern av skog
på Statskog SFs grunn i Troms fylke» som ble sendt på lokal og sentral høring 20.02.2013.
Høringsforslaget omfattet 17 områder fordelt på 8 kommuner, med et totalt areal på ca. 134
km2.

Innen horingsfristen kom det inn 67 høringsuttaleIser til forslaget. Totalt har det kommet inn
79 høringsuttalelser i forbindelse med høringen. Fylkesrnannen har gjennomgått de ulike
høringsuttalelser og har også drøftet innkomne høringsuttalelser i arbeidsgruppen som ble
opprettet i forbindelse med verneplanarbeidet. Arbeidsgruppens anbefaling følger som
vedlegg til oversendelsen sammen med innkomne høringsuttalelser.

Fylkesmannen fremmer på bakgrunn av innkomne høringsuttalelser og anbefalinger fra
arbeidsgruppen innstilling til vern av skog på Statskog SFs grunn i Troms slik det framgår av
vedlagte dokument « Fylkesmannen i Troms sin innstilling it Direktoratet for naturforvaltning
om verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms».

I innstillingen foreslår Fylkesmannen at 2 områder fra horingsforslaget tas ut av planen. Det
gjelder området Skardet i Balsfjord og utvidelse av Røkeneselva i Storfjord.
Hovedbegrunnelsen for å ta ut området Skardet er interessekonflikten med Forsvaret og at
området gir middels mangelinndekning i forhold til oppdekking av manglene ved skogvernet i

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 www,fylkesmannen.no/troms
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Troms. Hovedbegrunnelsen for å ta ut Rokeneselva i Storfjord er at området ikke gir noen
rnangelinndekning.

zem .se

vem Ludvigsen
fylkesmann

Kopi: Kommunenei Troms
Troms)5,1keskommune

- StatskogSF

CathrinelleKång
miljøvemdirektør/
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Vern av skog på statsgrunn - anbefaling fra arbeidsgruppa nedsatt i forbindelse med
vern av skog på Statskog SFs grunn i Troms - møte 12.06.2013

Fra arbeidsgruppa deltok:
Kåre Rasmussen, Statskog SF
Martin Ness, valgt representant fra Troms fylkeskommune
Terje Dahl, Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen
Liv Mølster, Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen

Herbjørg Arntsen fra Statskog SF deltok konsultativt på møtet men ikke som medlem i
arbeidsgruppa.

Knut M. Nergård, Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen ledet møtet og har referert
arbeidsgruppas anbefaling.

Arbeidsgruppa har den generelle oppfatning at det er foretatt nok tradisjonelt vern av natur i
Troms. Vi viser i den forbindelse til oversikten over verneområder som er utarbeidet av
Statskog SF. Gruppa har den oppfatning at en bærekraftig bruk av skogen er det beste vernet.
Gruppa ber overordnet myndighet ta lærdom av den medvirkningsprosess som Fylkesmannen
i Troms la opp til med etablering av denne arbeidsgruppa. Samtidig mener arbeidsgruppa at
det burde vært større lokal medvirkning mht hvilke områder som ble valgt ut for kartlegging
og i forbindelse med oppstart av verneplanprosessen. Videre ble det tatt for mye hensyn til
rådene fra de instansene som har stått for kartleggingen når utvalget av området til
verneforslaget ble gjort. 1tillegg er lokale næringsinteresser for lite ivaretatt og hensyntatt i
prosessen.

Synspunkter fra arbeidsgruppa til de ulike områder:

Område Forelo i orsla til innstillin ra arbeids ru en
Njemenjaikojohka Arbeidsgruppen foreslår å ta ut området «Sletta» opp til kote 100.

Verneform: LVO.
Verneforskrift må formuleres slik at kraftlagets behov for
drift/vedlikehold av anlegg ivaretas, inkl, nødvendig motorisert
ferdsel som landing med heliko ter.

Oksfjorddalen Flertallet foreslår verneområdeavgrensning i samsvar med
høringsforslaget, men at det åpnes for nødvendig motorisert ferdsel i
jordbrukssamrnenheng i verneforskriften for området.
Et mindretall på en foreslår at vernegrense legges lengre opp i lia.
Vernegrense bør trekkes ved kote 75-100 av hensyn til landbruket
(beite).

Lindovara Flertallet foreslår en områdeavgrensing i samsvar med det
arbeidsgruppen foreslo skulle sendes på høring. Dette avviker fra det
som ble sendt på høring fordi MD/DN ga beskjed om at et større
område som inkluderte alle kjerneområdene skulle tas med når
forslaget ble sendt på høring.

En representant i arbeidsgruppen ga uttrykk for at han prinsipielt
støtter FKs uttalelse i saken, som er at området tas ut av verneplanen,
men at han subsidiært anbefaler den avgrensningen arbeidsgruppen
for øvrig anbefaler.
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Et mindretall på en foreslår en verneområdeavgrensning i samsvar
med det som ble sendt på høring fra fylkesmannen.

Phikahistamaelva

Gearpmesorda

Røykeneselva

Postdalslia

Skardet

Heggedalen

Videre er gruppa enig om at forskriften må utformes slik at
idrettsarrangement og organisert ferdsel kan skje uten dispensasjon.
Samtidig kan det legges inn en bestemmelse om DN/FM kan
bestemme at slike arrangement må søke om dispensasjon dersom det
viser seg at denne type arrangement får et slikt omfang at det blir en
belastnin /trussel for verneverdiene i området
Arbeidsgruppas flertall foreslår avgrensning som høringsforslag.
Mindretallet på en foreslår å ta ut et område i nord og øst på grunn av
nærhet til aårdene i området o hens net til landbruksinteresser.
Flertallet i arbeidsgruppa forslår ei endring som åpner for vannuttak
til hyttefelt som Statskog planlegger i Svartfosslia. Eneste sikre og
tilstrekkelige vannforsyningskilde til dette hyttefeltet er
Gearpmesorda, og da med vanninntaksmagasin innenfor
verneområdet. Arbeidsgruppa foreslår følgende:
Alt. 1:Avgrensning som høringsforslag, men med forskrift som åpner
for vannuttak til et hyttefelt.
Alt. 2: Ei grensejustering slik at et vanninntaksmagasinet blir liggende
utenfor verneområdet.

Mindretallet på en ønsker tatt ut «et trekantområde» (kjerneområde 2
med gammel furuskog) nærmest opp mot Sappen av hensyn til
landbruket og nærhet til gårdene i området.

Arbeidsgruppa stiller spørsmål ved å ha med et område uten
mangelinndekning. Arbeidsgruppa foreslår likevel en
områdeavgrensning som i høringsforslag, men med forskrift som
å ner for idrettsarran ement å samme måte som for Lindovarra.
Arbeidsgruppen foreslår avgrensning som høringsforslag, men
vernegrense må ikke legges for tett inntil infrastruktur som vei.
Vernegrense bør le es i od avstand fra vei ca 50 m.
Forsvaret har store brukerinteresser i området. Forsvarets bruk av
Skardet inngår i Mauken-/Blåtindavtalen. Eventuelt vern av området
vil ytterligere redusere Forsvarets mulighet for å øve- og trene i
Troms og vil sammenstilt med øvrige begrensninger Forsvaret har
mht trening/øving ( andre verneområder, rasfareområder med mer)
svekke grunnlaget for Forsvarets øvingsevne i Troms.
Arbeidsgruppa anbefaler derfor at området tas ut av
verne lanen.
Høringsforslaget avviker fra det arbeidsgruppen anbefalte ble sendt på
høring fordi MD/DN ga beskjed om at et større område som
inkluderte alle kjerneområdene skulle tas med i høringsdokumentet.

Flertallet anbefaler verneområdeavgrensning i samsvar med det
arbeidsgruppa anbefalte til høringsdokument. Et medlem støtter på
prinsipielt grunnlag FK uttalelse i saken som innebærer at området
tas ut av planen. Subsidiært støtter medlemmet den områdeavgrensing
arbeidsaru a anbefalte til hørinasdokument. Et annet medlem støtter
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Troms skogselskap sin uttalelse som anbefaler at området tas ut av
lanen.

Utvidelse av Flertallet i arbeidsgruppa anbefaler verneområdeavgrensning som
Anderdalen høringsforslaget. Et mindretall på en støtter primært Troms
nasjonalpark skogselskap sin uttalelse.

Tverrelvdalen Høringsforslaget avviker fra det arbeidsgruppa anbefalte ble sendt på
høring fordi MD/DN ga beskjed om at hele kjerneområdet skulle tas
med. Også dette området er viktig øvingsområde for Forsvaret. På
grunn av kartlagt rasfare må Forsvaret holde seg unna områder som
kunne ha gjort det mulig for Forsvaret å passere uten å berøre det
foreslåtte verneområdet. Arbeidsgruppa anbefaler derfor en
områdeavgrensning som innebærer at området reduseres i sør slik at
stien/forsvarets kjøreløype kommer utenfor verneområdet. Likeledes
anbefales det at området kuttes i nord-øst slik at forsvaret kan krysse
dalen uten å berøre verneområdet. Dette vil også muliggjøre en
framtidig skuterløype mot Sverige i området som det er kommet
innspill om fra lokalt hold.

Et medlem støtter prinsipielt FK uttalelse i saken som innebærer at
området tas ut av planen. Subsidiært støttes arbeidsgruppas forslag til
avo-rensin til hørin sdokument.

Revelva Arbeidsgruppa foreslår avgrensning som høringsforslaget.
Forskriften for området må imidlertid ivareta mulighetene for å drifte
og vedlikeholde eksisterende åtebu i området.

Skjellbekken Flertallet i arbeidsgruppa foreslår avgrensning som høringsforslaget.
Et mindretall på en støtter Troms skogselskap sin uttalelse som
innebærer en avgrensing som føl er kote 280.

Devddesvuopmi Arbeidsgruppa foreslår i hovedsak avgrensning som høringsforslag,
men med justering i nord slik at forsvaret kan passere gjennom dalen
uten å berøre verneområdet eller områder som i forsvarets øvingskart
er avmerket som områder med rasfare. Verneforskriften bør ha
bestemmelser om at reindriften kan hugge ved i området i hht
forvaltningsplan.

Brennskoglia Arbeidsgruppa foreslår områdeavgrensning som høringsforslaget.
Forskrift må ha bestemmelser som sikrer at drift og vedlikehold av
kraftlinjen gjennom området kan gjennomføres også med motoriserte
hjel emidler.

Sanddalen Flertallet i arbeidsgruppa foreslår avgrensning som høringsforslaget.
Et mindretall på en forslår avgrensing i samsvar med uttalelse fra
Troms skoaselska .

Grønnlia Flertallet i abeidsgruppa foreslår avgrensning som høringsforslaget.
Et mindretall å en mener at nord-vestre del av området bør tas ut.

Oppsummert vil arbeidsgruppa presisere følgende:

1. Opprinnelig høringsutkast datert 15. oktober 2010 var et omforent forslag utarbeidet
av arbeidsgruppa og å betrakte som et kompromiss for skogvernet.
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Primært står opprinnelig høringsutkast ved lag, men arbeidsgruppa foreslår mindre
endringer med bakgrunn i nye momenter framkommet i høringsrunden februar - april
2013.
Forsvarets evne til å øve er en svært viktig nasjonal oppgave å ivareta og Troms er
utpekt som et av to kjerneområder for Hæren. I høringsrunden er det redegjort for at
Forsvaret allerede har fått begrenset sine muligheter mht oving/trening på grunn av
eksisterende verneområder. I tillegg begrenser rasfare vinterstjd traser og områder
Forsvaret kan benytte i trenings-øvingssammenheng. Skredkartene var ikke
tilgjengelig for arbeidsgruppa når den utarbeidet sitt første forslag.

Arbeidsgruppa vil framheve viktigheten av å ta ut Skardet fra verneplanen av
hensyn til Forsvarets interesser i området.
Videre understreker arbeidsgruppa at det er behov for grensejusteringer for de
foreslåtte verneområder i Tverrelevdalen og Devddesvuopmi for å ivareta
Forsvarets interesser (se beskrivelse under hvert enkelt område).
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1. Forslag

Fylkesmannen i Troms legger med dette fram forslag om Verneplan for skog på Statskog
SFs grunn i Troms fylke.

OMFANG Tilrådningen omfatter 15 områder
Tilrådingen omfatter 15 områder som foreslås vernet i medhold av naturmangfoldloven:
14 naturreservat, og i tillegg foreslås utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark. Forslaget
utenom den eksisterende nasjonalparken, utgjør et totalareal på ca 117 km2, hvorav ca 39
km2 er produktiv skog. Dette utgjør nær 1 % av det produktive skogarealet i fylket.
Omfanget i rapporten som var på høring, var et areal på ca 134 km2hvorav ca 47 km2
produktiv skog.

Utkastet til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms ble sendt på felles lokal og
sentral høring og offentlig ettersyn 20. februar 2013 med høringsfrist 25.april 2013.
Flere høringsparter har fått forlengelse av høringsfrist etter forespørsel.

Områdene som foreslås vernet er:




Navn Vernekate ori Kommune Merknad
1 N'emenaiku'ohka naturreservat Kvænan en




2 Oksfjorddalen naturreservat Nordreisa




3 Lindovara naturreservat Nordreisa




4 Phikahistamealva naturreservat Nordreisa




5 Gear mesorda naturreservat Nordreisa




7 Postdalslia naturreservat Balsfjord




9 Heedalen naturreservat Lenvik




10 Ånderdalen nasjonalpark Tranøy Utvidelse Ånderdalen
nasjonalpark. Endringsforskrift
etter naturvernloven

11 Tverrelvdalen naturreservat Målselv




12 Revelva naturreservat Målselv




13 Sk'elbekken naturreservat Målselv




14 Devddesvuo mi naturreservat Målselv




15 Brennskoglia naturreservat Målselv




16 Sanddalen naturreservat Målselv




17 Grøn1ia naturreservat Målselv




Områdene ligger i sin helhet på statsgrunn, Statskog SF, i Troms.

Følgende endringsforslag foreslås
1. forslag til endringsforskrift for Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy,

2. Hjemmelsgrunnlag
Områdene foreslås vernet som naturreservat i medhold av lov av 19.juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), § 37.

Som naturreservat kan vernes områder som
Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur
Representerer en bestemt type natur
På annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold
Utgjør en spesiell geologisk forekomst eller
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e) Har særskilt naturvitenskapelig verdi
Som naturreservat kan også vernes et område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive
gjenopprettingstiltak å få verneverdier som nevnt i første ledd.

I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et
naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften kan det gis
bestemmelser om vern av kulturminner i reservatet.

Treffes vedtak om reservat som krever aktive gjenopprettingstiltak, eller vedtak om reservat
der bruk er en forutsetning for å ivareta verneformålet, skal det samtidig med vernevedtaket
legges frem et utkast til plan for skjotsel for å sikre verneformålet. Planen kan omfatte avtale
om bruk av arealer, enkeltelementer og driftsformer. Planen eller avtalen kan inneholde
bestemmelser om økonomisk godtgjørelse til private som bidrar til områdets skjøtsel."

Naturreservat er det strengeste vernet etter naturmangfoldloven.

Ett område foreslår som utvidelse av nasjonalpark, vernet etter naturvernloven § 3.

Vurdering i forhold til naturmangfoldIoven kap II
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges
til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av
beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken.
Forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 trekkes også inn i skjønnsutøvingen.

Disse bestemmelsene i naturmangfoldloven skal inngå som en integrert del av
skjønnsutøvelsen ved saksbehandling av vernesaker etter naturmangfoldloven.
Miljøkonsekvensene av vernet skal vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv, der
hensynet til det planlagte vernet og eventuelt tap eller forringelse av naturmangfoldet på sikt
avveies.

Etter § 8 i naturmangfoldloven skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så
langt det er rimelig, bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Kunnskapsgrunnlaget om naturforholdene i områdene som omfattes av denne verneplanen er
innbentet i ulike registreringer og kartlegginger utført av NINA-gruppen (NINA, Miljøfaglig
utredning AS og BioFokus). I områdene er det registrert viktige verneverdier og mange
rødlistearter.
Fylkesmannen har vurdert verneplanens effekt på naturverdiene. Verneforskriftene åpner for
at flere pågående aktiviteter kan videreføres. For enkelte aktiviteter vil det gjelde
restriksjoner, slik at naturverdiene får en økt beskyttelse. Ut fra dagens kunnskap om arter og
naturtyper i områdene vil de aktiviteten som i henhold til verneforskriftene kan videreføres,
med liten grad av sannsynlighet ha særlig negativ innvirkning på disse artene, naturtypene og
landskapselernentene. Vernebestemmelsene er til hinder for at det kan gjøres vesentlige
inngrep i områdene. Fylkesmannen vurderer det slik at vernet med stor grad av sannsynlighet
vil føre til en positiv utvikling for artene og naturtypene, jf. naturrnangfoldloven §§ 4 og 5.

Fylkesmannen mener at den foreliggende kunnskapen om artenes bestandssituasjon,
naturtypenes utbredelse og økologiske tilstand i denne saken står i et rimelig forhold til
sakens karakter, og anser at kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. Dette
temaet har vært diskutert i verneprosessen, og noen områder har blitt undersøkt på nytt og
noen områder har blitt undersøkt for å ferdigstille det som var påtenkte undersøkelser.
Kunnskapen om naturtypene blir stadig bedre, og kartleggingsmetodene, håndbøkene og
tilgangen på eksisterende kunnskap er i utvikling. På denne bakgrunn mener Fylkesmannen
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at det foreligger nok kunnskap om effekten av vernet slik at føre-var-prinsippet ikke får
særlig vekt i denne saken, jfr. naturmangfoldloven § 9.

Virksomheter som kan tillates i områdene blir nærmere regulert innenfor rammen av
naturrnangfoldloven og verneforskriftene; og regulering av den enkelte virksomhet -og
aktivitet vil kunne vurderes i forhold til samlet belastning i verneområdene. Prinsippet i
naturmangfoldloven § 10 om økosysterntilnærming og samlet belastning er dermed vurdert
og tillagt vekt.

Prinsippet i naturmangfoldloven § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av
tiltakshaver får ikke særlig;betydning i denne saken ettersom vernet legger vesentlige
begrensninger på hvilke tiltak som kan gjøres i området, og at det godkjente tiltakene ikke
vil ha vesentlig negativ effekt på naturtyper, arter eller økosystem. Når det gjelder § 12 kan
bl.a. lokaliseringsalternativer være aktuelt å vurdere i forbindelse med
dispensasjonssøknader etter verneforskriftene.

3. Verneverdier
Planen er helhetlig beskrevet i Horingsutkastet, rapport nr. 84 —2013: "Forslag til vern av
skog på Statskog SFs grunn i Troms fylke", 176 s.

Etter Fylkesmannens vurdering tilfredsstiller alle områdene de krav som naturmangfoldloven
§ 38 setter til områder som skal vernes som naturreservat. Se også foregående kapittel.
Formålet med vern av de foreslåtte områdene er å ta vare på både "typiske" skogområder og
spesielle, sjeldne og truede elementer i skognaturen. Skogområdene i denne tilrådingen
omfatter både ulike utforminger av barskog og områder med ulike utforminger av løvskog,
særlig bjørkeskog, men også andre typer av løvskog. I alt er det stor variasjonsbredde i
naturtyper og et høyt mangfold av arter, inkludert mange som står på nasjonal rødliste, også
mange truete arter. Vern av de foreslåtte områdene vil sikre arealer med vernekvaliteter av
ulik utforming på grunnlag av forskjeller i geografiske, topogratiske, klimatiske og
jordbunnsmessige forhold i fylket. Tre av områdene er vurdert å være av nasjonal verdi.

Konkret dekker områdene en rekke prioriterte kriterier og faglige mangler beskrevet i
evalueringene fra 2002 (NINA og Skogforsk), 2008 ( N1NA) og 2010 (N1NA).

Produktivt skogareal ca 39 km2.
Mellomboreal skog (5 omr).
Skog på kysten, i svakt oseanisk seksjon (3omr
Store områder over 10 km2 (3 omr).
Leveområder for rødlistede arter (14 omr)

Viktige naturtyper:
Gammelløvskog
Bekkekløft.
Gråor-heggeskogliskog.
Gråor-heggeskog flommarkskog.
Gammel furuskog.
Kalkfuruskog
Kalkbjørkeskog.
Rik løvskog.
Høgstaudebjørkeskog/fjellbjørkeskog
Rik sumpskog,
Rik skog- og krattbevokst myr
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Evaluering av sko vernet i Nor e, av NINA og Skogforsk 2002. (NINA fagrapport 54):

Generelle man ler
Rike skoat er
Storområde
Rødlistearter
Ursko naturlig dynamikk
Lavlandssko

Re ionale man ler
Boreal natursko
Hø staudesko
Bekkekløft
Sum sko og rik sum skog
Ursko s re et furusko
Boreal lauvskog

Evaluering av boreale lauvsko er i Norge av BioFokus, Miljøfaglig utredning AS og
NINA i 2008 (NINA rapport 367).

Hø este rioritet
Boreonemoral lauvrik re nsko å Vestlandet oa Sørvestlandet (ikke Troms)

Me et hø rioritet
Fjord-dalsidelandskap på Vestlandet og i Nord-Norge
Fellb'ørkeskoa i marmorområder i Nordland o Troms
Større elveslettedeltaer og våtmarksområder
Boreonernorale-sørboreale os eblandin ssko i A der, Telemark o Buskerud (ikke Troms)

Hø rioritet
Andre f ellb'ørkesko sområder (oseaniske o kontinenta1e områder)
Boreal regnskog i Midt-Norge

Evaluering av områdevern i Nor e av N1NA i 2010, avdekket status og mangler i norsk
naturvern, inkludert skogvern. (NINA rapport 535) Fra side 122, fig. 5.2:

Troms —stor rad udekket vernebehov
Kalkb'orkeskoa Gammel blandin sløvsko (n t e) *
flo staudebjørkesko fiellb'orkesko Gammel furusko
Gråor-he esko av lisidet e Sandfuruskoa (n t e)
Gråorhe esko av flommarksty e Bekkekløfter
Rik sum sko Boreal re nsko (feil?)
Os edominert sko

*Inngår trolig som ny utforming i gammel løvskog F07.

Troms —middels grad udekket vernebehov
Kalkfuruskoa Kystfurusko

Skogtypene dekker opp for ulikt biologisk mangfold. Skog i ulik alder har også ulikt
biologisk mangfold, bl.a. har gammel skog og død ved andre arter enn yngre skog. En del
arter kommer først inn når skogen har nådd en alder på 200 år.

Alle områdene er vurdert til å tilfredsstiller naturmangfoldlovens § 8 som gjelder
kunnskapsgrunnlaget, og § 37 som er grunnlaget for opprettelse av naturreservat.
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Andre interesser og næringer
Jakt, fiske, skogbruk, vedhogst og utmarksbeite (sau, storfe og rein) er i større og mindre
grad interesser i alle områdene. I ett område er det planlagt vannforsyning til et planlagt
hyttefelt og til bygdelaget, i et annet, vannforsyning til dyrehage fra elv i grensen av
forslaget. Forsvaret har avtale om øvingsområde i ett område og ønsker å benytte skuter og
lett beltekjøretøy i en fast løype gjennom 2 områder og ferdsel til fots gjennom ett område.
Det er noen få hytter i 3 områder, reingjeterhytter, felleshytter og private hytter.
Det går kraftlinjer gjennom 2 områder. Tre områder grenser til regulerte elver og to til
regulerte vatn. Tradisjonell brenning av tjærerniler og uthenting av tjæreved og never har
vært vanlig på innlandet, en aktivitet som har kvenske og norske tradisjoner. I tillegg kan
nevnes emner for håndverk. I noen av områdene er det (konkrete) interesser for utvikling av
reiseliv i form av opplevelsestilbud og utmarksturisme som del av lokal verdiskapning med
snøskuterloype eller oppkjørt hundeløype. Faste skiløyper kjøres opp i ett - to områder, og
det er merkete stier i 3 områder og i tillegg gamle ferdselsveger i ytterligere 3 områder. Ett
område er særlig viktig for 0-løp. I to områder er det vanlig med teltleir for opplæring i jakt
og fiske.

Samiske interesser
Alle områdene ligger i reinbeitedistrikt, til sammen omfattes 10 reinbeitedistrikt og 3
svenske samebyer i større eller mindre grad: Abburassa rbd, Favrrosordda rbd, Beahcegealli
rbd, Cohkolat ja Biertavarri rbd, Helligskogen rbd, Mauken/Tromsdalen rbd, Hjerttind/-
Altevatn/Fagerfj ell rbd, Nord-Senja rbd, Sør-Senja rbd og Gielas rbd. De venske samebyer
er: Ki5nkåmå sameby, Lainiovuorna sameby, Saarivuorna sameby. Det er betydelig samisk
næringsutøvelse og tilstedeværelse, samisk tradisjon, samiske kulturminner og historie i
områdene. Områdene brukes noe ulikt i hele driftssyklusen med 3 belårsområder, ellers vår-
sommer og høstbeite, og det er trekk og drivingsleier mellom disse områdene og vinter-
beitene. Reinen benytter arealene ekstensivt og flytter seg over store arealer mellom sesong-
beitene. Områdene er en del av ressursgrunnlaget for nordsamisk næring og kultur.
Sjosamiske regioner berores også i Nord-Troms. Samiske kulturminner finnes i flere om-
råder der ett område skiller seg spesielt ut med mange registrerte kulturminner på gammel
sommerboplass (Devddesvuopmi).

Planstatus:
Alle områdene ligger i LNF(R)-sone i arealdel til kommuneplaner; en av kommunene
mangler vedtatt arealdel tilkommuneplan.

Saksbehandling
Oversikten viser summarisk saksbehandlingen etter at Fylkesmannen fikk oppdraget fra
Direktoratet for naturforvaltnin om å starte arbeidet med verne lanen

26.oktober 2005

16.04.07

2006 —2007
09jan 2008

12.feb 2008
26.feb. 2008
I9.mars 2008

E-post fra DN. Møte DN —Statskog —FM Troms. Utvalg av
områder som kan re istreres å Statsko s eiendom.
Brev fra DN til Fylkesmannen i Troms om Verneplan for skog —
videre arbeid o meldin av o start å arealer eid av Statskoo-SF.
Naturfaglige registrerinc2er, hovedarbeid
Invitasjon til orientering om skogvern i Troms —frivillig vern og
vern på statsgrunn, til alle kommuner, fylkeskommune, skogeierlag,
Statskog, Sametinget, UL Håpet. I møtet 12.feb på Bardufosstun
også informas'on om utførte registrerin er å statsgrunn.
Brev til Sametinget.
Svarbrev med klarsignal til Fylkesmannen at de kan melde oppstart
av verne lanen uten at Sametin et onsker å delta i en arbeidsaru e.
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Oppstartmelding verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms
med 21 områder
Sametinget oppgir 6 forhold av avgjørende betydning for deres
tilslutning til verneplanen. De ber FM kontakte berørte reinbeite-
distrikt og samiske organisasjoner med spørsmål om behov for
konsultasjoner.
Su lerende naturfa li e re istrerin er for 5 områder.
1. møte i Arbeidsgruppe med medlemmer fra Fylkeskommunen,
Statskog og Fylkesmannen og med møter med kommunene.
17. møter fra 29.5.09 - 27.10.2010
Møter med kommuner, fylkeskommune og berørte lokale parter.
Befarin er av områdene med Arbeids ru e, kommune o k'ent ers
Konsuftas•oner med 6 reinbeitedistrikt o 2 svenske sameb er
Befaringer av resterende områder med Arbeidsgruppa og lokale
kjent ersoner (minus Devddisvuo mi a ødela ve ).
Første faglige gjennomgang fra Direktoratet for naturforvaltning
Siste fa li e •ennom an fra Direktoratet for naturforvaltnin
Hørin s eriode for 17 områder. Felles lokal og sentral høring
Hørin smøter i Målselv o i Nordreisa
Møter med Arbeids ru a.
Fylkesmannens tilråding basert på prosessen vist ovenfor og NML .
Oversendes til Direktoratet for naturforvaltnincY.

24. mars 2009

5.mai.2009

2009 - 2012
29.mai 2009 —27.okt.10

2009 - 2010

22.mars-7.se t 2010
Sommer 2010

30.mars 2011
28.nov. 2012
20.feb. —25.a r. 13
12. o 15. a ri12013
29.mai, 12.juni 2013
21.juni 2013

Trusler mot verneverdiene
De mest aktuelle truslene mot verneverdiene er skogsdrift, herunder vegbygging og
treslagsskifte, hogst og vedhogst. For en del områder er det også mulige planer om
skuterløype, turistanlegg, forsvarets bruk, og i langsiktig perspektiv mulige planer om andre
tekniske anlegg, hyttebming. Tynning av skog for beitebruk, reindriftens trekk og elgjakt.

Viktige endringer under behandlingen av verneplanen
Melding om oppstart i 2009 inkluderte ca 189 000 dekar (189 km2). Før høring er det i alt
tatt ut 55 378 dekar (55,4 km2), inkludert 4 hele områder og deler av de fleste av de
resterende områdene.

Følgende 4 områder ble tatt helt ut av verneplanprosessen før høring, i alt 28 604 dekar:
Stordalen i Storfjord kommune (13 587 dekar) —på grunn av plan om kraftutbygging.
Nedre Divifossen i Målselv kommune (1 808 dekar) og Sleppelva —Kvernelva i Målselv
kommune (9 535) —på grunn av vernebelastning i Dividalen. Rostaåsen i Målselv kommune
(3 775 dekar) —på grunn av at området etter ny registrering ikke fikk verneverdi for skog.

1tillegg ble deler av nesten alle foreslåtte områder tatt ut før høring, totalt 26 774 dekar. 1
Njemenjaikojohka ble det tidlig tatt ut en større del (13567 dekar) fordi det samtidig var
foreslått som landskapsvernornråde, og oppstartarealet var da redusert til ca 5000 daa. De
største uttakene er ellers i Lindovara, Brennskoglia og Sanddalen pga skogbruksinteresser
og i Ånderdalen på grunn av vannforsyning til smoltanlegg og kraft fra samme elv.
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7.1. Forslag om endringer av grenser

Endrin av grenser
Fylkesmannen foreslår endringer av grensene for 5 områder.

Njemenaikujohka i Kvænangen kommune tas ut slette i vest tilsådd med furu i 2000. Sletta
inkluderer en del gammel kvensk slåttemark. Tatt ut på grunn av menneskelig påvirkning.
Postdalslia i Balsfjord kommune: økt buffer mot RV87, 50 m fra vegens midt1inje og økt
buffer mot Postdalselva i sør på 30 m.
Brennskoglia i Målselv: Ny buffer mot anleggsveg, 20 m fra vegens rnidtlinje.
Grønlia i Bardu kommune: Ny buffer på 15 meter fra grensen mot Polar Zoo.

1. N'emen'aiko'ohka
7. Postdalslia
11. Tverrelvdalen
15. Brennsko lia
17. Grønlia

0 rinneli areal (daa)
TotaltProd.sko

	

40801301

	

1681325

	

126343680

	

35832661

	

896710

N tt areal (daa)*
TotaltProd.sko

ca 3832*

93062327

*Endelige tall er ikke utregnet enda

7.2. Forsla til endrin av navn
Nr 0 rinneli navn

Njemenjaikojohka
N tt navn
Njemenjaikojohka naturreservat/ Njemenaikunj oen
luononreservaatti/ Njemenjåikku.o a luonddureservåhtta
Okstjorddalen naturreservat/ Aksovuonvuorni
luonddureservåhtta/
Lindovara naturreservt/ Lintuvaaranluononreservaatti/
Loddevåri luonddureservåhtta
Gearpmesorda naturreservat/ Kdrmisvaaran luononreservaatti/
Gear mesordda luonddureservåhtta
Hea edalen naturreservat/Lean aviikka luonddureservåhtta
Tverrelvdalen naturreservat/ Gållågåibbevåkki
luonddureservåhtta
Devddesvuopmi naturreservat/Devddesvuomi
luonddureservåhtta

2 Oksfjorddalen

3 Lindovara

5 Gearpmesorda

9 He dalen
11 Tverrelvdalen

14 Devddesvuopmi

7.3. Forslag til områder som tas ut av planen

Roykeneselva
Fylkesmannen tilrår at arealet for utvidelse av Roykeneselva naturreservat som var på høring
(tidligere kalt Bjørnskogen) blir tatt ut av verneplanen fordi det på tross av regional
verneverdi ikke tilforer etterspurte mangler i skogvernet. Det er betydelig motstand mot
vernet fordi området ligger rett opp for Skibotn sentrum med ønsker fra kommunen om å ha
areal tilgjengelig for samfunnsutvikling bla til jernbane og lignende. Det er også skogbruks-
interesser i området og store friluftsinteresser. Et areal ble tatt ut av området før høring.

Skardet
På grunn av at Forsvaret vurderer bruken av Skardet til nærøvingsområde som svært viktig,
tilrår fylkesmannen etter en samlet vurdering at Skardet tas ut av verneplanen. I dette tilfellet
er det lagt større vekt på Forsvarets interesser som står for en nasjonal samfunnsverdi enn de
regionale verneverdiene for skogen i Skardet. Vi vil ta nærmere kontakt med Forsvaret slik
at verdiene for biologisk mangfold i skogen kan ivaretas ved fortsatt bruk av området selv
om arealet ikke vernes gjennom naturmangfoldloven.
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Områdenr. o navn
Røykeneselva naturreservat,
utvidelse
Skardet naturreservat

Bak runn

Ingen mangelinndekking og stor lokal motstand mot vern av
Rø keneselva som li er o for Skibotn sentrum.
Hensyn til nasjonal interesse som nærøvingsområde for
Forsvaret, mot re ional vemeverdi for sko i Skardet.

Forvaltning, økonomiske og administrative konsekvenser
For noen av områdene vil det være ønskelig med forvaltningsplaner. Det er viktig i forhold
til hogst tilbrensel og reparasjon av gjerder til sommerboplass i reindriftsnæring, og for
ønsker om tilrettelegging for friluftsformål, reiseliv mv. Det er i liten grad behov for øko-
logisk skjøtsel. Men i 6 områder er det granplantefelt som på sikt avvikles. Forvaltnings-
planene kan være enkle. Forvaltningsplanarbeid bør komme i gang raskt etter vedtak.

Generelle merknader til verneplanen
Verneplanen ble sendt på horing til lokale og nasjonale høringsparter dvs. fylkeskommune,
kommuner, grunneier (Statskog), reindrift, brukere og andre. Høringsutkastet er kunngjort
ved annonse i pressen og lagt ut til offentlig ettersyn i hver av de berørte kommunene og hos
Fylkesmannen.

Lokal høring til:
Troms fylkeskommune, Statskog, Kvænangen kommune, Nordreisa kommune, Storfjord
kommune, Balsfjord kommune, Målselv kommune, Lenvik kommune, Tranøy kommune,
Bardu kommune, Kommunenes sentralforbund Tromsø, Landsdelskommando Nord-Norge,
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord, Reindriftsforvaltningen i Vest-
Finnmark, Reindriftsforvaltningen i Troms, Statens vegvesen Midtre Hålogaland distrikt,
Midtre Troms distrikt, Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt, Statens vegvesen, Region
nord. Statnett SF Region Nord-Norge avd Narvik, Storsteinnes, Storslett, Telenor
servicesenter for nettutbygging, Næringslivets Hovedorganisasjon Tromsø, Skog og
Landskap region Nord-Norge, Åbboråssa reinbeitedistrikt 34, Beahccegealli reinbeitedistrikt
35b, Cohkolat ja Bierttavårri reinbeitedistrikt 36 , Fåvrrosorda reinbeitedistrikt 35a ,
Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt 27, Gielas reinbeitedistrikt 21, Hjerttind/Altevatn
/Fagerfjell reinbeitedistrikt 29. Nord-Senja/Dividalen reinbeitedistrikt 15 , Sør-Senja
reinbeitedistrikt 16, Helligskogen reinbeitedistrikt 24 , Lakselvdalen-Lyngsdalen
reinbeitedistrikt 19/32. Könkämä sameby Lainiovuoma sameby, Saarivuoma sameby,
Talma sameby, Troms Reindriftssamers Fylkeslag, Troms Bondelag, Troms bonde-og
småbrukarlag, Troms sau-o g geitalslag, Troms Skogselskap, Navuona ja Raissa Samiid
Searvi, Storfjord sameforening, Storfjord Sjøsameforening, Sør-Troms SFF, Hålogaland
samiske forening SFF, Kvænangen Qven- og sjøsamisk forening, Allskog BA, Kvænangen
skogeierlag, Nordreisa skogeierlag, Lyngen og Storfjord skogeierlag, Balsfjord/Malangen
skogeierlag, Målselv skogeierlag, Midt-Troms skogeierlag, Indre Sør-Troms skogeierlag,
Bardu skogeierlag, Ovre Sappen grendelag, Skibotn Bygdeutvalg. Jøvik- og Tranøybotn
grunneierlag, Salangsdalen grunneier- og utmarkslag, Utmarksrådet, Troms Utmarkslag,
Bondelagets servicekontor AS, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Troms, Kvænangen
JFF, Nordreisa jeger- og fiskerlag, Indre Balsfjord JFF, Overbygd Jeger Og Fiskeforening,
Fjellfroskvatn Fiske og utmarkslag, Indre Senja JFF, Bardu JFF, Salangen JFF Tranøybotn
og omegn JFF„ Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, Fortidsminneforeningen, avd
Troms, Forum for natur og friluftsliv (FNF), Troms, Harstad Turlag, Senja Turlag
Ishavskysten friluftsråd, Midt-Troms friluftsråd, Natur og Ungdom Troms/Nord-Norge,
Naturvernforbundet i Troms, Norsk Ornitologisk forening (NOF), Målselv og omegn
lokallag av NOF, Nordnorsk botanisk forening, Troms 4H, Sappen leirskole, Statskog
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Fjelltjenesten, Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Zoologisk fagenhet, Tromsø Museum,
Nord-Troms Museum, Sør-Troms Museum, Midt-Troms Museum, Indre Sor-Troms
Distriktsmuseum, Ungdomslaget Freidig, Ungdomslaget Håpet, Polar Zoo AS, Ymber AS,
Kvænangen Kraftverk AS, Hålogaland Kraft AS, Salmar Nord AS, Flattavarre Utvikling AS,
Aadne Olsrud, Kjartan Stenvold, Elin Rostadmo, Halvor Fagernes, Odd Rorbakk,

Sentral høring til:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Statens
landbruksforvaltning, Reindriftsforvaltningen, Såmediggi/Sametinget, Riksantikvaren,
Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for mineralforvaltning, Fiskeridirek-
toratet, Oljedirektoratet, Kommunenes sentralforbund, Forsvarsbygg. Post- og teletilsynet.
Norsk institutt for naturforskning (NINA), Kartverket, Norges Geologiske Undersøkelser
(NGU), Avinor AS, Luftfartstilsynet, Statskog SF, Statnett SF, Statkraft, Statens vegvesen
Vegdirektoratet, Statens navnekonsulentar for norske stedsnavn i Nord-Norge, Navne-
konsulenttjenesten for samiske stedsnavn i Sårnediggi, Statens navnekonsulentar for kvenske
navn, Norsk institutt for skog og landskap, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag,
Norsk Bonde- og Småbrukarlag , Universitetet for miljø og biovitenskap, Universitetet i
Tromsø, NT- fak, Universitetet i Bergen, Universitetets naturhistoriske museer og botanisk
hage, Universitetet i Oslo Biologisk institutt, NTNU, Fakultetet for naturvitenskap og
teknologi, Norskog, Samenes Landsforbund, Samenes Folkeforbund, Norske Samers
Riksforbund, Norske kveners forbund, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norsk Sau
og Geit, Norges Fjellstyresamband, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SAB1MA),
Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, World Wildlife Fund, Norsk Zoologisk forening,
Norsk Ornitologisk forening, Norsk Orkideforening, Norsk Botanisk forening, Norsk
Biologforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges
Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite, Norges Handikapforbund, Norges
Miljøvernforbund, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes landsforbund (FL),
Friluftslivets Fellesorganisasjon (FNF), Norges Luftsportsforbund, Norsk Organisasjon for
Terrengsykling, Norsk Industri, Norsk Miljøkraft AS, Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon, NHO Reiseliv, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening,

Det korn inn 79 høringsuttalelser til verneforslaget.

Hørin suttalelser fra Sentrale o lokale hørin s arter —sko ern å stats runn:
Sentrale hørin sinstanser Horing 20.februar - 25.a ril 2013
Allsko SA
Arbeidsde artementet (AD)
Direktoratet for mineralforvaltnina (DMF)
Forsvarsb
Forsvaret, Hæren, Hærens 0 erasjonsstøtteavdelin
Kartverket www.sestedsnavn.no
Naturvernforbundet i Norae o Troms (etter frist)
Nordkalottfolket
Norges Geologiske undersøkelser (NGU)
Norske reindriftssamers landsforbund (NRL)
Sametinaet/Såmedi i Forsla til samiske navn
Sametinaet
S råkrådet. Kvensk stedsnavnstjeneste Forslaa til kvenske navn
Statens landbruksforvaltnin (SLF)

Kommuner
Balsfjord kommune i felles uttalelse fra ordførere
Balsfjord, Storf ord o Målselv
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Balsf ord kommune, (etter frist),
Bardu kommune v/ordfører Arne N sted
Kvænanaen
Lenvik kommune (etter frist)
Målselv kommune
Nordreisa kommune
Storfiord kommune
Trano kommune
Ordførerne i Storf ord, Balsf ord o Målselv

Re ionale o lokale etater
Reindriftsforvaltningen i Troms
Reindriftsforvaltninaen i Vest-Finnmark
Halti kvenkultursenter
Midt-Troms Museum
Troms F 4keskommune
Statens Ve vesen, Re ion nord
Næringslivest Hovedorganisasjon, NHO region
Troms

Grunneier o reindrift
Statsko SF
Beahce ealli rbd 42
Lainiovuorna sameb
Gielas rbd 21
Nord-Senja rbd 15

Re ionale o lokale forenin er ocr rivat - ersoner
Bardu sko eierla
Fjellfroskvatn fiske og utmarkslag
Gunn Marit Nordber
Gårdbrukerne i Oksf ord v/I.Enoksen ou P-J.L ngmo
Kvænan en je er o fiskeforenin
Kvænan en Je er-o fiskerforenin
Kvænangen ven og sjosameforening
Lokalbefolkningen i Reisadalen og Oksfjord-
dalen ved Arild Sundby m.f.
Midt-Troms sko eierla
Målselv bondelag v/Mette Pedersen Anfeltmo
Målselv Bonde og Småbrukarlag v/Oyvind Tollefsen
Målselv Skogeierlag v/Odd Kjellmo
Målselv Sau oa Geit v/Geor He stad
Målselv sko eierla
Nordreisa Bonde- oa Småbrukarla
Nordreisa Idrettslag inkludert IL Orientering
Nordreisa sko eierlaa
Norsk Ornitolo isk Forenin Avd. Troms
Siri-Janne Koht
Siri-Janne Koht (2)
Skibotn idrettsla inkl. o- ru a
Statskog SF re ionutvalaet, (etter frist)
Ter'e Nordber
Tranøybotn o omegn jeger- og fiskerforenina

Sak 31/13 i kommunest ret 29.4.13

Sak 24/13 i formannska et 24.4.13
Sak 43/12 i kommunest ret 25.4.13
Sak 35/13 i kommunest ret 25.4.13
Sak 13/13 i kommunest ret 14.3.13
Sak 24/13 i kommunest ret 24.4.13
Sak 23/13 utval PND 17.4.2013
Felles uttalelse

Interkommunalt selska

Vedlegg: 3 underskriftslister med
100 underskrifter, ett kart.

Felles uttalelse

Vedtak i sak 14/13 Mai
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Troms Bonde- o Småbrukarla
Troms Bondela
Troms idrettskrets
Troms Orienterinaskrets
Troms Orienterinaskrets
Troms skoaselska
UL Freidi
UL Hå et
Øverb d Jeaer- o fiskerforenina

Re ionale o lokale nærin sbedrifter
Kvænangen Kraftverk AS
Målselv Sko drift AS
Polar Zoo AS
Troms Kraft Produksjon AS
Tronsanes Cam in v/Heidi o Ken Henriksen
Varm i Nord AS

Su lerende uttalelse

Uttalelser med enerell tilslutnin til verneforsla et:
Følgende har sendt svar, og gir positiv tilslutning til verneforslaget på mer generelt grunnlag.
Arbeidsde artementet som ikke har merknader og Statens Ve vesen Re ion Nord , da
utkastet ikke berører Europaveg eller Fylkesveg.

9.1. Generelle merknader fra lokale høringsparter

I tilrådingen gjengis her sammendrag av uttalelser. Alle innkomne uttalelser følger saken i
sin helhet.

Troms F Ikeskommune: Sak 29/13 den 20.mars 2013 i Troms Fylkesting
Vedtak (enstemmig):

Troms fylkesting stiller seg bak kritikken som er framkommet til vern av skog på
Statskog SF sin grunn i Troms. Manglende medvirkning fra berorte brukere og
myndigheter har ført til unødig store konflikter mellom bruk og vern. Ved sendere
tilsvarende prosesser må medvirkningen fra berørte brukere og myndigheter tas
hensyn til i mye større grad.

Fylkestinget i Troms viser til tidligere uttalelser, der vi har vært svært kritiske til at
store deler av fylket skal vernes. Vi kan ikke akseptere ytterligere vern av områder
som er viktige for lokalbefolkning og lokal og regional verdiskaping.

Spesielt vil vi rette oppmerksomheten mot områdene Heggedalen, Lindovara og
Tverrelvdalen. Tverrelvdalen ligger inne i fjellheimen i indre deler av Målselv
kommune der det fra før er store vernearealer. I høringsdokumentet beskrives
området i liten grad å dekke inn mangler med dagens skogvern. Området har viktige
skogressurser og vil være svært viktig for utvikling av utmarksbasert turisme i Indre
Troms. I Lindovara er det friluftsinteresser og skogbruksinteresser, og området
ligger helt ned til bebyggelsen på Sappen. I Heggedalen finnes losmasser i området
som kan være verdifulle, og bjørke- og furuskogen er viktige ressurser for
kommunen og befolkningen. Fylkestinget ber derfor at disse tre områdene tas ut av
verneprosessen.

Troms fylkesting mener at alle som var i søknadsprosess for tillatelse/konsesjon på
tidspunktet for kunngjøring av oppstart av verneplanarbeidet, bør bli
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erstatningsberettiget i forhold til kostnader opparbeidet før verneplanarbeidet ble
kunngjort.

Kommunene: Alle de 8 kommunene har uttalt seg skeptisk til verneplanen, gjennom
kommunestyrevedtak for 5 kommuner, vedtak i andre utva1g for 2 kommuner og ordførers
uttalelse fra 1 kommune. Møte mellom ordførerne i de tre kommunene Storfjord, Balsfjord
og Målselv har kommet med en felles uttalelse fra møte den 3.4.2013 der de ber om at
verneplanen stoppes.

Kvænanaen kommune: Vedtak i Kvænangen Formannskap 25.4.13:
"Bruk er det beste vern. Kvoenangen kommune har en mangfoldig natur og kultur. Den
forvaltes best gjennom at det gis muligheter for tradisjonsbruk av lokalbefolkningen. Det
foreslåtte verneområdet vil utestenge lokalbefolkningens muligheter til å nyttiggjøre seg
området med tanke på næringsinteresser og utvikling av kommunen. Kvænangen kommune
har samlet sett nok areal som er vernet. Kvænangen kommune går i mot forslaget til
verneplan slik det erframlagt". Forslaget fra Kp/AP ble enstemmig vedtatt satt opp mot
rådmannens innstilling.

Nordreisa kommune: Vedtak i sak 13/13 i Nordreisa kommunestyre:
"Per i dag er 920 km2 av kommunen vernet. Bruk er beste vern. Nordreisa kommune har en
mangfoldig natur og kultur. Dette skal viderefores på best mulig måte sammen med
muligheter for næringsutvikling og annet. Det er beklagelig at vernemyndigheten ikke tar
hensyn til at verneplan berorer kommunen sterkt og spesielt grender og næringsinteresser
(les gårdsbruk) og utvikling av kommunen. Nordreisa kommune har samlet sett nok areal
som er vernet. Nordreisa kommune går imot verneplan for kommunen slik den erfremlagt".

Storf ord kommune: Vedtak i sak 24/13 i Storfjord kommunestyre (møte 24.4.13):
"Storfjord kommune går i mot utvidelsen av Roykeneselva naturreservat. Forslag til forskrili
om verneplan for skog. Vern av Roykeneselva naturreservat i Storfiord kommune, Troms
,ffike må forkastes. Det foreligger ikke et tilstrekkelig miljefaglig grunnlag for vern av det
foreslåtte området" . Enstemmig vedtatt.

Balsf ord kommune: Kommunestyrevedtak sak 31/3 den 29.04.13
I. Balsfjord kommune viser tilfelles uttalelse av 3.4.2013 fra ordforerne i Målselv,

Storfjord og Balsfford. og slutter seg til tidligere merknader fra Målselv kommune mot å
viderefore verneplanprosessen. Det vises også til enstemmig vedtak i.ffikestinget i Troms
Onlverneplanen.
Det er ikke gjennomfort konsekvensutredning av verneforslaget, og det er ikke foretatt
vurdering av verneverdiene i de 60 % av skogen i Troms som "verner seg sjol".
Balsfjord kommune må peke på at et vern av områdene i Tamokdalen samt også
tilliggende områder i Målselv kommune, vil legge sterke begrensninger for
næringsvirksomhet generelt og hindringer for utviklingen av reiselivet i kommunen og i
Tamokdalen spesielt. Bedriften "Lyngsfjord Adventure" har hatt en nesten eventyrlig
utvikling og medvirket til sterkt optimisme i en del av kommunen som har hatt meget stor
nedgang ifolketallet. Reiselivet i Tamokdalen er gitt en sentral plass i kommuneplanens
arealdel.

Dersom et vern likevel skal presses igjennom, må det foretas grundige vurderinger av
avgrensinger ogvernebestemmelser slik at restriksjonene blir minst mulige".

Lenvik kommune: Kommunestyrevedtak i sak43/13 den 25.4.2013 (enstemmig):
"Lenvik kommunestyre går i mot forslaget til vern av Heggedalen. Dette fordi eksisterende
vernede skogområdet på Senja ivaretar skogtypene i Heggedalen.
Heggedalen inneholder verdifidle ressurser for kommunen og befolkningen, slik som rike
lauvtrelbrekomster av bjork, litru og løsmasser som kan utnyttes i næringssammenheng i
framtiden".
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Tranøy kommune:  Utvalg for plan, næring og drift i møte 17.4.2013 Vedtak i sak 23/13:
"Utvalg fOr plan, ncering og drift viser til Fylkesmannens horingsforslag om utvidelse av
verneområder på Statskog SFs grunn i Tranoy. Utvalget vil presisere at mer enn nok av
arealet i Tranoy kommune er vernet og er i utgangspunktet mot utvidelse av Ånderdalen
nasjonalpark. I forslaget til utvidelse av nasjonalparken er det ikke noen av de opplistede
naturtypene i pkt 9.10.2 som ikke finnes innenfOr dagens nasjonalpark. Utvalget er likevel
fornoyd med at vesentlige bemerkninger fi-a kommunen til Fylkesmannens forste utkast til
utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark synes å være ivaretatt".

Målselv kommune: (sammendrag av kommunestyrevedtak) Målselv kommune stiller seg bak
kritikken av prosessen ved oppstart da de mener at sentrale deler av NMLs krav til
medvirkning ikke er fulgt. Kommunen stiller seg tvilende til kunnskapsgrunnlaget. Vern av
de foreslåtte områdene i Målselv er ikke i tråd med de faglige anbefalingene om i Nord-
Norge kystnære, lavereliggende strøk og mellomboreal sone. Fanger ikke opp de mest
verneverdige områdene og prioriterer ikke skogbruksmessig ulønnsomme områder (jf
st.meld 25). Vedtatt vernemål for Nordland og Troms er sannsynligvis oppfylt.
Kommunen aksepterer ikke at store arealer som ikke oppfyller mangler og som er viktig for
lokal og regional verdiskapning blir unntatt lokal styringsrett. Krever verneprosessen på
Statskog SFs grunn i Troms stoppet. Målselv kommunestyre ber ordfører/varaordfører om å
løfte sake til et høyere politisk nivå, samt sørge for at spørsmål omkring skogvernets prosess
og målsetting blir stilt til FM og DN og MD.

Bardu kommune:  (sammendrag av brev). I Bardu kommune er Polar Zoo sterkt berørt av det
skogområdet som er foreslått vernet. Det er viktig at det tas tilstrekkelig hensyn til de behov
bedriften har for tilrettelegging for drift og vedlikehold av parken. Dette kan gjelde
transportbehov i forbindelse med oppsyn og vedlikehold av gjerdene, men også nødvendig
tiltak dersom dyr skulle rømme fra innhegningen.
Det bør vurderes om allerede vernede områder oppfyl ler kravet til å sikre biotoper og
artsrnangfoldet.
Foreslåtte vernede skogsområder som egner seg for aktiv skogbruk bør erstattes med
skogsområder som ikke er økonomisk drivbare der verneinteressene også blir ivaretatt. Det
er viktig at ytterligere vern av områder i Troms gjennomføres i god dialog med lokale
interesser.

Reindriftsforvaltnin en i Vest-Finnmark skriver at det er viktig at utarbeidelse og forvaltning
tar høyde for at reindriftsnæringen er aktiv bruker av områdene. I arbeid med rein vil det
oppstå uforutsette situasjoner som fører til bruk av motorkjøretøy utenom det som
framkommer i en distriktsplan. Dette må en forvaltningsplan ta høyde for.
Reindriftsadministrasjonen anmoder om at det blir tett samarbeid med de distrikter som blir
berørt av landskapsvernområdene i arbeidet med forvaltningsplanene.1fr reindriftsloven §62
skal det utarbeides distriktsplaner med opplysninger om virksomheten i distriktet som er
nødvendig for offentlig planlegging. Distriktsplaner vil i all hovedsak være dekkende for
den reindriftsfaglige delen i en forvaltningsplan.
For å skape forutsigbarhet og unngå problemstillinger knyttet til aktiv bruk av områdene
anmoder Reindriftsforvaltningen om at distriktsplaner blir integrert i forvaltningsplanene til
de aktuelle områdene.

Reindriftsforvaltnin en i Troms er i utgangspunktet positive til vern av skog såfremt
forskriftene tar høyde for at reindriftsutøverne kan drive på tilnærmet samme måte som de
gjør i dag også etter at evt. vern er vedtatt. Reindriftsforvaltningen er positiv til at det i
forskriftenes § 1 siste del står at: "Formålet omfatter også bevaring av det samiske
naturgrunnlaget". Også de generelle unntakene fra vernebestemmelsene § 4 og de generelle
unntak fra ferdselsbestemmelsene (§ 6) er positivt for reindriften.
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Reindriftsforvaltningen anfører at de vil miste rettigheter ved vern. Også på praktisk del som
motorisert ferdsel på barmark, uttak av brensel og oppføring av midlertidige gjerder osv.
Reindriftsforvaltningen synes det er svært lite hensiktsmessig at distriktene pålegges å søke
om dispensasjon i(§7) til motorferdsel på barmark, uttak av brensel, start/landing av
helikopter, oppføring av midlertidige gjerder og samleanlegg. Flere av distriktene forholder
seg til flere verneområder. Det er vanskelig å planlegge hvor barmarkskjøring skal foregå, og
i tillegg er vernegrensene ikke godt synlige i terrenget.

Reindriftsforvaltingen mener at det i forskriften bør være generelt unntak (§ 4 og § 6) for
bruk av lett barmarkskjøretøy, samt bruk av helikopter i forbindelse med utøvelse av
reindrift. For uttak av trevirke mener de at reindriftsutøverne skal kunne benytte områdene i
tråd med reindriftsloven § 25 "Brensel og trevirke i det samiske reinbeiteområde", og at dette
tas med i forskriften.
For øvrig støtter Reindriftsforvaltningen i Troms opp under distriktenes merknader nevnt i
høringsutkastet kap 4.6.4.1 om behov for barmarkskjøring, uttak av ved/stolper, bruk av
helikopter, tynning av flyttevei, oppføring av gjerder osv.
Av de 17 områdene er 12 innenfor Troms reinbeiteområde. De 12 områdene berører 10 av
rbd/samebyene som sokner til Troms reinbeiteområde.

Grunneieren Statsko SF. Oppfyllelse av nasjonale mål for skogvern og verneverdien av et
område må avgjøre om området skal vernes. For Statskog SF er det vesentlig at formålet
med vernet avgjør hvilke områder som vernes. Statskog SF legger til grunn at det er behovet
for supplering av produktiv skoz som er hovedformålet med denne verneprosessen. God
arrondering fører til at annet areal naturlig følger med for at områdene skal få god
avgrensningen. 1verneforslaget er det også tatt med store arealer over skoggrensen som
Statskog SF prinsipielt mener ikke burde vært med i verneforslaget. Arealene over
skoggrensen inneholder ingen registreringer av direkte betydning for skogvern.
Kartgrunnlaget over produktiv skog i Troms er mangelfullt og tallene for produktiv blir
deretter (viser til kap 2.2.1 i horingsdokumentet). Dette er uheldig og skogressursene burde
vært nøyaktig kartlagt, da formålet med naturreservatene er skogvern.

Verneplanprosessen er gjennomført av FM i samarbeid med ei arbeidsgruppe hvor Statskog
(grunneier) har vært representert. Statskog ser positivt på at FM nedsatte ei arbeidsgruppe i
et forsøk på å sikre medvirkning i arbeidet, og å ivareta både bruk og vern av områdene.
Fylkesmannen overleverte 15. oktober 2010 sitt horingsutkast for skogvern på Statskogs
grunn i Troms til faglig gjennomgang hos DN. Dette var et omforent forslag utarbeidet av
arbeidsgruppa (bestående av representanter for Statskog SF, fylkeskommunen og Fylkes-
mannen), og å betrakte som et kompromiss for skogvernet. Kun et sammendrag av
arbeidsgruppas merknader til prosessen er gjengitt i høringsutkastet fra FM i forhold til
15.oktober 2010.

Statskog viser til og støtter arbeidsgruppas vurderinger og uttalelser av 15.oktober 2010, og
framhever særlig begrenset mangelinndekking, mangelfulle oversikter og kartlegginger av
(natur)verdiene både i og utenfor eksisterende og eventuelt framtidige verneområder.4 av de
mest konfliktfylte områdene ble tatt ut av verneplanen og er ute av planarbeidet, derav 3
områder i Målselv. Hensynet til lokalbefolkningen og andre samfunnsinteresser veide tungt.
Statskog ser positivt på denne avgjørelsen.

Høringsdokumentet som FM sender ut til offentlig ettersyn er endret i forhold til hørings-
utkastet som ble sendt fra FM høsten 2010. Arbeidsgruppas forslag danner grunnlaget for
hvilke områder som er tatt med i høringsforslaget, med unntak av tre områder:
Tverrelvdalen, Heggdalen, Lindovara. I tillegg var Njemenjaikojohka (nå foreslått som
naturreservat) foreslått inkludert i Kvænangsbotn landskapsvernområde. Disse områdene er
tatt inn i verneplanen etter instruks fra DN.
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For 13 av de 17 områdene er foreslått vern iht. arbeidsgruppas forslag, og kun to av disse
kommenteres nærmere av Statskog SF.

Områder som er endret etter instruksjon fra DN: Njemenjaikujohka, Lindovara, Heegdalen
og Tverrelvdalen. Se under kap.10. Kommentarer til Gearpmesorda og Revelva
Se under kap. 10. Merknader til det enkelte område som foreslås vernet.

Statskogs oppsummering/konklusjon: FM overleverte 15.oktober 2010 sitt høringsutkast for
skogvern på Statskogs grunn i Troms til faglig gjennomgang hos DN. Dette var et omforent
forslag utarbeidet av arbeidsgruppa og å betrakte som et kompromiss for skogvernet.
Statskog står ved forslaget, og slutter seg til arbeidsgruppas konklusjon fra 2010:

Det er (fortsatt) rom for beskjæringer i flere av områdene som er foreslått vernet
Alle områdene som bidrar i stor grad til å dekke inn mangler med eksisterende
skogvern foreslås vernet. Dette gjelder følgende områder: Oksfjorddalen,
Gearpmesorda, Revelva og Brennskoglia.
Tre områder foreslås inkludert i andre verneområder: Njemenjaikujohka i
Kvænangsbotn landskapsvernornråde, Jøvik = Ånderdalen nasjonalpark og
Bjørnskogen = Røykeneselva naturreservat utvidelse.

Troms skogselskap 

Da det er høgst sannsynlig at fleire verneframlegg vil komme, er det viktig at Statskogvernet
nå begrenses til et minimum (rik løvskog/frivillig vern, bekkekløfter, og andre formål og
opplegg for vern der skog blir berørt). Konklusjon: Troms skogselskap arbeider for skogens
mangfold. Skogvern er en del av dette. For skogselskapet er det også viktig at skogen
forvaltes som en viktig ressurs for busetting og verdiskaping i bygdene og i landet. Troms
skogselskap sin mening er at det framlagte forslaget til vern må begrenses tilde deler av
areala som er driftsmessige 0-områder. I tillegg bor viktige bygdenære områder tas ut. Med
de pålagte miljørestriksjoner skogbruket har, og de store skogområda som ikke drives, er det
neppe særlig behov for utvida vern på de arealtypene som dette verneforslaget omfatter.
Dette skogvernet må derfor begrenses. Troms skogselskap foreslår reduksjon av alle
områdene av hensyn som nevnt over.

Lainiovuoma sameb v/ordforande Per-Gustav Idivuoma
Onsker at det skrives inn i planen at den første Lappekodicillen av 1751 er rettsgrunnlaget
som samebyens reindrift hviler på. Støtter seg til Sarnetinget synspunkter og mener at disse
bør ligge til grunn for arbeidet på områdenivå. Har ikke oversikt over hva som kan være
berettiget for erstatning i verneplanen.
Områdene er utpregete kulturlandskap som har blitt fonnet av bruk i en historisk tidsperiode
som strekker seg langt tilbake i tid. Viktig for samebyen at det fremgår av teksten under
verneverdier at det handler om historiske kulturlandskap som skal beskyttes.

UL Freidig
Mener det er vernet nok i vegetasjonssoner (høyde/varme) og seksjoner (oseanitet) på
innlandet. Avvik i kunnskapsgrunnlag, både om hva som er vernet og hva det er behov for å
verne, inkludert i hvilke vegetasjonssoner. Vernet fanger ikke opp de mest verneverdige
områdene. Mener det vernes store arealer i strid med faglige anbefalinger. UL Freidig krever
at hele verneprosessen for skog på Statskog SFs grunn i Troms stoppet.

Overb d Je er- o Fiskerforenin (0JFF) støtter klagen ungdomslagene sendte til DN
(MD) 25.6.2012. OJFF mener foreslått vern vil forringe det organiserte friluftslivet, deriblant
jakt- og fiskeopplevelsen. Foreningen mener allerede gjeldendene restriksjoner ej NML,
fril.lov, rnotorferdsellov, viltlov, forurensningslov, PBL osv er mer enn tilstrekkelig vern for
å bevare det biologiske mangfoldet i skogen.
OJFF ber myndighetene om å lytte til lokalbefolkningen og at pågående verneprosess stanses
i Indre Troms. Sekundært ber OJFF om at det nyanseres mer i foreslåtte forskrifter herunder

Side 15

Side 39



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

at det tillates virksombet som etter all sannsynlighet ikke bar negativ effekt på det biologiske
mangfoldet i de foreslåtte områdene.

UL Håpet:  Styremøtevedtak 4.4.2013: "Med bakgrunn i ovennevnte som går på at verna
areal ikke er oppdatert, manglende medvirkning ifølge Naturmangfoldloven, viktige
endringer og utelatelser i høringsdokumentet, svært liten mangelinndekking og ignorering av
tilråding av vern i nullområder krever U.L. Håpet at denne verneprosessen stoppes!

En viser og til at Målselv kommune og Dividalen i særdeleshet har avgitt store arealer i
tidligere vernerunder, og vil understreke at Brennskoglia og Tverrelvdalen i Målselv er
særdeles viktig å ha lokal råderett over, både for lokalbefolkning og kommune. I tillegg er
Målselv kommune belastet med andre store bandlagte arealer i forbindelse med rovdyrsoner,
forsvarsaktivitet, vassdragsvern, inngrepsfrie soner osv.
Skal det være noe mening i høringsrunder og framtidig tillit til vernemyndigheter forventer
vi forståelse for at lokalbefolkning og kommune sier fra om at nok er nok. Samtidig har vi
forventninger til at også lokalbefolkning og kommuner i resten av fylket slipper å føle seg
overkjørt gjennom tvangsvern"

Midt-Troms Museum: Museet ønsker strengere restriksjoner og viser til bestemmelser i
skogvern- område i Norrbotten Lån i Sverige. Konklusjoner:
Midt-Troms Museum synes det er bra at skogvernet nå får et loft i form av vern på
statsgrunn, men vernet forringes etter vårt skjønn av en serie faktorer:

Registeringer av biologiske verdier i områdene er litt for snevert og kunne med
fordel vært utvidet til også å inkludere virvelløse dyr, i det minste utvalgte
insektgrupper. Metoden for naturtypekartlegging og verdisetting har også sine
svakheter.
Utvalget av verneområder bærer for stort preg av å være et kompromiss-forslag
mellom naturverninteresser og utmarksnæringene. Derfor føler vi oss ikke sikre på at
de beste og biologisk sett viktigste områdene av skog på statsgrunn er inkludert.
Forskriftene er også sterkt preget av kompromisstanken, faktisk i så stor grad at det
reelle vernet av områdene blir minimalisert dersom unntak- og dispensasjons-
mulighetene som ligger i forslaget til forskrifter, blir brukt i større grad.

Det er behov for å tenke nytt i norsk naturvern. Vi kan ikke lengre kun tenke areal og
naturtyper når vi skal se på hvor godt vernet er i et gitt område, man må også vurdere hvor
strengt vernet er, om det beskytter mot bruk og aktiviteter som kan forringe natur-verdiene
og om det virkelig tar vare på naturen slik hensikten er.

Nærin slivets hovedor anisas'on —re ion Troms: mener det har vært en omfattende prosess,
ikke optimal i startfasen. NHO synes det er svært negativt at DN instruerer FM om å øke
vernearealet i disse tre områdene, Lindovara. Tverrelvdalen og Heggdalen. Naturtypen i de
utvidede områdene er enten karakterskog i Troms, eller innehar ikke spesielle verneverdier.
Lokalbefolkningen blir avskåret fra en av sine næringsaktiviteter som er vedproduksjon eller
skogbruk. NHO Troms ber om at dette blir overprøvd og omgjort.

Rett til erstatning for restriksjoner på bruksendring som krever offentlig tillatelse gjelder
bare dersom slik tillatelse var gitt før det ble kunngjort oppstart av verneplanarbeidet. NHO
Troms mener dette er en uheldig praksis som burde vært omformulert slik at alle som var i
søknadsprosess for tillatelse på tidspunktet for kunngjøring av oppstart av verneplanarbeidet
burde være erstatningsberettiget.

9.2. Generelle merknader fra sentral høring
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Statens landbruksforvaltnin : Statens landbruksforvaltning har ingen merknader til
forslaget. I verneforskriftene er det generelt tillatt med bl.a beiting, vedlikehold av
bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. Videre
er det gjort et generelt unntak fra ferdselsbestemmelsene for nødvendig transport i
forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Det er også spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser for nødvendig motorferdsel i forbindelse med utkjøring av
saltstein på snødekt mark samt hogst av etablerte plantefelt.

Forsvarsbygg: I to verneforslag har Forsvaret kontraktsområder hvor det foregår øvelser
som inkluderer bruk av lettere terrengkjøretøy, herunder skuter og beltevogn. Dette er
ovingskapasiteter som er svært viktige for Forsvaret i disse områdene og som eventuelt må
erstattes et annet sted dersom verneplanene blir vedtatt. Uttalelsen omhandler nå i all
hovedsak Skardet, se kap 10. Dersom det viser seg at det ikke er mulig å kombinere
verneformålet med Forsvarets aktiviteter, medfører verneforslaget at to nasjonale interesser
må veies opp mot hverandre på departementsnivå

Forsvaret: Verneforslaget omfatter områder der Forsvaret har interesser i form av
øvingsområder. Forsvaret og Statskog har en avtale om scooter- og beltevognløyper som
strekker seg fra området Altevatn til Reisa Nasjonalpark. Hensikten med disse løypene er å
gi Forsvaret mulighet til å gjennomføre øvingsvirksomhet som ikke får plass innenfor
grensene til skyte- og øvingsfeltene. Det er av stor betydning at loypenettet er
sammenhengende og at traseene går i områder som er sikre i forhold til skred. Flere av de
foreslåtte verneområdene vil avskj ære dette løypenettet. Se områdene Skardet,
Tverrelvdalen, (Revelva), Devddesvuopmi, Brennskoglia og Grønlia i kap 10. Merknader til
det enkelte område som foreslås vernet.

Forsvarets tilstedeværelse i Troms er betydelig. Samtidig er omfanget av båndlagte områder i
fylket relativt stort. Forsvaret ber derfor om at det tas høyde for at Forsvaret må kunne
gjennomføre aktivitet som ikke strider med formålet i områder som underlegges vern.

Kartverket: En del av forslagene til navn på verneområdene finnes ikke i Sentralt
stedsnavnsregister (SSR). Kartverket forutsetter at forholdet til stadnamnslova og SSR
bringes i orden med det første.

Sametinget: Konsultasjoner er utført i 2010 mellom flere reinbeitedistrikt/samebyer og FM i
Troms. Imidlertid registrerer vi at utformingen av verneforskriftene i liten grad er omhandlet
i disse møtene. Flere av reinbeitedistriktene /samebyene har i forbindelse med horingsrunden
uttalt at det bør innarbeides generelle unntaksbestemmelser for bruk av barmarkskjøretøy i
forbindelse med reindrift. Dette er pr i dag ikke innarbeidet i forskriftsforslagene.
Fylkesmannen i Troms arbeider med ferdigstilling av innstilling til DN. På bakgrunn av det
nevnte ber vi om at Direktoratet for naturforvaltning direkte kontakter berørte samiske
interesser for konsultasjoner om verneforslagene (med forslag til verneforskrift). Dette for å
avklare om det er grunnlag for å gå videre med verneforslagene, og eventuelt på hvilke
vilkår. Sametinget ber også om at Sametinget kontaktes av DN for konsultasjoner.

Direktoratet for mineralforvaltnina: Anmoder om at verneforskriftene åpner for leting og
undersøkelser av mineralske forekomster og at DMF gis adgang til sikring og tilsyn med
eventuelle områder med gammel gruvedrift. Viser til mineralloven med forskrifter.

9.3. Protokoll fra konsultasjon med reinbeitedistriktene
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6 reinbeitedistrikt og 2 svenske sarnebyer ba om konsultasjon med Fylkesmannen. Det ble
avholdt konsultasjoner i tiden 3.3. —7.9. 2010.

Fylkesmannen har forsøkt å trekke ut essensen av de 8 protokollene (av disse er 2 protokoller
skrevet i samme notat med to distrikt i hver). Se også kap 10 under hvert enkelt område.

Reinbeitedistriktene og samebyene informerte om sin drift og sine behov i verneområdene.
Det framgikk gjennom de fieste konsultasjonene at reindriften var positiv til beskyttelse av
beitearealer gjennom vern, men at de ikke ønsket restriksjoner på drift av reindriftsnæringen.
De mente at generelt unntak skulle gjelde for drift av reindriftsnæring. De ønsket ikke å søke
om dispensasjon for aktiviteter i næringen som barmarkskjøring, bruk av helikopter, uttak av
ved til brensel og gjerdestolper, tørr furu til opptenning, oppsett av midlertidig fangarm til
gjerde, samt tillatelse til bygging av nye gjerder.

Konklusjon fra konsultasjonene var:
Reinbeitedistriktet er informert om den planlagte prosessen for vern av skog på
Statskog SFs eiendom i Troms
Reinbeitedistriktet er invitert til befaring i området 2010. /Reinbeitedistriktet
ønsker at det blir felles befaring i området.
Fylkesmannen er informert om reinbeitedistriktet/samebyens bruk av områdene som
utredes for vern, og vil ta med opplysningene i det videre arbeidet slik at forskrifter
og avgrensninger kan tilpasses denne bruken.

Saarivuoma sameby ønsket i tillegg å bli tatt med i konsekvensutredningen av vernet som ble
spesielt foretatt for områdene i Målselv kommune.
Fylkesmannen har mottatt protokoller underskrevet av Johan Anders Eira, distriktsformann i
Gielas reinbeitedistrikt og Knut Nergård prosessansvarlig i skogvernprosjektet, mottatt
23.5.11, av Mikkel A.A. Gaup, styremedlem i rbd 42, mottatt 6.6.1, av Per-Gustav ldivuoma,
ordförande i Lainiovuoma sameby 29.5.11 og fra Saarivuoma sameby ved ordförande Per-
Anders Nutti 6.juni 2011.

9.4. Fylkesmannens tilrådning om generelle forhold

9.4.1 Omfan o vernebehov
N1NA —Skogforsk anslo i 2002 at 10 —30 % av skogarealet bør tilgodeses for biologisk
mangfold, som en kombinasjon av vern, miljøtiltak i skogbruket og ikke-hogst av 0-områder.
Av dette anslås vern av 4.5 % av den produktive skogen som et minimumsnivå på lands-
basis. For Nord-Norge unntatt Finnmark var det anslått et minimumsbehov for vern 3.7 % av
den produktive skogen. N1NA anfører at omfanget av vern heller bør ligge litt over minimum
enn litt under for å få robuste løsninger. Samtidig skal mange kriterier dekkes opp av
skogtyper. rødlistearter, geografisk fordeling og skogsonefordeling.

Fylkesmannens tilråding til DN her omfatter nær 1 % av produktivt skogareal i fylket. Etter
nye beregninger fra Fylkesmannen utgjør omfanget av produktiv skog i Troms som per i dag
er vernet i naturreservat eller nasjonalparker ca 2,9 % av produktivt skogareal i fylket. Med
områdene som inngår i tilrådingen til DN, vil skogvernet nå opp i 3,9 % av den produktive
skogen. Hvis en skal regne landskapsvernområder med skog inn i skogvernet, blir tallet på
vernet skog ca 5,4 % av den produktive skogen i Troms. I skogvernet ser en Nordland og
Troms i sammenheng, da naturgeografien er ganske lik i de to fylkene, med overlappende
naturgeografiske soner. Troms mangler likevel sør-boreal sone og sterkt oseaniske områder
som begge inngår i Nordland på kysten, mens Troms på sin side har områder med kontinen-
tale skoger i østlige deler av fylket, og små areal av kontinentale skoger i mellomboreal sone,
som eneste fylke i Nord-Norge. Ved nyere evalueringer i 2008 og 2010 er det pekt på et
utvalg av skogtyper med mangler for vern i Troms, se kap 3.Verneverdier.
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9.4.2 Av rensnin« av områdene
Fylkesmannen har i utgangspunktet lagt vekt på å få til en landskapsøkologisk avgrensning:
av områdene. Det vil si en avgrensning som omfatter kjerneområdene, det naturlige skog-
arealet omkring og et økologisk landskapsrom. Det er fordi den langsiktige stabiliteten for
naturskog vil være avhengig av områdets størrelse og dets naturlige form og avgrensing
(arrondering). Det er helheten i området som er verdisatt i de naturfaglige registreringene.
Dette fører til at det kan være bestand av yngre skog med i avgrensningen, og større og
mindre areal med uproduktiv mark. At noe yngre skog inngår i områder, mener vi er et lite
problem da skogen blir eldre etter hvert. At det inne i et stort skogsområde er skog av ulik
alder, kan bidra til en stabilitet i seg selv.

Det har kommet flere innspill for flere av områdene, med ønske om grensejusteringer eller at
området tas ut av verneplanen. Det kan være på grunn av ønske om skogbruk, nærhet til
bebyggelse og gårdsbruk i drift, vannforsyning, areal til samfunnsutvikling. Forsvarets
øvingsvirksomhet og løyper, turisme og idrett. Fylkesmannens overordnede holdning er
prinsippet om en landskapsøkologisk avgrensning, men i balanse med konkrete interesser
som er meldt inn under høringen. Hvis et område skal vernes på grunn av viktige
naturverdier (biologi), må området ha en form, avgrensning og biologisk stabilitet som er
tilpasset dette formålet. Forholdet mellom slike innspill og Fylkesmannens tilrådning
kommenteres under de enkelte områdene.

For en del områder har Fylkesmannen foreslått kompromiss ut fra inngrep/skogtilstand, i
forhold til tunge interesser og ønske om mest mulig enighet i prosessen. En del slike hensyn
er tatt i arbeidet før høring av denne verneplanen, blant annet gjennom den nedsatte arbeids-
gruppa, innspill til oppstartmelding og møter og befaringer med kommuner og lokalkjente.

Kjerneområdene er vist på kartet for hver enkelt lokalitet i høringsrapporten, (unntatt for
Gearpmesordda i Nordreisa, der kjerneområde nr. 2 og nr. 1har falt ut på kartet). Kjerne-
områdene blir ikke kartfestet i selve vedtakskartet for vern.

9.4.3 Kommentarer ku ttet til forskriftene
Det har kommet ganske mange innspill om forskriftene. Mange av innspillene går ut på at de
som driver primærnæring innen jord, skog og reindrift ikke ønsker å få nye restriksjoner på
sin drift ved å måtte søke om tiltak som tidligere var tillatt i næringen. Det gjelder både
reindriften for hogst og motorferdsel på barmark og bruk av helikopter, men også gård-
brukere, lokalbefolkning og andre for opptil alle tiltakene som i høringsutkastet var satt som
søknadspliktige. Flere av områdene ligger nært til gårdsbruk og er beite- og hogstområder.

§ 2 Formål 

Sametinget og Miljøverndepartementet har inngått en avtale om retningslinjer for
verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder og som skal ligge til grunn ved
konsultasjoner om samiske interesser i verneområdene. Fylkesmannen har lagt dette til
grunn, og har tilrådd at de samiske interessene inngår i formålsparagrafen, ved at formålet
omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

s 3 Vernebestemmelser
En del høringsparter' har kommentert punktet om forbud mot teltleirer, idrettsarrangementer
eller andre større arrangementer, og at det må søkes om unntak fra forbudet for slike
arrangement. ('Troms orienteringskrets, Troms idrettskrets, Nordreisa idrettslag, Siri —Janne
Koht, lokalbefolkningen i Reisadalen og Oksfjorddalen, Norsk Ornitologisk forening
avdeling Troms, og Overbygd Jeger- og Fiskerforening med flere)
Det er særlig idrettsarrangement i regi av orienteringssporten som har vært omtalt. De fleste
har ment at det generelt må være tillatt i områdene å trene til eller å arrangere orienterings-
løp. Det gjelder særlig to områder i Nord-Troms (Lindovara og Røykeneselva) der det blir
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tidlig snøbart. Troms Idrettskrets har spesifisert en anbefaling om at områder som omfattes
av o-kart gis tillatelse til treninger og orienteringsalTangement, som en generell tillatelse.
Norsk Ornitologisk forening mener at slike løp ikke må tillates i yngletiden for fugl og vilt.

Noen få høringsparter (Øverbygd jeger- og fiskerforening, Lokalbefolkningen i Nordreisa og
Oksfjord) har kommentert forbudet mot teltleirer spesielt. De synes det er vanskelig å skille
mellom hva som er teltleir og hva som er tradisjonell telting etter friluftsloven. Øverbygd
jeger- og fiskerforening arrangerer opplæring i jakt og fiske med overnatting i telt og barene
og ungdomsleirer, og lurer på hvor mange telt som vil være søknadspliktig. De lurer også på
om tradisjonell telting etter friluftsloven er tillatt. Vanlig telting er ikke nevnt som forbudt i §
3, og er dermed tillatt i naturreservatene etter friluftsloven. Fylkesmannen har ikke diskutert
problemstillingen om teltleir spesielt i høringsutkastet, men mener at noen telt, skoleklasse
på tur, tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av ideelle foreninger, barnehager mv, ikke
omfattes av forbudet. Hvis det er snakk om større teltleirer, med flere deltakere enn en
skoleklasse, ca 30, så har dette vanligvis vært regulert etter søknad. Men Fylkesmannen
mener at det er vanskelige grensetilfeller og at påvirkningen på verneverdiene over tid heller
kan være bestemmende og foreslår derfor følgende konklusjon:

Konklusjon: Fylkesmannen tilrår at verneforskriftens § 3. punkt 4.: "Bruk av naturreservatet
til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt" tas ut av § 3 i
verneforskriften for alle områder. Fylkesmannen mener at forholdet til verneverdiene for
disse aktivitetene kan ivaretas gjennom å se til at formålet med vernet til enhver tid ikke er
redusert som følge av for intens bruk til o-løp, andre idrettsarrangement, teltleirer og andre
større arrangementer. Fylkesmannen har ikke rettet dette opp i forskriftene ved å ta vekk
forbudet i § 3 nr. 4 eller fierne søknadshjemmelen i § 7. nr. I.

4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene
§ 4 definerer aktivitet som er generelt unntatt fra forbudet i § 3 i forskriften, mens § 7
spesifiserer aktivitet som kan unntas etter søknad.

Mange uttaleparter ønsker en dels omfattende flytting av unntak som er søknadspliktige over
til § 4 som generelle unntak. En horingspart har listet opp de fleste eller alle punktene i § 7
som de ønsker over til generelle unntak i § 4 eller § 6. I tillegg kommer en rekke punkt i
forbindelse med reindrift, som kommenteres for seg selv.

Dette berører oppbyggingen av verneforskriften for naturreservat og hvilken grad av
reguleringsmekanismer det er (eller ikke er) for ulike inngrep og virksomhet i et natur-
reservat. Disse generelle ønskene om grunnleggende endring av forskriften, går ut over
fylkesmannens handlingsrom i saken og fylkesmannen må derfor sende disse spørsmålene
videre for sentral vurdering. Fylkesmannen kommenter enkelte punkter.

Vedlikehold av eksisterende b onin er, anle o andre innretnin er:
Fylkesmannen tilrår å ta dette punktet inn i alle forskriftene. I høringsutkastet var dette
punktet bare tatt med der det var kjent at det var bygninger og anlegg. Det har i ettertid
framkommet at det finnes noen bygninger og anlegg i enkelte områder og som ikke var kjent
da forskriften ble utformet. Fylkesmannen har derfor tilrådd å ta med punktet i alle områdene
for å være sikker på at det finnes en hjemmel til å vedlikeholde dem. Nødvendig
motorferdsel i tilknytning til dette vedlikeholdet reguleres av § 7 etter søknad.

Merkin r ddin o vedlikehold av stier

Side 20

Side 44



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

Rydding av eksisterende stier inngår i § 4 generelle unntak. Punkt 5. Etablering, merking og
vedlikehold av stier reguleres gjennom § 7. Det kan da tenkes oppmerking av nye stier etter
søknad.

Skiloyper
I Lindovara er det en trase for skiloype som regelmessig kjøres opp med snøskuter og som er
avmerket på friluftskartet for kommunen. Denne praksisen bør kunne fortsette. Noen andre
horingsparter uttaler at det er skiløyper i områdene og som onskes kjørt opp.
Skiløyper er forskjellige, alt fra faste traseer som er brukt gjennom mange år, til loyper som
kjøres opp mer sjelden. Fylkesmannen tilrår at vanlige skiløyper ikke legges inn på
vernekartet, men at forvaltningsmyndigheten gjennom § 7 kan godkj enne traseer for
oppkjøring av skiloyper. Dette gir best fleksibilitet hvis man ønsker å endre trase eller foreslå
nye traseer. Dette medfører at forvaltningsmyndigheten vil kunne godkjenne de skitraseene
en har fått opplysning om før aktuell skisesong. Fylkesmannen råder til at tillatelser vil
kunne gjelde for flere år.

Hogst av ved

Flere høringsparter ønsker å kunne hogge ved i områdene gjennom generelt unntak i § 4,

dels til eget bruk og for ett område til salg. Det gjelder både gårdbrukere og lokalbefolkning
som bor i nærheten av områdene. I alle de foreslåtte områdene er det skogsbiotoper med til
dels gammel skog, sårbare naturmiljo og sjeldne arter. Fylkesmannen mener at det ikke kan
være bestemmelser som tillater hogst i sårbare skogsmiljø. 1motsetning til "skånsomt uttak
av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet", er hogst mer omfattende tiltak der trær og
skog raskt kan felles med motorsag. og arter eller biotoper kan forsvinne.
I de få områdene som har beboelige hytter er det tatt inn bestemmelse om at det kan ryddes
kratt og trær inntil 1 daa rundt hytter gjennom § 4 som generelt unntak, og gjennom søknad
og behandling etter § 7 kan det gis tillatelse til hogst av bjørkeved og gran til ved til
eksisterende hytter i områdene etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
Fylkesmannen vurderer at det stor sett kan tas ved til hytter i de 2-3 områdene som har
hytter, uten at det kommer i konflikt med verneverdiene. Men en kan ikke ha et regelverk
som tillater felling av f.eks 200 —600 år gamle trær, eller trær med sjeldne arter.
Fylkesmannen har også vurdert å tillate hogst generelt etter § 4, men med forbud i
kjerneområder. Det blir imidlertid for komplisert, og mange verdier ligger mellom
kjerneområdene. Den beste og enkleste losningen er hogst av ved gjennom § 7 etter plan. En
slik plan kan være svært enkel, en kartskisse og tekst, kanskje til sammen en A4-side.

Ho st av ran lantefelt
Hogst av etablerte granplantefelt er tillatt etter søknad i de 6 områdene der vi kjenner til
plantefelt. Av hensyn til dyre- og fugleliv og for å kunne skåne eventuelle andre natur-
verdier, er dette regulert gjennom § 7.

Kartle in av mineralske forekomster
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) anmoder om at verneforskriftene åpner for
grunnleggende kartlegging av mineralske råstoffer og at undersøkelsesarbeider kan utføres
uten terrengirmgrep. Det anmodes også om at DMF gis adgang til sikring og tilsyn med
eventuelle områder med gammel gruvedrift. De viser til mineralloven med forskrift.
Fylkesmannen har ikke kjennskap til hvordan slike undersøkelser foregår og har ikke
anbefalt noe eget punkt om dette i verneforskriften.

Motorferdsel 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene i 5
I § 5 reguleres ferdselen, og det fastslås at motorisert ferdsel i naturreservatet i

utgangspunktet er forbudt. § 6 gir generelle unntak fra forbudet om motorferdsel. Unntak
etter søknad er listet i § 7.
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Mange høringsparter har anførsler om motorisert ferdsel. Generelt skal motorisert ferdsel i
utmark begrenses, noe som er en intensjon i motorferdselsloven. I forskriften til natur-
reservat er motorisert ferdsel i utgangspunktet forbudt, og med unntak enten hjemlet
gjennom § 6 (direkte unntak fra ferdselsbestemmelsene) eller § 7 (unntak etter søknad).
Direkte unntak er det hjemmel for (§6) f.eks til uttransport av syke og skadde beitedyr når
dette meldes til oppsynet i forkant, redningsoperasjoner, ferdsel på snødekt mark for
reindriften mv.

Mange høringsparter ønsker til dels omfattende flytting av søknadspliktige umnakspunkter
fra § 7 over til generelle unntak fra ferdselsreguleringene (§ 6). Flere av uttalepartene har gitt
uttrykk for et ønske om at jord- og skogbruksdrift har behov for de samme tilpasninger til
næringen i verneforskriften både med hensyn til motorisert ferdsel og andre forhold, som det
ser ut til gjelder for reindriftsnæringen.
Uttalelsene omhandler motorisert uttransport av felt storvilt, utkjøring av saltstein, fOrog
utstyr i landbruket vinterstid og på barmark med ATV, tilsyn med dyra, hente syke og
skadete dyr med motorisert kjøretøy uten å varsle oppsynet først, bruk av helikopter for
vedlikehold av kraftanlegg uten søknad.
I tillegg kommer en rekke punkt i forbindelse med reindrift som kommenteres for seg i eget
punkt.

Disse innspillene berører i sum oppbygningen av verneforskriften for naturreservat og hvilke
hensyn og hvilken grad av reguleringsmekanismer det er (eller ikke er) for ulike inngrep og
virksomhet i et naturreservat.

Disse generelle ønskene om grunnleggende endring av forskriften for naturreservat, går ut
over Fylkesmannens handlingsrom i saken, og Fylkesmannen må derfor sende disse
spørsmålene videre til sentral vurdering. Fylkesmannen kommenterer noen punkter.

Uttrans ort av felt el er påpekt av i alle fall en part, Øverbygd Jeger- og Fiskerforening
(0JFF). De påpeker at forskriften har generelt unntak i § 4 for nødvendig uttransport av felt
elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. ØJJF mener at det er
nesten umulig at lett beltekjøretøy ikke setter varige spor i terrenget. De er usikre på hva som
menes med "lett beltekjøretøy" og kommenterer at i Forsvaret er lett beltekjøretøy Beltevogn
206 og mener begrepet bør deflneres også i verneplanarbeidet. Videre ønsker de at "varige
spor i terrenget" må defineres (5, 20 eller 100 år?). Fylkesmannen opplyser at det kan søkes
om annen uttransport i § 7 og tilrår at flerårige tillatelser kan gis.

Sko bruk oa nærin svirksomhet i bakenforli ende områder
Dette temaet er tatt opp som et hinder for skogbruk og næringsvirksomhet i ett til to tilfeller
generelt uten at det er konkretisert hvor dette er et problem for hogst. Fylkesmannen er av
den oppfatning at adkomst til bakenforliggende skog ikke er et stort problem for skog-
næringen i de områdene som foreslås, de fleste områdene har enten ikke skog bak, eller har
andre adkomster som gjør skog tilgjengelig.

Trans ort 'ennom et område til bakenforli aende område:
Verneområdet vil kunne stenge for en mulig etablering av snøskuterloyper for rekreasjon og
turisme gjennom området, som i Tverrelvdalen. Forsvaret har også pekt på verneområdene
som mulig hinder for å kunne ferdes gjennom områder uten fare for snøskred.

Motorisert ferdsel for vedlikehold av by ninaer oa anlea mv.
Behovet for motorisert ferdsel for vedlikehold varierer mye, fra bruk av tungt utstyr f.eks
ved vedlikehold av kraftlinjer, til lettere kjøretøy for enklere vedlikehold. Fylkesmannen har
tilrådd tatt inn en generell vedlikeholdsparagraf med åpen formulering for alle områdene for
å sikre at anlegg en ikke kjenner til som står i området også har en hjemmel. Det vil si
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vedlikehold av f.eks merket sti, tilrettelagt sti, byninger. 1§ 7 spesifiseres i tillegg mulighet
for vedlikehold av de konkrete bygninger og anlegg vi kjenner til.

9.4.4 Forskriftene i forhold til reindriftsnærin en
Forskriftene omtaler reindriftsnærinQen konkret i følgende underkapitler: § 2 verneformål
(bevaring av det samiske naturgrunnlaget), § 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene,
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser, § 11 Forvaltningsmyndighet (Samiske
interesser, reindriftsnæringen inngår).

Utgangspunktet for tilrådingen som angår samiske interesser er det grunnlaget som er skapt
gjennom tidligere drøftinger mellom Miljøverndepartementet og Sametinget om forskrifter i
verneområder, herunder i forbindelse med avtale om konsultasjonsordning.
Deretter er innspill og lokale forhold sett i forhold til dette. Fylkesmannen tilrår tilpasninger
for reindriftsnæringen fordelt mellom § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene), unntak
uten søknad og § 7 (Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser), dispensasjon etter søknad.

1utformingen av forskrift i horingsdokumentet ble Sametingets anmodning i brev 5.5.2009
tatt inn i formålsparagrafen § 2, i § 4 om skjæring av sennegress, uttak av ris og sløyd-
materiale mv, § 6 om motorisert ferdsel på snødekt mark. I § 7 er tatt med spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser som det kan søkes om, videre § 11 om Forvaltningsmyndighet.

Samiske interesser påpeker i stor grad at ivaretakelse av arealgrunnlaget gjennom vern også
er til fordel for ressursgrunnlaget for reindrift, så fremt reindriftsnæringen ikke blir pålagt
restriksj oner.

horingen har mange parter, inkludert Sametinget, reindriftsadministrasjoner og flere
reinbeitedistrikt og svenske samebyer bedt om at samtlige unntakspunkt vedrørende reindrift
legges inn under § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene og § 6 Generelle unntak fra
ferdselsbestemmelsene. Argumentene for dette er basert på reindriftens særstilling som
urbefolkning, at reindriften ikke utgjør noen trussel mot naturverdiene, at det vil være
praktisk vanskelig for reindriften å måtte søke om tillatelse til aktiviteter som er viktige
element i deres næringsutøvelse og samiske kultur. Horingsparter påpeker også at gamle og
nye vemeområder i samme distrikt, gjør det vanskelig og nærmest ikke mulig til enhver tid å
ha oversikt over regelgrunnlaget, i og med at reindriftsutøvelsen forflytter seg i terrenget.
Det vises her til de retter reindriftsnæringen har etter reindriftsloven.

De aktuelle punktene gjelder motorisert ferdsel på bannark, uttak av ved, uttak av virke til
samisk husflid og sløyd, uttak av materiell for vedlikehold av gjerder (gjerdestolper) oppsett
av midlertidige gjerder, rydding av trekk- og kjøreleier, skjæring av skohøy, uttak av ris til
gammer mv, jfr. reindriftslovens §§ 19 —26.

Forholdet mellom etablering av verneområder og samiske rettsstatus generelt er et spørsmål
som tidligere er dratet i sentrale fora. Høringspartenes synspunkter videreformidles for
vurdering i den sentrale behandlingen av verneplanen.

Fylkesmannen er enig i at det må unngås et omfattende søkeregime som nevnt over. På den
annen side er det viktige og sårbare biologiske element i de foreslåtte naturreservatene. Det
er både sårbare og sjeldne naturtyper og arter dels tilknyttet gammel skog og ulike skogtyper
/naturtyper og svært gammel skog i seg selv, med furu på 100-600 år. .

Etter fylkesmannens mening er det nødvendig faglig sett at de sårbare naturverdiene som
danner grunnlaget for verneformålet er beskyttet mot alle tiltak som utgjør en fare for
verdiene. På den andre siden er flere av de foreslåtte områdene relativt store, og områdene
med spesielt sårbar status utgjør noen steder mindre areal innenfor områdene. Områdene er
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derfor i det hele robuste i forhold til den samiske virksomheten. I betydelige områder kan
samer ta ut ved, drivingsleier kan ryddes, materialer kan tas for sloyd uten at det er konflikt
med verneinteresser. (På den annen side er det er likevel ikke ønskelig at man i et natur-
reservat for eksempel regelmessig tar ut særegne vekstforrner som rikuler for bearbeiding til
sløydartikler). Det er således i utgangspunktet ikke noen stor konflikt mellom de samiske
bruksinteressene og områdenes verdier i seg selv. Spørsmålet er å etablere en forskrift som
både ivaretar verneverdiene og som samtidig er praktisk og fleksibel i forhold til samiske
interesser i områdene.

En utfordring er: Er de sårbare områdene så klart avgrenset og konkrete at et reservat kan
inndeles i ulike soner i en forskrift i forhold til reindrift. Her er områdene forskj ellige.
Kjerneområdene er biologisk viktige områder, de viser at en naturtype er konsentrert på et
areal. Helheten er likevel viktig. I Brennskoglia er f eks kjerneområdene spredt over hele
området. I Lindovara er det en verdifull mosaikk av kalkfuruskog og kalkbjørkeskog som
ikke er avgrenset som kjerneområde, og spredte sjeldne arter de to kjerneområdene. I
Sandelvdalen er de fleste kjerneområdene konsentrert til nederste, østligste del. Gradert
inndeling av reservat i soner blir i utgangspunktet komplisert som en generell sonering vist
på kart og inkludert i forskrift.

Spørsmålet er derfor hvilke mekanismer som både ivaretar verneformålet og gir praktiske og
fleksible løsninger for reindriften. Distriktsplanene godkjennes i dag av reinbeitedistriktene
Distriktsplaner er derfor ikke egnet til å gi en formell status tilknyttet verneforskriftene. Som
en mulighet flerårig horisont er forvaltningsplan mest hensiktsmessig, f.eks ved bruk av
kjøretøy på barmark.

Sametinget henviser i sin uttalelse til at flere av reinbeitedistriktene og samebyene har uttalt
at det bør innarbeides generelle unntaksbesternmelser for bruk av barmarkskjøretøy i
forbindelse med reindrift og at dette ikke pr nå er innarbeidet i forskriftsforslagene.
Fylkesmannen vil for noen av områdene kunne tilrå å utarbeide forvaltningsplan for spesielle
tema, f.eks for kjøring på barmark og for uttak av ved. En forvaltningsplankan være svært
enkel og rettet mot aktuelle tema. Den kan da bygges opp omkring reindriftens reelle behov
og virksomhet, basert bl.a. på distriktsplaner, og vedtas for et visst antall år, med forutsatt
rullering, og reindriften kan innenfor disse rammene utøve sin virksom uhindret og uten et
kontinuerlig søkeregime.

Spesielle tema - reindriftsnæring

Rvddin av fl tteleier for rein o k'øreleier
Få distrikt har spilt inn dette temaet. Fylkesmannen mener at eksisterende flytte- og
kjøretrase i reindriften skal kunne vedlikeholdes. For ett område er det tatt inn i veme-
forskriften i høringsutkastet at denne kan ryddes etter søknad og plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

Motorisertferdsel

Omfatter bruk av snøskuter på snødekt mark, bruk av terrenggående kjøretøy på barmark,
samt start og landing med helikopter og fly. Motorisert barmarkskjøring benyttes i dag i
varierende grad, ulikt fra distrikt med omfattende bruk av barmarkskjøretøy, til distrikt med
sporadisk bruk. Distriktene påpeker at uansett situasjon i dag, vil bruk av barmarkskjøretøy
være meget aktuelt i framtida. En del distrikt bruker også helikopter (og fly) til driving av
rein og til frakt av utstyr. Noen distrikt har beskrevet vanligste kjøreveg.

Fylkesmannen tilrår at bruk av snøskuter reguleres gjennom § 6 og barmarkskjøring og
start/landing med helikopter (og eventuelt fly) i hovedsak gjennom § 7 og forvaltningsplan.
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Brensel uttak av virke "erdestol er mva
En del parter har bedt om at disse punktene blir lagt inn i forskriftenes § 4 Generelle unntak.
Flere distrikt og særlig to av samebyene har påpekt hvor de har behov for å ta ut brensel til
sommerboplass. Vedhenting trenger ikke være problematisk i det store bildet, men må ikke
berøre sårbare områder. Dette spørsmålet vises til § 7 og forvaltningsplaner. Det kan
vurderes tatt inn også virke og gjerdestolper.
Fylkesmannen har ikke tatt inn henvisning til forvaltningsplaner i alle forskriftene om uttak
av brensel i reindriftsnæring i § 7 men vil tilrå en slik henvisning.

0 settina av nødvendiae midlertidi e a'erder for bruk i reindriften
Fylkesmannen har tatt dette inn som et § 7-punkt.

Med dette er reindriftsnæringens stilling i forskriftene omhandlet gjennom formålsparagrafen
i § 2 om bevaring av samisk naturgrunnlag i formålsparagrafen for vernet, i § 4 og 6 ved en
del direkte unntak og § 7 og anbefales de koplet til forvaltningsplan og flerårige dispensasjo-
ner, og gjennom § 11 ved at samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som
etableres.

9.4.5 — Erstatning
Noen få parter har tatt opp spørsmål om erstatning. Dette spørsmålet ivaretas av de sentrale
myndigheter, og Fylkesmannen videresender de lokale påpekinger og prinsipielle krav i den
forbindelse. Konkrete krav rettes til Mi1j øvern departernentet.
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10. Merknader til det enkelte område som foreslås vernet

Nr 1. Njemenjaikojohka naturreservat i Kvænangen kommune

Areal: dekar, herav dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
** - regionalt verneverdig

Naturtyper: Den nordvendte lisida har gammel, grov løvskog med mest bjørk, men og en
del selje og rogn samt en del svartvier og gråor i fuktigere partier. Stående og liggende død
ved flns rikelig. De ulike bjørkeskogstypene er engskoger med gras og bregner i feltsj iktet.
Blokkmark og bergvegger gir mange voksesteder for mose, lav og sopp. Rik berggrunn
gjenspeiles i liten grad i skogbunnen. De nordvendte skråningene har lite sol og langsom
uttørring.

Mangelinndekking: Middels. Dekker mangel i bekkekløft og gammel lauvskog.

Verneinteresser:Lokaliteten har middels store naturverdier. Gammel lauvskog i større
bjørkeskogsli, bekkekløft i ostlige deler av Njemenaikojohka og kalkrik fjellvegetasjon på
fjellet Corrovarri gir området verdi. Området er relativt artsrikt med en artsrik lavflora på
steinblokker som lungenever og gamle trær, kalkrik fjellflora, og 6 rødlistearter hvorav en
fiellplanteart er truet.

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gammel bjørkeskog
og en bekkekloft med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.
Njemenjaikojohka naturreservat inneholder ei bratt, nordvendt løvskogsli med eldre
bjørkeskog som er variert og urørt og med en rik lavflora, gammelt ospeholt, gråor-heggskog
på flommark, en markert bekkekløft langs elva og rike rabber i tje11et med kalkkrevende
fjel lplanter.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Elva Njemenjaikojohka er regulert og vann overført til Corrujavrit. Konsesjonsvilkår bla at
flomløp ikke skal hindres av isgang; ikke større flomvannstand enn før mv. Traktorvei.
Furuplanting på flata sør for gården Vangen. Gamle tufter.

Lokale hørin suttalelser

Statskocr SF re ion Troms: Regionalt verneverdig område med middels mangelinndekking.
Tilsvarende finnes i de andre områdene i Nord-Troms. Foreslår landskapsvernområde som
verneform og inkludering i Kvænangsbotn landskapsvernområde, vil få ett verneområde som
er enklere administrativt. Får en hel bekkekløft i landskapsvernområdet.

Abborassa reinbeitedistrikt konsultas'on : Reinen beiter i skoglia i Njemenjaikujohka om
våren og i sopptiden om høsten. De merker ikke inne i området, men ved grensen mot
Finnmark om høsten. Driftsmonsteret er lart om. Gamle kjørespor på toppen av Corrovarri
er spor fra tidligere driftsmonster.
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Kvænano-en kommune: Vedtak i Kvænangen Formannskap 25.4.2013
"Bruk er det beste vern. Kvænangen kommune har en mangfoldig natur og kultur. Den
forvaltes best gjennom at det gis muligheter for tradisjonsbruk av lokalbefolkningen. Det
foreslåtte verneområdet vilutestengelokalbefolkningens muligheter til å nyttiggjøre seg
området med tanke på næringsinteresser og utvikling av kommunen. Kvænangen kommune
har samlet sett nok areal som er vernet. Kvænangen kommune går i mot forslaget til
verneplan slik det er framlagt". Forslaget fra Kp/AP ble enstemmig vedtatt satt opp mot
rådmannens innstilling.

Troms skogselskap 

I nordvest bør kote 100 følges, gjerne noe høyere av hensyn til ressursgrunnlaget til Vangen
gård.

Kvænan en kraftverk AS: Viktig at Kvænanen kraftverk får drifte og vedlikeholde
vannveiene i samsvar med gitte konsesjoner.
Til verneforskriften: Kvænangen kraftverk AS ber om justering av forslag til forskrift om
Njemenjaikojohka naturreservat: §5, nytt punkt 2: I forbindelse med gjennomføringen av
gjeldende konsesjonsvilkår kan Kvænangen Kraftverk AS bruke luftfartøy, berunder start og
landing, i Njemenjaikojohka natureservat. § 4.8 er ok og § 6.5 er OK.

Nordkalottfolket Alta: Ber om at forslaget til vern av Kvænangsbotn/Njemenjaikojohka
legges død snarest. Utmarksbruken drevet av alle grupper og bygdefolket. 100-150 personer
bor i nærområdet, ca 500 sør for Baddereidet. 10-15 gårdsbruk tidligere, nå 2-3 i drift som
bruker området til beite. Jordene på de fleste brukene slås. Ny generasjon gårdbrukere med
økologisk land- bruk, utmarksbeiter og grovfor. Utrnarksbeiter ventes å bli viktigere.
Område tett inn på bebyggelsen i Kvænangsbotn i beiteområder, og sankeområder.
Lokalbefolkningen via sine bygdelag ønsker å gå til sak mot staten med krav om at det er
bygdefolket som er rettmessig eier av utmarksområdene. I påvente av resultatet må
verneprosessen stoppe. Ikke oppdatert undersøkelser om planter.

Kvænan en ven- o s'øsameforenina: Er imot mer vern. Vi krever arbeidet stoppet til det
foreligger planverktøy for eksisterende område, og det har blitt gjort en konsekvensutredning
for befolkningen og næringslivet, med det totale verneområdet som utgangspunkt.
Det må og vektlegges at vi er inne i en lokal prosess som har som formål å avdekke om
Statskog SF er de reelle eierne av området, som av lokalbefolkningen alltid har blitt sett på
og benyttet som en Almennin. Vi krever at prosessen blir avsluttet i påvente av utfallet
rundt eierskap. Vil ha navnet endret til "Niernenaiko(joki eller elva)".
Et vern av flatene innover vil være til hinder for gjeting og tilsyn av beitende husdyr,
vedhogst, uttak av tømmer, uttak av tjæreved, trekking av løyper, vedlikehold av hytter,
veier osv og vil vanskeliggjøre adkomsten til bakenforliggende områder som allerede er
vernet.
Ber om at det spesifiseres muligbet for brenning av tjæremile og uttak av tjæreved og
transport med snoskuter eller mulighet for dispensasjon for bruk av traktor eller firehjuling.
.."For å veie opp denne skjevheten krever vi derfor minst like rettigheter for ferdsel, bruk og
vern for lokalt tradisjonelt næringsliv (herunder bl.a. landbruk og skogbruk) som for
reindriften.

Kvænan en Jeoer- o fiskerforenin er i utgangspunktet imot mer vern i indre Kvænangen,
spesielt dersom vernebestemmelsene er i stor konflikt med lokalbefolkningens bruk av
området. Mesteparten av det foreslåtte verneområdet er i dag ikke i konflikt med lokale
interesser. Det er et lite område på flata i nord mellom Njemenaikojohka og fjellfoten
hoydekote 100 meter, fra vestsiden i verneområdet til Tverrfiellet, hvor konfliktnivået er
meget stor i forhold til lokalbefolkningens bruk. Området har i flere århundre vært og er
fortsatt et meget viktig område for uttak av trær til brensel. Det er også konflikt i forhold til
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elgjakt da det ikke lenger kan ryddes i de gamle skytegatene og heller ikke utføres nødvendiz
transport. Det anbefales derfor meget sterkt at dette området fiernes fra verneplanen.
I tilleggsuttalelse har KJJF lagt ved kart med foreslått ny avgrensing og begrunner denne i
tillegg med at da kan tre gamle kvænske slåttemarker Johan J slåtten, Henrik S slåtten og
deler av Petter S Slåtten, bli utenfor verneplanen. Ber egentlig om at i øst følges kote 140 for
å få hele Petter S slåtten utenfor verneplanen. Det er en vei fra elva og opp til denne slåtten,
og en kan se gamle tufter.

Sentrale hørinosuttalelser
Kartverket v/Ida Rørb e Sentralt stedsnavnre ister SRR : En del av forslagene til navn på
verneområdene finnes ikke i Sentralt stedsnavnsregister (SSR). For sjekk av hvilke navn det
gjelder se www.sestedsnavn.no.  Kartverket forutsetter at forholdet til stadnamnlova og SSR
bringes i orden med det første.

Såmedi oi/sametin ets stedsnavnf eneste: Riktig navn på samisk er Njemenjåikkujohka i
nominativ, og i genitiv sammen med naturreservatbetegnelsen Njernenjåikkujoga
luonddureservåhtta

S råkrådet. Kvensk stedsnavnf eneste —Paikannimi alveus: Riktig navn på kvensk er
Niemenaikunjoki i nominativ og i genitiv sammen med naturreservatbetegnelsen
Niemenaikunjoen luononreservaatti.

F Ikesmannens tilrådnin
(Det ble meldt oppstart på et areal på 17 647 dekar i forste omgang, men en del av dette arealet var felles med
areal i prosess i Kvænangsbotn landskapsvernområde. Tidlig etter melding om oppstart av skogvernet, ble det

besluttet å redusere oppstartarealet til å gjelde området sor for Njemenaikujohka vestover til kraftlinje).

I alt ble oppstartarealet da 5000 daa. Høringsforslaget ble deretter redusert med ca 920 daa
før horing til 4080 daa. De viktigste ankepunktene mot vern er lokal bruk av området til
hogst av ved til brensel, tynning av skog til skytegater ved elgjakt, ønske om uttak av ved til
tjærernile, uttak av never til tjæremiler, lokalitet for tjærerniler, og ønske om mulighet for
motorisert ferdsel i forbindelse med disse tiltakene. Også utmarksbeite er nevnt og at det
ventes økning av beitedyr.

Avgrensning: Fylkesmannen tilrår å ta ut sletta sør for Vangen som er tilplantet med furu i år
2000, ca opp til kote 75-80. Den nordvendte bjørkelia med gammel løvskog ivaretas da.
Lungenever på steiner vest i lia er godt utviklet og er ett av de nordligste funnene for denne
signalarten for gammel skog her i landet, og er eneste funn i Kvænangen kommune.

Navn: Fylkesmannen foreslår tilføyelse av kvensk og samisk navn i tillegg til det norske:
Njemenaikunjoen luononreservaatti/Njemenjåikkujoga luonddureservåhtta

Endring av vernefOrin: Statskog mener at området bør innlemmes i Kvænangsbotn
landskapsvernområde, at en da vil få med en hel bekkeklat og får ett større område som er
enklere å administrere. Fylkesmannen tilrår at området vernes som naturreservat, da dette er
eneste verneform som ivaretar skogvern på en god nok måte, da hogst og skogbruk i
utgangspunktet ikke er tillatt i naturreservat.

Forskrift: Kvænangen Kraftverk AS har spilt inn at de ønsker å kunne bruke luftfartøy
inkludert start og landing for drift og vedlikehold av vannveiene, uten søknad, i samsvar med
gitte konsesjoner. De vil ha tilføyd et nytt punkt 2 til § 5 i verneforskriften i den forbindelse.
Fylkesmannen mener at dette er unødvendia., da muligheten for å lande med luftfartøy uten
søknad for gjennomforing av konsesjonsvilkår alt er oppfylt i § 6 punkt 5. Dersom
Kvænangen Kraftverk AS trenger ytterligere vedlikehold av mulig anlegg i indre del av
naturreservatet, kan dette inkluderes i en ny bjemmel i § 6 og/eller 7 som også inkluderer
motorferdsel, inkludert bruk av helikopter. Det er ikke gitt konkrete opplysninger om dette.
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Kvænangen qven- og sjosameforening ber om spesifisert mulighet for brenning av tjæremile
og uttak av tjæreved og transport med snoskuter eller mulighet for dispensasjon for bruk av
traktor eller firehjuling. Slik naturreservatet foreslås av Fylkesmannen, vil det bli lite
furuskog/og tyristubber igjen som kan være grunnlag for tjæremiler.

0 summerin av endrin er i forskrift:
N Endrin

2 Naturreservatet dekker et totalareal
	 dekar landareal

4. 4.nr. 9 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger som
er i bruk på vernetidspunktet.

4 4 nr. 10 Fjerning av mindre mengder kvist
i forbindelse med storvilf akt

7.	 Nr.11 f. Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr. 9

Be runnelse
Slette tilsådd med furu og 2 gamle
kvenske slåtten er i vest tas ut.
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet
Innspill fra Kvænangen Jeger- og
fiskerforenin som hens ntas.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV NJEMENAIKOJOHKA
NATURRESERVAT/NJEMENAIKUNJOEN LUONONRESERVAATTI/
NJEMENJÀIKKUJOGA LUONDDURESERVÀFITTA I KVÆNANGEN KOMMUNE,
TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 201 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gammel bjørkeskog
og en bekkekløft med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.

Njemenaikojohka naturreservat inneholder ei bratt, nordvendt løvskogsli med eldre
bjørkeskog som er variert og urørt og med en rik lavflora, gammelt ospeholt, gråor-
heggeskog på flommark, en markert bekkekloftlangs elva og rike rabber i fjellet med
kalkkrevende fiellplanter.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensning
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Kvænangen kommune : 33/1

Naturreservatet dekker et totalareal på 4080 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøvern-
departementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.
Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder. andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
camping-vogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging. uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilforsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreseivatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
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Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Gjennomføring av gjeldende konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement for
Njemenaikojohkas løp.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på
vernetidspunktet.

10.Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt

§ 5 Regulering av ferdsel
Allferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
I. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
Nødvendig bruk av motorferdsel i forbindelse med gjennomføring av konsesjonsvilkår og
manøvreringsreglernent for Njemenaikojohkas løp.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljatilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
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Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
Ovingsvirksornhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 9

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltnings-myndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 2. Oksfjorddalen naturreservat i Nordreisa kommune

Areal: 4269 dekar, herav 2117 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
*** - nasjonalt verneverdig

Verneverdier: Den middels store til store lauvskogslia er av hoy verdi med en kombinasjon
av gråor-hegeskog i li og bjorkeli (dels høgstaudeskog) som gammel skog og rik skog. To
kalksike bergvegger og rasmarker, og flere små rike kildesamfunn øker mangfoldet av
naturtyper. Noe flommarkpreget skog finnes langs elva i nordlig del. Artsmangfoldet av
fugler og karplanter er noe sorlig og varmekjært, lav og sopp er typiske for gammel og frodig
skog.

Mangelinndekking: Middels til god med rike skogtyper (høgstaudebjørkeskog og gråor-
heggeskog av lisideutforming), i noen grad rodlistearter (sopp). Deler av området er skog
under naturlig dynamikk (gammel skog, kanskje urskogspreg).

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
gammel og rik løvskog i naturlig dynarnikk, og som har en særlig betydning for biologisk
mangfold i form av naturtyper, økosysterner, arter og naturlige økologiske prosesser.

Oksfjorddalen naturreservat inneholder ei sørvendt skogsli med høgstaudebjørkeskog og
gråorliskog, med noen varmekjære og kalkkrevende arter og flere artsrike naturtyper som
kalkrike berg, rasmark og kilder. Området inneholder en svært viktig og flere viktige
naturtyper, flere nært trua planter, sopp og lav, samt en trua soppart (VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepsstatus

En gammel hytte ("Gosen"). Noe hogst i nedre del av li ovenfor Lommernoen.

Lokale hørin suttalelser
Grunneier Statsko SF: Fylkesmannen overleverte 15. oktober 2010 sitt horingsutkast for
skogvern på Statskogs grunn i Troms til faglig gjennomgang hos DN. Dette var et omforent
forslag utarbeidet av arbeidsgruppa og å betrakte som et kompromiss for skogvernet.
Statskog står ved forslaget, og slutter seg til arbeidsgruppas konklusjon fra 2010:

Det er (fortsatt) rom for beskjæringer i flere av områdene som er foreslått vernet.
Alle områdene som bidrar i stor grad til å dekke inn mangler med eksisterende
skogvern foreslås vernet. Dette gjelder følgende områder: Oksfjorddalen,
Gearpmesorda, Revelva og Brennskoglia
Tre områder foreslåt inkludert i andre verneområder: Njemenjaikojohka i
Kvænangsbotn landskapsvernormdåe, Jovik=Ånderdalen nasjonalpark utvidelse, og
Bjørnskogen = Røykeneselva utvidelse.

Til slutt minner vi om at arbeidsgruppa, hvor Statskog deltar, gjenopptar sitt arbeid etter
høringsfristen og vil bidra med tilrådinger til FM. Vi vil påpeke at vår høringsuttalelse på
ingen måte er bindende for videre arbeid/vurderinger av merknader innkommet i
høringsrunden.
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Gårdbrukerne o beboere i Oksf ord v/ årdbrukerne Ivar Enoksen o Per J. L -n mo
Er imot at området i Oksfiorden vernes. Fordi vern betyr at all hogst blir forbudt. Beiteom-
rådet gror igjen med skog og kratt, beitegrunnlaget forsvinner. De to melkebøndene har 100
storfe som beiter i Oksfjorddalen, særlig I. Enoksen har lite eget areal og de gode utmarks-
beitene betyr mye for ham og hans drift. Hvis vern ikke kan unngås, må følgende hensyn tas:
Følgende område må ut: En stripe langs elva fra nordvest der verneområdet starter. Fra elva
og opp til 75 moh i lia opp til Buktestilla (første store nes). Her økes stripa opp til 100 moh.
nordvest på Lommemoen økes stripa til 120 moh til elva sør for Gosen. På grunn av at dyra
beiter her, av stor betydning for næringsgrunnlag. Kartvedlegg med ønsket avgrensing, og
forslag til utvidelse østover som kompensasjon for uttak av areal i nedkant.

Favrosordda reinbeitedistrikt nr. 35 ved konsultas'on i 2010 : Distriktet har bare
lavvostenger i området. Det er ønskelig å kunne hogge gjerdestolper. 1. november er siste
dato for beite i sommerlandet. Reinen kommer ned Vaddasdalen og beiter på begge sier av
dalen når det blir grønt.

Nordreisa skocieierla v/Per J. L n mo: Lommemoen må utvides og tas ut av verneplanen.
Verneområdet kan utvides mot Vaddas, der skogen har urskogspreg. Se egen merknad fra
gårdbrukerne. Hvis vern som foreslått, mister bygdefolk og skogbruk store fremtidige
ressurser og arbeidsplasser.

Troms sko selska : Grensen i nordvest foreslås å følge kote 75 til Brannstilla (1.store nes ut
i elva). Herfra opp til 100 m kote til start på Lommemoen. Her bør nedre grense flyttes opp
til 120 m og følge denne nesten til dagens foreslåtte grense mot Vaddas. Viktige skog- og
beiteområder på flata og nedre del av lia beholdes til bruk for gårdsbruka i området. Utafor
grensa mot Vaddas har skogen urskogspreg og er vanskelig å komme til for drift. Areal her
kunne vært tatt med i vernet.

Nordreisa bonde- o småbrukarla : Lommernoen og området sørøst for denne må tas ut,
brukes mye i næring og frilufsliv. Et alternativ å trekke verneområdet videre oppover i dalen
mot øst, der vern er til mindre hinder for bygda.

Lokalbefolknin en i Reisadalen o Oksf orddalen: Flytte grense til kote 100 pga dagens drift
og vedlikehold av utmarksbeite.

1forskriften ønskes generell adgang til å
sette opp nødvendige gjerder/gjerdeanlegg for landbruk og reindrift
gjennomføre idrettsarrangement, teltleir og annen organiser aktivitet
ta ut ved til brensel for husholdninger
ta ut sykt og skadd bufe samt vilt, både på bar- og snødekt mark
bruke ATV-kjøretøy i forbindelse med forrige punkt
sette i stand, vedlikeholde og skjøtte kulturminner, samt merke eksisterende stier.
reiselivsvirksomhet/aktivitet
tiltak for forvaltning av vilt og fisk
utkjøring av saltstein og fôr, samt tilsyn av dyr på utmarksbeite
oppkjøring av skiløype i Oksfjorddalen
at man får like god beskyttelse for lokalt næringsliv gjennom verneplanen som
reindriften får.

Sentrale hørinosuttalelser
Direktoratet for mineralforvaltnin DMF : Verneforskriften bør åpne for at det kan gjøres
grunnleggende kartlegging av mineralske råstoffer og at undersøkelsesarbeider kan utføres
(uten terrenginngrep). DMF har gjort geologiske kartlegginger/undersøkelser i
Oksfj orddalen.
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Etterlyser synliggjøring av nasj onale og regionalt viktige mineralressurser, slik at disse kan
ivaretas på en måte som ikke er til hinder for framtidig verdiskapning. Saken ikke godt nok
opplyst til å gjøre riktige beslutninger.

Såmediu i/Sametin ets stedsnavnf eneste ved nordsamisk navnekonsulent Jonnv Ino-eNutti
Forslag til samisk navn: Åksovuonvuomi luonddureservåhtta.

F Ikesmannens tilrådnin
Avgrensning: Fylkesmannen tilrår at Oksfjorddalen naturreservat fredes med avgrensing som
foreslått i høringsutkastet. Kommentarer: Det har kommet innvendinger fra lokale
gårdbrukere som bruker nedre del av lia ovenfor Lommemoen til beite, og som frykter
gjengroing av beitet ved et vern. De har lite egen jord og ønsker grensen flyttet til kote 75 i
nord og kote 120 i sørøst.
Fylkesmannen begrunner standpunktet faglig med at lia inngår i et større og velutviklet
kjerneområde med hogstaudebjørkeskog, verdisatt til A svært viktig. Skogen er rik på grunn
av stedvis kalkspat i skiferen og med flere kravfulle og dels rødlistede arter typisk for slike
miljø. Det er mangel på vern av denne typen skog i Troms. Området er klassifisert som
nasjonalt verneverdig og dekker mangler i skogvernet av rodlistearter og naturtyper, og
ligger delvis i mellomboreal vegetasjonssone. De flate nesene synes å ha flommarkskog.
Vedhogst og eventuelt treslagsskifte til gran vil være negativt. Fra flere hold foreslås
utvidelse av området mot øst som kompensasjon for at område i nedre dela i lia ovenfor
Lommemoen foreslås tatt ut. Men de som har registrert området på nytt i 2010 viser til at
skogen blir fattigere mot øst.

Navn: Fylkesmannen foreslår å ta inn samisk navn i tillegg til det norske etter forslag fra
Sametingets stedsnavntjeneste : Åksovuonvuomi luonddureservåhtta

Vernefarskrifi: Fylkesmannen har ikke gått inn for å åpne for at det kan gjøres
grunnleggende kartlegging av mineralske råstoffer i naturreservatet uten terrenginngrep.

0 summerin av endrin er i forskrift:
NvEndrin

4 nr. 5Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-
punktet.

Be runnelse
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetidspunktet. Endres her i
henhold til standard forskrift.
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FORSKR1FT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV OKSFJORDDALEN
NATURRESERVAT/ ÂKSOVUONVUOMI LUONDDURESERVAHTTA, I NORDREISA
KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gammel og rik
løvskog i naturlig dynamikk, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i form
av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Oksfjorddalen naturreservat inneholder ei sørvendt skogsli med høgstaudebjørkeskog og
gråorliskog, med noen varmekjære og kalkkrevende arter og flere artsrike naturtyper som
kalkrike berg, rasmark og kilder. Området inneholder en svært viktig og flere viktige
naturtyper, flere nært trua planter, sopp og lav, samt en trua soppart (VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 61/1 i Nordreisa kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på 4269 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk .1:15 000 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å flerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for torrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttommende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for
1. Sanking av bær og matsopp.
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Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
I. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,

politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjatsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift

10.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksornhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

I 1.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 4)
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 5.
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§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsrnyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 3. Lindovara naturreservat i Nordreisa kommune

Areal: 2872 dekar, herav 2530 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier ocrh'emrnels runnla
** - Regionalt verneverdig

Verneverdier: Området har stor naturvariasjon i vegetasjon, berggrunn og terreng.
Dekningen av sjeldne og kalkrike naturtyper er god og omfatter kalkrik furuskog, kalkrik
bjørkeskog og rike myrer. Området er ganske stort og inneholder et større areal med gammel
furuskog særlig på knauser. På breelvsedimenter mot Reisaelva i øst er det nokså storvokst
og produktiv furuskog. Området er relativt artsrikt med flere kalkkrevende og varmekjære
arter. Det omfatter lavtliggende, produktiv skog i mellomboreal sone i overgang mot
kontinentalt klima. 8 rodlistearter i mange grupper, sopp, lav, karplanter og fugl.

Mangelinndekking: Middels til god. Området vil kunne bidra til oppfylling av flere viktige
mangler i skogvernet, fremst ved rike skogtyper med kalkskog. I tillegg kommer i noen grad
mangelinndekking ved viktig forekomst av rødlistearter og av gammel furuskog i form av
urskog eller naturskog. Av prioriterte skogtyper inngår kalkskog med kalkfuruskog av frisk
type og kalkbjørkeskog av frisk og av tørr type samt noe boreal løvblandingsskog i form av
ospebestand. At dette er lavtliggende skog under 300 m (mellomboreal, overgangsseksjon) er
i tillegg en mangel som dekkes inn.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
gammel furuskog og kalkskog i lavlandet, og som har særlig betydning for biologisk
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Lindovara naturreservat omfatter en lav og langstrakt åsrygg med gammel furuskog, frisk
kalkfuruskog, frisk og tørr kalkbjørkeskog, et ospebestand, fattigere skoger, rike myrer, berg
og tjern. Området har variert natur og inneholder viktige naturtyper og flere sjeldne og nær
trua planter, fugl, sopp og lav, samt to trua lavarter (EN og VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Innarepsstatus 


Gamle skiferbrudd i øst. Enkle driftsveger i vest. Gammel kjerrevei/traktorvei i øst (gammel
ferdselsvei gjennom Reisadalen).Spor etter hogster. Skiløype kjøres opp. Bygning ved
Reisaelva midt i området?

Lokale hørin suttalelser
Rekkefolge: grunneiere/rettighetshavere, kommune,ffikeskonunune, lokale/regionale etater,
lokale/regionale organisasjoner og ev. enkeltpersoner

Grunneier Statsko SF reoion Troms: Avgrensing er etter instruks fra DN. Området på
høring er 615 daa større enn arbeidsgruppas forslag. Kjerneområdene registrert i 2012 ligger
innenfor arbeidsgruppas forslag til avgrensing. Området ligger midt i Reisadalen og er mye
brukt til ulike aktiviteter av enkelt- personer og større arrangementer (idrett leirskole,
friluftsliv).
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Terje Nordberg: Kritiserer at ikke alle rettighetshavere er blitt tilskrevet. Norberg har
eiendommer med beiterett til Lindovara. Phikahistama og Gearpesorda. Han mener at
begrensningene vil gi kraftig forringelse av beiteretten pga ikke tillatt med hogst, oppsett av
skillegjerder og skillekve, utkjøring av saltstein eller nødvendig utstyr med motorisert
ferdsel. Eieroverdragelse på gang, satsing på turisme i tillegg til sau vil hindres med
restriksjonene f.eks hundkjøring eller annen organisert aktivitet.
Bygdefolket har hogd ved og tatt ut tømmer til eget bruk i områdene. Skirenn og o-løp er
viktig aktiviteter. Det kjøres i dag mange skiløyper gjennom Lindovara som er kjerneområde
for undervisningen i Sappen Leirskole og feriesenter.

Foreslår at Lindovara, Phikahistama og Gearpmesorda tas ut av verneplanen, i alle fall
Lindovara, siden den gir størst negative ringvirkninger for bygdefolket.
Naturgrunnlaget for lokal kvensk, samisk næringer har fått for liten omtale og for dårlig vern
i verneforslaget. Dette strider med verneformålet, ILO-konvensjonen og nasjonale lover for
vern av minoriteter.
Nordberg krever minst like god beskyttelse for lokalt næringsliv gjennom verneplanen som
det reindriften får.

Lokalbefolknin en i Oksf orddalen o Reisadalen: Ved gjengroing av skogen etter vern blir
området forringet til allmenn bruk/rekreasjon. Orienteringsområde og skiløyper i Lindovara
vil måtte flyttes, Dolmahaugrennet vanskeliggjøres. NNM i 0-løp vært arrangert i
Lindovara, med gode tilbakemeldinger om terrenget. Sappen leirskole har brukt Lindovara
og Phikahistarnaelva siden 1975 i undervisning for barn og unge om natur og miljø. Grense i
nord flyttes sør for Svartvannet/gamle vei til Marjastilla. Bør ikke gis tillatelse til oppsetting
av permanent sperregjerde langs Reisaelva pga hjorteviltet sine vandringsveier/
krysningsplasser.

Underskriftsliste med 100 navn mot vern. Kartvedlegg til alternativt verneområde
østover/sørover —lenger opp i dalen. Etter lyser konsekvensanalyse for de 4 omr. I Nordreisa
er 30 % av arealet vernet. Landbruket berøres negativt pga at ressursene ikke kan utnyttes.
Dette vil ha negativ virkning på eksisterende biologisk mangfold. Pleie av utmarksbeite
hindres. Uttak av biobrensel reduseres. Lokalt næringsliv berøres negativt. Organiserte
ldretts- og fritidsarrange ment vil bli sterkt berørt.

Cohkolat 'a Biertavarri reinbeitedsitrikt nr 36 —konsultas'on 22.3.2010: Distriktet har behov
for reingjerde i sørøstlig del av Lindovara, ca 3 km langt. Årsaken er at rein kan rømme over
Reisaelva mens det ennå er snø og is og komme over i distrikt 42 sitt område (som også
distriket 35 Favrosordda bruker om høsten). Distriktet har hytte i Lindovara (?).
Phikahistamaelva og Lindovara er også arbeidsområder i reindriften, samleområder til
hovedkalvernerking i august (Gahperus). Distriktet har ikke plan om å endre driftsmønsteret
de nærmeste 10 årene. Det brukes tidvis helikopter til driving.

Nordreisa kommune: Vedtak i sak 13/13 i Nordreisa kommunestyre:
"Per i dag er 920 km2 av kommunen vernet. Bruk er beste vern. Nordreisa kommune har en
mangfoldig natur og kultur. Dette skal videreføres på best mulig måte sammen med
muligheter for næringsutvikling og annet.
Det er beklagelig at vernemyndigheten ikke tar hensyn til at verneplan berører kommunen
sterkt og spesielt grender og næringsinteresser (les gårdsbruk) og utvikling av kommunen.
Nordreisa kommune har samlet sett nok areal som er vernet. Nordreisa kommune går imot
verneplan for kommunen slik den er fremlagt".

Fra saksframlegget framkommer om Lindovara:
I dag går det en etablert skiløype fra skogsbilvegen og nordover i den østlige delen av det
foreslåtte området. I forslag til verneforskrift er kjøring av skiløyper med motorisert kjøretøy
bare tillatt etter søknad. Siden det er en etablert skitrase gjennom området i dag, mener vi
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oppkjøring av denne løypa burde omfattes av de generelle unntakene (§6) fra vernebestem-
melsene. Dette er også i tråd med forslaget fra arbeidsgruppa.

Troms fylkesting: peker på at det i Lindovara er friluftsinteresser og skogbruksinteresser, og
at området ligger helt ned til bebyggelsen på Sappen. Fylkestinget ber om at området tas ut
av verneplanen.

Naturvernforbundet i Troms o sentralt : Hele området må vernes. Verdifullt område med
lavereliggende produktiv skog og innslag av kalkskog. Fururnoen viktig, da den trolig er av
den nasjonalt sjeldne typen sandfuruskog.

Nordreisa Skoaeierlag: Synes det er vernet nok i Nordreisa og Troms. Hvis vern som
foreslått, mister bygdefolk og skogbruk store fremtidige ressurser og arbeidsplasser.
Lindovara må tas ut av verneplanen.

Nordreisa bonde- o småbrukarla Lett tilgjengelig område for skogbruk og friluftsliv.
Fordi vernet vil ha så store konsekvenser for bygda, må det kun omfatte de to kjerneom-
rådene, dersom noe skal vernes her. Laget mener at alle verneforslagene bør forkastes.
Vernemyndigheten må legge stor vekt på lokale høringsuttalelser. Det er vi som skal prøve å
leve videre her.

Troms bondelag: Området som er foreslått vernet er et verdifullt, lett tilgjengelig og sentralt
skogsområde. Hogst av hogstmoden skog i Lindovara vil kunne være en betydelig ressurs,
mens eldre furutrær uansett er vernet gjennom miljøkravene i skogbruket. Troms Bondelag
mener derfor det er svært uheldig å verne hele dette området mot hogst i all fremtid. Vi fore-
slår at vernegrensen reduseres til kun å gjelde kjerneområdet. Krever at prosessen stoppes.
Mener den naturfaglige kartleggingen ikke er tilfredsstillende.

Troms skogselskap: Området bør tas ut av planen. Et mindre ønsket alternativ er at vestre
kjerneområde blir vernet. Hensyn til viktig og godt utnyttet skogområdet midt i Reisadalen.
Skogbruksaktiviteten har vært høg. Området er mye nyttet til tur og friluftslivsaktiviteter,
men er likevel attraktiv for vern.

Nordreisa idrettsla inkludert orienterin : 0-kart fins for området. Nordreisa IL har fått
tilskudd i 1978 og 1979 på i alt 49000 kr som forutsetter drift i 40 år —til 2044. Kostnader
for nytt anlegg anslås til kr 3-400 000 kr. Tidlig bart i områder som er godt egnet til o-løp.
Årlig o-løp der ved Nordreisa IL., også NNM og kretsmesterskap, og for nybegynnere.
Samlings og innkomstplass utenfor foreslått verneområde. Spor etter trening/konkurranse vil
være neglisjerbare. Bytter jevnlig terreng uten å slite ut noen.

Troms Orienterin skrets Trok : Viser til uttalelse fra Troms idrettskrets i forhold til
tildeling av spillemidler til o-kart for disse områdene. I forskriften: Ber om at forbud mot
idrettsarrangement tas ut og bestemmelsene om forbud mot større arrangement beholdes.
Trok protesterer sterkt mot forslagene om vern av Lindovarre-området i Nordreisa og
utvidelse av Røykeneselva naturreservat. Subsidiært må vi kreve at bestemmelser om forbud
mot organisert idrett i områdene blir tatt ut av vernebestemmelsene —også i det eksisterende
Røykeneselva naturreservat.
Lindovarre er det mest verdifulle område for orientering i kommunen, og avgjørende viktig
for o-aktivitetene i N-Troms og i videre sammenheng i og med at NN mesterskap er
arrangert i området. En fredning med forbud mot organisert idrett vil innebære alvorlig
svekkelse av muligheter for o-idrett i Nordreisa. Området har vært brukt svært ekstensivt,
aktiviteten vil ikke kunne påvises kort tid etter at arrangementet er gjennomført.
Lindovarre er et sentralt og aktivt brukt skogområde i Nordreisa med den gamle kjøreleia,
opp Reisadalen gjennom området. Lett tilgjengelig og intensivt utnytta skogsområde.
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Næringslivets hovedor anisas'on NHO re ion Troms: NHO Troms synes det er svært
negativt at DN instruerer FM om å øke vernearealet i Lindovarre, Heggdalen og Tverr-
elvdalen. Naturtypen i de utvidede områdene er enten karakterskog i Troms, eller innehar
ikke spesielle verneverdier. Lokalbefolkningen blir avskåret fra en av sine næringsaktiviteter
som er vedproduksjon eller skogbruk. NHO Troms ber om at dette blir overprøvd og
omgjort.

Sentrale hørin suttalelser

Direktoratet for mineralforvaltnin DMF : Det er gjort geologiske kartlegginger/under-
søkelser i disse 3 områdene inkludert Lindovara. Verneforskriften bør åpne for at det kan
gjøres grunnleggende kartlegging av mineralske råstoffer og at undersøkelsesarbeider kan
utføres (uten terrenginngrep).

Nor es eolocriske undersøkelse NGU : I tilknytning til Lindovara er det en stor skifersone
med flere forekomster som kan være viktige, som muresteinsforekomster til lokalt uttak.
Neppe regionalt eller nasjonalt viktige. Metallforekomstene nevnt i utredningen har trolig
liten økonomisk interesse.

S råkrådet. Kvensk stedsnavnf eneste —Paikannimi alveus: Godkjent skrivemåte av det
kvenske naturnavnet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) er, Lintuvaaran luononreservaatti
(Lintuvaara).

Sametin ets stedsnavnf eneste v/nordsamisk navnekonsulent: Forslag til samisk stedsnavn:
Loddevårri (nom.) Loddevåri luonddureservåhtta.

F Ikesmannens tilrådnin
Avgrensning: Fylkesmannen tilrår at avgrensingen i horingsforslaget opprettholdes. Det er
registrert viktige verneverdier av rodlistearter og kalkskog også utenom kjemeområdene ved
supplerende naturfaglig registrering i 2012. Fylkesmannen har lagt vekt på naturfaglig
variasjon i topografi for en hel ås, økologiske forhold og funksjoner på mellomstor skala.
Det er ganske store skogbruksinteresser i Lindovara. Av hensyn til disse ble området
beskåret med nær det halve arealet før oppstart av verneprosessen. Fylkesmannen mener det
er av stor verdi å verne et lavtliggende område med gammel furu og løvskog i mellomboreal
vegetasjonssone.

Navn: Fylkesmannen foreslår kvensk og samisk navn i tillegg til det norske:
Lindovara naturreservat/Lintuvaaran luononreservaatti/Loddevåri luonddureservåhtta

Forskrifter: I horingen framkommer at området ligger midt i bygda Sappen og brukes mye av
leirskolen og andre til friluftsformål og organisert idrett, særlig o-løp og skiløping. Fylkes-
mannen mener at aktivitetene vil kunne kombinere med et vern. Se kap 9. 4.3.
For oppkjøring av skiløype etter fast trasé vil det kunne gis flerårige dispensasjoner etter § 7.

0 summerin av endrin er i forskrift:
Endrin

44 nr. 8 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet.
7nr.12 g. Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8

Be runnelse
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel for å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKR1FT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV L1NDOVARA
NATURRESERVAT/ LINTUVAARAN LUONONRESERVAATTI/LODDEVÅRI
LUONDDURESERVÅHTTA I NORDREISA KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gammel furuskog og
kalkskog i lavlandet, og som har særlig betydning for biologisk mangfold i form av
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Lindovara naturreservat omfatter en lav og langstrakt åsrygg med gammel furuskog, frisk
kalkfuruskog, frisk og tørr kalkbjørkeskog, et ospebestand, fattigere skoger, rike myrer, berg
og tjern. Området har variert natur og inneholder viktige naturtyper og flere sjeldne og nær
trua planter, fugl, sopp og lav, samt to trua lavarter (EN og VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 31/3 i Nordreisa kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 2 872 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7500 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1.,framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utforing av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleQgelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsopling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.
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§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldendelovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. f_jerningav greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjelden de norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
I. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer.
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift

10.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

11.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 6)
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 15
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Øvingsvirksornhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr I
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8.

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 4. Pihkahistamaelva naturreservat i Nordreisa kommune

Areal: 587 dekar, herav 511 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier ocrh'emmels runnla
** - regionalt verneverdig
Verneverdier: Flornmarksskogen omkring Phikahistamaelva er vurdert som en velutviklet
og relativt storvokst skog, med et stort nok areal innenfor kjerneområdet. Den inneholder
relativt mange råtevedarter av sopp og skorpelav. Sammen med Javreoaivvit naturreservat
kan det være mulig å skille ut en bekkekløft langs Pikahistamaelva, der den dypeste kløfta
inngår i Javreoaivvit naturreservat, men litt også kommer inn i sørvestdel av Pikahistama
naturreservat. I nordvest er det furuskog og blandingsskog med bjørk og furu. En del grove
furu er spart ved tidligere hogster. Vest for elva er det mest eldre bjøreskog dels
storbregnebjørkeskog. Arronderingen er ikke ideell på grunn av grensen mot privat grunn
faller en del av flommarksskogen utenfor verneforslaget.

Mangelinndekking: Middels. Gråorheggeskogen på flommark dekker den generelle
mangelen rike skogtyper. Det samme arealet dekker også den regionale skogvernmangelen
gråor-heggeskog i Indre Troms.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
gråor-heggeskog på flommark, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i
form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Phikahistamaelva naturreservat inneholder en rik og til dels gammel gråor-heggeskog på
flommark omgitt av en kulturpreget bjørkeskog og furuskog. Området inneholder en svært
viktig naturtype og to nær trua lavarter.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Gjerde langs elva i sørøst. Noe innplanta gran. Traktorvei.

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statsko SF re ion Troms: Phikahistamaelva naturreservat kan aksepteres,
dersom tradisj onell bruk kan fortsette som før. Til verneforskriften: Nødvendig motorisert
transport av skadde dyr på beite, utkjøring av saltstein og tilsyn med dyra må kunne foregå
som tidligere. Dette på lik linje med reindrifta.

Nordreisa kommune: Vedtak i sak 13/13 i Nordreisa kommunestyre:
"Per i dag er 920 km2 av kommunen vernet. Bruk er beste vern. Nordreisa kommune har en
mangfoldig natur og kultur. Dette skal videreføres på best mulig måte sammen med
muligheter for næringsutvikling og annet.
Det er beklagelig at vernemyndigheten ikke tar hensyn til at verneplan berører kommunen
sterkt og spesielt grender og næringsinteresser (les gårdsbruk) og utvikling av kommunen.
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Nordreisa kommune har samlet sett nok areal som er vernet. Nordreisa kommune går imot
verneplan for kommunen slik den er fremlagt".

Lokalbefolknin en i Reisadalen oa Oksf orddalen: Til verneforskriften: For de 4 omr:
Lindovara, Gearpmesorda, Phikahistama og Oksfjorddalen bør det være generell adgang
til å:
- sette opp nødvendige gjerder/gjerdeanlegg for landbruk og reindrift
-gjennomføre idrettsarrangernent, teltleir og annen organiser aktivitet
-ta ut ved til brensel for husholdninger
- ta ut sykt og skadd bufe samt vilt, både på bar- og snødekt mark

bruke ATV-kjøretøy i forbindelse med forrige punkt
- sette i stand, vedlikeholde og skjøtte kulturminner, samt merke

eksisterende stier.
-reiselivsvirksomhet/aktivitet
- tiltak for forvaltning av vilt og fisk
- utkjøring av saltstein og for, samt tflsyn av dyr på utmarksbeite
- oppkjøring av skiløype i Lindovara og Oksfjorddalen

like god beskyttelse for lokalt næringsliv gjennom verneplanen som reindriften får.

Terje Nordberg: Se Lindovara. Foreslår at Lindovara, Phikahistama og Gearpmesorda tas ut
av verneplanen, i alle fall Lindovara, siden den gir størst negative ringvirkninger for
bygdefolket.

Gunn Marit Nordbera: Nærmeste private grunneier, føler seg sterkt berørt av verneplanen.
På vegne av GMN, Odd Stefan Nordberg, Ken Olav Nordberg. Kartet er kritikkverdig. Ut fra
kartet umulig å se om vernet gikk inn på privat eiendom. Ser ut til at vernet går inn på privat.
Området har vært brukt til rekreasjon og beitemark for husdyr i generasjoner. Vern av skog
fører til at den gror igjen og har negativ virkning på biologisk mangfold. Vern vil vært stort
hinder for framtidig næringsutvikling, generasjonsskifte i Reisadalen nå, unge vil flytte
tilbake og vurderer andre næringsmuligheter enn tradisjonell gårdsdrift. Mer vern fører i
ytterste konsekvens til fraflytting. Forkastelig å verne et område midt i bygda og som blir
benyttet så mye som det gjør. Synes unødvendig med mer vern særlig midt i bygda. Hvis
dere må verne noe så er det områder i nærheten av eksisterende nasjonal park som har den
samme biotopen og som er i mindre konflikt med lokalbefolkningen. Vi påpeker at det
mangler konsekvensutredning for lokalsamfunnet for hele verneplanen til hele området i
Nordreisa.

Reinbeitedistrikt Cohkolat & Biertavarri fra konsultas'on 22.3.2010
Området inngår i reinbeitedistriktet og reindriften har tidvis noe beiting og eventuelt
veduttak i området. Phikahistamaelva og Lindovara er også arbeidsområder i reindriften,
samleområder til hovedkalvemerking i august (Gahperus). Distriktet har ikke plan om å
endre driftsmonsteret de nærmeste 10 årene. Det brukes tidvis helikopter til driving.

Nordreisa sko eierla v/Per J. Lvn mo: Phikahistamaelva naturreservat kan aksepteres,
dersom tradisjonell bruk kan fortsette som før. Til verneforskriften: Nødvendig motorisert
transport av skadde dyr på beite, utkjøring av saltstein og tilsyn med dyra må kunne foregå
som tidligere. Dette på lik linje med reindrifta.
Synes det er vernet nok i Nordreisa og Troms. Hvis vern som foreslått, mister bygdefolk og
skogbruk store

Nordreisa Bonde- oa småbrukarla : Til verneforskriften for alle verneforslagene i
kommunen inkl Phikahistamaelva naturreservat. Det bør inn i verneforskriftene at bøndene
kan hente ut skada og sjuke dyr med motorisert kjøretøy uten å måtte varsle oppsynet for
verneområdet i forkant. Gårdbrukerne må også kunne kjøre ut nødvendig utstyr på barmark.
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Tronsanes Cam in v/Heidi o Ken Henriksen: Vi legger inn protest mot forslag til
verneområder Oksfjorddalen , Lindovara og Phikahistamaelva og Gearprnesordda.
Muligheten for at folk kan kjøre rett fra campingen og ut i scooterloypa blir borte hvis
området blir vernet. Da er også grunnlaget for campingen borte.

Troms skoaselska : Forslag til ny avgrensing: Fra nordøst av Javreoaivit naturreservat
trekkes linje mot sørøst til første brekkpunkt på foreslåtte områdets ø linje. Herfra trekkes
linja sør- sørøst til tredje brekkpunkt slik at trekanten i øst (en del av kjerneområdet) tas ut.
Gårdene beholder beite og vedhogstområde. Avgrensinga i høringsdokumentet går for nært

t ,aårdene.

Sentrale horinosuttalelser

Direktoratet for mineralforvaltina DMF: DMF har gjort geologiske kartlegginger/-
undersøkelser i disse 3 områdene Oksfjorddalen, Lindovara og Phikahistamaelva.
Verneforskriften bør åpne for at det kan gjøres grunnleggende kartlegging av mineralske
råstoffer og at undersøkelsesarbeider kan utføres (uten terrenginngrep).
Verneforskriften bør åpne for at det kan gjøres grunnleggende kartlegging av mineralske
råstoffer og at undersøkelsesarbeider kan utføres (uten terrenginngrep).

S råkrådet. Kvensk stedsnavnf eneste —Paikannimi alveus: Forslag til kvensk stedsnavn:
Pihkahihtamanjoen luononreservaatti (Pihkahihtamanjoki nom.)

F Ikesmannens tilrådninu:

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår å opprettholde avgrensing for Phikahistamaelva
naturreservat som i høringsutkastet. Det har kommet forslag om å redusere arealet fra fiere
hold fordi det er nært til gårdsbrukere i bygda og beiteareal. Flommarkskogen er viktig
kjerneområde og hoveddel av verneformålet og ville bli sterkt beskåret dersom ønsket skulle
etterfølges. Skuterløypa går like utenfor området i øst.

Navn: Fylkesmannen tilrår følgende kvenske navn i tillegg til det norske:
Pihkahihtamanjoen luononreservaatti

Verneforskrifi:
Det har kommet mange forslag om å flytte søknadspliktige forhold fram til generelt unntak i
§ 4. og § 6.
0 summerin av endrin er i forskrift:

N Endrin Be runnelse
4 nr. 5

-

Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vemetids-
punktet.

7 nr.

-

Vedlikehold av bygninger og
12. g	 andre anlegg og innretninger som

nevnt i § 4 nr. 5

Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetidspunktet. Var tidligere anført
bare for s erre 'erde for sau.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV PHIKAHISTAMAELVA
NATURRESERVAT I NORDREISA KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gråor-heggeskog på
flommark, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i form av naturtyper,
økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Phikahistamaelva naturreservat inneholder en rik og til dels gammel gråor-heggeskog på
flommark omgitt av en kulturpreget bjørkeskog og furuskog. Området inneholder en svært
viktig naturtype og to nær trua lavarter.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 30/3 i Nordreisa kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 587 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 5000 datert
Miljøverndepartementet  De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
ealnpingvogner, brakker e.1.,framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall. gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forserpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og flske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
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Beiting.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
Rydding av eksisterende stier, dvs. flerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale
til husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med belikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift

10.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsrnyndigheten.

11.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 4)
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 5

Side 50

Side 74



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomførin
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 5. Gearpmesorda naturreservat i Nordreisa kommune

Areal: 3428 dekar, herav 2289 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnlaa
*** - Nasj onalt verneverdig

Verneverdier: Gearpmesorda utgjør et nokså stort areal med gammel og dels storvokst
boreal (nordlig) løvskog. Solinnstrålingen i den sorvestvendte lia og elver fra fjellet bidrar til
høy produktivitet og frodighet. De største verdiene knytter seg til velutviklet
naturskogsstruktur med høy tetthet av gamle grove trær, og stående og liggende død ved.
Variasjonen i treslag er også ganske stor. Det varierte naturgrunnlaget og store areal med
gammelskog gir dette området høy verdi.

Mangelinndekking: Stor. I generelle mangler "rike skogtyper" og "urskogspreget skog i
naturlig dynamikk", inngår mye av løvskogen. Høgstaudebjørkeskog og gråorheggeskog vil
kunne dekke den regionale mangelen "rike løvskoger". Furuskogen er nokså gammel og kan
bidra til å dekke den generelle mangelen "urskogspreget skog i naturlig dynamikk", og i liten
grad også "furuskog på breelvsedimenter".

Verneformål: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
gammel og til dels storvokst bjørkeskog og noe furuskog, og som har en særlig betydning for
biologisk rnangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Gearpmesordda naturreservat består av ei sorvestvendt løvskogsli med mye hogstaude-
bjørkeskog og stort innslag av andre treslag som gråor og osp, samt et område med gammel
furuskog. Skogen er variert, i naturlig dynamikk og inneholder en del død ved. Området
inneholder to svært viktige naturtyper og flere nær trua planter, sopp og lav, samt en trua
lavart (VU).
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Inngrepstatus 


Ingen kjente tekniske inngrep.

Lokale horin suttalelser

Grunneier Statsko SF: Avgrensning i htt arbeidsgruppas forslag. I løpet av prosessen har
det vist seg at et vern er til hinder for uttak av vann til et framtidig hyttefelt i Svartfosslia
med 35 hyttetomter. Dette er et konkret eksempel på at skogvernet hindrer utvikling av
Statskog eiendommer og nye inntekter til fellesskapet.

Terje Nordberg: Norberg har eiendommer med beiterett til Lindovara, Phikahistama og
Gearpesorda. Han mener at begrensningene vil gi kraftig forringelse av beiteretten pga ikke
tillatt med hogst, oppsett av skillegjerder og skillekve, utkjøring av saltstein eller nødvendig
utstyr med motorisert ferdsel. Eieroverdragelse på gang, satsing på turisme i tillegg til sau vil
hindres med restriksjonene f.eks hundekjøring eller annen organisert aktivitet.
Bygdefolket har hogd ved og tatt ut tømmer til eget bruk i områdene. Skirenn og o-løp er
viktig aktiviteter. Det kjøres i dag mange skiløyper gjennom Lindovara som er kjerneområde
for undervisningen i Sappen Leirskole og feriesenter.
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Foreslår at Lindovara, Phikahistama og Gearpmesorda tas ut av verneplanen, i alle fall
Lindovara, siden den gir størst negative ringvirkninger for bygdefolket.

Lokalbefolknin en i Reisadalen o Oksf orddalen: Endring i V/NV. Området nordøst for
Svartfoss trekkes ut av forslaget, fordi det er plan om å etablere sikker vannforsyning til
bolig/landbruk i Svartfossenområdet her. Det er og viktig utrnarksbeite for nærliggende
gårdsbruk.

Reinbeitedistrikt 42 —Beahceaealli —Fim aid siida v/ Ellen Inaa Kristine Hætta
Henviser til uttalelse fra reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, og har samme syn på
saken.
Fra bruksregler i distriktsplan:
1.2 Sommerbeiteområde
Distriktet flytter nordover til sommerbeiteområdet etter endt kalvernerking innenfor fastsatte
beitetider og grenser i hht reindriftsstyrevedtak sak 56/05 konf 9/85. Det gjetes i sommer-
beiteområdet. Flokken trekker nordover mot høyereliggende områder i Giebarassa,
Gearbmesrassa, Cahppeslåhku og nordover til Doaresavzi videre sørøstover øverst i
Navitdalen mot Sieiddevaggig, Vuostalahku og områdene n og ø for Beahcegealhåldi.
Viktige samleområder ligger øverst i Navitdalen og sø over mot Sieiddevåggi. Ved
innsamling foregår tlyttingen både ø og v for Beahcegealhåldi. Reinen vil naturlig beite etter
vær og vindforhold over hele sommerbeiteområdet.
Vedlagte kart til Deling D35 jf RS sak 9/85 og RS sak 56/05 viser at rbd 42 har beitetid i
foreslått verneområde i tiden 15.rnai —20.august og at rbd 35 har beitetid i det samme
området i tiden 21.august —31. desember.

Reinbeitedistrikt 42 Beache ealli konsultas'on 22.3.2010: Onsker hytte ved Svartfoss nær
Gearprnesordda. Fra 21. aug er området høstbeite for distrikt 35 etter avtale, innenfor distrikt
42 sitt område (opp til Imo). På grunn av at reineen beiter på sopp, så kommer den ned i
dalen om høsten. Distriktet bruker områder i juni, juli og til 20.august, men har ingen anlegg
fra gjerdet ved Imo og nordover. De ga uttrykk for at det fortsatt bør kunne hentes nødvendig
trevirke til vedlikehold av gjerde bla i områdene.

Favrosordda reinbeitedistrikt nr 35 konsultas'on i 2010
Distriktet bruker Garppmesordda både før 23. juni og etter 20. august. Distriktet har søkt
hyttetomt ved kjerneområde 1, utenfor rød arbeidsgrense. Distriktet bruker helikopter om
høsten. Det er lite sannsynlig at de vil bygge gjerde i området. Ved Girko/Bilto kommer
reinen ned.

Nordreisa bonde-o småbrukarlaa: Hele verneområdet må dras oppover i dalen slik at
Gearpmesjohka kommer utenfor verneområdet. Elva skal brukes til ny vannforsyning for
grenda. Til verneforskriften: For alle verneforslagene inkludert Phikahistamaelva må det tas
inn i verneforskriftene at bøndene kan hente ut skada og sjuke dyr med motorisert kjøretøy
uten å måtte varsle oppsynet for verneområdet i forkant. Gårdbrukerne må også kunne kjøre
ut nødvendig utstyr på barmark.

Nordreisa sko eierla v/Per J. L namo
Synes det er vernet nok i Nordreisa og Troms. Hvis vern som foreslått, mister bygdefolk og
skogbruk store fremtidige ressurser og arbeidsplasser. Gearpmesorda kan aksepteres, dersom
tradisjonell bruk kan fortsette som før. Til verneforskrift: Nødvendig motorisert transport av
skadde dyr på beite, utkjøring av saltstein og tilsyn med dyra må kunne foregå som tidligere.
Dette på lik linje som reindrifta har.

4.1 Bruk av motorisert k'øretø . Distriktet benytter snøskuter, 4-hjuls og 2-hjuls
terrengsykler til gjeting, transport og vedlikehold av anlegg. Det er også behov for fly og
helikopter i visse tilfeller f.eks ved transport av utstyr og samling av rein.
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Tronsanes Cam in v/ Heidi o Ken Henriksen: Vi legger inn protest rnot forslag til
verneområder Oksfjorddalen, Lindovara, Phikahistamaelva og Gearprnesorda. Muligheten
for at folk kan kjøre rett fra campingen og ut i scooterløypa blir borte hvis området blir
vernet. Da er også grunnlaget for campingen borte. Verneområdet vil også sperre for all
framtidig utbygging av plassen, for oss og framtidige generasjoner.
F lkesmannens kommentar: Det er ikke lenger riktig at Gea sperrer for kjøring fra
campingplassen til skuterløypa. Avgrensing for Gearprnesordda naturreservat er justert etter
melding om oppstart der skuterløype inngikk, til høring, et område i vest ble tatt ut).

Troms sko selska v/leder Vi o Johansen: Ved Svartfoss kommer det foreslåtte området
altfor nært gårdene. Kjerneområde 2 tas ut. Vestgrensa kan trekkes slik at linja øst for
kjerneområde 2 går mellom de to østre brekkpunkta.

Sentrale hørin suttalelser
S råkrådet. Kvensk stedsnavnf eneste —Paikannimi alveus
Forslag til kvensk navn: Kårmisvaaran luononreservaatti (Kårmisvaara nominativ)

Såmedi i/sametin ets stedsnavnf eneste v nordsamisk navnekonsulent:
Forslag til samisk navn: Gearpmesorda (nom.): Gearpmesordda luonddureservålitta

F lkesmannens tilrådnin
Før høring ble det på grunn av skogbrukstiltak inkludert tilplanting med gran og skogsveier,
tatt ut 629 daa i nordvest. Med dette ble også området med skuterløype (Svartfossløypa)
fiernet. Statskog opplyser at de ønsker å kunne ta vann til et planlagt hyttefelt. Det lå ikke
ved kart for dette. Lokalbefolkningen arbeider med bedre vannforsyning til hus og landbruk.
Det er sannsynlig at det er ønsket vann fra den største elva Gearpmesjohka. Bonde-og små-
brukarlaget ber om at hele området flyttes lenger oppover i dalen. Av hensyn til vannfor-
syning og landbruk. Til verneforskriften sies fra flere hold at syke og skadde dyr må kunne
kjøres bort uten å melde fra til forvaltningsmyndigheten først. Flere mener at utkjøring av
utstyr (på barmark) må kunne foregå uten å søke dispensasjon. På liklinje med i reindriften.
Reindriftsnærinen påpeker behov for snøskuter, 2-og 4-hjuls barrnarkskjøretøy og helikop-
ter til gjeting, transport og vedlikehold av anlegg. Fylkesmannen kjenner ikke til at det
innenfor verneforslagets grenser er noen anlegg.

Området har meget variert skog.

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår at området vernes som naturreservat med avgrensing som i
høringsutkastet. Årsaken er at dette er et nasjonalt viktig skogområde med variert skog.

Navn: Fylkesmannen tilrår at det tas inn følgende kvenske og samisk navn på området i
tillegg til det norske: Kärmisvaaran luononreservaatti\Gearpmesordda luonddureservåhtta

Forskrift:

0 summerin av endrin er i forskrift:
Endrin

44.nr 8 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet.
77 nr. 12 Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8

Beurunnelse
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV GEARPMESORDA
NATURRESERVAT/ KÅRMISVAARAN LUONONRESERVAATTI I NORDREISA
KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturrnangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer gammel og til dels
storvokst bjørkeskog og noe furuskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper,
økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Gearpmesordda naturreservat består av ei sørvestvendt løvskogsli med mye
høgstaudebjørkeskog og stort innslag av andre treslag som gråor og osp, samt et område med
gammel furuskog. Skogen er variert, i naturlig dynarnikk og inneholder en del død ved.
Området inneholder to svært viktige naturtyper og flere nær trua planter, sopp og lav, samt
en trua lavart (VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 29/1 i Nordreisa kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på 3428 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:17 500 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utforing av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.
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§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for
1 Sanking av bær og matsopp.

Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sermegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med
luftfartøy.

§6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
I. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

3. Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
I. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,

idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift

10.Bruk av reservatet i miljøttlpasset reisefivsvirksornhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

11.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
Hogst av etablerte plantefelt (§ 7 nr 4)
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
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Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjotsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 6. Røykeneselva naturreservat (utvidelse) i Storfjord kommune

Areal utvidelse: 2220 dekar, herav 768 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
Verneverdier: Viktig tilskudd til Røykeneselva naturreservat ettersom Bjørnskogen har en
del relativt storvokst furuskog og høy ospeandel. Bjørk finnes spredt over alt og danner et
krattformet belte mot alpin sone. Vurderes som regionalt verneverdig.

Mangelinndekking: Bidrar ikke til prioriterte mangler i skogvernet.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
kystnær furuskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.

Røykeneselva naturreservat inneholder furuskog med en særlig stor ligradient fra fjord til
fiell og med høy andel osp.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Bruer over Olderelv og Gobielv langs tursti.

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statsko SF
Se under 9.1. under generelle merknader til verneplanen fra lokale høringsparter.

Storfjord kommune 


Vedtak i sak 24/13 i Storfjord kommunestyre (møte 24.4.13):
"Storfjord kommune går i mot utvidelsen av Røykeneselva naturreservat. Forslag til forskrift
om verneplan for skog. Vern av Røykeneselva naturreservat i Storfjord kommune, Troms
fylke må forkastes. Det foreligger ikke et tilstrekkelig miljøfaglig grunnlag for vern av det
foreslåtte området". Enstemmig vedtatt.
I saksframlegget henvises til uttalelse 2010 om at verneområdet tett på Skibotn sentrum kan
hindre utvikling av bla jernbane mot Finland og framtidig utbygging. Videre vist til
skogbruksinteresser og beitebruk. Området er betydelig redusert i omfang fra melding om
oppstart for å imøtekomme konfliktene. Forslaget vil ikke få store konsekvenser for Storfjord
da de mest konfliktfylte områdene i Bjømskogen ned mot lysløypa er tatt ut. En del
drivverdig skog igjen. Mener at vernet er unødvendig ut fra et miljøfaglig perspektiv.

Troms skogselskap 


Området tas ut. Området har ingen mangelinndekking. Skogen er verdifull og lett utdrivbar.
Rett ovafor Skibotn og et mye brukt område.

Skibotn idrettslag
Skibotn IL protesterer mot forslaget om vern av en utvidelse av Røykeneselva naturreservat.
Subsidiert vil vi kreve at bestemmelser om forbud mot organisert idrett i Røykeneselva
naturreservat og den foreslåtte utvidelsen blir tatt ut.
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Nærområde for Skibotn, svært aktiv bruk til orientering, postkasser, skiidrett, terrengsykling.
2 o-kart. Terrengsykling har blitt viktig i Skibotn. Org og uorg aktivitet ved Skibotn IL,
LHL, reiseliv, alle fastboende. 0-gruppe reetablert nylig. Bruk av nærområdet med basis i
skolen til opplæring og aktivitet. Må kunne fortsette. Lite snø i området, tidlig snøbart, viktig
for barmarksaktivitet som ellers kommer sent i gang i Troms.

Siri-Janne Koht

Ber om at o-løp kan arrangeres. 0-kart fins. Dersom o-løp kan arrangeres, er vernet en fordel
for o-idrett. Ber om at dette skal gjelde for både allerede vernet område og for utvidelsen.
Onsker området utvidet litt sørover og østover slik at hele Sledo kommer med og hovedløpet
for elva. Kommunen og Ishavskysten friluftsråd beskriver området: "Juvet og fossen ved
Hengen er verdt turen i seg sjøl. Iflointicla er det et syn å se Olderelva som har brutt seg ut
over sine bredder ved Sledo og danner et slør utover hele fiellsida". Hengen kommer med i
området. Hele juvet nedenfor mot Sommarset er en spesiell naturformasjon og burde ha vært
vurdert vernet. Oppfordrer til befaring.

Troms orienterinaskrets
Vern av Røykeneselva og Lindovara med foreslåtte bestemmelser vil ha meget store
konsekvenser for o-idretten i Nord-Troms spesielt, men også i Troms generelt. Vises til
uttalelse fra Troms idrettskrets i forhold til tildeling av spillemidler til o-kart for disse
områdene. Til verneforskrifter: Vi ber om at forbud mot idrettsarrangement tas ut og
bestemmelsene om forbud mot større arrangement beholdes.

Såmedi i/sametin ets stedsnavnf eneste v nordsarniske navnekonsulent
Forslag til samisk navn på området_Ruikatjohka (nom.) Ruikatjoga luonddureservåhtta,

S råkrådet. Kvensk stedsnavnf eneste —Paikannimi alveus:
Ruikkatanjoen luononreservaatti (Ruikkatanjoki)
(Bjørnskogen —Karhumettå)

Sentrale hørin suttalelser

F lkesmannens tilrådnin
Fylkesmannen tilrår at arealet for utvidelse av Roykeneselva naturreservat som var på høring
(tidligere kalt Bjørnskogen) blir tatt ut av verneplanen fordi det på tross av regional
verneverdi ikke tilfører etterspurte mangler i skogvernet. Det er betydelig motstand mot
vernet fordi området ligger rett opp for Skibotn sentrum med ønsker fra kommunen om å ha
areal tilgjengelig for samfunnsutvikling bla ti Ijernbane og lignende. Det er også skogbruks-
interesser i området og store friluftsinteresser. Et areal ble tatt ut av området før høring.
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Nr 7. Postdalslia naturreservat i Balsfjord kommune

Areal: dekar, herav dekar produktiv sko

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla lokalt verneverdio

Verneverdier: Det vokser flere sjeldne plantearter i øvre høydelag, særlig knyttet til sør-
berg, rike sig og rik fiellflora. Naturverdiene knyttet til skog vurderes til lokalt verneverdige
blant annet fordi skogen er nokså ung og lik i alder. Området omfatter 600 høydemeter av en
bjørkeli under Postfjellet, nær 1100 meter.

Mangelinndekking: Området vil bare i begrenset grad kunne bidra til å dekke inn mangler i
skogvernet. Det omfatter inndekking innenfor den generelle mangelen rike skogtyper
(hogstaudebjørkeskog).

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
bjørkeskog med høgstauder med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer,
arter og naturlige økologiske prosesser.

Postdalslia naturreservat inneholder ei frodig og artsrik, vestvendt bjørkeskogsli opp mot
fiellet med innslag av gråor-heggeskog, rasrenner med åpne hogstaudeenger og rike berg
med kalkkrevende plantearter.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Inngrepstatus 


Ingen kjente tekniske inngrep. Noe hogst ned mot vegen.

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statskoo SF
Henviser til generelt kapittel 9.

Såmedi i/sametin ets stedsnavnf eneste v/ nordsamiske navnekonsulent: Forslag til samisk
navn Allavåggi (nom.) —Dette navnet må sjekkes nærmere. Her kan det finnes samiske navn
i bruk.

Troms sko selska v/leder Vi o Johansen: De flate områdene langs fylkesvegen bør tas
ut. Grensa flyttes 50-100 m mot øst. Grensa i nord trekkes 100 m fra elva.

Sentrale hørinosuttalelser

F lkesmannens tilrådnin

Postdalslia er et såkalt null-område for drift, unntatt nederst mot riksvegen. Det er derfor
liten konflikt om vern. Området fikk lokal verneverdi etter ny registrering i 2012, nedjustert
fra regional verdi. Området representerer en ligradient av rik bjørkeskog (høgstaudeskog)
opp mot kalkrikt

Avgrensning: Fylkesmannen tilrår at Postdalslia vernes med avgrensning som i hørings-
utkastet med unntak av en ny buffer mot riksvegen på 50 meter fra vegens midtlinje og en ny
buffer mot Postdalselva i sør på 30 meter fra elvebredden. Det kan være tatt inn et lite
område på privat grunn i nord. Grense for Statskog SFs grunn på gnr 43 bnr er avsagt etter
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dom i Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms sak nr. 2/2002 Tamokdalen, dom avsagt
16. september 2003. Grensa skal gås opp og merkes i september 2013 og blir ikke endelig
fastsatt før etter grensegang i felt. Del av denne grensa blir nordgrense i naturreservatet.

Forskrift: Forskriften i høringsutkastet oppga et private gnr og bnr. Riktig gnr. bnr. på
statsgrunn skal være gnr. 43 bnr. 1. og tas inn i forskriften. Av hensyn til vedlikehold av veg,
er det lagt inn en buffer på 50 m fra vegens midt-linje og av hensyn til ferdsel opp langs
Postdalselva er det lagt inn en buffer på 30 meter mot Postdalselva i sør. Begge disse
forholdene medfører at totalarealet og areal av produktiv skog blir lavere og må endres i
forskriften.

0 summerin av endrin er i forskrift:
Endrin

2 Naturreservatet berorer statsgrunn
å anr/bnr: 43/1

2 Naturreservatet dekker et totalareal
på  dekar landareal

4 4.8 Vedlikehold av eksisterende
bygninger anlegg og andre
innretninger i henhold til tilstand

å vernetids unktet.
7 nr 11 7 nr 11 Vedlikehold av bygninger og

f. andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8


Be runnelse
Riktig gnr/bnr for Statsgrunn er
43/1, det var o itt feil nr/bnr.
Ny buffer mot fylkesveg på 50 rn fra
vegens midtlinje og 30 m mot
Postdalselva i sør.
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV POSTDALSLIA
NATURRESERVAT I BALSFJORD KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon 	 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog med
høgstauder med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.

Postdalslia naturreservat inneholder ei frodig og artsrik, vestvendt bjørkeskogsli opp mot
fjellet med innslag av gråor-heggeskog, rasrenner med åpne høgstaudeenger og rike berg
med kalkkrevende plantearter.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 43/1 i Balsfjord kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk datert
Miljøverndeparternentet  De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
1naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for torrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilforsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
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Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rodlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
ovingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljatilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppforing av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark.
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase.
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10.
Ovingsvirksornhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.

f Vedlikehold av bygninger og andre anleg og irmretninger som nevnt i § 4 nr 8

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
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sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 8. Skardet naturreservat i Balsfjord kommune

Areal: 10872 dekar, herav 5280 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

** - regionalt verneverdig

Verneverdier: En viktig verdi er å ivareta en hel u-dal med to skogkledde lier eksponert mot
nord og sør og med stor variasjon i naturtyper fra strandsonen ved Fjellfroskvatnet på 125 rn
til over skoggrensa på 680 m oh. Innslaget av kalkfuruskog av frisk type med kalkkrevende
arter av karplanter og noe sopp, av gammel furuskog, hogstaudebjørkeskog, samt ulike
myrtyper er av regional verdi

Mangelinndekking: Mangelinndekkingen er middels stor. Areal av gammel furuskog, kalk-
furuskog, gråorskog og rikere myrer er relativt små. Høgstaudebjørkeskog dekker stme
areal.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
bjørkeskog og furuskog i lavlandet, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i
form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Skardet naturreservat omfatter en hel dal fra lavland til fjell med ulike typer bjørkeskog, frisk
kalkfuruskog, gammel furuskog, gråor-heggeskog i bekkeli og rike myrer. Området
inneholder en svært viktig og flere viktige naturtyper, flere nær trua planter, sopp og lav,
samt en trua lavart (VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Inngrepstatus 


Kraftlinje gjennom området, gammel ferdselsveg. Laftet gapahuk ved bredden av
Fjellfroskvatnet. Tjæremilebunn. Rest av gamme/skogshusvære. Små gravespor etter
forsvarets bruk.

Lokale horin suttalelser

Fellfroskvatn fiske- o utmarksla (FFU): FFU stiller seg positiv til fredning av Skardet.
Laget har tilrettelagt for almenheten med oppføring og drift av gapahuk, rydding av sti fra
gapahuk til over skogbandet mot Reingjærdsfiellet, samt noe rydding av sti lan s vannkanten
i hele strandsonen i verneområdet. Stiene er ikke nevnt i beskrivelsen, heller ikke et jakttårn  
med gamme som har stått i området i mange år. Vi mener at det finnes andre områder som
dekker deres (Forsvarets) behov, med hele Mauken/Blåtind samt mange andre ikke vernede
øvingsfelt. De siste års aktiviteter har ikke vært særlig merkbar i dette området.
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Balsfjord kommunes ønske om skuterløype gjennom Skardet med tilknytning til løypenett
mot Sverige, og at det ikke finnes andre skredsikre alternativ, må være feil. Eks Heia-
Mauken —Solvollskardet —Tamokdal, med eventuell tilknytning til Myrefjell. I Heia-
Maukenområdet er det mye motorferdsel likevel. Det viktiaste er at Skaret vernes mot store
fysiske og tekniske inngrep som forandrer bruken av området vesentlig.

Troms sko selska v/leder Vi o Johansen

Flate /slake parti forbeholdes skogbruk. Slake områder i vest tas ut. Ved Fjellfroskvatn bør
grensa flyttes til kote 220. Har vært plan om skogsveg fram til den private skogeiendommen
Lundsætra. De verdifulle nordvestre skogareal på Statskog sokner til en slik veg.
Området brukes av Forsvaret og er attraktivt for utvikling av turisme (skikjøring med mer).

Sentrale hørin suttalelser

Forsvarsb eiendom v/avdelin sleder areal lan.
Viser til uttalelse også i oppstartfase. Kontraktsområde (med Statskog SF) for øvelser med
lettere kjøretøy, skuter og beltevogn. Svært viktig område for Forsvaret, må erstattes om
Skardet vernes, umulig å øve med foreslåtte forskrifter. økonomiske og praktiske
konsekvenser. Skardet har stort areal, bare mindre areal av naturfaglige kjerneområder, men
samme restriksjon på hele.
Til verneforskriftene: Forsvaret ber FM utrede om det er mulig å kombinere verneområdet
med Forsvarets øvingsaktivitet, eventuelt med begrensninger, enten gjennom
forvaltningsplan og /eller gjennom mer differensierte (verne) bestemmelser.

Dersom det ikke er mulig å kombinere verneformålet med Forsvarets aktiviteter, medfører
verneforslaget at to nasjonale interesser må veies opp mot hverandre på departementsnivå.

Forsvaret Hæren, Hærens 0 eras'onsstøtteavdelin

Skardet berøres av et område som Forsvaret leier av grunneier til øvingsformål. Kontrakten
er mellom Forsvarsbygg og Statskog, og Forsvarsbygg gir innsigelse i forhold til dette
området i eget skriv.

F Ikesmannens tilråclnin

På grunn av at Forsvaret vurderer bruken av Skardet til nærøvingsområde som svært viktig,
tilrår fylkesmannen etter en samlet vurdering at Skardet tas ut av verneplanen. I dette tilfellet
er det lagt større vekt på Forsvarets interesser som står for en nasjonal samfunnsverdi enn de
regionale verneverdiene for skogen i Skardet. Vi vilta nærmere kontakt med Forsvaret slik
at verdiene for biologisk mangfold i skogen kan ivaretas ved fortsatt bruk av området selv
om arealet ikke vernes gjennom naturmangfoldloven.
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Nr 9. Heggedalen naturreservat i Lenvik kommune

Areal: 25856 dekar, herav 7907 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
** - regionalt verneverdig

Verneverdier: De frodige sør- og østvendte liene med storbregnebjørkeskog og
høgstaudebjørkeskog mot Heggvatnet er spesielle, selv om antall registrerte rødlistede arter
er beskjedent. Det samme gjelder vannlokaliteten med sjeldne vannplanter og naturtypen
kroksjøer, flomdamtner og meandrerende elveparti. Området er stort og omfatter en gradient
fra bredden av Lysvatnet på 22 moh. til fjellet på 576 moh. Det inkluderer et smalt dalføre,
Heggedalen, og slakere og videre telTeng ved Lysvatnet. Bjørk er dominerende treslag,
unntatt i enkelte partier der furu dominerer. Området omfatter også vatn og myrer.

Mangelinndekking: Mange av naturverdiene er knyttet til andre vegetasjonstyper enn skog.
Området er stort, har relativt store partier som er urørte, men inngrepene er totalt sett mange.
Liskogen i nord er spesielt frodig og bidrar til mangelinndekking for rike skogtyper.

Verneformilet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og
sårbar natur med bjørkeskog og furuskog, dels på breelvsedimenter med sitt biologiske
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

fleggedalen naturreservat omfatter en dal fra lavland til fjell med frodig bjørkeskog i de sør-
og østvendte liene og furuskog på skrinn grunn i lavlandet. Myrer dekker et betydelig areal.
Gråor-heggeskog finnes langs Heggelva, dels på flommark. Artsmangfoldet er betinget av
hogstaudebjørkeskogen, og av naturtyper som ferskvann og meandrerende elv.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Det går kraftlinje gjennom området og en rest av gammel telegraflinje. Gammel ferdselsvei
fra Poststøa midt på Lysvatnet til Heggvatnet. 5 hytter, inkludert reindriftshytte. Merket
tursti "Senja på Langs" nord for Heggvatnet. Tufter av boliggamme og fjøsgamme på
Heggmoen.

Lokale hørin suttalelser
Grunneier Statsko SF: Avgrensing etter instruks fra DN. Området som er på høring er 2955
daa større enn arbeidsgruppas forslag. I arbeidsgruppas forslag er et areal som er mye
benyttet til vedhogst tatt ut.

Lenvik kommune horin suttalelse inn for sent : Kommunestyrevedtak i sak43/13 den
25.4.2013 (enstemmig): "Lenvik kommunestyre går i mot forslaget til vern av Heggedalen.
Dette fordi eksjsterende vernede skogområdet på Senja ivaretar skogtypene i Heggedalen.
Heggedalen inneholder verdifulle ressurser for kommunen og befolkningen, slik som rike
lauvtreforekomster av bjørk, furu og losmasser som kan utnyttes i næringssammenheng i
framtiden".

Nord-Sen'a reinbeitedistrikt ved Per M. Skum: Horingsuttalelse: I snorike vintre beiter
reinen bjørkelav og skjegglav. Til verneforskriften: Reindriften må kunne benytte nedfalt og
opptørket furu som brensel innenfor området. Ved dårlig vær utgjør gammel og tørr furu
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viktigste kilde til opptenning. Granplanting ødelegger viktige vårbeiter for reindriften og
sperrer viktige flytteveier.

Konsultas'on før hørin : 7.4.2010 ved distriktsformann Per Mattis Skurn : Nord-Senja
RBD ønsker ikke å måtte søke dispensasjon for å drive reindrift. Er ellers positive til vern.
Skum nevnte at ferdsel i tilknytning til hytter er et stort problem i reindriften. Skum mente at
punkt 6 i Sametingets brev om forvaltningsordninger for eventuelt verneområde som
naturreservat var noe uklart.
Generelt og konkret har Nord-Senja følgende behov i området:

Tar ut tørr furu til tennved, ca 1 i året, og ved til hytte i Nord-Heggdalen
Helikopter brukes for å få rein i gjerde hvert år, ved "Natofjellets" fot (Corrovarri)

Frakter materiell med liten 4-hjuling til hytta i Nord-Heggdalen i trase nord for
Heggedalsvatnet.

Midt-Troms sko eierla v/Steinar N Tmo: Navn: Hegedalen med e (fuge-e). Planen gir lite
vern, men mykje areal. Frodige blomlier vernes fordi dei er vanlege, 3 like kjerneområder.
Vier kjerr. Dårleg kvalitet på miljøregistreringar.
Til verneforskriften. Det er lite tenkelig at verneforskriften kan heimle bygdefolket sin bruk
av skogen. Dette er eit tradisj onelt samisk område. Bygda bruker allmenningen til skogsdrift,
vedhogst for salg.
Konklusjon: Foreslår vedtak:

Framlagt forslag om naturreservat (skogvernområde) i Nord-Heggedalen
statsallmenning bør leggast bort som uaktuelt ut frå ei samla vurdering av rettslige,
økonomiske økologiske og sosiale sider ved tiltaket. Omsynet til bygdefolk og —
næringar må her tilleggast større vekt enn eit generelt ønske om å auke vernearealet.
FMVA tek opp arbeidet med å få til ein verne- og skjøtselsplan for områda på begge
sier av Tømmerelva —Litjevatnet, helst også Tømmervatnet —Bjelma. Saka bør
fremmast som Frivillig vern.

Området attover Heggedalen (f.o.m. Heggevatnet og attover) blir undersøkt for å registrere
mulige udekte verneverdiar, og i positivt fall, fremming som vernesak etter
naturmangfoldlova.

Troms sko selska : Viktig skogområde for bosettinga ved Lysvatnet. Kjerneområde 3 er
sterkt påvirket av hvordan kraftverket like ved blir kjørt. Et større område må tas ut: Grense
legges i nordøst ved kote 200m og følger denne til Raudskardelva og følger elva ned til
Fleggelva. Fra skjæringspunktet mellom disse to elvene tas ei rett linje til grenselinjas
brekkpunkt ved Brenthaugen i sørøst.

Troms Kraft Produks'on AS TKP : Verneområdet går inn i nedbørsfeltet til Lysbotn
kraftverk, samt går helt ned mot rørgaten fra kraftverket til inntaksdam ved Helvetesvatn.
Konsesjon gir rett til adkomst for å drifte og vedlikeholde reguleringsanleggene. Normalt
transport av person og utstyr opp gjennom Revnesdalen . I tillegg noe helikoptertransport.
Enkelte ganger brukes Heggedalen som adkornst tilreguleringsanleggene.
Til verneforskriften: TKP ber om tilføyelser: §4, nytt pkt. 12: Gjennomføring av gjeldende
konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement for Helvetselva. § 5; nytt pkt. 2: Troms Kraft
Produksjon AS gis med bakgrunn i konsesjon av 28.11.1939 rett til motorisert ferdsel,
herunder start og landing av luftfartøy i forbindelse med drift og vedlikehold av
reguleringsanleggene tilhørende Lysbotn kraftverk.

Såmedi i/sametin ets stedsnavnf eneste: Foreslår samisk navn: Leanggaviikka
luonddureservåhtta.

Troms F lkestin utdraa av vedtaket : 3. Spesielt vil vi rette oppmerksomheten mot
områdene HeQgedalen, Lindovara og Tverrelvdalen..... I Heggedalen finnes løsmasser i
området som kan være verdifulle, og bjørke- og furuskogen er viktige ressurser for
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kommunen og befolkningen. Fylkestinget ber derfor at disse tre områdene tas ut av
verneprosessen.

Nærin slivets liovedor anisas'on NHO Troms: NHO Troms synes det er svært negativt at
DN instruerer FM om å øke vernearealet i disse tre områdene (Lindovara Heg,gedalen og
Tverrelvdalen). Naturtypen i de utvidede områdene er enten karakterskog i Troms, eller
innehar ikke spesielle verneverdier. Lokalbefolkningen blir avskåret fra en av sine
næringsaktiviteter som er vedproduksjon eller skogbruk. NHO Troms ber om at dette blir
overprøvd og omgjort.

Naturvernforbundet: Tilrår på det sterkeste at områdene i nord også vernes, bjørkeskog med
høgstauder, viktig karaktertype for Troms av regional verdi.

F lkesmannens tilrådnin
Det har kommet inn mange uttalelser om det arealet nord i Heggedalen som ble tatt inn igjen
før høring, etter ønske fra DN, for å få med alle kjerneområdene. Det har kommet inn
uttalelser som peker på at bjørkeliene i nord er lett tilgjengelige for hogst og at lokale
vedprodusenter har behov for skogen til hogst av ved for salg. Troms Skogselskap har bedt
om uttak av et større område av hensyn til skogressursens betydning for lokal bosetning.
Lenvik kommune har gått inn for at området ikke vernes fordi de mener at tilsvarende
områder alt er vernet på Senja og at skogen er en viktig ressurs. Et felt av løsmasser ved
Lysvatnet kan ha verdi.
Troms Kraft AS har påpekt at de ønsker å kunne bruke motorferdsel til ordinær drift og
vedlikehold av reguleringsanleggene ved Lysbotn kraftverk uten søknad.
Reindriftsnæringen har påpekt at de ønsker å ta ut ca 1tørr furu i året til tennved, og ellers
ikke ønsker restriksjoner på driften, men er for øvrig positive til et vern av området.

Avgrensning: Fylkesmannen tilrår en avgrensning som i høringsutkastet av hensyn til det
biologiske mangfoldet. Vern av hogstaudebjørkeskog er en viktig mangel i verneområder i
Troms i følge naturfaglig evaluering av norske verneområder, 2010.  Disse skogene er noe
varmekjære og ligger i lavlandet i svakt kystnære områder, en mangel i skogvernet.

Navn: Fylkesmannen foreslår endring av navnet fra Heggdalen til Heggedalen etter innspill
fra lokale personer.Fylkesmannen foreslår tatt inn følgende samiske navn i tillegg til det
norske navnet: Leanggaviikkaluonddureservåhtta.

Forskrift: Fylkesmannen har ikke endret forskriften etter ønske fra Troms Kraft på
motorferdsel til ordinært vedlikehold av kraftledninger, men for konsesjonsvilkår og
manøvreringsreglement.
0 summerin av endrin er i forskrift:

N Endrina Be runnelse
7 nr 14 Vedlikehold av bygninger og Hjemmel til å kunne gi dispensasjon

andre anlegg og innretninger som til motorisert ferdsel i forbindelse
nevnt i § 4 nr 5 med tillatt vedlikehold.

4 4 nr.12 Gjennomføring av gjeldende Foreslått vernegrense grenser til
konsesjonsvilkår og manøvrer- sørbredden av Helveteselva fra
ingsreglement for Helveteselva. utløpet og til et stykke ovenfor øvre

Helvetesfossen.
6 6 nr.6 Nødvendig bruk av motorferdsel i Dette inkluderer også landing og

forbindelse med gjennomføring av start med helikopter.
konsesjonsvilkår og manøvrerings-
reglernent for reguleringsanlegg-
ene tilhørende L sbotn kraftverk.
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FORSKR1FT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV HEGGEDALEN
NATURRESERVAT/ LEANG'GAVIIKKA LUONDDURESERVAHTTA I LENVIK
KOMMUNE, TROMS FYLKE
tde to uthevete bokstavene skal erstattes av en samisk bokstav.

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med
bjørkeskog og furuskog, dels på breelvsedimenter med sitt biologiske mangfold i form av
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Heggdalen naturreservat omfatter en dal fra lavland til fjell med frodig bjørkeskog i de sør-
og østvendte liene og furuskog på skrinn grunn i lavlandet. Myrer dekker et betydelig areal.
Gråor-heggeskog finnes langs Heggelva, dels på flommark. Artsmangfoldet er betinget av
høgstaudebjørkeskogen, og av naturtyper som ferskvann og meandrerende elv.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 124/1 i Lenvik kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på 25 856 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Lenvik kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke,
i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndeparternentet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fierne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfyl ling og lagring
av masse, utforing av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsopling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttommende.
Bruk av naturreservatet tilteltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for
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I. Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Rydding av kratt og trær rundt eksisterende hytter inntil 1 dekar.
Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.

10.0ppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlig fysiske endringer i forhold til
verneformålet.

11.Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

12.Gjennomføring av gjeldende konsesjonsvilkår og rnanovreringsreglement for
Helveteselva

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomforing av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig rnotorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
Nødvendig bruk av motorferdsel i forbindelse med gjennomføring av konsesjonsvilkår og
rnanovreringsreglement for reguleringsanleggene tilhørende Lysbotn kraftverk.

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsrnyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
lstandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og flsk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
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Hogst av bjørkeved og gran til ved til eksisterende hytter i reservatet etter plan godkjent
av forvaltningsmyndigheten.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med belikopter i forbindelse med reindrift

10.Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
11.0ppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
12.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
13.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
14.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Transport av varer, materialer og utstyr til eksisterende hytter i området, med
beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trase.
Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
Vedlikehold, oppgradering og fornyelse av kraftledninger
Hogst av etablerte plantefelt § 7 nr 5
Hogst av bjørkeved og gran til ved til eksisterende hytter, § 7 nr 7
Oppføring av gjerde og samleanleg for beite § 7 nr 13
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 3
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 5

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsrnyndigheten, eller den forvaltningsrnyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 10. Anderdalen nasjonalpark (utvidelse) i Tranøy kommune

Areal: 9035 dekar, herav 3022 dekar produktiv skog.

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

** - reaional verneverdi
Verneverdier: Området vil tilføre nasjonalparken bjørke- og furuskog i mellomboreal sone
og ned mot sjøen, og store bestander av osp og selje. (Bjørk er vanligste treslag, men furu er
også svært vanlig og stedvis dominerende, spesielt på flatene og på knauser i liene. Død furu
finnes spredt, hovedsakelige begrenset til uframkommelige, bratte lier mellom Skipsbåtneset
og Molvika. Enkelte lier har moderate mengder dødved også av andre lovtrær enn bjørk).

Mangelinndekking: Området bidrar til inndekking av mangelen på frodig og variert kystnær
løvskog.

Verneformålet: Formålet med nasjonalparken er
I) å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog bjørkeskog og
et og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Landskapet og
naturmiljøet med dyre- og plantelivet skal bevares.
2) å bevare et naturområde med samiske og andre kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av
tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Ingen kjente tekniske inngrep.

Lokale hørin suttalelser

Statskog SF:  Vi viser tilrådingens kap 9.1 Generelle merknader fra lokale høringsparter. .

Tranøy kommune: Utvalg for plan, næring og drift i møte 17.4.2013. Vedtak i sak 23/13:
"Utvalg for plan, næring og drift viser til Fylkesmannens høringsforslag om utvidelse av
verneområder på Statskog SFs grunn i Tranøy. Utvalget vil presisere at mer enn nok av
arealet i Tranøy kommune er vernet oa er I utgangspunktet mot utvidelse av Ånderdalen
nasjonalpark. I forslaget til utvidelse av nasjonalparken er det ikke noen av de opplistede
naturtypene i pkt 9.10.2 som ikke finnes innenfor dagens nasjonalpark. Utvalget er likevel
fornøyd med at vesentlige bemerkninger fra kommunen til Fylkesmannens første utkast til
utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark synes å være i varetatt".

Midt-Troms skoaeierlaa c/o Steinar N mo: Viser til s. 11 i høyringssvaret til
oppstartmeldinaa: Framlagt plan om skogvern i form av naturreservat i Jøvika leages bort
som uaktuell ut fra ei samla vurdering av økonomiske, økologiske og sosiale sider ved saka.
Tidligere forfordeling ved utparsellering fra gnr 18 og omstendighetene rundt det seinare
salget til Statskog må her vektlegges sterkere enn et generelt ønske om å auke vemearealene.
Tilbørlig hensynstaking til den totale vernebelastninga i Tranøy kommune og bygdas behov
for arbeidsplasser teller i samme retning.
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Troms skoaselska v/leder Vi o Johansen: Til avgrensing: To skogområder der det har
vært mye vedhogst tas ut, de er godt tilgjengelig med traktor. Nordøstdel er viktig og mye
brukt skogområde som bor tas ut av planen. Traktorveg inn i ornr. Nordøstdel må tas ut.
Grense blir høgdekote 300 m fra nordøstdel av Skipbåtnesvarden til der koten dreier 90
grader, herfra ned til midt i Storvika. (1gm: To kjerneområder av 3-4 tas ut, nr 4: gammel
løvskog, lokalt viktig, 3 bjørkeskog med hogstauder viktig).

Tranø botn .e.(zer-o fiskerforenina: Ingen merknader

Sentrale hørin suttalelser
Ingen tok for seg utvidelsen av Ånderdalen nasjonalpark spesifikt.

F Ikesmannens tilrådnin
Avgrensning: Fylkesmannen tilrår utvidelse av Ånderdalen med et areal på 9035 daa med
avgrensning som i horingsutkastet.

Navn: Ånderdalen nasjonalpark

Vernekategori: Området foreslås som utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark.

Forskrif Fylkesmannen tilrår en endringsforskrift for eksisterende Ånderdalen nasjonalpark
der det nye arealet i tilknytning til skogvern på 9035 daa legges til eksisterende areal som i
gjeldende nasjonalpark er på ca 124,9 km2og til 133,9 km2 som vil bli nytt areal etter
endring. Gjeldende forskrift for Ånderdalen ble fastsatt ved kgl. res 4.juni 2004 med
hjemmel i naturvernloven.

0 summerin av endrin er i forskrift:
Endrincr Be runnelse

1 Nasjonalparken dekker et areal på Arealet tilrås økt med 9035 daa som
ca 133,9 km2 del av skogvern på statsgrunn.
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ENDR1NGSFORSKRIFT FOR ÅNDERDALEN NASJONALPARK I TRANØY OG
TORSKEN KOMMUNER

Forskriften etter naturvernloven vil bli endret gjennom en endringsforskrift til eksisterende
forskrift. Endringsforskriften vil omfatte utvidelsen av areal. Oppdatert vernekart er en del
av endringsforskriften.

Utvidelsen av areal er på 9035 daa. Ånderdalen nasjonalpark vil etter endringen ha et areal
på 133,9 km2. Det er ingen endring i eierforhold som gnr.bnr.

Gjeldende forskrift for Ånderdalen nasjonalpark ble fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med
hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet
av Miljøverndepartementet.
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Nr 11. Tverrelvdalen naturreservat i Målselv kommune

Areal: 9306 dekar, herav 2327 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

**-regional verneverdi

Verneverdier: Verneverdiene er først og fremst knyttet til at dette er et lite berørt dalfore
med stor variasjon i ulike bjørkeskogstyper, store arealer frodig høgstaudebjørkeskog dels
med gråor-heggeskog, og noe kalkpåvirket skog. Området illustrerer også godt effekten av
snøskred og omfattende reinbeite som økologiske faktorer i bjørkeskog. Omfatter et dalføre
med U-formet dal og markant forskjell mellom nord- og sørsiden på grunn av klima og
berggrunn.

Mangelinndekking: Området har rike skogtyper i form av høgstaudebjørkeskog, men
samlet sett dekker området bare i liten grad mangler ved skogvernet.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
bjørkeskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.

Tverrelvdalen naturreservat omfatter et dalføre med høgstaudebjørkeskog og andre typer
bjørkeskoger opp mot fjellet, gråor-heggeskog på flommark og i li, en bekkekløft med
kalkkrevende fiellflora og lavalpine områder. Skogen påvirkes av snøras, bjørkemåler og
reinbeite som gir ulik alder på skogen.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Inngrepstatus 


1 liten åpen hytte, Reiersdalsgammen. Tufter etter 2 utmarksløer på Vollasletta.

Lokale hørin suttalelser

Statskog SF: Avgrensningen er foreslått etter instruks fra DN. Området som er på høring er
3328 daa større enn arbeidsgruppas forslag. Liten mangelinndekking. Det bør være større
rom for å hensynta lokale interesser.

Målselv kommune: Sak 35/2013 i kommunestyret. Utdrag av vedtaket: Kommunen påpeker
at Tverrelvdalen ligger i fjellheimen i indre del. Området er utilfredsstillende kartlagt. Det
har lav mangelinndekking. Området er viktig for utmarksbasert turisme.

UL Freidig: Kunnskapsgrunnlaget er dårlig, ungdomslaget er kritisk til Fylkesmannen som
ikke ba om ny undersøkelse av dette området. Mangelinndekkingen er dårlig. Verneverdien
er lav. Området inneholder tidligere skogslåtter og 7 utmarksløer viser kulturpreg. Sterkt
reinbeitet. Skoginteresser, bygd skogsbilveg ca 2400 111innover dalen, ved liten forlengelse
vil vegen gi tilgang til store skogområder. Turisme: Gammel ferdselsåre Rostadal-Signaldal.
Tilknytning til Arctic Trail med skuterløype vil gi adgang til stort nett i Finland. Eneste
skredsikre forbindelse mellom Indre Troms —Kilpis. Området i dag er lite brukt til
tradisjonelt friluftsliv. Også tilknytning til isfiskeløype gjennom Tverrelvdalen -
Trollelvskardet til Moskanjavri ønskelig. Snøskuterløyper viktig for økt vinterturisme. Også
Balsfjord kommune er interessert. Firma som blir negativt påvirket av verneforslaget er
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Rostadalen Camping AS, Hattavarre Utvikling AS, Lyngsfjord Adventure, Tamok AS,
Chokka 0Y-Finland, Tamokdalen bygde-og idrettslag og Finndalsløypa vel. —

Området er vurdert som potensielt viktig i Konsekvensutredningen "Vern av skog på
Statskog SFs grunn Målselv. Utredning av konsekvenser for næring og bosetning i Målselv
og Troms ved vern av 9 områder i Målselv" (Ecofact rapport 9, 2010). Norut (2006) har
trekt fram Arctic Trail som fellesnordisk snøscooterloypenett som kan gi økt besøk i Indre
Troms. Reiselivslokornotiv (inkl Målselv Fjellandsby) som kan gi vekst i næringslivet.
Hundespannsafari krever også oppkjørt løype. Konklusjon er at vern av Tverrelvdalen må
stoppes.

Troms skoaselska v/leder Via o Johansen: Mangelinndekking er liten. Det er flere høylaer
og skog med tydelig preg av bruk. 2400 m skogsveg inn mot området. Til avgrensning: Ta ut
kjerneområde 1 og 2 fra vernet. Sørvestgrensa trekkes langs bekk 100-150 m innafor kjerne
omr 1, ned til knekkpunkt i elva ca 50 m nordost for kjerneområde 2. Herfra i sør vestlig
retning til områdets n-grense.

Troms F Ikestin utdra for hele uttalelsen se unkt 9.1 : Spesielt vil vi rette
oppmerksomheten mot områdene Heggedalen, Lindovara og Tverreivdalen. Tverrelvdalen
ligger inne i fiellheimen i indre deler av Målselv kommune der det fra før er store
vernearealer. I høringsdokumentet beskrives området i liten grad å dekke inn mangler med
dagens skogvern. Området har viktige skogressurser og vil være svært viktig for utvikling av
utmarksbasert turisme i Indre Troms.

Nærin slivets hovedoraanisas'on Troms: NHO Troms synes det er svært negativt at DN
instruerer FM om å øke vernearealet i disse tre områdene (Lindovara, Heggedalen og
Tverrelvdalen). Naturtypen i de utvidede områdene er enten karakterskog i Troms, eller
innehar ikke spesielle verneverdier. Lokalbefolkningen blir avskåret fra en av sine
næringsaktiviteter som er vedproduksjon eller skogbruk. NI-10 Troms ber om at dette blir
overprøvd og omgjort.

Sentrale hørinasuttalelser

Såmedia i/sametin ets stedsnavnf eneste: Foreslår det samiske navnet Gållågåibbevåkki
luonddureservåhtta.

Forsvaret: Tverrelvdalen berører scooter- og beltevognløype som går igjennom dalen.
Forsvaret er ikke tatt med som interessent i høringsdokumentet, og det er heller ikke
beskrevet negative effekter etter Forsvarets bruk. Løypa går over skoggrensen, og berører
ikke kjerneverdiene i verneforslaget. Flytting av løypa vil medføre at Forsvaret må bruke
områder der skredfaren normalt er større.

Forsvaret ber primært om at grensene for de foreslåtte verneområdene i Tverrelvdalen,
Devddesvuopmi og Brennskoglia, justeres slik at Forsvarets aktivitet kan fortsette på dagens
nivå uten å berøre områdene. Dersom grensene beholdes, ber Forsvaret om at verne-
bestemmelsene endres slik at Forsvarets aktivitet på dagens nivå, tillates innenfor
vernområdene.

Naturvernforbundet: Tilrår på det sterkeste at områdene i nord også vernes, bjørkeskog med
høgstauder, viktig karaktertype for Troms og i tillegg gråor-heggeskog. Regionalt viktig. Det
er allerede tatt ut store areal med verneverdig skog i Målselv, og ingen ytterligere
innskrenkinger må skje.
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Fylkesmannens tilrådnin

Det har vært rettet oppmerksomhet mot Tverrelvdalen i høringen, fra Målselv kommune, fra
nabokommunen Balsfjord, fra fylkestinget, UL Freidig og flere turistbedrifter. Flest
ankepunkter gjelder skogbruksinteresser og om framtidig vinterturisme med mulig
snøskuterløype. Det anføres også fra flere at de mener Tverrelvdalen har så liten
mangelinndekking for vern at de også derfor går imot et vern. Kommunen, bygdelaget og
turistnæringen onsker etablert en snøskuterloype i skredsikkert område langs gammel
ferdselsveg i Tverrelvdalen - Reiersdalen over til indre Signaldalen/Parasdalen via Gappo og
Golda —hyttenelangs svenskegrensa og finskegrensen til Kilpisjärvi Tollstasjon i Finland.
Løypa tenkes knyttet opp mot Arctic Trail skuterløyper i Finland. I dag hjemler ikke
motorferdselloven en generell muligbet for å etablere nye snøskuterloyper for turistformål.
Regjeringens forslag til ny motorferdsellov har likevel åpnet for at 40 kommuner med grense
mot Sverige og Finland kan etablere rekreasjonsløyper som fører til løypenett i nabolandet
for en periode på 2014 - 2018. Stortinget skal ta stilling til dette spørsmålet.

Vern av Tverrelvdalen som skogreservat vil trolig hindre en slik gjennomgående skuterløype
dersom den ikke kan gå i fjellet der Forsvarets løype synes å være. Også løype for
hundekjøring er nevnt. Det opplyses om at dalen er mindre brukt tilallment friluftsliv.
Forsvaret har gjennom horingen opplyst at de har en avtale med grunneier Statskog om
tillatelse til skredsikker ferdsel under øvelser, med løype for snøskuter og beltevogn på
østsiden av dalen over skoggrensen. Kart var ikke vedlagt uttalelsen. Etter møte med
Statskog SF nylig har Forsvaret videre klargj ort et behov for i tillegg å kunne krysse dalen
og kjøre opp Våvrrosvaggi til Dopparhøgda.

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår å ta ut deler av området i sør i tråd med grense som sendt
inn til DN i 15.10.2010, av hensyn til skogverdier. Kjerneområdet med høgstaudeskog som
da tas ut, har lokal verdi, det samme gjelder flommarkskogen på Vollasletta som er mye
påvirket av hogst og slått og har lite av egentlig frodig flommarksvegetasjon igjen i
skogbunnen. Fylkesmannen mener at gjenværende areal med et nokså urørt dalføre
kvalifiserer til vern da både høgstaudebjørkeskog og bekkekløft med rik fjellvegetasjon i
tillegg inngår som viktige kjerneområder. De kjerneområdene som da tas ut, har lokal verdi
for skogvern.
Forsvaret har ikke lagt ved kart over ønsket løype for snøskuter og beltevogn. Fylkesmannen
har derfor ikke tatt stilling til eventuell endret ytre avgrensing over skoggrensa i østdelen av
området. Informasjonen er vurdert som for liten. Fylkesmannen vil derfor om mulig overlate
til DN å avklare Forsvarets behov og om det er aktuelt å endre grensen i øst.

Navn: Fylkesmannen foreslår følgende samiske navn i tillegg til det norske:
Gållågåibbevåkki luonddureservåhtta

7 nr 12 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 5

Be runnelse

Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.

Forskrift:

0 summerin av endrin er i forskrift:
Endrin
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV TVERRELVDALEN
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog med sitt
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Tverrelvdalen naturreservat omfatter et dalføre med høgstaudebjørkeskog og andre typer
bjørkeskoger opp mot fjellet, gråor-heggeskog på flommark og i li, en bekkekløft med
kalkkrevende fiellflora og lavalpine områder. Skogen påvirkes av snøras, bjørkemåler og
reinbeite som gir ulik alder på skogen.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr Målselv kommune: 90/5, 90/6, 90/7 og 110/2

Naturreservatet dekker et totalareal på 12 634 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 15 000 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fierne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framforing av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrleging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilforsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer. idrettsarrangementer eller andre større
arrangementer er forbudt.

§4 GenereIle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
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Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet.
Rydding av kratt og trær rundt eksisterende hyttetomt til Reiersgammen inntil 1 dekar.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgj enstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som til enhver tid står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemtnelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder
ikke øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for vemeområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snoskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
I. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,

idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Hogst av bjørkeved til eksisterende hytte for allmennheten, Reiersgamrnen, i reservatet
etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkj ent av
forvaltningsmyndigheten.
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med

Transport av varer, materialer og utstyr til hytte Reiersgammen i området, med
beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trase.
Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Hogst av bjørkeved til eksisterende hytte Reiersgammen § 7 nr 5.
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10.
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.

Side 80

Side 104



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

Uttransport av felt elg med andre kjøretoy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 5

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 12. Revelva naturreservat i Målselv kommune

Areal: 2792 dekar, herav 1284 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmelsarunnla
*** - nasjonal verdi

Verneverdier: Furuskogen i området representerer en sjeldent god tilstand av relativt rik og
produktiv furunaturskog. Revelva har stor variasjon i kvaliteter viktige for biologisk
mangfold, som bekkekløft i gråor—heggeskog (østlige halvdel) med god forekomst av den
rødlistede og trua påvekstlaven fossenever, gammel furuskog med naturskogspreg, med en
del død ved. I tillegg har området god forekomst av bjørk som grove, gamle trær, høgstubber
og død ved. Variasjonen i vegetasjonstyper er god. Området er forholdsvis lite.

Mangelinndekking: Revelva bidrar til å dekke manglene på skog under overveiende
naturlig dynamikk og rike skogtyper. Videre bidrar Revelva til å dekke den regionale
mangelen urskogpreget furuskog.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer
gammel furuskog, bjørkeskog og bekkeklat, og som har en særlig betydning for biologisk
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Revelva naturreservat har et større parti gammel furuskog med innslag av gammel og grov
bjørk og en bekkekløft med gråor-heggeskog. En del død ved forekommer. Området
inneholder en svært viktig og en viktig naturtype, flere nær trua sopp og lav, samt en trua
lavart (VU).

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Skogsvei inn fra nord, gammel hesteveg. Merket tursti til Ruten. Åtebu for rovviltjakt,
midlertidig.

Lokale hørin suttalelser

Statskog SF: Eksisterende avtale for ei åtebu (brukt til rovviltjakt) i området foreslått til
vern. Det må tas høyde for bua og bruken i vernebestemmelsene. Til verneforskriften:
Åtebua må tillates videreført. Det må tillates (motorisert) transport av åte og framtidig
uttransport av bua.
Oppsummering. Utdrag. 2. kulepunkt: Alle områdene som bidrar i stor grad til å dekke inn
mangler med eksisterende skogvern foreslås vernet. Dette gielder følgende områder:
Oksfjorddalen, Gearpmesorda, Revelva og Brennskoglia

Saarivuorna samebv konsultas'on v/ ordførande Per —AndersNutti o John Thomas Påve
9.3.2010: I Revelva har samebyen kjøretrase på barmark. Traseen går i øvre del av
arbeidsgrensene for dette området (rød grense på kart) eller så høyt at den faller utenfor.
Brukes for å komme nord for Ruten og vestover for å se etter rein.
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Generelt og konkret har samebyen følgende behov i områdene: - Behov for å hogge bjørk til
brensel, som plukkhogst. - Behov for å hogge bjørk til gjerdestolper er minfinalt, i dag
kjøpes inn gjerdestolper. Kan tenkes noe til reparasjon. - Samebyen ønsker å slippe å
forholde seg til dispensasjoner på motorferdsel på barmark (jfr. Punkt 5 i brevet fra
Sametinget). De ønsker mulighet direkte i forskriften.

Troms skoselska v/leder Vi o Johansen: I området er det er hentet bygningstømmer og
ved. Skogsveg inn i deler av området. De produktive områda nedafor (nord og aust for )
myrområdet i kjerneområde 3 bør tas ut.

Sentrale hørin suttalelser
Forsvarsbygg: Viser tiluttalelse også i oppstartfase. Ikke lenger konflikt med Revelva etter
grensejustering, men fortsatt konflikt mot Skardet.

Forsvaret: Revelva berører ikke Forsvarets interesser direkte, men Forsvaret leier et
nærøvingsområde som grenser til verneforslaget.

F Ikesmannens tilrådnin
Før oppstart ble det tatt ut et område i nord av hensyn til Forsvaret. Også nord for den
kommunale vegen ble et område tatt ut av arronderingsmessige hensyn, da en ikke ønsket
veg gjennom området. I alt ble det tatt ut 487 daa, alt trolig produktiv skog. Det var en stor
flom i Revelva i 2012.

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår avgrensning som i høringsutkastet

Vernelbrskrifi: Statskog har avtale om en midlertidig åtebu for rovviltjakt i området.
Fylkesmannen tilrår at åtebua fortsatt skal kunne brukes, og at det kan gis tillatelse etter
søknad til å kjøre fram åte, til å flytte eller kjøre vekk åtebua.
Saarivuoma sameby kjører nord for fiellet Ruten for å se til rein vest i området. Det kan
tenkes at et lite område sør i verneforslaget vil kunne bli berørt. Det vil være søknadspliktig
å kjøre langs denne traseen, men det vil kunne påregnes unntak for flere år til dette. Flerårig
tillatelse kan forventes gjennom søknad og forvaltningsplan.

0 summerinu av endrin er i forskrift:
Endrin

4 4 nr 8 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet
7 nr 11 7 nr 11 Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8

7 nr. 11 7 nr 11 Utkjøring av åte til midlertidig
åtebu for rovviltjakt og som står i
området på vernetidspunktet, samt
uttransport eller flytting av åtebua

Be runnelse
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
Det fins behov for bua til rovviltjakt,
og det foreligger avtale mellom
Statskog og jeger. Åtebua står i
nordvest i kjerneområde 3 i
nordenden av Storsteinsmyra
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV REVELVA NATURRESERVAT
I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer gammel
furuskog, bjørkeskog og bekkekloft, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i
form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Revelva naturreservat har et større parti gammel furuskog med innslag av gammel og grov
bjørk og en bekkekløft med gråor-heggeskog. En del død ved forekommer. Området
inneholder en svært viktig og en viktig naturtype, flere nær trua sopp og lav, samt en trua
lavart (VU).
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 107/2

Naturreservatet dekker et totalareal på 2792 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert
Miljøverndepartementet  De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er

forbudt å fierne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

1 . Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjodsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
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Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. flerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av
materiale til husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller
uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemrnelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsrnyndigheten. Unntaket gjelder
ikke øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverfiaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
I. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,

idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljotilpasset reiselivsvirksornhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppforing av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 forste ledd
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8
Utkjøring av åte til midlertidig åtebu for rovviltjakt og som står i området på
vernetidspunktet, samt uttransport eller flytting av åtebua.
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§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsrnyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kaniskal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 13. Skjelbekken naturreservat i Målselv kommune

Areal: 3750 dekar, fierav 2799 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

** - regionalt verneverdig

Verneverdier: Området utgjør et ganske typisk og representativt utsnitt av lisidene i
reionen, og det er temmelig variert med ganske mange ulike skogtyper. Området vurderes å
ha lokal til regional verneverdi. Som følge av å være et litt større område med god variasjon,
ganske mye rik bjørkeskog, innslag av rik sumpskog, mye rikmyr, og eldre furuskog,
vurderes Skjelbekken som regionalt verneverdig. Fossenever finnes i rik sumpskog i
området.

Mangelinndekking: Området vil ikke kunne bidra vesentlig til inndekking av mangler ved
skogvernet. Først og fremst hogstaudebjørkeskog vil i noen grad dekkes inn, i tillegg rik
surnpskog, men små arealer.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
bjørkeskog og furuskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer,
arter og naturlige økologiske prosesser.

Skjelbekken naturreservat inneholder frodig bjørkeskog, dels høgstaudebjørkeskog og eldre
furuskog i veksling med rikmyr og rikt sumpskogsparti med vier og selje.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngreøstatus

Skogsveier, bandvognspor. Rest av skogshusvære.

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statsko SF: Fylkesmannen Viser til kapittel 9. Generelle merknader til
verneplanen. 9.1 merknader fra lokale høringsparter.

Målselv kommune: Fylkesmannen viser til kapittel 9. Generelle merknader til verneplanen,
9.1 merknader fra lokale horingsparter.

Saarivuoma sameb : Området Skjellbekken ble ikke spesielt omtalt under konsultasjon
9.3.10. Se også kap 9.

Troms sko selska v/leder Vi o Johansen: Det er hogd tømmer og betydelige mengder ved
i området. Skogsveg kommer inn i deler av området. Til avgrensing: De lettdrevne og lett
tilgjengelige skogsområde nedafor kote 280 må tas ut.

Sentrale hørin suttalelser

Ingen tar for seg dette området spesifikt.
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Fylkesmannens tilrådnina

Troms skogforvaltning har spilt inn at det er en del lettdrevet skog i området og ønsker et
konkret areal opp til kote 280 moh tatt ut av hensyn til dette. Fylkesmannen mener at
området som foreslås tatt ut er vesentlig for å beholde verneverdiene og helheten i området.
Uttaket ville omfatte nær halve området med de lavestliggende delene, inkludert begge
kjerneområdene som delvis er inne i verneområdet, delvis ligger på privat grunn. Kjerne-
områdene har svært frodig bjørkeskog med hogstauder, også med rik sumpskog og del av en
kløft, dels kalkskog på tørrere koller.

Avgrensning: Fylkesmannen tilrår området vernet med avgrensning som i horingsutkastet.

Forskrifter:
0 summerin av endrin er i forskrift:

Endrin
44 nr.8 Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet.
7 nr 11 7 nr 11 Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8

Be runnelse
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV SKJELBEKKEN
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon 	 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturrnangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog og
furuskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige
økologiske prosesser.

Skjelbekken naturreservat inneholder frodig bjørkeskog, dels hogstaudebjørkeskog og eldre
furuskog i veksling med rikmyr og rikt sumpskogsparti med vier og selje.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: i Målselv kommune: 4412

Naturreservatet dekker et totalareal på 3750 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000.datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som feks. oppføring
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker framforing av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tmlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utforing av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttommende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større
arrangementer er forbudt.

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.

Side 89

Side 113



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

Rydding av eksisterende stier, dvs. fierning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale
til husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjutsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder
ikke ovingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
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sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturrnangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturrnangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 14. Devddesvuopmi naturreservat i Målselv kommune

Areal: 15166 dekar, herav 3690 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
*- lokal verneverdi

Verneverdier: Området er gitt lokal verneverdi i skogvernsammenheng med en svak
mangeloppfylling i forekomsten av hogstaudebjørkeskog. For øvrig framstår dalføret som
helhetlig og med få inngrep ut over at Devddesjavri er regulert. Områder med rik fjellflora
og spesielle, kalkkrevende arter opptrer og områder med ekstremrik myr. Som tidligere
boplass for (svenske) reindriftssamer gjennom lang tid, har området svært mange samiske
kulturminner som er registrert fra ulike tidsepoker.

Mangelinndekking: Mangelinndekkingen er liten; bare i svak grad oppfyller området
mangelen på høgstaudeskog, men uten å ha spesielt godt utviklete slike miljøer.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
fjellbjørkskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.

Devddesvuopmi naturreservat omfatter en åpen, skogkledd fjelldal med fjellbjørkeskog som
spenner fra ordinære skoger til frodige og rike fjellskoger med kalkpåvirkning. En del myr,
sump og lavalpin vegetasjon har varierende grad av kalkpåvirkning.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrepstatus

Del av gammel sommerboplass for Lainiovuoma sameby, nord for Devddesjohka, ble
rekonstruert ca 1996 med bealljegamme, geitgamme, 2 stillas; utedo, bru over Gironjohka og
lavvostenger

Loale hørin suttalelser

Lainiovuoma samb v/ ordforande Per Gustav Idivuoma: Området har stor betydning for
samebyens reindrift. Verneplanen kan utgjøre en beskyttelse for området fra andre
samfunnsmessige interesser, under forutsetning av at samebyens virksomhet kan utvikles og
fortsette selv etter at området er vernet i verneplanen.

Samebyen mener at beskrivelsen av reindriftens bruk er mer vidtfavnende enn bare
"Reindrift ved Lainiovuoma sameby som tar ved". Området er både vår- og sommer/høst-
land som regelmessig benyttes i reindriften. Områdets karakter og beliggenhet som ytterste
utpost mot snaufiellet og grensefiellene innebærer en beskyttelse for reinen i uvær og blir
meget ofte benyttet til stort sett alle årstider.

Til verneforskriften: Det er ønskelig at ytterligere arkeologiske undersøkninger kan utføres i
området. Til paragraf 6 unntak fra ferdselsbestemmelsene. Samebyen finner det bemerk-
elsesverdig at reindriftens behov er flyttet til § 7. spesifiserte dispensasjonsbesternmelser. I
likhet med det Sametinget innledningsvis har anført, handler det om en næring som er blitt
drevet i historisk tid i området og kommer til å drives i en ikke overskuelig fremtid.
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Samebyen anser "med fog" at punktene 5,6 i § 7 spesiflserte dispensasjonsbestemmelser skal
flyttes til § 6 "Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene".
§ 10: Forvaltningsplan. Samebyen forutsetter i samband med at en forvaltningsplan skal
utarbeides for dette området, at samebyen gis mulighet til å delta aktivt uten kostnader for
sarnebyen. § 11. Forvaltningsmyndighet. Samebyen forutsetter at de får muligheter til å
aktivt delta i forvaltningsmyndighetens arbeid uten kostnad for samebyen.

Konsultas'on med Lainiovuoma sameby i 2010: Samebyen tar ut ved til brensel i
Dødesskogen/Devddesvuopmi. Samebyen opplyste at vedbehovet var 1-2 skuterlass pr.
hytte. Det er dermed behov for ved til 40 —45 hytter. Sarnebyen tar ut ved i øvre del av
Devdisvuopmi, på begge sider av Devddesvuopmijohka, men også litt lenger ned på sørsiden
av elva. Sarnebyen forutsetter at dette vil bli tillatt i fortsettelsen. Sarnebyen bruker i dag en
kjoretrasé som delvis går langs sti på sørsiden av Devddesvuopmejohka og sørover til
Cievccas både sommer og vinter. Denne ønskes opprettholdt. Det er registrert mange
samiske kulturminner i Devddesvuopmi i de senere år. For områdene Sleppelva —Kvernelva
har samebyen ingen spesielle kommentarer ut over at ved Sleppelva er det (2odelavbeiter
som smelter tidlig fram.

Troms sko selska : Området må avgrenses og gis slike bestemmelser at det kan være en
god sti langs vatnet.

Overb d Je er- o Fiskerforenin : Dødesskogen og elva benyttes ofte til teltleirer. Til
verneforskriften: §6 Generelle unntak fra ferdselsbesternmelser pkt 3: Nødvendig uttransport
av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor". Dette er nesten umulig å få til.
Defin& "lett beltekjøretøy" og "varige spor i terrenget" (5 år, 20 år, 100 år?). § 3 punkt 4,
ref §7.Er friluftsloven fremdeles gjeldende? Må det søkes om tradisjonell telting?

Sentrale hørinasuttalelser
Såmedi ui/sarnetincrets stedsnavnf eneste: Forslag til samisk navn på området:
Devddesvuomi luonddureservåhtta.

Forsvaret, Hæren Hærens 0 eras'onsstøtteavdelin : I Devdesvuopmi er ikke Forsvaret tatt
med som interessent, men området berøres av scooter- og beltevognloype på nordostsiden.
Det er ikke beskrevet negative effekter av Forsvarets virksomhet. Løypa går hovedsakelig
over skoggrensen, og den berører ikke kjerneområdene i verneforslaget. Konklusjon:
Forsvaret ber primært om at grensene for de foreslåtte verneområdene i Tverrelvdalen,
Devddesvuopmi og Brennskoglia, justeres slik at Forsvarets aktivitet kan fortsette på dagens
nivå uten å berøre områdene. Dersom grensene beholdes, ber Forsvaret om at
vernebestemmelsene endres slik at Forsvarets aktivitet på dagens nivå, tillates innenfor
verneområdene.

Naturvernforbundet: Hvis noe skal tas ut, kan det være Devdesvuopmi da verneverdien er
lokal.

F Ikesmannens tilrådnin
Fylkesmannen tilrår at det utarbeides en forvaltningsplan for hvor det kan tas ved til brensel
reindriftsnæring i området. Det vil kunne gis flerårige dispenasjoner for uttak av ved. For
videre spørsmål om reindrift og andre spørsmål mht forskrifter, se de generelle
kommentarene under pkt. 9.
Gjennom høringen er Fylkesmannen blitt kjent med at Forsvarets løyper for snøskuter og
beltevogn går i skogbandet på nordøstsiden av verneforslaget. Det står ikke klart om dette er
helårs- eller vinterløyper, trolig er det vinterløyper. Da det ikke var vedlagt kart som viser
trasé har Fylkesmannen ikke kunnet ta stilling til om området skal beskjæres slik at
Forsvarets løyper faller utenfor forslaget til verneområde.
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Det er i horingen foreslått fra Troms Skogselskap at det skal kunne-epparbeides en god sti
rundt vatnet. For å komme rundt vatnet vil det da være nødvendig med ei bru over
Devddesvuomejohka. Det vil være av interesse å kunne bruke området til friluftsliv, og
hjemmel for å bygge bru etter søknad vil kunne finnes i § 7 nr 4. Arkeologiske undersøkelser
har vært drevet i området, og den svenske samebyen i området, Lainiovuorna er interessert i
at det skal kunne fortsette, da det er avdekket mange samiske kulturminner. Det er ikke
oppgitt om det kan være snakk om større utgravinger.

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår området vernet med en avgrensning som i høringsutkastet.

Navn: Fylkesmannen tilrår å ta inn følgende samisk navn i tillegg til det norske navnet på
naturreservatet: Devddesvuomi luonddureservåhtta

Forskrift:
0 summerin av endrin er i forskrift:

NEndrin
7 nr 11Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 5

77 nr 12 Oppføring av bru over
Devddesvuomejohka i vest, i
sammenheng med etablering av sti
rundt Devdes'åvri.

77 nr 13 Arkeologiske undersøkelser i
området

7 nr 4Etablering av nye stier og merking
av stier

Be runnelse
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
Bruk av området til friluftsliv er
positivt og kan gi forståelse for
verneverdiene.

Området har vist stor verdi og
mange samiske kulturminner
Justert tekst i likhet med øvrige
områder
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV DEVDDESVUOPMI
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon 	 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens rnangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer fjellbjørkskog med sitt
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Devddesvuopmi naturreservat omfatter en åpen skogkledd fjelldal med fjellbjørkeskog som
spenner fra ordinære skoger til frodige og rike fjellskoger med kalk—påvirkning. En del myr,
sump og lavalpin vegetasjon har varierende grad av kalkpåvirkning.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 95/1

Naturreservatet dekker et totalareal på 15166 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avrnerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder folgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder dode busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utforing av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsopling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større
arrangementer er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
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Beiting.
Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles.
Rydding av trær og kratt rundt eksisterende gammer inntil 1 daa.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale
til husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

1naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemrnelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
I. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,

politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder
ikke øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med hellkopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Transport av varer, materialer og utstyr til eksisterende gammer og anlegg med
beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trase.
Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr 1
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 3.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 5
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Oppføring av bru over Devddesvuornejohka i vest, i sammenheng med etablering av sti
rundt Devdesjåvri.
Arkeologiske undersøkelser i området

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndihet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 15. Brennskoglia naturreservat i Målselv kommune

Areal: dekar, herav dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

*** nasjonalt viktig

Verneverdier: De storste verdiene er knyttet til den gamle furuskogen med mye dødt
trevirke, de gamle ospeholtene og et uvanlig rikt artsmangfold med mange rodlistearter i
flere artsgrupper. Spesielt skiller vedboende sopp på furu seg ut og i noe mindre grad også
lavfloraen og fuglefaunaen. I alt 20 rodlistearter er registrert, derav 7 som er truet. Området
er todelt, og ligger i ei vestvendt li. Det fanger opp en ligradient med god variasjon i ulike
skogtyper. Området ligger mest i mellomboreal vegetasjonssone, også i nordboreal sone og i
svakt kontinental vegetasjonsseksjon. Skog i mellomboreal sone og samtidig i svakt
kontinental seksjon er uvanlig i Nord-Norge og fins bare i Troms, begrenset til i de store
dalførene.

Mangelinndekking: Stor mangelinndekking, særlig inndekking av viktige forekomster av
rødlistearter, rike skogtyper og skog i naturlig dynamikk. Også av spesielle skogtyper er
forekomsten av kalkskog ("mineralrik furuskog") og boreal løvskog godt oppfylt, mangelen
av urskogspreget furuskog er middels godt oppfylt, mens typene gråor-heggeskog og
hogstaudeskog er svakere oppfylt.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder truet,
sjelden og sårbar natur i form av furuskog med innslag av løvskog, og som har en særlig
betydning for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige
økologiske prosesser.

Brennskoglia natulTeservat inneholder ei vestvendt li med gammel furuskog i veksling med
yngre furuskog, dels kalkfuruskog, og innslag av gamle ospeholt, gråor-heggeskog langs
bekker, blandingsskog og bjørkeskog. Området inneholder en svært viktig og en viktig
naturtype, og har et rikt mangfold av arter, særlig av hulerugende fugl, vedboende sopp og
lav, inkludert mange trua og nær trua arter av sopp og lav.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus

LNF

Inngrepstatus 


Skogsveier, kraftlinje, jakttårn

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statsko SF: For øvrig vises til kap 9. Generelle merknader til verneplanen 9.1.
Utdrag av oppsummering. Hele kulepunkt 2: Alle områdene som bidrar i stor grad til å
dekke inn mangler med eksisterende skogvern foreslås vernet. Dette gjelder følgende
områder: Okstjorddalen, Gearpmesorda, Revelva og Brennskoglia

Målselv kommune: Til verneverdier: Mest ung skog i god vekst. Det er gjort store grunnlags-
investeringer i driftsveier og området er viktig for skogbruksnæringen. Mye er vernet i
Dividalen fra før.
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Troms skoo-selska v/leder Vi o Johansen: Har vært og drives svært aktivt skogbruk, bla
store hogster til sponplatevirke. Furuskogen er viktig til forsyning av sagbrukene. Området
sør for vegen til Devdisvatnet må tas ut.

Lainiovuorna Sarneb v/Per-Gustav Idivuoma: Samebyen har ingen infrastruktur i området,
men uavhengig av det, er området viktig for samebyens reindrift, med tanke på at områdets
strategiske beliggenhet ved for eksempel sene vårer, der reinen behøver beskyttelse for
ekstremvær som er vanlig i disse områdene.
Samebyen har hatt diskusjoner med Målselv kommune om samebyens medlemmers behov
for reindriftshytter (renvaktarstugor) i Dividalen. Ett av områdene som var med i diskusjonen
var området Devdiselva (skal trolig være Devdislia tidligere navn på Brennskoglia). Ifølge
Målselv kommune var det ingen mulighet for å bygge reindriftshytter innenfor
verneområdet.
Til verneforskriften: Sarnebyen har samme syn på vernebestemmelsenes § 6 som under
punktet om Devddesvuopmi. Det viPsi at samebyens virksomhet skal være generelt unntatt i
likhet med det som er framført under Devddesvuoprni.

Lainiovuoma sameb —konsultas'on i 2010: Brennskoglia ble ikke omtalt spesielt under
konsultasjonen, men for nærliggende Sleppelva ble det sagt: For områdene Sleppelva —
Kvernelva, har samebyen ingen spesielle kommentarer ut over at ved Sleppelva er det gode
lavbeiter som smelter tidlig fram.

Troms Bondelag mener at Indre Troms og Målselv allerede har store areal underlagt
restriksjoner. Om lag 20 % av arealet er i dag vernet, i tillegg kommer Målselvvassdraget og
store rovdyrsoner. Vi mener dette i dag medfører betydelige begrensinger for næring og
bosetting i kommunen. Vi finner det påfallende at utvalgte områder ligger innenfor de
økonomisk drivbare skogarealene og ikke er lagt til nullområder som i dag utgjør minst 40 —
50 % av fylkets skogareal. Vi mener dette viser at arbeidet som er gjennomført ikke holder
tilfredsstillende naturfaglig kvalitet, samt at intensjonene i forhold til gjennomføring av
prosessen ikke er fulgt. Dette vil føre til stor lokal motstand og konflikter.

Troms kraft roduks.on AS v/Ronald Hardersen: Adkomstveg og reguleringsanlegg er del av
forslag til naturreservat. Til verneforskriften: Forslag til ny § 5, nytt punkt 2: Troms Kraft
Produksjon AS gis med bakgrunn i konsesjon rett til motorisert ferdsel, herunder start og
landing med luftfartøy i forbindelse med drift og vedlikehold av reguleringsanleggene
tilhørende Dividalen kraftverk.

Norsk Ornitolo isk forenin NOF avd. Troms: I særdeleshet ett område bør gis et strengere
vern enn det som fremkommer i høringsutkastet. Det gjelder Brennskoglia. NOF avd Troms
mener at lia er i særstilling blant områdene som er foreslått. Det kommer også tydelig fram i
beskrivelsen av området.

Til verneforskriften: Det bør ikke gis generelle unntak fra vernebestemmelsene eller
ferdselsbestemmelsene. Det bor heller ikke åpnes for adgang til dispensasjoner av noe slag i
området.

Sentrale hørin suttalelser

Forsvaret Hæren Hærens 0 eras.onsstøtteavdelin : Verneforslaget i Brennskoglia ligger
inntil veien mellom Dividalen og Devddesjåvri. Dette er den mest brukte adkomsten til
Forsvarets løypenett i retning nordover. Forsvarets aktivitet vil normalt ikke berøre området
utenfor veien. Konklusjon: Forsvaret ber primært om at grensene for de foreslåtte
verneområdene i Tverrelvdalen, Devddesvuopmi og Brennskoglia, justeres slik at Forsvarets
aktivitet kan fortsette på dagens nivå uten å berøre områdene. Dersom grensene beholdes,
ber Forsvaret om at vernebestemmelsene endres slik at Forsvarets aktivitet på dagens nivå,
tillates innenfor verneområdene.
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Naturvernforbundet i Nor e v/Arnodd Hå nes o i Troms Wibeke Ber heim : Store areal er
tatt ut av et nasjonalt verneverdig område, kanskje det mest verneverdige i verneplanen. Vi
er sterkt kritiske til at ikke en gang kjenreområdene i sin helhet er inkludert i forslaget.
Området er ett av 50 unike områder i Norge omtalt i rapport fra Naturvernforbundet/wwf.

F lkesmannens tilrådnina
Fylkesmannen tilrår Brennskoglia vernet med en avgrensning som foreslått i høringsutkastet
med unntak av at det foreslås en større buffer mot anleggsvegen til Devddesjavri.
Området har høy verneverdi, stor mangelinndekking, og svært mange rødlistearter.
Brennskoglia er et vestvendt skogsområde i svakt kontinental vegetasjonssone som samtidig
har mellomboreal vegetasjon. Dette er uvanlig i Nord-Norge og finnes bare i de store
dalforene i Troms og ingen av de øvrige fylkene i Nord-Norge. Det er betydelig lokal
motstand mot vern på grunn av store skogbruksinteresser i området og mange verneområder
fra tidligere i Dividalen. Fylkesmannen tok i samråd med Arbeidsgruppa ut en del av
området før oppstartmelding av denne grunn, i alt 2595 daa.

Avgrensning: Fylkesmannen tilrår Brennskoglia vernet med en avgrensning som foreslått i
høringsutkastet med unntak av at avstanden til anleggsvegen mot Devddesjavri økes til 20 m
fra midtlinjen. Dette gjelder sørgrensen av verneforslagets nordlige delområde. Begrunnelsen
er at det ikke skal være problemer knyttet til vedlikehold av anleggsvegen mot verne-
forslaget. Forsvaret bruker også denne vegen som adkomst til Forsvarets løypenett nordover.

Forskrifter:
0 summerin av endrin er i forskrift:

Endrin
2 Naturreservatet dekker et areal på

dekar landareal.

4 4.10 Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet.
7 nr. 13 7 nr 13 Vedlikehold av bygninger og

andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 10

7 nr 6 Etablering av nye stier og merking
av stier


Be runnelse
Noe reduksjon av areal på grunn av
at buffer nord for anleggsvegen
mellom de to delområdene økes til
20 m fra midtlin'en.
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
Justert tekst i likhet med øvrige
områder
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV BRENNSKOGLIA
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturrnangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder truet, sjelden og sårbar
natur i form av furuskog med innslag av løvskog, og som har en særlig betydning for
biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Brennskoglia naturreservat inneholder ei vestvendt li med gammel furuskog i veksling med
yngre furu—skog,dels kalkfuruskog, og innslag av gamle ospe--holt, gråor-heggeskog langs
bekker, blandings—skog og bjørkeskog. Området inneholder en svært viktig og en viktig
naturtype, og har et rikt mangfold av arter, særlig av hulerugende fugl, vedboende sopp og
lav, inkludert mange trua og nær trua arter av sopp og lav.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 95/1

Naturreservatet dekker et totalareal på 3583 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert
Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.
Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsopling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.
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§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlig fysiske endringer i forhold til
verneformålet.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.

10.Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder
ikke øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
I. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,

idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
Istandsetting, vedlikehold og skjatsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Hogst av etablerte plantefelt.
Etablering av nye stier og merking av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
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9. Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
10.0ppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
11.Bruk av reservatet i miljatilpasset reiselivsvirksornhet, etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
12.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
13.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trase
Vedlikehold, oppgradering og fornyelse av kraftledninger
Hogst av etablerte plantefelt § 7 nr 5
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 12
Ovingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 3.

11.Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 10

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjotsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 16. Sanddalen naturreservat i Målselv kommune

Areal: 30395 dekar, herav 6138 dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla

** regionalt verneverdig.

Verneinteresser og naturtyper: Furuskog, dels med urskogspreg i mindre partier.
Gradienten av furuskog i nedre del via litt gråorskog og et stort areal bjørkeskog av frodig og
fattigere bjørkeskog opp til snaufjell på en lang strekning i Sanddalen utgjør et helt
landskapsrom med få tekniske inngrep. Området bidrar også med hogstaudebjørkeskog og
noe gråor-heggeskog på flommark og har stor variasjon naturtyper. 11 rødlistearter
forekommer, alle nær truet. Området ligger i svakt kontinental og nordboreal sone.

Mangelinndekking: Middels. Området gir en liten mangelinndekking på urskogspreget
furuskog og i form av rike skogtyper som høgstaudebjørkeskog og gråorheggeskog i form av
flommarksskog. Arealene er relativt små av disse skogtypene slik at mangelinndekkingen er
vurdert som lav. Området har likevel verdier i stort areal av ulike bjørkeskoger, og grenser
opp mot å representere et storområde

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde som
representerer bjørkeskog og furuskog med overgang til fjell, og som har en særlig betydning
for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Sanddalen naturreservat inneholder en dal med et urørt preg og lommer av urskogspreget
furuskog i nedre del. Den har fylkets høyeste skoggrense for f.jellbjørkeskog og har variasjon
i berggrunn, skogtyper og arter. Floraen er kalkbetinget noen steder i øvre del av dalen.
Området inneholder flere viktige naturtyper og mange nær trua arter av planter, sopp og lav.

Planstatus

LNF

Innurepstatus 


Ingen kjente inngrep.

Lokale hørin suttalelser

Grunneier Statsko SF: Se kapittel 9.1 for generell uttalelse

Målselv kommune: Se kapittel 9.1 for generell uttalelse

Troms skoaselska v/leder Vi o Johansen: Nedre del har verdifull og lettdrevet skog. Med
alt som er fredet og restriksjonsbelagt (Ivo) er denne furuskogen viktig for næringsdrift på
nabogårdene. Nedre del av området tas ut. Srøstgrense for verneområdet blir Raselva. Følger
Sandelva ned i kjerneområde 4, går så over til kote 240 moh og følger denne til områdets
nordgrense.

Saarivuoma samebv —konsultas'on 9.3.2010: Samebyen ønsker at grensen for Sanddalen
trekkes ned mot øvre del av Sanddalen der dalen smalner, for å fjerne området noe bort fra
hytter, og fordi det hogges brensel der.
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Generelt og konkret har samebyen følgende behov i områdene:
Behov for å hogge bjørk til brensel, som plukkhogst
Behov for å hogge bjørk til gjerdestolper er minimalt, i dag kjøpes inn gjerdestolper.
Kan tenkes noe tilreparasjon.
Samebyen ønsker å slippe å forholde seg til dispensasjoner på motorferdsel på
barmark (jfr. Punkt 5 i brevet fra Sametinget). De ønsker mulighet direkte i
forskriften.

Øverb d Je er- o Fiskerforenin
Ikke uvanlig med teltleire for småviltjegere jf. verneforskriften § 6 punkt 4.
Til verneforskriften §6 Generelle unntak fra ferdselsbesternmelser pkt 3: Nødvendig
uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor". Dette er nesten
umulig å få til. Definer "lett beltekjøretøy" og "varige spor i terrenget" (5 år, 20 år, 100 år?).
Til verneforskriften § 3 punkt 4, ref §7.Er friluftsloven fremdeles gjeldende? Mål det søkes
om tradisjonell telting? Definer teltleir: antall telt, type telt (str) ant personer, ant døgn?

Sentrale hørinasuttalelser

F lkesmannens tilrådnin
Fylkesmannen tilrår at området vernes med avgrensning som i horingsutkastet. Det har
kommet innspill fra Troms skogselskap om å ta ut areal sør for Sandelva, nedenfor Raselva,
et område på ca 2,5km 2og med ca 1,1 km2 skog, av hensyn til ressurstilgangen til nærlig-
gende gårder. Fylkesmannen tok ut 2 områder registrert med skogverdier i Dividalen, og
reduserte de to gjenværende områdene før høringen, særlig ved å ta ut lavtliggende deler.
Årsaken var belastning av vern i Dividalen. Av hensyn til de gjenværende verneverdiene
med furuskog og bjørkeskog og av hensyn til at dette er et stort område, der landskaps-
økologi og landskapsrom spiller en viktig rolle, mener Fylkesmannen at det er viktig å
fortsatt inkludere nedre deler av Sandelvas markerte kløft, med variert skog av furu og
løvskog sør for elva.

Reindriftsnæringen har en sommerboplass øverst i Sanddalen, i Høgskardet, med en del
hytter. Saarivuoma sameby opplyste under konsultasjonen at de tar ved i øvre del av dalen
og ønsket området redusert av den grunn. Fylkesmannen reduserte Sandddalen før høring
med 2042 daa, mest i nedre del, men også litt i øvre del av hensyn til vedhogsten. Fylkes-
mannen tilrår at virke til brensel og eventuell reparasjon av gjerder kan tas ut i øvre del etter
søknad. Verneforskriften foreslås opprettholdt også for reindriften av hensyn til verne-
verdiene, men det kan gis flerårige tillatelser og eventuelt utarbeides en forvaltningsplan for
uttak av virke. Reindriftsnæringen ønsker i tillegg å kunne kjøre på barmark uten å søke i
forkant. Se også omtale av reindrift i kap 9.4.4.

øverbygd Jeger- og fiskerforening opplyser at det ikke er uvanlig med teltleire i forbindelse
med småviltjakt. Vi antar at dette er mindre leire med relativt få personer. Telting etter
friluftsloven er tillatt, og mindre arrangement omfatter et antall under ca 30 personer (en
skoleklasse). Dette skulle da være mulig uten søknad. Dersom verneformålet på sikt blir
forringet, vil det kunne innskjerpes etter verneforskriften.

Avgrensing: Fylkesmannen tilrår området vernet med avgrensning som i høringsutkastet.

Forskrif
0 summerin av endrin er i forskrift:

Endrin Bearunnelse
4 4 nr 8 Vedlikehold av bygninger og Tas inn i alle områder da det har vist

andre anle o innretnin er i sea at det kan finnes eksisterende

Side 105

Side 129



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN juni 2013

7 nr 4

7 nr.11 7 nr 11
e.

7 nr. 11 7.nr 11
fl

henhold til tilstand på vernetids-
unktet.

Etablering av nye stier og merking
av stier.
Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8
Oppkjøring av skiløype etter
fastlagt tras

anlegg som ikke var kjent på
vernetids unktet.
Justering av forskrift som blir lik de
øvrioe områder.
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
Dette punktet var uteglemt for Sand-
dalen. (Ligger vanligvis om kt b).
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV SANDDALEN
NATURRESERVAT I MÅLSELV KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon 	 med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndeparternentet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde som representerer bjørkeskog
og furuskog med overgang til fjell, og som har en særlig betydning for biologisk mangfold i
form av naturtyper, økosysterner, arter og naturlige økologiske prosesser.

Sanddalen naturreservat inneholder en dal med et urørt preg og lommer av urskogspreget
furuskog i nedre del. Den har fylkets høyeste skoggrense for fjellbjørkeskog og har variasjon
i berggrunn, skogtyper og arter. Floraen er kalkbetinget noen steder i øvre del av dalen.
Området inneholder flere viktige naturtyper og mange nær trua arter av planter, sopp og lav.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaaet.

§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 104/3

Naturreservatet dekker et totalareal på 30395 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:35 000 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
1naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fierne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvoaner, brakker e.l., framforing av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrleaging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
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Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. t:jerning av greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles,
og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
I. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbesternmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder
ikke øvingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverfiaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Rydding, merking og vedlikehold av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.

10.0ppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 10
Øvingsvirksornhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd
Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8.

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
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sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjotsel
Forvaltningsrnyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med
vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Nr 17. Grønlia naturreservat i Bardu kommune

Areal: dekar, herav dekar produktiv skog

Verneformål særskilte verneverdier o h'emmels runnla
** regionalt verneverdig

Verneinteresser: Rike løvskoger, hovedsakelig høgstaudebjørkeskog, men og små areal
med myr- og sumpskog. Kjerneområdet med bjørkeskog med høgstauder er en ren
høgstaudebjørkeskog og er et godt eksempel på ekstremfrodig, produktiv
høgstaudebjørkeskog i Sor-Troms. De eldste trærne er voksested for flere krevende lavarter
av knappenålslav, dels 2 nær trua arter, men og andre signalarter av knappenålslav
(rustdoggnål og hvithodenål mf.). Videre forekommer 2 arter av glye (puteglye og brun
blæreglye) på rogn. For øvrig er ikke høgstaudeskogen spesielt rik på sjeldne arter.

Mangelinndekking: Middels mangelinndekking Grønlia kan bidra betydelig til inndekking
av skogvernmangelen rike skogtyper/høgstaudebjørkeskog selv om arealet ikke er så stort.

Verneformålet: Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer
bjørkeskog med sitt biologiske rnangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser.
Grønlia naturreservat inneholder frodig bjørkeskog med hogstauder og en del grov og
gammel bjørk og selje.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Planstatus
LNF

Inngrensstatus

Ingen kjente innenfor området. Reindriften tynnet skog for flyttelei. Midlertidig fangarm for
gjerde.

Lokale horin suttalelser

Bardu kommune:  Kommunen mener at behovet for vern må vurderes på nytt. Området bør
erstattes med skogsområder som ikke er økonomisk drivbare. De ber om at ytterligere vern
gjennomføres i god dialog med lokale interesser. Kommunen mener at Polar Zoo er sterkt
berørt, og at det må tas tilstrekkelighensyn til å kunne drifte og vedlikeholde parken.
Kommunen påpeker transportbehov for oppsyn og vedlikehold av gjerder, og nødvendige
tiltak ved dyrerømming.

Gielas rbd 21:  Tilverneforskriften: Distriktet ønsker å kunne tynne skog for å lette flytting
med rein. Behov for motorferdsel ved snøskuter, ATV og helikopter i drifta. Merkegjerde
med midlertidige fangarmer i området. Aktuelt å flytte disse. Aktuelt med fdringsgjerde i
området. Støtter Reindriftsforvaltningen i Troms sin uttalelse av 10.4.13. Området brukt i
århundrer av rein-driften uten å ha blitt forringet. Sentralt område i reindrifta. Eneste
flyttevei fra kalvingsområde Snorken til resten av rbd. Hatt avtale med Statskog SF om tillatt
tynning av skog for flyttingen. Konklusjon: Godtar ikke innskrenking av rettighet til bruk og
avhengig av dispensasjon fra FM.

Konsultas'on med Gielas reinbeitedistrikt —2010 utdra : Gielas er ikke imot fredning hvis
ikke vår bruk hemmes. Grønnlia er eneste flyttevei til kalvingsområdet Snorken. Vi har
drevet med tynning av skog i flytteveien slik at den er fremkommelig, hentet ut brensel og
stolper, og det vil vi ha behov for også i fremtiden (Vi har hatt avtale med Statskog om

Side 110

Side 134



Verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms —FM i Troms sin tilrådning til DN —juni 2013

dette). Vi har også, og vil ha behov for gjerder i området, både for merking, foring og
slakteuttak. Jeg vil også legge til at staten i tidligere tider var meget restriktiv til å selge
områder til private som ble intensivt brukt av reindriften, blant annet til flytteveier. Slike
områder ble også kjøpt tilbake og kalt lappevesenets eiendom. Vi tror at også Grønlia er et
eksempel på et slikt område.
Generelt og konkret har Gielas følgende behov i området:

Tynne skog langs flytteveg som kommer ned fra nord og nordvestdel av Grønlia
Hente vinterbrensel til distriktet i flyttevegen i Grønlia (tynningsmateriale flytteveg)
Sette opp midlertidig gjerde i 3-4 uker omkring St. Hans slik at reinen kommer inn
merkegjerdet vest for områdets norddel.

Polar Zoo v/Si b'ørn Sorensen konst da licr leder: skriver at Polar Zoo (PZ) grenser belt
inntil verneområdet: De påpeker at § 3 gir forbud mot motorferdsel. Det kan hindre pålagt
innfanging/avliving av rømte dyr med snøskuter. PZ ber om at det i § 6 eller § 7 tas inn et
punkt om dette der PZ i likhet ned reindrift gis anledning til bruk av snøskuter for å utføre
nødvendige tiltak i tilfeller av rømte dyr eller andre pålagte forhold.

Troms sko selska v/leder Vi o Johansen Sentrale hørin suttalelser
De lettdrevne skogareala mot E6 i nord tas ut. Denne yttergrensa flyttes 200 m mot sorøst.

Sentrale hørin sinstanser

Forsvaret Hæren Hærens 0 eras.onsstøtteavdelin

Gronlia berører ikke områder der Forsvaret har avtaler. Kolbanskardet/Lundlia er et meget
sentraft område under større øvelser. I den forbindelse er også Grønlia et viktig område for
styrker til fots. Det vil ikke være behov for å bruke kjøretøy eller bivuakkere i området.

F Ikesmannens tilrådnin

Polar Zoo bemerket at forslaget til vernegrense går helt inntil grensen til Polar Zoo. Fylkes-
mannen forutser problem med vedlikehold av ytre gjerde rundt Polar Zoo og foreslår derfor
endring av deler av østgrensen til en buffer på 15 meter med statsgrunn vest for arealet som
Polar Zoo disponerer og der det ytre gjerdet rundt parken går. Fylkesmannen tilrår videre at
grensen justeres litt i sorøst ved enden av Polar Zoos kjørevei.
Polar Zoo ønsker mulighet for å kunne kjøre hjem rømte dyr. Fylkesmannen foreslår et nytt
punkt i § 6. nr 5 under generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene. Fylkesmannen mener at
disse tilpasningene kan gjennomføres uten at det biologiske mangfoldet reduseres.

Gielas reinbeitedistrikt ønsker å kunne fortsette med å tynne skogen i flytteveien til
kalvingsområdet uten forutgående dispensasjon. Eneste flyttevei er gjennom Grønlia og, de
må flytte over E6. Fylkesmannen tilrår mulighet for dette gjennom søknad § 7 nr. 9 jf. plan
godkj ent av forvaltningsmyndigheten. Gielas ønsker direkte unntak for nødvendig hogst av
vinterved og stolper til gjerde. Fylkesmannen mener at dette kan dekkes ved mulighet for
flerårig dispensasjon til tynning av flyttelei, og det utarbeides en forvaltningsplan om
tynningen.

Gielas setter opp midlertidig gjerde under flyttingen og ønsker å kunne fortsette med dette,
en arm vil gå inn i naturreservatet. Dette kan løses enten ved å gi adgang til dette gjennom
flerårige dispensasjoner etter søknad jf. § 7 nr. 8. Eller/og at det lages en forvaltningsplan .
Distriktet har også behov for gjerder til merking, foring og slakteuttak i området. De har også
et merkegjerde like vest for nordenden av området med fangarm inn i verneforslaget.
Fylkesmannen foreslår at disse ønskene tas inn i en forvaltningsplan der hensynet til
verneverdiene i lauvskogen søkes balansert mot behovet i reindriftsnæringen.

Forsvaret ber i sin uttalelse om at vernebestemmelsene for Grønlia åpner for militær
virksombet til fots innenfor det vernede området. Forsvarets styrker har behov for å ferdes til
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fots i området under større øvelser i Kolbanskardet/Lundlia. De har ikke behov for kjøretøy
eller å slå leir i området (bivuakk). Generelt er det forbud mot militære øvelser i
naturreservat, jf. definisjon av militær operativ virksomhet i Forsvaret, brev 01.07.97 fra
Forsvarets Overkommando Operasjonsstaben. Fylkesmannen antar at ferdsel til fots, uten
graving eller bivuakkering kan foregå uten redusere verneverdiene i området. Dersom
verneverdier ble slitt, kan det innskjerpes gjennom forskriften.

Avgrensing: Fylkesmannen foreslår endring av grensen mot Polar Zoo ved at den trekkes
15n-ietervestover fra Polar Zoos areal i nordvest (der den først faller sammen med
horingsgrensen for naturreservatet) og sørover til brå vinkel mot sørøst for Polar Zoos
grense. Her foreslås å ta ut et lite areal ved snuplass for en veg som Polar Zoo har helt
sørvest i sitt område, nær Nordre Steinelv.

Forskrifi: Endring i areal som følge av grenseendring, arealet reduseres med nytt areal
som tilrås er på da.

0 summerin

2

4 4 nr. 8

7 nr 4

7 7 nr. 13
g.

6 6 nr. 5


av endrin er i forskrift:
Endrin
Naturreservatet dekker et totalareal
på dekar landareal.

Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetids-

unktet.
Etablering av nye stier og merking
av stier
Vedlikehold av bygninger og
andre anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 nr 8
Nødvendig motorferdsel i
forbindelse med uttransport/
avliving av dyr som har rømt fra
Polar Zoo. Kjøretøy som benyttes
skal være skånsomt mot
markoverfiaten. Det skal gis
melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.

Be runnelse
Arealet redusert for å gi plass for
Polar Zoo med en buffer på 15 111til
reparasjon av gjerde etc også på
vestsiden av deres a" erde/e iendom
Tas inn i alle områder da det har vist
seg at det kan finnes eksisterende
anlegg som ikke var kjent på
vernetidspunktet.
Justert tekst i likhet med øvrige
områder
Hjemmel til å kunne gi dispensasjon
til motorisert ferdsel i forbindelse
med tillatt vedlikehold.
Etter ønske fra Polar Zoo.
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FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR SKOG. VERN AV GRONLIA NATURRESERVAT
I BARDU KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog med sitt
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser.

Grønlia naturreservat inneholder frodig bjørkeskog med høgstauder og en del grov og
gammel bjørk og selje.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2 Avgrensing
Naturreservatet berører statsgrunn på følgende gnr/bnr: 64/1 i Bardu kommune:

Naturreservatet dekker et totalareal på  dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1 : 5 000 datert
Miljøverndepartementet De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Bardu kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.

§4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
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Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Rydding av eksisterende stier, dvs. f"jerningav greiner og nedfall over stien.
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles.
Skjæring av sennegress til fottøy, uttak av ris til gammer og mindre uttak av materiale til
husflid og bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5 Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med

luftfartøy.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemrnelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,
politi-, brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsrnyndigheten. Unntaket gjelder ikke
ovingsvirksomhet.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
Nødvendig bruk av snoskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport/avliving av dyr som har rømt fra
Polar Zoo. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis
melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer mv.).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Rydding, merking og vedlikehold av stier.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
Rydding av eksisterende flyttelei og kjøretrasé i reindriften jf. plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
Oppføring av gjerder og samleanleg for beite.
Begrenset uttak av vann fra Nordre Steinelva
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

Utkjøring av saltstein på snødekt mark
Oppkjøring av skiløype etter fastlagt tras
Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite § 7 nr 11
Uttak av vann fra Nordre Steinelva § 7 nr 12
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e. Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd
fl Uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn det som fremgår av § 6 nr 2.

g. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr 8

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjotsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsrnyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller
kulturtilstand som er formålet med vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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Skogvern på statens grunn i Troms

Vi viser til tidligere krav om å stoppe pågående verneprosess på statens grunn i Troms.

Som kjent er våre begrunnelser manglende demokrati, oppfølging av lovverk og stortingets vedtak.
I tillegg viste vi til de svært mangelfulle registreringene som ble avdekket gjennom kontrollene av
de foreslåtte områdene gjennomført i forbindelse med arbeidsgruppa til Fylkesmannen sitt arbeid.
Vi har også lyttet til lokale lag og foreningers argumentasjon.

DN har, gjennom høringsdokumentet av februar 2013 v/Fylkesmannen i Troms (s 49, pkt. 5.5)
framsatt en begrunnelse om at skogbruket (i Troms) truer mangfoldet.
Norges Naturvernforbund v/A. Håpnes har i avisa "Nye Troms" den 25. 05. og 25.06. d.å., fremsatt
en lignende påstand.

Etter det vi kjenner til foregår skogsdrifta i Troms på et beskjedent areal og i et beskjedent omfang.
Dette gjelder også på det produktive skogarealet. På 40 —50 % av det produktive skogarealet er det
i dag ikke lønnsomt å drive hogst (nullområder). Her foregår det tilnærmet ingen hogst, og på disse
arealene blir det stadig mer gammel skog og død ved. Det er i hovedsak her man finner naturskog
og uberørt natur som har høyest naturfaglig prioritet for vern, og det er disse ulønnsomme områdene
Stortinget har gitt føringer på at skal prioriteres for vern. På tross av dette er ikke kartlegging og
valg av nullområder prioritert i pågående verneprosess.

Vi er også kjent med at både tilvekst og andel av eldre skog aldri har vært høyere enn i dag. Blant
anna fordi uttak/avvirkning har vært langt lavere enn tilveksten de siste 50 år og at skoggrensa
stiger relativt raskt, samt at tidligere snaue areal gror igien.

Med bakgrunn i ovennevnte krever vi at DN snarest mulig legger fram en dokumentasjon på at
skogbruket truer mangfoldet i skogene i Troms, og ber om svar på følgende:

Tilvekst og avvirkning av skog (barskog/løvskog) de siste 50 år
oking/minking av andel gammel skog
Hvor har denne okingaiminkinga skjedd?
Dokumentasjon av rødlista arter der det har vært skogsdrift de siste 20 —30 år. Det gielder
arter både før og etter hogst.
En oppdatering og dokumentasjon av rødlistearter i nullområder

Da vi forventer at DN innehar denne typen dokurnentasjon, som vi regner med danner grunnlaget
for deres påstand om at skogbruket i Troms truer mangfoldet; ber vi om et svar så snart som mulig
og før verneforslaget oversendes Miljøverndepartementet.

I tillegg ber vi om svar på hvorfor DN ikke ser ut til å bry seg om å følge Stortingets føringer/krav
om å prioritere vern av nullområder. Dette spørsmålet regner vi med å kunne få svar på umiddelbart,
da vi antar at vurderingen av bruk av nullområder, eller ikke, har fulgt verneprosessen fra en tidlig
fase.

Vennlig hilsen
NORDRE:SAKOMMUNE
SERVICEKONTORET

Ordfører Helene Rognli
Målselv kommune

Ordfører Ok JohanRødvei
Balsfjord kommune

Ordfører Sigmund Steinnes
Storfjord kommune

Ordfører Arne Nystad
Bardu kommune
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Ordfører Jan Helge Jensen Ordfører Lidvald Jakobsen
Kvænangen kommune Nordreisa kommune

Ordfører Geir —Inge Sivertsen Ordfører Odd Arne Andreassen
Lenvik kommune Tranøy kommune
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DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

NORDRE1SAKOMMUNE
SF RV ICEKC)N1TORE 1- I

AUG.2013

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen
7485 TRONDHEIM

Deres ref Vår ref Dato

12/3114 02.08.2013

Oversendelse av brev om skogvern på statens grunn

Vedlagt følger brev vedrørende skogvern på statens grunn i Troms fra ordførerne i
Målselv, Bardu, Balsfiord, Storfiord, Kvænangen, Nordreisa, Lenvik og Tranøy
kommuner. Vi ber Miljødirektoratet om å behandle henvendelsen.

Med hilsen

Birthe Ivars (e.f.)
avdelingsdirektør

Gaute Voigt-Hanssen
seniorrådgiver

Dokumentetergodkjentelektronisk,oghar derj-orikke håndskrevetsignatur.

Postadresse Kontoradresse Telefon Avdelingfor naturforvaltning Saksbehandler
Postboks 8013Dep Myntgt. 2 22 24 90 90 Gaute Voigt-Hanssen
0030Oslo Org no. Telefaks
postmottak@md.dep.no http://www.md.dep.no/ 972417882
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Skogvern på statens grunn i Troms

Vi viser til tidligere krav om å stoppe pågående verneprosess på statens grunn i Troms.

Som kjent er våre begrunnelser manglende demokrati, oppfølging av lovverk og stortingets vedtak.
1 tillegg viste vi til de svært mangelfulle registreringene som ble avdekket gjennom kontrollene av
de foreslåtte områdene gjennomført i forbindelse med arbeidsgruppa til Fylkesmannen sitt arbeid.
Vi har også lyttet til lokale lag og foreningers argumentasjon.

DN har, gjennom høringsdokumentet av februar 2013 v/Fylkesmannen i Troms (s 49, pkt. 5.5)
framsatt en begrunnelse om at skogbruket (i Troms) truer mangfoldet.
Norges Naturvernforbund v/A. Håpnes har i avisa "Nye Troms" den 25. 05. og 25.06. d.å., fremsatt
en lignende påstand.

Etter det vi kjenner tilforegår skogsdrifta i Troms på et beskjedent areal og i et beskjedent omfang.
Dette gjelder også på det produktive skogarealet. På 40 —50 % av det produktive skogarealet er det
i dag ikke lønnsomt å drive hogst (nullområder). Her foregår det tilnærmet ingen hogst, og på disse
arealene blir det stadig mer gammel skog og død ved. Det er i hovedsak her man finner naturskog
og uberørt natur som har høyest naturfaglig prioritet for vern, og det er disse ulønnsomme områdene
Stortinget har gitt føringer på at skal prioriteres for vern. På tross av dette er ikke kartlegging og
valg av nullområder prioritert i pågående verneprosess.

Vi er også kjent med at både tilvekst og andel av eldre skog aldri har vært høyere enn i dag. Blant
anna fordi uttak/avvirkning har vært langt lavere enn tilveksten de siste 50 år og at skoggrensa
stiger relativt raskt, samt at tidligere snaue areal gror igjen.

Med bakgrunn i ovennevnte krever vi at DN snarest mulig legger fram en dokumentasjon på at
skogbruket truer mangfoldet i skogene i Troms, og ber om svar på følgende:

Tilvekst og avvirkning av skog (barskog/løvskog) de siste 50 år
oking/minking av andel gammel skog
Hvor har denne okinga/minkinga skjedd?
Dokumentasjon av rødlista arter der det har vært skogsdrift de siste 20 —30 år. Det gjelder
arter både før og etter hogst.
En oppdatering og dokumentasjon av rødlistearter i nullområder

Da vi forventer at DN innehar denne typen dokumentasjon, som vi regner med danner grunnlaget
for deres påstand om at skogbruket i Troms truer mangfoldet, ber vi om et svar så snart som mulig
og før verneforslaget oversendes Miljøverndepartementet.

I tillegg ber vi om svar på hvorfor DN ikke ser ut til å bry seg om å følge Stortingets føringer/krav
om å prioritere vern av nullområder. Dette spørsmålet regner vi med å kunne få svar på umiddelbart,
da vi antar at vurderingen av bruk av nullområder. eller ikke, har fulgt verneprosessen fra en tidlig
fase.

"Vennlighilsen

Ordfører Helene Rognli Ordfører Sigmund Steinnes
Målselv kommune Storfjord kommune

Ordfører Ole JohanRødvei Ordfører Arne Nystad
Balsfjord kommune Bardu kommune
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Ordfører Jan Helge Jensen Ordfører Lidvald Jakobsen
Kvænangen kommune Nordreisa kommune

Ordfører Geir —Inge Sivertsen Ordfører Odd Arne Andreassen
Lenvik kommune Tranøy kommune
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Fra: Bjørg Johansen [mailto:Bjorg.Johansen@malselv.kommune.no]
Sendt: 29. juli 2013 14:58
Til: Postmottak MD; Postmottak LMD; 'Postmottak@tromsfylke.no'; Troms Postmottak
Kopi: 'post©balsfjord.kommune.no';'post@kvanangen.kommune.no'; 'post@statskog.nd;
'post@storfjord.kommune.nol; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 'postmottak@lenvik.kommune.no';
'postmottak@nordreisa.kommune.no'; 'postmottak@tranoy.kommune.no'; Svein Aasland; Helene Rognli;
'redaksjon@folkebladet.no'; 'redaksjon@nye-troms.no'
Emne: Skogvern på statens grunn i Troms brev fra ordførerne

Vedlagt brev vedrørende Skogvern på statens grunn i Troms fra ordførerne i Målselv, Bardu, Balsfjord,
Storfjord, Kvænangen, Nordreisa, Lenvik og Tranøy kommuner.

Med vennlig hilsen

Bjørg Johansen
arkivansvarlig fførstesekretær
Målselv kommune, kommunehuset, 9321 Moen
Tlf. 77837700, E-mail: postmottak@malselv.kommune.no
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Post Nordreisa

Fra: May-Tove Grytnes [May-Tove@komopp.no]
Sendt: 1. august 2013 11:07
Til: postmottak@kvafjord.kommune.no; Post Nordreisa;

postmottak@sorreisa.kommune.no; Postmottak; Bardu kommune; Berg kommune;
Gratangen kommune; Harstad kommune; lbestad kommune; Karlsøy kommune;
Lavangen kommune; Lenvik kommune; Post Lyngen; Målselv kommune; Salangen
kommune; Skånland kommune; Troms fylkeskommune; Torsken kommune;
'postmottak@tranoy.kommune.no'; postmottak@dyroy.kommune.no;
postmottak@lyngen.no; Post Kafjord; Post Skjervoy; Skånland kommune; Post
Stortjord; Post Kvænangen; rmb@nordtroms.net; barnehagen@online.no; nlm-
heimly@barnehage.no; post@fylkestrafikk.no; Persson Hege Lisbeth Roland

Kopi: 	 John Karlsen; Rustad, Berit; Margrethe Hagerupsen; Leif-Arne Zakariassen; Roar
Sollied (roar@venstre.no)

Emne: Protokoll fra KomOpp sin generalforsamling 31.5.2013
Vedlegg: Revisjonsberetning KomOpp 2012.pdf; Protokoll generalforsamling i KomOpp

31.mai 2013.pdf; Vedtekter i KomOpp rev 31.mai.2013.pdf

NORDREISAKOMMUNE
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Kommu nen v/Ordfører

Troms fylkeskommune v/Fylkesrådsleder

UNN HF v/Hege R. Persen

Leder i Reisa Montessorri barnehage/skole

Leder i Bjørkli private barnehage

Leder i NML-barnehagene AS, avd. Heimly

Leder i Troms fylkestrafikk

31.mai 2013 ble eneralforsamlin for Kom0 avholdt i Troms .

Daglig leder og styreleder i KomOpp beklager at revisjonsberetningen for KomOpp 2012 ikke var vedlagt

saksdokumentene ved innkalling. Den ble lest opp i Generalforsamlingen, og kommer som vedlegg i denne e-posten.

Under sak 5. Årsmeldin for Kom0 2012 hadde fylkesråd Kent Gudmundsen sterke innvendinger mot at det sto

følgende tekst:

"Fa røveresultatene for 2012 kan det ikke legges frem statistikk som viser fordelingen mellom de ulike karakterene

på grunn av at utdanningsetaten har valgt å slutte å informere opplæringskontorene om resultatene."

I følge Kent Gudmundsen skulle opplæringskontorene kunne hente informasjonen ut på databasen Vigobedrift.

Ved nærmere undersøkelser i etterkant vise det seg at dette ikke var korrekt. Derfor blir ikke teksten i

Årsmeldingen for KomOpp 2012 endret.

Utdanningsetaten valgte i etterkant og sende informasjonen om fagprøveresultatene på e-post.

Kancitype Provesta Antall
Lærekand B 8

BM 3

Lærlin 8 44

BM 23

113 3

Totai 81

Statistikken viser en positiv utvikling på antall lærlinger som får karakteren Bestått Meget godt (BM). De 3 som ikke

bestod sin fagprøve ved første forsøk bestod på andre forsøk.

Vedlagt:
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Protokoll fra Generalforsamling i KomOpp 31.mai 2013

Vedtekter for KomOpp godkjent 31.mai 2013

Revisjonsberetning for 2012

Mvh

411KomOpp
opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms

May-Tove Grytnes
Daglig leder

Tlf: 95 06 46 37
ma -tove@komo .no
www.komopp.no 


Please consider the environment before prinbog this

2
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Storgata 25,

Postboks 1037, 9260 Tromsei

Tekfon 77 69 39 00

Telefax 77 69 39 01

E-post: firma ostarevisorkom aniet.no

Foretaksregisteret 996 107 4851V1VA

Medlem av Den norske Revlsorforening

Revisorkompaniet Tromso AS
Revisjon, rådgivning og regnskapsbistand

Til Årsmøtet i
KornOpp-Opplæringskentoretfor kommuner,
fylkeskommune og helseforetak i Troms

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for organisasjonen KomOpp-Opplæringskontoret for
kommuner, fylkeskommune og helseforetak i Troms som viser et overskudd på
kr 960 170. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
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 misligheter
eller fcil.

Revisors oppgaver og plikter

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

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

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

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av den fmansielle stillingen til organisasjonen KomOpp-Opplæringskontoret for
kommuner, fylkeskommune og helseforetak i Troms per 31. desember 2012 og av resuitater
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i sarnsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.
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Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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

Tromsø, 12.april 2013
Revisorkompaniet Tromsø AS

ans-Marti
Registrert revis
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gly KornOpp
Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms

Protokoll fra generalforsamling i KomOpp 31.mai 2013

Fredag 31. mai 2013 kl. 11.00 —13.00 ble det avholdt generalforsamling på Rica
Ishavshotell i Tromsø.

Sak 1. Åpning
Styreleder John Karlsen ønsket de fremmøtte velkommen.

Sak 2. Registrering av representanter
Føl ende re resentanter var tilstede:
Berg kommune ordfører Guttorm Nergård, Storfjord kommune ordfører Sigmund
Steinnes, Skjervøy kommune varaordfører Ingrid Lønhaug, Balsfjord kommune
ordfører Ole-Johan Rødvei, Salangen kommune varaordfører Ronny Karlsen, Troms
fylke med fullmakt Kent Gudmundsen

Føl ende medlemmer hadde itt fullmakt til st releder John Karlsen:
Kvæfjord kommune, Lenvik kommune, Gratangen kommune, Målselv kommune,
NHL-barnehagen avd. Finnsnes, Troms fylkestrafikk

UNN hf gir fullmakt John Karlsen til stemme på vegne av dem iht de forslåtte tiltak.

Tilstede uten stemmerett:
Nestleder i styret til KomOpp Roar Sollied, daglig leder May-Tove Grytnes

Sak 3. Konstituering
John Karlsen ble valgt til møteleder
May-Tove Grytnes ble valg til sekretær
Ingrid Lønhaug og Sigmund Steinnes ble valgt til å underskrive protokoll

Sak 4 Årsberetning for 2012
Vedtak: Årsberetning for 2012 godkjennes av generalforsamlingen

Sak 5. Årsmelding for 2012
Vedtak: Årsmeldingen for 2012 godkjennes av generalforsamlingen, med justeringer
gjort i møtet.

Sak 6. Årsregnskap for 2012
Vedtak:
Årsregnskap for 2012 med et årsresultat på kr: 960 170,- godkjennes av
generalforsamlingen, etter at revisjonsberetningen ble lest opp i møtet.

Generalforsamlingen vedtok følgende disponering av årsoverskuddet og bruk av
egenkapital:

Det gis engangs støtte på inntil 50 000,- til læresteder som tar inn
lærekandidater, forutsatt at de var medlem i KomOpp i 2012. Det avsettes
500 000,- til dette formålet i 2013.

Org.nr. 975 683 788
KomOpp
Fylkeshuset, Postboks 6604, 9296 Trornse
ResøksadresseTromsø:
BesoksadresseFinnsnes:

Bankkontonr: 8245 04 22092 e-post: post@komopp.no
telefon
77788350195 064637
Strandveien13
Smørhusbakken1
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Det gis engangstøtte på inntil 50 000,- til læresteder som har fremmedspråklige
lærlinger, og som har en plan på hvordan de gjennom denne støtte kan øke
gjennomføringen for disse lærlingene. Støtte forutsetter en plan og medlemskap

KomOpp i 2012. Det av settes 500 000,- til dette formålet.
850 000,- brukes til fagsamling for lærlinger, veiledere og faglige ledere i 2013.
Det blir gitt støtte til tidlig formidling i 2013:
1 30 000,- per kontrakt til de som innen 1.6 har skrevet arbeids- eller

intensjonsavtale med lærling og sendt alle papirer til KomOpp.
1 20 000,- per kontrakt til de som innen 1.7 har skrevet arbeids- eller

intensjonsavtale med lærling og sendt alle papirer til KomOpp.
Y 10 000,- per kontrakt til de som innen 1.8 har skrevet arbeids- eller

intensjonsavtale med lærUng og sendt alle papirer til KomOpp.

Sak 7. Budsjett for 2013
Vedtak: Budsjettet for 2013 godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 8. Vedtektsendringer
Vedtak: Endringenei vedtektene godkjennes av generalforsarnlingen.

Sigmund Steinnes Var ordfører Ingrid Lønn
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KomOpp

VEDTEKTER for KomOpp
Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms

(revidert 31.mai 2013)
§ 1 FORMÅL
Opplæringskontoret har følgende formål:
- Arbeide for å opprette læreplasser i offentlig sektor opprette

lærekontrakter/opplæringskontrakter.
Være bindeledd til utdanningsetaten i Troms, formidle informasjon og drive
kontaktskapende virksomhet.
Følge opp lærlingene og lærekandidatene fram til fagprøve og kompetanseprøve ved
blant annet å påse at de får den nødvendige bredde i sin praktiske opplæring. Sørge for
at opplæringen omfatter minimum de områder som læreplanen dekker

motivere og hjelpe voksne arbeidstakere til å ta etterutdanning etter
praksiskandidatordninga.

§ 2 MEDLEMMER
Kommunene og fylkeskommunen, statlige virksomheter, samt virksomheter med tilknytning
til offentlig sektor kan etter søknad bli medlemmer av opplæringskontoret.
Utmelding skal skje skriftlig. Oppsigelsesfristen er 6 måneder, men ansvaret i forbindelse
med inngåtte avtaler må oppfylles, eller overføres til andre (etter avtale).
Styret kan bestemme at enkelte arbeidsplasser/virksomheter kan bli medlem av
opplæringskontoret på spesielle vilkår.

§ 3 ØKONOMI
Opplæringskontorets drift finansieres ved at offentlige tilskudd stilles til rådighet for kontoret.
Hvor stor andel av tilskuddene som til enhver tid skal beholdes av opplæringskontoret
fastsettes til en hver tid av opplæringskontorets generalforsamling etter forslag fra styret.
Ved overskudd kan generalforsamlingen tilbakeføre midler til medlemmene, gi godtgjørelse
som kompensasjon for opplæring, eller avsette til fond. Regnskapene revideres av autorisert
revisor.
Virksomhetenes tilskuddsandeler videreføres til medlemmene en gang i året. Dette skjer i 4.
kvartal året etter at det er inntjent.

§ 4 STYRET
Opplæringskontoret ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer
primært en av medlemskommunenes ordførere
primært en av medlemskommunenes rådmenn
en fylkestingspolitiker
en representant for arbeidstakerne i medlemskommunene
en representant for helseforetak i Troms

Valgkomité skal bestå av 3 medlemmer.

Val o val riode
Styre med varamedlemmer, styreleder og nestleder sarnt valgkomité velges av
generalforsamlingen.
Hver representant veiges for 4 år. Styreleder velges også for 4 år.

Beslutnin sm ndi het o sammenkallin av st re
Styret har beslutningsmyndighet i alle saker som ikke spesielt er tillagt generalforsamlingen.
Styret sammenkalles av lederen, og avholder møter så ofte som det anses nødvendig. Styret
skal også sammenkalles når 3 eller flere av styrets medlemmer krever det. Møtene ledes av
leder eller i dennes fravær av nestlederen. Har begge forfall, velger styret selv setteleder.
Utdanningssjefen i Troms har møte- og forslagsrett.
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§ 5 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er opplæringskontorets øverste myndighet. Generalforsamlingen
holdes hvert år innen utløpet av mai.
Skriftlig innkalling sendes til medlemmene seinest 1 måned på forhånd. Arsberetning,
regnskap, forslag til budsjett og saksdokumenter for øvrig skal vedlegges innkallingen.
I generalforsamlingen har hvert medlem 1-en stemme etter fullmakt. Når det gjelder
representasjon i styret og på generalforsamlingen for lærhnger, gjelder hovedavtalens
bestemmelser.
Generalforsamlingen skal bl.a. behandle:

- Beretning
- Budsjett og regnskap
- Godkjenne låneopptak
- Valg
- Vedtektsendringer

§ 6 ADMINISTRASJON
Opplæringskontoret skal ha en daglig leder. Daglig leder kan på vegne av
opplæringskontoret opprette lærekontrakter og opplæringskontrakter.
Daglig leder er ansvarlig for kontorets administrasjon og drift av opplæringsvirksomheten og
rapporterer direkte til styret. Daglig leder skal være sekretær og saksforbereder for styret.
Opplæringskontoret samlokaliseres med KS i Troms. Styret ansetter personalet til
opplæringskontoret.

§ 7 RUTINER FOR GODKJENNING OG KVALITETSSIKRING
Opplæringskontoret skal til en hver tid ha rutiner for oppfølging av sine lærlinger og
lærekandidater som er i tråd med opplæringsloven og tilhørende forskrifter.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Innkalling m.v. skal skje som til
ordinær generalforsamling.
Hvis 1/3 av medlemmene krever det, skal det innkalles til ekstraordinærgeneralforsamling.

§ 9 VEDTEKSTENDRINGER
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Alle andre avgjørelser (unntatt nedlegging/omplassering
av opplæringskontoret) tas opp ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmene.

§ 10 ANDRE BESTEMMELSER
Fagorganisasjonene som organiserer lærlinger og lærekandidater kan etter søknad få
observatørstatus på lik linje med KS på generalforsamlingen.

§ 11 OPPLØSNING
Oppløsningen av samarbeidet mellom medlemmene av KomOpp eller nedleggelse av
kontoret, kan bare vedtas av generalforsamlingen dersom 3/4 av samtlige medlemmer
stemmer for det.
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Årsrapport til fylkestinget i Troms  

 
 

Regional- og næringsrettet virkemiddelinnsats i 2012 
- resultater og effekter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næringsetaten, mai 2013  
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Innledning 
 

Rapportens oppbygging 
Rapporten gir en oversikt over virkemiddelbruken for regional og næringsrettet utvikling, med 
hovedfokus på RUP og RDA-midler.  Rapporten består av tre deler. 

Del I synliggjør resultater av virkemiddelinnsatsen over tid. Dette illustreres med eksempler der 
fylkeskommunal innsats har vært sterkt medvirkende eller avgjørende. 

Del II består av tabeller og figurer der virkemiddelbruken blir presentert ihht. geografien 
(regioninndelingen) i fylket. 

Del III består av Plan- og næringsetatens årlige virkemiddelrapport til Kommunal- og regional-
departementet, Innovasjon Norge Troms sin rapport og oversikt over bruken av de bedriftsretta 
RDA og RUP midlene, samt en oversikt over støttemottakere, prosjektnavn og tilskuddsbeløp for 
de forskjellige virkemidlene forvaltet av Troms fylkeskommune v/plan- og næringsetaten i 
2012. 

 

Forholdet til planer og begrepsbruk 
Regionalt utviklingsprogram 2010-2013 (RUP) er fylkeskommunens styringsdokument for 
virkemiddelbruken. Fylkesrådets rapport til fylkestinget er derfor innrettet mot strukturen i 
RUP. Fylkesrådets tiltredelseserklæring fra 18.10.2011 utgjør i tillegg til RUP et viktig 
styringsdokument for innsatsen. 

Innholdet i begrepene nordområdet og nordområdestrategi har utviklet og endret seg over tid. 
Tidligere handlet nordområdepolitikken om samarbeid og internasjonale relasjoner, mens 
dagens nordområdepolitikk omfatter nærings- og samferdselspolitikk og generell utvikling i 
nordområdene, i tillegg til utviklingsrettet samarbeid.  

 

Sentrale føringer 
En stor andel av fylkeskommunens virkemidler er bevilget over Statsbudsjettets kap 13.50 – de 
regionale og næringsrettede utviklingsmidlene (RUP og RDA). Kommunal- og 
regionaldepartementet (KRD) fastsetter regelverket for disse virkemidlene ved årlige 
tildelinger. Det fremkom i 2011 en viss kritikk fra KRD, spesielt rettet mot bruken av RDA 
midlene i Troms. KRD uttrykte at midlene i tilstrekkelig grad ikke ble brukt i tråd med 
departementets forventninger og krav. Som en konsekvens av dette ble det gjort et nedtrekk i 
rammene for RDA 2012. KRD anførte at for mye av midlene ble brukt til utviklingstiltak i 
sentrale deler av Tromsø, og departementet etterlyste regional effekt ut over dette området. 
Med bakgrunn i dette har fylkesrådet lagt om forvaltningen av RDA-midlene og styrket 
samordningen med øvrige virkemidler i den hensikt å oppnå større regional effekt av RDA-
midlene. Omlegging av forvaltningen, innføring av søknadsfrister og innskjerping av krav til 
gjennomføringsevne for prosjektene, er blant de tiltak fylkesrådet iverksatte.  
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Del I Næring- og regional utvikling 
Det stilles økende krav til at effekt av virkemiddelbruken synliggjøres og dokumenteres 
gjennom mål og resultatstyring (MRS). Bedriftsrettet finansiering gjennom Innovasjon Norge 
dokumenteres f. eks gjennom egne undersøkelser, der blant annet omsetning og antall ansatte er 
måle variabler. Resultatene av tilretteleggende virkemiddelinnsats er derimot vanskelig å måle 
før det er gått en viss tid, og ofte er det vanskelig å dokumentere klare årsakssammenhenger – 
og gjennom dette synliggjøre effekten av virkemiddelbruken. I lys av dette anser fylkesrådet det 
mer hensiktsmessig å belyse og vurdere effekten av konkrete satsinger over tid gjennom å 
presentere gode eksempler. Dermed får en mulighet til å danne seg bilde av resultatene og 
effektene i et lengre tidsperspektiv. I tillegg blir virkemiddelbruken i 2012 presentert etter 
nærmere kriterier i rapportens del II og III.  

 

Plan og næring 

Viktigste nye satsinger med oppstart i 2012 
I det følgende beskrives noen av de viktigste satsinger gjort i 2012, der en har store for-
ventninger til effekter og resultater, men der effektene ikke vil bli synlig før satsingen har fått 
virke over en viss tid. 

 

Petro og arktisk petroleumssenter  
Fylkestinget i Troms vedtok i 2012 strategi for utvikling av petroleumssektoren i Troms. 
Strategien har fokus på følgende 6 områder: (I) Kompetanse, (II) Infrastruktur, (III) 
Leverandørutvikling, (IV) Rammebetingelser, (V) Samfunnsutvikling og (VI) Samarbeid og 
arena. 
 
På kort tid har fylkesrådet gjennomført en rekke store satsinger som vil ha stor effekt i fylket. Et 
satsingsområde har vært å få etablert sterke petroleumsrelaterte fag- og industrimiljøer i fylket, 
og for å oppnå dette har det vært arbeidet både politisk og gjennom virkemiddelbruken. Et 
resultat av arbeidet har vært etablering av det femte driftsmiljø i Harstad som Statoil besluttet i 
2012. Styrkingen av Harstad som petroleums by har videre blitt fulgt opp med bevilgninger til å 
utvikle industriarealer i Harstad i form av en teknologipark. Også innsatsen for å styrke Troms 
som petroleums by har vært tydelig. Dette har blant annet bidratt til utvikling av 
kunnskapsmiljøer gjennom satsinger på petroleumsrelatert forskning, og gjennom bidrag for å 
få et nasjonalt arktisk petroleumssenter ved Universitetet i Tromsø. I Tromsø er også satsingen 
på havnefasiliteter en del av oppbyggingen mot petroleumssektoren hvor ei ny industrihavn vil 
kunne gjøre verftsindustrien bedre rustet til å støtte petroleumsindustrien i nord.  
 
Troms fylkeskommune har også vært initiativtaker for å styrke det nordnorske samarbeid innen 
petroleumssektoren og et konkret resultat er etablering av Nordnorsk Petroleumsråd. Fra 
Troms skal representanter fra Troms fylkeskommune, Harstad og Tromsø kommuner og en 
tredje kommune delta.  
 
Innenfor satsingsområdene olje, mineral og gass er det også gjennom RDA-midler innvilget flere 
FoU-prosjekter i 2012. I prosjektet «Beredskapslogistikk i nordområdene» inngår et 
doktorgradsstipendiat som skal øke kompetansen i regionen på beredskapslogistikk bla. innen 
petroleumsvirksomhet 
 

Side 156



Side 4 av 57 

Arctic Race of Norway 

Fylkesrådet i Troms har siden 2011 arbeidet målrettet mot realiseringen av det internasjonale 
etapperittet på sykkel, Arctic Race of Norway, som vil arrangeres for første gang i 2013. 
Sykkelrittet har sin opprinnelse i Sør-Troms og miljøet rundt Tour de Andørja og ildsjeler der 
har etablert samarbeid med TV2 så vel som Amoury Sport Organisation, (A.S.O), arrangøren av 
Tour de France, Rally Paris-Dakar og andre store internasjonale arrangementer. Prosjektet har 
vært utviklet over lang tid, hvor fylkeskommunens første økonomiske bidrag kom i 
forprosjektfasen i 2011, fulgt opp med et delprosjekt omhandlende søknader til staten om 
økonomiske garantier og søknader til det internasjonale sykkelforbundet, UCI, på totalt 1,75 
millioner kroner. Troms fylkeskommune er tungt inne i finansieringen av selve løpet, med totalt 
15,8 millioner kroner fordelt på RUP- og RDA-midlene.  

 

Et internasjonalt etapperitt på sykkel i Nord-Norge med den skisserte mediedekningen vil gi 
markedsføring tilbake til landsdelen og Troms som langt overgår det bevilgede tilskudd. 
Arrangementet har også et potensiale i å skape lokale ringvirkninger, både gjennom selve 
arrangementet, og på sikt gjennom at turister reiser til Nord-Norge for å følge arrangementet. 
Sykkelrittet gir også Troms og Nord-Norge mulighet til å utvikle erfaringer med større 
internasjonale idrettsarrangementer, og kan bidra til å gjøre Troms og Nord-Norge mer attraktiv 
som arrangementssted for fremtidige begivenheter.  

 

Langsiktige tematiske satsinger 
Her beskrives noen eksempler på innsats som har bidratt til positive og gode resultater, på bak-
grunn av langsiktige satsinger over flere år og tiår. Satsingene er og har vært høyt prioritert i det 
langsiktige utviklingsarbeidet til Troms fylkeskommune i 2012. 

 

Kommunal næringsrettet fysisk infrastruktur 
Målet med innsatsen er å bidra til opprettholdelse og utvikling av samfunnsservice og gode 
levevilkår for innbyggerne i alle deler av fylket, styrke senterstrukturen og legge til rette for et 
utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv. Behovene for kommunal 
næringsrettet infrastruktur (areal, vann, kai og stedsutvikling) er store, og i 2012 søkte 
kommunene omlag 50 millioner kroner, mens den samlede tildelingen ble på 17,425 millioner 
kroner.  
 
Av tiltak som ble prioritert var støtte til nytt industriområde og kaianlegg på Husøy med 6,62 
millioner kroner og ny hurtigbåtkai på Lysnes ble tildelt 3,1 millioner kroner, begge tiltak i 
Lenvik kommune. Industriområdet og kaianlegget på Husøy skal blant annet legge til rette for 
bedre liggeplass for fiskeflåten. Infrastrukturmidlene gikk ellers til vannverk i Kåfjord, Dyrøy, 
Torsken og Salangen. Kommunene Lenvik, Karlsøy, Skjervøy og Dyrøy ble tildelt midler til 
industriområder og kommunene Lenvik og Ibestad fikk midler til kai/havn. Videre ble det tildelt 
stedsutviklingsmidler til prosjekter i Balsfjord, Kåfjord, Målselv og Lyngen kommuner.  
 

Mineral   
Mineralstrategien i Troms har blitt fulgt opp på flere måter. Troms fylkeskommune har gjennom 
samarbeidskontrakt med Norges geologiske undersøkelser (NGU) fått til mer kartlegging av 
hvilke mineralressurser fylket har, noe som har ført til at det gjøres stadig flere prospekteringer 
i Troms. Mineralsatsingen er også fulgt på FoU-siden med blant annet et forskningsprosjekt på 
bærekraftig gruvedrift, lokalsamfunn og miljø fra Norut, og en har fått på plass et arenaprosjekt i 
Nord-Norge, Mineralklynge Nord, hvor bedrifter og kompetansemiljø fra Troms er involvert. I 
tillegg har fylkesrådet gjennom prosjektet «Bærekraftig gruvedrift» gitt penger til et 
doktorgradsstipendiat på Universitetet i Tromsø (UiT). En vil her fokusere på 
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miljøkonsekvenser. RDA-midlene har i tillegg finansiert et Scanning elektron mikroskop (SEM) 
som skal heve kompetansen til studenter og lette kartleggingsarbeidet som utføres av 
fagekspertisen ved UiT. 
 
Fylkesrådet har også vært i løpende dialog med en rekke aktører om utvikling av 
mineralprosjekter: på Rolla, på Karlsøy, i Målselv, m.fl.. I prosjektet på Rolla  har 
fylkeskommunen, i samarbeid med Ibestad kommune, deltatt for å konkretisere videre løp. 

Kystsone 

Troms fylkeskommune har igangsatt en stor satsing på kystsoneplanlegging i kommunene. 
Bakgrunnen er manglende og utdatert planverk som har vært en hemsko for utviklingen, noe 
som utgjør en trussel både for næringslivet som lever av kystens ressurser, og de som bor og 
livnærer seg i kystsamfunnene i fylket. Prosjektet «Kystplan Troms» har som mål å koordinere 
regionvis innsats på kystsoneplanlegging i kommunene. Alle kommunene i fylket skal ha vedtatt 
en ny kystsoneplan i løpet av 2016.  Effekten av denne satsingen vil komme over tid, når de 
kommunale planene blir til det utviklingsverktøyet som kysten trenger. Det er også igangsatt 
prosjekt der målet er å lage en strømmodell for hele fylket, noe som vil være et verktøy for 
kommunene i kystsoneplanleggingen. Havbruksnæringens mulighet for videre vekst og utvikling 
er også avhengig av næringens omdømme. Fylkesrådet vil i arbeidet med havbruksstrategien få 
belyst ringvirkningene næringen har i den enkelte kommune, og for fylket som helhet.  
 

Reiseliv 

Fylkesrådet i Troms har i 2012 arbeidet med en reiselivsstrategi for Troms som blant annet vil 
være et bidrag for å spisse og koordinere den offentlige virkemiddelbruken overfor næringen. 
 
Av overordnede satsinger, ble det i 2012 finansiert et treårig arrangementsturismeprosjekt for 
Troms over RUP med 1,8 millioner kroner. Prosjektet samler erfaringer og kompetanse, utvikler 
samarbeid mellom nåværende og fremtidige arrangører, bidrar med rådgivning overfor 
arrangører og mulige arrangører, og har en rolle for å trekke rullerende arrangementer til fylket. 
Parallelt med dette har fylkesrådet bidratt med støtte til prosjekter som skal utvikle flere av 
fylkets festivaler og arrangementer som inngår i nedslagsfeltet til 
arrangementsturismeprosjektet, inklusive Sjakk-OL 2014, Bridge-EM 2015 og flere andre 
mindre festivaler og arrangementer, - totalt 4,5 millioner kroner over RUP. I tillegg samarbeider 
fylkeskommunen med Fylkesmannen i Troms og Innovasjon Norge om et treårig 
gårdsturismeprosjekt, der hensikten er å synliggjøre muligheten reiseliv har som binæring til 
jordbruksnæringen. Prosjektet er støttet med 1 million kroner og fungerer som en 
rådgivningsinstans og koblingsboks mellom interesserte fra gårdbrukernæringa mot de rette 
miljøer. 
 
Det er i 2012 gitt støtte til flere kommunale prosjekter som gjennom en helhetstenking skal 
legge til rette for videre utvikling innen reiselivet, enten gjennom kommunalt planverk, eller ved 
utvikling av lokale reiselivslag og organisasjoner. Som eksempel har det blant annet blitt utviklet 
en reisemålsplan for Harstad med interesserte omkringliggende kommuner i samarbeid med 
destinasjonsselskapet (kr. 250 000,-), et organiseringsprosjekt i Nordreisa (kr. 450 000,-) og et i 
Karlsøy kommune finansiert over omstillingsprogrammet (kr. 1,1 mill.). Fylkesrådet har også 
bevilget midler til særskilte markedsføringstiltak, herunder ei norgessatsing gjennom 
NordNorsk Reiseliv AS (kr. 990 000,-) og særskilt markedsføring mot sjakkmiljøet i forbindelse 
med et internasjonalt sjakkarrangement i Istanbul (kr. 390 000,-). 
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Omstilling  

I 2012 var det fire kommuner i Troms som fikk bevilgning over omstillingsprogrammet; 
Skjervøy, Ibestad, Karlsøy og Torsken. Skjervøy ble faset ut i 2012 og det ble arbeidet med 
planlegging av omstillingssatsing i Gratangen. 
  
Omstillingsprogrammet forvaltes i tråd med Plan for omstillingssatsing i Troms. Planen ble 
revidert i 2011 og gjelder for 2012 og 2013. Planen bygger på tidligere erfaringer, samt revidert 
indikatorrapport fra 2011 (Tromskommunene- indikatorer for omstillingsutfordringer). Planens 
hensikt er å legge gode rammer for omstilling i kommuner/områder med akutte hendelser 
og/eller langsiktige utfordringer.  
 
Indikatorrapporten ser på etableringsrate, andel kvinnelige næringsdrivende, 
næringsensidighet, utdanningsnivå, KIFT-andel, yrkesdeltakelse og befolkningsnedgang. 
Rapporten bekrefter behovet for ekstra innsats i de kommunene som har fått innvilget midler til 
omstilling. Rapporten pekte i tillegg på Gratangen og Kvænangen som nye kommuner med 
antatte omstillingsutfordringer.  
 
Fylkeskommunen har deltatt på styringsgruppemøter i alle omstillingsområdene. Det ble i 2012 
gjennomført to felles erfarings-/nettverksseminar for omstillingskommune i Troms. Tema på 
arbeidsseminarene var rutiner, mål, og mening med disse, status i kommunene/erfaringer, 
resultatmåling, jevnlig egenevaluering og kursjustering, innovasjon, fra ide til prosjekt, samt 
planlegging av avslutningsfasen. Det er fra fylkeskommunens side fokusert på betydningen av at 
det i god tid før avslutningen av omstillingsprosjektene arbeides for videreføring/innfasing av 
relevante prosjektaktiviteter. Innovasjon Norge og NAV deltok på seminarene. I tillegg til 
erfaringsseminarene var også prosjektlederne målgruppe for Tromskonferansen.  
 
Torsken, Karlsøy og Ibestad har i 2012 arbeidet med realisering av planlagte tiltak. Prosjektene 
fikk i 2012 midler til stillingsressurser, prosessarbeid, reise, kjøp av tjenester og administrasjon. 
Områdene gis også ekstra påfyll til næringsfondet. Finansiering av øvrige tiltak, som følge av 
omstilling, må søkes særskilt. Gratangen kommune har i samarbeid med Troms fylkeskommune 
og Innovasjon Norge gjennomført prosesser for avklaring og planlegging av omstillingsarbeid. 
Planen er ferdigstilt og omstillingsmidler er innvilget.  
 
Kommunene melder om særlige utfordringer knyttet til boligtilgang, noe som kan hemme vekst i 
antall arbeidsplasser. Det er arbeidet med tilrettelegging for bruk av tomme private og 
kommunale bygg til næringsutvikling/boliger. Karlsøy kommune har gjennomført en 
kartlegging for å finne flaskehalser for kompetanseløft og Torsken har fokusert ungdom og 
rekruttering til fiskeri. 
 

Kvinnesatsing 

Fylkesrådets kvinnesatsing har i 2012 hatt tre dimensjoner: nettverk, internasjonalisering og 
innovasjon.  
 
Martekonferansen er en konferanse med hovedmålgruppe kvinner i ledelse og næring som 
arrangeres annen hvert år. Den overordnede målsetningen til konferansen er nettverksbygging, 
inspirasjon og kunnskapsdeling. Konferansen har et høyt faglig nivå med dagsaktuelle tema og 
dyktige foredragsholdere, i tillegg er det en arena for nettverksbygging. Martekonferansen 
planlegges, gjennomføres og finansieres i et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, 
Innovasjon Norge og fylkesmannen i Troms ved landbruksavdelingen. I 2012 har det vært 
planlegging for gjennomføring av konferansen i oktober 2013. 
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Kvinnovasjon: er et nasjonalt satsingsområde der målgruppen er innovative kvinner som har 
ønske og ambisjoner om å starte egen virksomhet eller videreutvikle en virksomhet som 
allerede er i drift. Prosjektet er ett av tiltakene som er iverksatt av regjeringen for å oppnå dens 
målsetning om at andelen av kvinnelige etablerere skal være 40% innen 2013. Kvinnovasjon 
Troms er et samarbeidsprosjekt mellom næringshagene i Troms, Kunnskapsparken Nord og 
Norinnova gjennom Distribuert Inkubator Troms (DIT). Rapport fra 2012 viser at Kvinnovasjon 
har bidratt til at 21 nye bedrifter ble registrert i 2012, 16 bedrifter gjenopprettet og utvidet drift 
og 24 nye arbeidsplasser er skapt i Troms. 
 
Barents Women Without Borders bidrar til utvikling av kvinnenettverk innenfor næringsliv. 
Prosjektet har fra november 2012 begynt å bygge opp en sterk kvinneorganisasjon med norske 
og russiske kvinnelige entreprenører og bedriftsledere. Programmet for prosjektet er basert på 
modell som inkluderer blant annet samlingsbaserte workshops, Norsk-Russisk web-portal og to 
årlige bedriftsbesøk til steder i Russland og Norge.  Prosjektet fokuserer på kvinner, kvinners 
kompetanse og kvinners livsbetingelser i nord for at Troms fylke skal lykkes med å realisere 
ambisjonene i nordområdestrategien og opprette og helst øke befolkningen. 
 
Female Future er NHOs program for mobilisering av talent for ledelse og styrearbeid. 
Programmet er beregnet på bedrifter som vil mobilisere talenter i egen organisasjon og kan 
tenke seg å få flere dyktige, kvalifiserte medarbeidere inn i eget styre og ledelse på sikt. NHO 
Troms tilbyr Female Future i samarbeid med Innovasjon Norge og Troms Fylkeskommune.  
Hovedmålet er bedre kjønnsbalanse i styrerommene generelt og vekke nye tanker om ledelse og 
lønnsomt mangfold. Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet. Bedriftene skal 
deretter mobilisere talentene i egen bedrift, og velge ut deltakere med talent for lederoppgaver 
og styreverv.  
 

Landbruk  

Fylkeskommunene forvaltet midler til rekruttering, kompetanseheving og likestilling i 
landbruket fra Landbruks- og Matdepartementet, kalt landbruksmidler. Den årlige rammen for 
ordningen i Troms er på 960 000 kroner. De fleste tiltakene er kompetansehevende tiltak av 
kortere varighet rettet mot landbruket. Likestilling inngår som en del av formålet i flere av 
tiltakene. For flere av prosjektene inngår også støtte fra andre virkemiddelaktører som 
Fylkesmannen og Innovasjon Norge, både i Troms og andre fylker.  I 2012 fikk 13 prosjekter 
støtte over ordningen. De to største bevilgningene var til nettbasert agronomutdanningskurs for 
ikke-rettighetselever i regi av Troms landbruksfaglig senter. Over RUP er det bevilget totalt 3 
895 000 kroner til landbruksrelaterte prosjekter, hvorav Kjefjøsprosjektet som bidrar til bedre 
helse i geitebesettingene er størst. Andre prosjekter som ble støttet var Grønt reiseliv – Gårds- 
og bygdeturisme i Troms, Landbruksdagan 2012, Grønn(s)mak og Kystskogbruket-Felles 
fylkeskommunalt oppfølgingsprogram  
 

 

Bredbånd  
Et godt bredbåndstilbud er viktig for å sikre et levedyktig Troms. Kommunal- og 
regionaldepartementet øremerker i sine årlige tildelingsbrev midler til bredbånd over RDA-
rammen. Rammen for 2012 var 15,86 millioner kroner, og forvaltes av fylkeskommunen. 
Midlene skal benyttes til å sikre bredbånd av god kapasitet i områder det ikke er kommersielt 
lønnsomt å bygge ut.  Fylkestinget påpekte i juni 2012, i saken «Høyhastighets bredbåndsnett i 
hele Troms – alternative utbyggingsmodeller» betydningen av bredt bredbånd, samtidig som det 
konstaterte at utbyggingsinteressen har vært liten. Prinsippene for støtte til prosjekter ble 
revidert med det formål at flere utbyggingsprosjekter skal igangsettes. Fylkesrådet 
konkretiserte og fulgte opp vedtaket ved å støtte to utbyggingsprosjekter i 2012– 
Bredbåndsutbygging i Ibestad og Skånland, og fiberutbygging i Øvre Reisadalen. Over RDA-
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ordningen ble det bevilget midler til bygging av fibernettinfrastruktur mellom Harstad, Nord-
Rollnes og Stonglandseidet.  Prosjektet har betydning for utbyggingsprosjektet i Ibestad. Totalt 
ble det bevilget 14,8 millioner kroner til utbyggingsprosjekter for bredbåndsinfrastruktur i 
Troms i 2012.  

 

Forskning og utvikling og innovasjon (FoUoI) 
Det er liten tvil om at målrettet satsing på FoUoI er svært viktig for fremtidig utvikling i 
landsdelen, enten dette gjelder innen petroleum, reiseliv, landbruk, havbruk, fornybar energi 
eller annen industriell/kommersiell virksomhet. Fylket bruker i dag flere verktøy for å fremme 
FoU og innovasjon i regionen, som RDA, RUP, VRI1, RFF2 og Innovasjonsinfrastruktur Troms.  
 

o Innovasjonsinfrastuktur Troms 
Innovasjonsinfrastrukturen i Troms skal være med på å utløse potensialet for nyskaping og 
innovasjon, og består hovedsakelig av SIVA-strukturen og Innovasjon Norge Troms. SIVA-delen 
består av næringshagene i Nordreisa, Målselv og Senja, og inkubatorene Inkubator Tromsø 
(Norinnova), Distribuert inkubator Hålogaland (Kunnskapsparken i Harstad) og Intek Lyngen 
(Furuflaten). Næringshagene og inkubatorene mottok i 2012 tilsammen 3 millioner kroner fra 
fylkeskommunen og utgjør en viktig støttespiller for små bedrifter og gründere i distriktene. 
Gjennom innovasjonsinfrastrukturen skapes viktige arenaer for etablerere og bedrifter, der det 
tilbys kurs, faglig påfyll og praktisk hjelp.  
 
I tillegg støttet fylkeskommunen forskningsdagene i Sør-, Midt- og Nord-Troms, 
Dyrøyseminarsenteret samt studiesenteret.no og Nord-Troms studiesenter med tilsammen 2,4 
millioner kroner. Tiltakene er med på å støtte opp under hovedstrukturen, og er viktige tilbud 
tilknyttet forskning og utvikling ute i regionene. Totalt ble det i 2012 tildelt omlag 7,0 mill kr til 
innovasjonsinfrastuktur Troms.  
 

o Regional diff. arb.giveravgift (RDA) – Kompetanse- og forskningsprosjekter  
I 2012 ble det utlyst 20 millioner kroner over programområdet «FoU-basert næringsutvikling» 
over RDA-ordningen. Målet var at midlene skulle bidra til et utviklingsorientert, nyskapende og 
konkurransedyktig næringsliv. 
 
Ni prosjekter ble innvilget støtte, der den største enkeltbevilgningen gikk til prosjektet 
«Fornypatent» ved Norinnova Technology Transfer. Prosjektet har som mål å få flere 
forskningsresultater til markedet gjennom lisensavtaler og bedriftsetableringer. Andre 
prosjekter som fikk innvilget støtte gjennom FoU-utlysningen var prosjektet «Radarbasert 
fjellovervåking» ved Norut, som gjennom sin forskning søker løsninger som kan bedre 
sikkerheten og beredskapen i Troms med tanke på skred. 
 

o Virkemidler for regional FoUoI (VRI) 
VRI Troms er midt i andre prosjektperiode der en rekke samhandlingsarenaer og aktiviteter 
begynner å komme på plass mellom de 14 konsortiepartnerne. Innenfor VRI-prosjektet er det 
gjennomført foresightprosesser på bærekraftig energi og reiseliv, samtidig som 
foresightkompetansen utvikles hos konsortiepartnerne.  
 
Som en forlengelse av VRI-prosjektet og innsatsområdene, har Troms nå både et Arenaprosjekt 
innen reiseliv og bioteknologi. Videre utvikling av samhandling og møteplasser innen reiseliv og 
marin sektor vil fortsatt skje i nært samarbeid med Arenaprosjektene, og på energiområdet er 
LUEN-nettverket en sentral samarbeidsaktør. 
 

                                                        
1 Virkemidler for regional FoUoI (VRI) 
2 Regionalt forskningsfond (RFF) 
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Gjennom de tre kompetansemeklerne og samarbeidet med næringshagene og kunnskapsparken, 
er VRI Troms involvert i utviklingsorienterte bedrifter i hele fylket. Det er gjennomført ni 
kompetansemeklinger; èn for energi, fire for reiseliv og fire for marin. Totalt 10 
forprosjektsøknader ble innvilget.  Da alle søknadene ble innvilget, illustrerer dette at det i 
partnerskapet er etablert tett og god kommunikasjon som sørger for god kvalitetssikring av 
forprosjektene. Hele fem prosjekter kom fra bedrifter der en kvinne er styreleder og/eller daglig 
leder. 
 
2012 var også året der VRI Troms etablerte et nytt personmobilitetsvirkemiddel i samarbeid 
med Universitetet i Tromsø. Til tross for sen oppstart, ble det rekruttert sentrale 
næringslivspersoner til fire nye professor II stillinger ved UIT. Virkemiddelet er allerede vedtatt 
og videreført i 2013. Bedriftene det er rekruttert fra er AYANDA Group AS, ENI Norge AS, Lytix 
BioPharma AS og Telenor AS.   
 
o Regionalt forskningsfond (RFF)  
Fondsregion Nord-Norge består av Nordland, Troms og Finnmark. Vertsfylkesfunksjonen med 
hovedsekretariat ivaretas av Troms fylkeskommune, mens Nordland og Finnmark 
fylkeskommuner har et delansvar for sekretariatsfunksjonen. FoU-strategien, som ble vedtatt i 
2009 av fylkestingene i de tre fylkene, ble forlenget til å gjelde ut 2012. Fylkene har i felleskap 
utarbeidet en ny FoU-strategi for fondet som gjelder fra 2013 til 2016. Fondet forvalter om lag 
30 millioner kroner i året. 
 
Det ble gjennomført i alt seks utlysninger av forskningsmidler i 2012, to med søknadsfrist i april 
som omfattet regional kvalifiseringsstøtte og regionale institusjonsprosjekter. Fire utlysninger 
med søknadsfrist i oktober, som omfattet regional kvalifiseringsstøtte, regionale 
bedriftsprosjekter, regionale offentlige prosjekter og et regionalt forskerprosjekt. I tillegg ble det 
høsten 2012 holdt en fellesutlysning med regionene Midt-Norge og Innlandet innen temaet 
”Samisk identitet, kultur og næringsutvikling i et digitalisert kompetansesamfunn”. Det er 
registrert flere samarbeidsprosjekter på tvers av fylkesgrensene og innslaget av internasjonalt 
samarbeid er også bra. 
 
RFF-Styret har vedtatt handlingsplan og en egen kommunikasjonsplan gjeldende for 2012. Det 
er lagt ut informasjon om fondet på egne nettsider og fylkeskommunenes nettsider. Det er 
videre informert om fondet via media,  på informasjonsmøter hos institusjoner, ved seminarer 
og temamøter, samt ved egne informasjonsstands i enkelte sammenhenger. Nordisk institutt for 
studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har lagt siste hånd på den andre 
følgeevaluering av regionale forskningsfond. Rapporten, som oppsummerer status for de 
regionale forskingsfondene etter tre års virksomhet, slår fast at ordningen setter tydelige spor 
og bidrar til å mobilisere forsknings- og utviklingstakten ute i regionene. 
 
 
Fondet har mobilisert til økt FoU-innsats og vært med på å bidra til utvikling av FoU-miljøene 
gjennom arbeidet med prosjektene og prosjektutforming. Viktige fellesarenaer mellom VRI-
prosjektene og fondet ble, med årlig seminar, halvårlige samarbeidsmøter og deltakelse i felles 
vurderingspanel knyttet til søknadsbehandlingen. Det legges vekt på tett kobling mellom annet 
forsknings- og utviklingsarbeid i fylkene og regionale forskingsfond.  Av de tre  perspektivene 
urfolk, kjønn, samarbeid har samarbeidsperspektivet fått relativt høy prioritet i prosjektene, 
urfolk er sterkere prioritert enn forrige år, mens kjønnsrelatert forskning  ikke har blitt viet 
spesiell oppmerksomhet i de innkomne søknadene.  
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Utdanning  
Tildelingen av midlene disponert av Utdanningsetaten i 2012 er primært hjemlet i område 7 – 
Kompetansepolitikk, i Regionalt utviklingsprogram for Troms 2010-2013. Dette området har 
som hovedmål: 
 
«Troms fylkeskommune skal bidra til å heve det gjennomsnittlige utdanningsnivået og sikre 
relevant kompetanse i fylket.»    
 
Delmålene er: 
1. Unge og voksne i Troms skal tilbys utdanning og opplæring som er relevant for enkelt – 

mennesket, næringslivet og samfunnet. 
2. Flere må fullføre videregående opplæring. 
3. Forskning og utvikling skal fortrinnsvis skje i nærhet til ressursene slik at de kan bidra til 

bærekraftig vekst i fylket.   
 
En stor andel av midlene ble tildelt prosjekter knyttet opp mot videregående opplæring – da 
særlig prosjekter for å redusere frafallet i videregående skole, bl.a. til sommerskole, leksehjelp 
og rådgivning på nett. I tillegg ble det gitt midler til nye satsingsområder som 
kompetansegivende kurs for å styrke videregående elevers muligheter til å få seg opplæring i 
bedrifter. Det ble også tildelt midler til utredning av fremtidens videregående opplæring i 
Troms. Utredning av videreutdanningstilbud gjennom fagskolen ble også tildelt midler. 
Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Troms viser at innsatsen for å redusere 
frafallet har hatt positiv effekt i videregående opplæring. I 2012 ble det videre tildelt 
driftsmidler til Ungt Entreprenørskap over RUP-midlene, noe det er gitt åpning for av 
Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
 

Kultur  
Innenfor rammen til kultur, er det tildelt midler til totalt 16 prosjekt i 2012 på tilsammen  9 
710 500 kroner.  Dette er prosjekter som faller inn under kapittel 6 Kulturpolitikk og 5.3 
Opplevelsesnæringer i regionalt utviklingsprogram.  Prosjektene reflekterer et bredt spekter 
innenfor kultur, med hovedvekt på kunst- og kulturformidling og kulturarv.   
 
Det er bevilget støtte til utvikling av Bukta- og Nordlysfestivalen og kulturnæringer som RadArt, 
Film Camp og Nordnorsk Jazzsenter.   Midt-Troms museum har mottatt støtte til et 
internasjonalt samarbeid om å ivareta og øke kompetansen innen tradisjonshåndverk.  Videre er 
det etablert et prosjekt som skal registrere og formidle krigsminner i hele fylket.  
Kunnskapsparken på Finnsnes skal romme både Midt-Troms museum og bibliotek.  Det er gitt 
midler for å utvikle samarbeidet og samlokaliseringen av disse to institusjonene i de nye 
lokalene.   Det er gitt midler til utvikling av kvensk og samisk språk og kultur.  Og det er innvilget 
støtte til et prosjekt i regi av Nordsafety for utvikling av Regionalt kompetansesenter for 
sikkerhetsfremmende arbeid.  
 
Midlene er bevilget til ulike aktører som er godt forankret i kulturlivet i Troms.  Støtten fra 
fylkeskommunen har bidratt til å sikre det verdifulle arbeidet de allerede gjør, og bidrar til at 
gode prosjekter får en sikker lokal forankring.  Flere av prosjektene vil gå over flere år og 
konkrete resultater vil først være synlig mot slutten av prosjektperioden.  
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Samferdsel  
Fylkets kommunikasjoner og infrastruktur skal forvaltes og utvikles for å gi samfunns- og 
næringsliv i Troms gode vilkår for utvikling og markedstilgang. Kollektivandelen i fylket skal 
økes gjennom styrking og forbedring av kollektivtilbudet. Innbyggere og næringsliv skal ha 
trygge, effektive, miljøvennlige og forutsigbare transportmuligheter. En av strategiene er å 
tilrettelegge for infrastrukturutvikling for næringstransport og kommunikasjoner som knytter 
regioner sammen. 
 
Finansiering av sommerfergesambandene til og fra Senja er konkret tiltak som bidrar til å oppnå  
deler av overordnede målsettinger og strategier i RUP. Sommerfergene bidrar til å knytte Sør-
Troms, Midt-Troms og Tromsø-området langs en ytre akse. Sommerfergene  på sambandene 
Brensholmen – Botnhamn, Stornes – Skrolsvik og Andenes – Gryllefjord er etablert for å bygge 
opp under en økt satsing på reiseliv og turisme på Senja.  I tillegg inngår de to sambandene 
Brensholmen – Botnhamn og Andenes – Gryllefjord som viktige deler av prosjektet Nasjonal 
turistveg over Senja. Forutsigbarhet, med tanke på at det er drift i sommersambandene, er en 
viktig faktor i en samlet markedsføring av Senja som en turistdestinasjon. Det er en 
gjennomgående lenke fra Lofoten/Vesterålen/LOFAST via Andenes til Senja og videre til 
Tromsø, som øker Senja sin attraktivitet som reiselivsprodukt, i form av økt tilgjengelighet, 
kortere reisetider og økt nærhet til andre store destinasjoner. 
I tillegg til sommerfergenes funksjon som reiselivsprodukt og å binde sammen ulike 
destinasjoner, har sambandet en funksjon i lokaltrafikk. Avstanden (i km) mellom Senja og 
Tromsø blir kortere når sambandet trafikkeres. Dette er noe som både lokalbefolkning og øvrig 
næringsliv nyter godt av. 
 
 

Stab  
I 2012 har fylkesrådsleder i hovedsak brukt midlene innenfor RUPs kapittel 3; Robuste og 
attraktive lokalsamfunn innen følgende delmål: Nordområdenes ressurser og strategiske 
plassering skal benyttes til fellesskapets beste slik at Vekstkraften og verdiskapingen i landsdelen 
styrkes. 
 
Fylkesrådsleder har hatt fokus på å styrke samarbeidet over landegrensene i nord og mot 
Europa. Det er blant annet gitt støtte til prosjekter som har som mål å skape nye arenaer og 
nettverk og kulturforståelse i Barentsregionen, som igjen skal bidra til økt samarbeid og vekst i 
regionen (Barents Youth Conference, Barents Woman Without Borders og Grenseløs kunnskap). 
Fylkesrådsleder har også støttet prosjekter som skal tilrettelegge for industriutvikling og 
maksimering av regionale ringvirkninger i kjølvannet av olje- og gassutbygginger, men med 
fokus på erfaringsoverføring mellom Norge og Nordvest-Russland (Barents Oil and Gas Cluster).   
 
Fylkesrådsleder har også hatt fokus på forsvarets rolle og nærvær i Troms. Det er derfor gitt 
støtte til prosjekter som har hatt fokus på å komme med innspill på forsvarets fremtidige 
struktur, da store endringer kan få dramatiske konsekvenser for de berørte kommunene.  
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Del II  Virkemiddelinnsatsen ihht geografi  
 
Denne delen av rapporten består av tabeller og figurer der virkemiddelbruken blir presentert 
ihht. geografien (regioninndelingen) i fylket Kapittelet viser bredden i virkemidlene 
fylkeskommunen har til rådighet. Første del av dette kapitlet omhandler virkemidlene og 
inneholder tabeller for prioritert bruk av de statlige virkemidler – RUP og RDA for 2012, i tillegg 
en kortfattet beskrivelse av fylkeskommunale virkemidlene. I andre del gjøres det rede for hvor i 
fylket virkemidlene RUP og RDA ble brukt i 2012 - regionvis fordeling, Troms vs. Tromsø og 
fordeling på enkeltkommuner med prosjekt eksempler. Kapitlet avsluttes med en 10 på topp 
liste over de største tildelingene i 2012.  
 
 
Tabell 1 Rammer for de ulike statlige- og fylkeskommunale virkemidler. 
 

  
          år 2012 

 
            år 2011 

 
               år 2010 

STATLIGE VIRKEMIDLER 
Regionale utviklingsmidler 551.60 (RUP) 

 
175 815 000 

 
186 635 000 

 
180 835 000 

Næringsretta midler til reg.utvikling 551.61 (RDA) 183 010 000 219 500 000 217 000 000 

Landbruk og mat midler  960 000 960 000 960 000 

Statskog midler  - 1 000 000 1 000 000 

SUM STATLIGE VIRKEMIDELR  359 785 000 408 095 000 399 795 000 
 

FYLKESKOMMUNALE VIRKEMIDLER  
   

Fylkeskommunalt næringsfond  8 074 600 7 916 300 13 973 205 

Innovasjons infrastruktur   14 272 000 17 992 200 23 359 000 

Transportstøtte 7 593 543 7 452 300 7 320 500 

Dagligvarestøtte  514 500 504 400 481 000 

SUM FYLKESKOMMUNE VIRKEMIDLER  30 454 643 33 865 200 45 133 705 
    

SUM TOTAL VIRKEMIDLER  390 239 643 441 960 200 444 928 705 

 
 

Tabellen over gir en oversikt over statlige - og fylkeskommunale virkemidler i perioden 2010-
2012. De statlige tildelingene over kap 551 post 60 (RUP) og post 61 (RDA) ble fra 2011 til 2012 
redusert. RUP- midlene ble redusert med 10,82 mill kr fra 2011 til 2012 noe som tilsvarer en 
reduksjon på 5,80 %. Og RDA rammen ble redusert med 36,49 mill kr noe som tilsvarer en 
reduksjon på 16,62 % for samme periode. De fylkeskommunale virkemidlene er fra 2011 til 
2012 kun justert for prisstigning. Unntaket er innovasjonsinfrastuktur som i 2011 hadde ett 
engangstiltak merket destinasjonsutvikling i fylket som ikke ble videreført i 2012.  
 
 

  

1 Virkemidler  
1.1 Statlige virkemidler  
 

RUP og RDA 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) tildeler årlig rammer over programkategori 13.50 
Distrikts- og regionalpolitikk. RUP-midlene tildeles over kap. 551 post 60 - Tilskudd til fylkes-
kommuner for regional utvikling, RDA-midlene over kap. 551, post 61 Næringsretta midlar for 
regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift. Tabell 2 og 3 under viser 
fordelingen av bevilgningen for budsjettår 2012 for RUP og RDA. I tillegg til den årlige 
tildelingen fra KRD så inkluderer total ramme også overførte restmidler/renter fra 2011. 
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Fordeling av tildelingen på de ulike budsjettområdene viser fylkesrådets prioriterte innsats for 
2012. 
 
Tabell 2: Oversikt over totale tilgjengelige RUP-midler for 2012 3 
 

Budsjettområder Bevilgning 2012  Overført fra 2011  Sum ramme 2012 

Administrasjon post 60 600 000 0 600 000 

Barentssamarbeid 1 000 000 0 1 000 000 

Bedriftsrettede tiltak - Innovasjon Norge 62 400 000 0 62 400 000 

Næringsrettet kommunal infrastruktur 10 000 000 3 000 000 13 000 000 

Kommunal omstilling 10 000 000 6 203 875 16 203 875 

Kommunale næringsfond 22 640 000 0 22 640 000 

Programsatsing Reiseliv 0 417 250 417 250 

Regional satsning kommunale næringsfond 2 500 000 0 2 500 000 

Satsning Petro 5 000 000 0 5 000 000 

Satsning Reiseliv bla. Senjafergene 10 000 000 0 10 000 000 

Tilretteleggende - fylkesrådsleder 3 367 664 2 641 139 6 008 803 

Tilretteleggende - Kultur og helse 8 660 000 2 225 831 10 885 831 

Tilretteleggende - Plan og næring 20 688 000 5 201 284 25 889 284 

Tilretteleggende - Samferdsel 10 584 000 876 289 11 460 289 

Tilretteleggende - Utdanning 4 811 000 5 278 030 10 089 030 

Ungt Entreprenørskap Troms 700 000 0 700 000 

Post 60 (RUP) eksl Interreg 172 950 664 25 843 698 198 794 362 

Interreg IV Nord 7 995 000 
 

7 995 000 

Interreg IV Nord Sápmi 2 150 000 
 

2 150 000 

Sum Post 60, inkl interreg 183 095 664 25 843 698 208 939 362 

 
 
 
Tabell 3: Oversikt over totale tilgjengelige RDA-midler for 2012 4   
 

Budsjettområder  Bevilgning 2012 Overført fra 2011  Sum ramme 2012 

Administrasjon TFK 5 254 025 0 5 254 025 

Administrasjon Innovasjon Norge 3 152 415 3 441 900 6 594 315 

Avsatt ramme "Storstue" 0 65 515 398 65 515 398 

Bedriftsutvikling 41 882 085 51 015 917 92 898 002 

Bredbåndsatsing distrikts-Tromsø 0 0 0 

Bredbåndsutbygging i distriktene - Øremerket  15 860 000 0 15 860 000 

FoU-basert næringsutvikling 0 0 0 

Kompetanse- og forskningsprosjekter 35 652 312 26 009 590 61 661 902 

Programsatsing Kulturnæringer 0 15 000 000 15 000 000 

Satsing på marin bioteknologi 0 0 0 

Store regionale prosjekter 64 174 163 27 907 006 92 081 169 

Transportstøtte 5 000 000 0 5 000 000 

Tromsø Havn - Prostneset 0 10 000 000 10 000 000 

Reg.prosjekter – kommunale næringsfond 2 500 000 0 2 500 000 

VRI Troms år 2011-2012  6 035 000 0 6 035 000 

Regional medfinansiering Interreg  3 500 000 0 3 500 000 

 Sum RDA  183 010 000 198 889 811 381 899 811 

                                                        
3 Fordeling vedtatt i fylkesrådssak 30/12 og 84/12 
4 Fordeling vedtatt i fylkesrådssak 83/12 
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Overordnede nasjonale mål: De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene under 
programkategori 13.50 er en ekstrainnsats som skal styrke grunnlaget for bosetting og 
verdiskaping i områder og landsdeler med særlige utfordringer, og skal i hovedsak brukes 
innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Bruken av midlene må ses i sammenheng med 
nordområdestrategien til regjeringa og med Kommunal- og regionaldepartementet sitt arbeid 
for blant annet forskningsløft i nord og økt entreprenørskap. Det overordna målet for distrikts- 
og regionalpolitikken til regjeringa er nedfelt i St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og 
framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken. Regjeringa vil legge til rette for at alle skal være 
frie til å bosette seg der de ønsker og utløse verdiskapingspotensialet i alle deler av landet.  
 
Midlene skal medvirke til å styrke verdiskapingen i næringsmiljø og utvikle attraktive 
arbeidsplasser ved å fremme innovasjon, omstilling og nyetableringer. Midlene og skal medvirke 
til å utvikle lokal infrastruktur, kompetanse og attraktive lokalsamfunn. 
 
Forvaltning: Fylkeskommunen skal se til at forvaltningen av midlene som blir stilt til rådighet 
over kap. 551, postene 60 og 61 er i tråd med:  
 Regelverket for økonomistyring i staten, retningslinjene for kap. 551. postene 60 og 61 

 Reglene for offentlig støtte 

 Bestemmelser om økonomistyring i staten 

 Prinsippene for mål- og resultatstyring 

 Etiske hensyn i saksbehandlingen 

 Presiseringer i tilskuddsbrev 

 
 

Interreg IVA NORD og NORD: SAPMI  
Interreg er EUs program for grenseoverskridende regionalt samarbeid, programmet skal 
fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. A-
programmene handler om grenseregionalt samarbeid og det finnes en rekke programmer 
norske aktører kan delta i. For Interreg IVA Nord er det overordnede målet å forsterke 
programområdets konkurransekraft og bidra til økt utjevning i regionen. Programmet skal være 
næringslivsrettet og bidra til at nye og eksisterende bedrifter klarer å vokse i konkurranse med 
andre bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Programmet skal også bidra til å skape 
grenseoverskridende nettverk som på sikt skal bidra til å øke regional utjevning.  
 
Troms fylkeskommune er forvaltningsmyndighet for Interreg IV A Nord med en totalramme på 
56 mill. kr for perioden 2007 – 2013, og total ramme for 2012 er 10,145 mill kr. Programmet 
omfatter Nord-Sverige, Nord-Finland og Nord-Norge i tillegg til Sápmi. Länsstyrelsen i 
Norrbottens län er forvaltningsmyndighet på EU-siden. Troms fylkeskommune har også 
forvaltningsansvar for underprogrammet Sápmi, med en totalramme på 15 millioner i perioden 
2007-2013. Målet for programmet er at den samiske regionen i 2013 skal ha forsterket det 
samiske kultur- og næringslivet gjennom å gi forutsetninger for et bredere og mer strukturert 
næringslivssamarbeid og med fokusering på felles løsninger for utvikling av det som er unikt for 
den samiske kulturen. For begge programmene forutsettes det regional medfinansiering for å 
utløse midler over programmet.  
 
Interreg Nord-sekretariatet hadde i 2012 særlig fokus på FoU-prosjekter. Det ble avholdt møter 
med FoU-miljøene i Troms og Nordland, noe som førte til at andel FoU-prosjekter økte betydelig 
både antall hovedprosjekter, og forprosjekter med tanke på hovedprosjekter i neste 
programperiode. Kontigo AB utarbeidet sommeren 2012 en evalueringsrapport av Nord-
programmet med fokus på forsknings, innovasjon og utviklingsprosjekter. Konklusjonen er at 
programmet har vært svært vellykket i sin satsning på Forskning og Utvikling. Programmet har 
skapt et regionalt system for innovasjon på grunnlag av relativt små og lokale miljøer. Interreg 
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fremstår som viktigere i nord enn tilsvarende program i sør når det gjelder innovasjon og 
utvikling.  Gjennom Interreg Nord har man kunnet tilført prosjektene en grenseregional 
merverdi som har bidratt til en sterkere og mer konkurransekraftig innovasjonssystem. I tillegg 
har Troms fylkeskommune jobbet med tema og satsninger for neste Interreg-periode 2014-
2020, og fylkesrådet vedtok i oktober 2012 hvilke prioriteringer Troms ønsker for neste 
programperiode.  

 
Landbruks - og matmidler  
Tilskuddsmidler til rekruttering, kompetanseheving og likestilling i landbruket, kalt landbruks-
midler i rapporten, er en følge av forvaltningsreformen. Hele rammen var i 2012 på kr 
960.000. De fleste tiltakene er kompetansehevende tiltak av kortere varighet, rettet mot 
landbruket. Likestillingstiltak inngår som en del av formålet med mange av tiltakene. For flere av 
de større prosjektene inngår også støtte fra andre virkemiddelaktører som Fylkesmannen og 
Innovasjon Norge, både i Troms og Nord-Norge. Tildelingen kommer fra Landbruks – og 
matdepartementet.  

 
 

1.2 Fylkeskommunale virkemidler 
 

Transportstøtte 
Den regionale transportstøtten har som siktemål å redusere de konkurransemessige ulemper 
som følge av lange transportavstander, vanskelige transportforhold og spredt bosetting i enkelte 
distrikter. Ordningen tar sikte på å kompensere for en del av merkostnadene til transport som 
påføres bedrifter som ligger perifert til i forhold til mer sentrale områder i Norge. 
Transportstøtte gis som delvis refusjon av kostnader for uttransport av varer. Transportstøtte 
gis etterskuddsvis, slik at det søkes om transportstøtte på bakgrunn av forrige års avsluttende 
regnskap. Fra og med 2008 er det gjort endringer i ordningen slik at det ikke kan gis støtte for 
transport over avstander under 350 km. 
 
I 2012 ble det utbetalt totalt 12,48 mill kroner i regional transportstøtte til 27 bedrifter i 12 
kommuner. Av dette ble 7,58 mill. kroner finansiert over rammen for regional transportstøtte 
(fylkeskommunale midler) og 5,0 mill. kroner finansiert over kap. 551.61 (RDA-midlene). 
Hovedvekten av støtten ble gitt til bedrifter innen fiskerinæringen men også innen 
plastproduksjon og næringsmidler ellers.  
 

Innovasjonsinfrastuktur 
Den fylkeskommunale innsatsen går til næringsrettet infrastruktur som næringshager, 
inkubatorer, studiesentre, kunnskapsparker og basisfinansiering av reiseliv. I 2012 støttet 
fylkeskommunen tre næringshager, tre inkubatorer, reiselivsselskap og studiesenter over disse 
midlene, i tillegg til forskningsdager, Arctic Frontiers 2013-2015 og TIFF. I sum utgjorde denne 
innsatsen i 2012 omlag 14,84 mill kr.  
 

Fylkeskommunalt næringsfond  
Næringsfondet skal anvendes til å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk næringsutvikling i 
Troms.  Næringsfondet benyttes til å støtte prosjekter som ikke kan støttes over de større 
postene 60. og 61.  Midlene er på denne måten med på å gi fleksibilitet i virkemiddelbruken. 
Fylkeskommunalt næringsfond har egne retningslinjer og vilkår. Eksempler på prosjekter som 
har fått tilskudd fra næringsfondet i 2012 er Sjakk OL Tromsø 2014, Kvinnovasjon 2013 og 
strategiarbeid ifbm satsinger på petro, reiseliv og havbruk. Totalt ble det innvilget 8,19 mill kr 
til 16 prosjekter.  
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Butikkstøtte 
Tilskuddsordning til dagligvarebutikker i utkantstrøk skal støtte opp om butikktjenester i om-
råder med spredt bosetting hvor det kan være vanskelig å opprettholde grunnleggende butikk-
tjenester på grunn av tynt markedsgrunnlag. I 2012 ble det utbetalt 502.000 kroner i tilskudd 
til 21 dagligvarebutikker fordelt på 12 kommuner. I henhold til retningslinjene kan ikke 
butikker med omsetning over 3,8 millioner kroner få støtte. Ordningen samfinansieres med de 
aktuelle kommuner slik at fylkeskommunen og kommunen yter likt tilskudd til hver enkelt 
butikk. 
 

 
 
 

2 Geografisk fordeling av RUP og RDA  
Kapitlet 2 tar for seg hvordan de innvilgede statlige virkemidlene for 2012 er fordelt på 
regioner5 og kommuner. I første del av kapitlet (2.1) gis det oversikt over RUP og RDA forvaltet 
av både Troms fylkeskommune (TFK) og Innovasjon Norge Troms (IN) fordelt på regioner. 
Andre del av kapitlet (2.2) gir oversikt over Troms fylkeskommunes forvaltning av RUP og RDA 
på region- og kommunenivå, samt sammenligning av årene 2011 og 2012 for RUP. Kapitlet 
avsluttes med en topp 10-liste over tildelinger i 2012. 

 

2.1 Forvaltere Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge Troms 

Regionvis fordeling  
Gjennom de etablerte beslutningsorganene – fylkesrådet og Innovasjon Norge Troms (IN), 
innvilget Troms fylkeskommune (TFK) i 2012 totalt 344,33 mill. kr på ordningene RUP og RDA, 
jf. tabell 4.  
 
Oversikten under viser hvordan innsatsen i 2012 er fordelt i fylket på regioner.  Interreg -
tildelinger inngår i RUP oversikten for TFK.  
 

Kort om geografi: Hvert enkelt tilsagn er kategorisert på prosjekteiers hjemkommune. Unntaket 
er tilsagn sortert under regionen Troms. Dette er tilsagn som i hovedsak er innvilget til Troms 
fylkeskommune og der effekten og resultantene av prosjektene forventes å komme hele fylket til 

gode. Kapitel 2.2 vil gi eksempler på like prosjekter. Geografi andre fylker er tilsagn innvilget til 

prosjekter der prosjekteier har adresse utenfor Troms fylke. Det er flest Interreg- prosjekter som er 

registrert med geografi – andre fylker.  

 
Figur 1 og tabell 4 viser hvordan innvilget tilsagn over de statlige virkemidlene – forvaltet av 
TFK og IN, fordeler seg geografisk i fylket og til andre fylker. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5  Geografisk fordeling av tilskuddene følger inndelingen til regionrådene i fylket.  
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Tabell 4: Regional fordeling av innvilgede statlige virkemidler i 2012, forvaltet av TFK og IN.  

 

  
Region  

Troms fylkeskommune Innovasjon Norge Troms 6 Total sum 
RUP & RDA 

innvilget i Troms 

 
% andel 

av total 
sum 

RUP  RDA RUP RDA 

Tromsøregionen  24 371 009 39 279 424 10 434 500 37 040 200 111 125 133 32 % 

Nord-Troms   20 440 000 3 850 000 10 424 882 - 34 714 882 10 % 

Midt-Troms  29 722 673 6 323 974 30 541 500 - 66 588 147 19 % 

Sør-Troms   39 375 500 20 779 000 10 545 500 - 70 700 000 21 % 

Troms  14 933 614 23 170 551 5 579 325 6 388 000 50 071 490 15 % 

Andre fylker  9 944 390 1 185 033 - - 11 129 423 3 % 

Total sum  138 787 186 94 587 982 67 525 707 43 428 200 344 329 075 100 % 

 
 
Figur 1 og tabell 4 viser at:  
 Av totalt innvilgede midler i Troms så tilfaller 32 % til Tromsøregionen. 
 

 Nord-Troms er den regionen som har fått tildelt minst, med 10 %, av total tildeling. 
 

 Hovedinnsatsen av RDA-midlene brukes i Tromsøregionen (76,32 mill kr) noe som tilsvarer 
55 % av den totale RDA -tildelingen i 2012 som var på 138,02 mill kr.  

 

 53 % av den totale RUP-innsatsen på 206,31 mill kr, fordeler seg til Midt-Troms (60,26 mill 
kr) og Sør-Troms (49,92 mill kr).  

 

 Midt-Troms har  mottatt 45 % av den bedriftsrettede RUP-innsatsen til IN.  
 

 
Figur 1: Geografisk fordelt innsats mellom RUP (blå) og RDAII (rød) 2012, innvilget av TFK og IN. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Tall er fra Innovasjon Norge Troms rapporter for 2012, jf. del III.   
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Tromsøregionen vs. resten av Troms  
Ved å inkludere regionene Sør-Troms, Nord-Troms og Midt-Troms i under geografien Troms,  vil 
man få følgende fordeling mellom resten av Troms, Tromsøregionen og andre fylker:  

 

Figur 2: Fordelingen mellom resten av Troms og Tromsøregionen, innvilget av TFK og IN i 2012 

 

 

 

Figur 2 viser hvordan den geografiske fordelingen av RUP og RDA – totalt 344,34 mill kr, fordeler 
seg mellom resten av Troms (64 %), Tromsøregionen (32 %) og andre fylker (3 %).  

 

2.2  Forvalter Troms fylkeskommune  
Dette kapitlet omhandler geografisk fordeling av virkemidlene RUP og RDA på region- og 
kommune nivå med kun Troms fylkeskommune (TFK) som forvalter. Det gis en sammenligning 
av innsats på årene 2011 og 2012 samt at det gis eksempler på satsninger på kommunenivå som 
forklarer litt av innholdet bak de betydelige størrelsene som er innvilget, jf. avsnitt ”RUP fordelt 
på kommuner” og ”RDA fordelt på regioner og kommuner”  
 
 
RUP fordelt på regioner  
TFK som forvalter innvilget totalt 138,79 mill kr over RUP- midlene i 2012. Til sammenligning 
ble det i 2011 innvilget 188,47 mill kr, jf. tabell 5. Dvs. en reduksjon på omlag 49,7 mill kr fra 
2011 til 2012 noe som tilsvarer en reduksjon på 26 %. En forklaring til denne reduksjonen er at 
det i 2011 i ble frigjort omlag 41,6 mill kr i ubrukte/tilbakeførte RUP-midler som også ble 
innvilget i 2011. I tillegg ble tildeling fra KRD på RUP-midlene redusert med 10,82 mill kr fra 
2011 til 2012. 
 
Tall fra 2011 er rapportert i fylkestingsak 0045/12. I tabell 5 er disse 2011- tallene justert noe 
sammenlignet med det som ble rapportert i 2011-rapporten. Justeringen gjelder i hovedsak 
tildelinger registrert på geografi kategoriene Tromsøregionen og Troms. Dette vil si at det er en 
del tilsagn som i 2011 ble registrert på Troms som i tabell 5 under nå er registrert på 
Tromsøregionen da prosjekteier er hjemmehørende i Tromsø, selv om prosjektet forventer og gi 
effekt og resultater i deler/hele fylket. Dette er gjort for å få best mulig sammenlignbare tall for 
2011-2012. For regionene Nord, Midt og Sør-Troms er endringen mikroskopiske.  
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Tabell 5: Regionvis fordeling av RUP for årene 2011 og 2012, innvilget av TFK. 
 

Region   år 2012 7 i % År 2011 i % Endring fra 2011 til 2012 

Tromsøregionen  24 371 009 18 % 42 916 618 23 % -18 545 609 

Nord-Troms  20 440 000 15 % 24 366 250 13 % -3 926 250 

Midt-Troms  29 722 673 21 % 32 492 500 17 % -2 769 827 

Sør-Troms  39 375 500 28 % 29 767 744 16 % 9 607 756 

Troms  14 933 614 11 % 41 880 011 22 % -26 946 397 

Andre fylker  9 944 390 7 % 17 047 343 9 % -7 102 953 

 Sum  138 787 186 100 % 188 470 466 100 % -49 683 280 
 

 

Tabell 5 viser at RUP-innsatsen i % for 2012 varierer mer mellom regionene sammenlignet med 
2011 da den % -vise fordelingen mellom regionene var jevnere. I 2011 var det Tromsøregionen 
som fikk den største andelen av RUP-midlene, mens det for 2012 er Sør-Troms som mottok mest 
RUP-midler. 

 
 
 
 

Figur 3 under viser visuelt sammenligningen av RUP-innsatsen på regionnivå for årene 2011 og 
2012.  Jevnt over viser 2012- tallene (grønn linje) at RUP-innsatsen ligger under i kroner for alle 
regionene i 2012 sammenlignet med 2011 (blå-linje). Unntaket er som tidligere nevnt Sør-
Troms regionen som i 2012 har hatt en økning i RUP-tildelinger på omlag 9,6 mill kr fra 2011 til 
2012.  
 
 
 
Figur 3: Sammenligning av RUP innsats på regionnivå for årene 2011 og 2012, innvilget av TFK  
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RUP fordelt på kommuner  
Under følger oversikt over hvordan innsatsen på regionnivå (jf. tabell 5) fordeler seg på de 
aktuelle kommunene i regionen. I tillegg gis det eksempler på større prosjekter/satsninger.  
 
 
Tromsøregionen: Totalt ble det i 2012 innvilget til Tromsøregionen 24,37 mill kr. Stolpe-
diagrammet for Tromsøregionen viser fordeling mellom regionens tre kommuner. Det er 
Tromsø kommune som rangerer øverst med sum tildeling på 19,22 mill kr (79 %) fordelt på 27 
ulike prosjekter.  Det er flere av prosjektene som er registrert på kommunen Tromsø der 
effekten av innsatsen forventes å gi resultater i hele regionen og/eller store deler av Troms. 
Eksempler på slike prosjekter er Visit Tromsøs-Regionens prosjekt «Satsning på 
Arrangementsturisme i Troms» (1,8 mill kr) og prosjektet «Regional kystsoneplan for 

Tromsøregionen» (1,72 mill kr) der regionrådet for 
Tromsøregionen er prosjekteier. Prosjektet skal 
utarbeide en felles kystsoneplan for kommunene 
Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, deler av Lyngen, Skjervøy 
og Målselv. I tillegg til kommunale næringsfond til 
samtlige tre kommuner er det til Karlsøy innvilget to 
prosjekter ifbm kommunens omstillingsstatus (2,15 
mill kr) og to prosjekter (0,7 mill kr) til Balsfjord som 
vedr. stedsutvikling i Nordkjosbotn og Landbruks-
dagene 2012    
 

 
 
 
 
 
Nord-Troms regionen: Det ble i 2012 innvilget totalt 20,44 mill kr. til Nord-Troms Stolpedia-
grammet for Nord-Troms regionen viser fordeling mellom regionens seks kommuner. Tilskudd 
på 7,5 mill kr til prosjektet ”Opprustninga av Pollfjelltunellen” utgjør hoveddelen til Lyngen. Ved 
å hensynta tilskuddet til Pollfjelltunellen (7,5 mill kr) og tildeling av kommunale næringsfond til 

Nord-Troms kommunene (6,5 mill kr) så 
er det er det igjen 6,22 mill kr som har 
gått til regionale utviklingsprosjekter i 
regionen. To store prosjekter som er 
registrert på prosjekteiere i Nordreisa er 
«Utvikling av kulturnæringer i Nord-
Troms» (1,23 mill kr) et Kystsone 
planleggingsprosjekt for Nord-Troms 
(1,0 mill kr). Effekten av innsatsen for 
begge disse prosjektene forventes å gi 
resultater hele Nord-Troms. For 
Storfjord og Kvænangen utgjør 
tilskuddet som vist i diagrammet kun 
kommunale næringsfond.  
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Midt-Troms regionen: Det ble innvilget totalt til Midt-Troms i 2012 omlag 29,72 mill kr. 
Stolpediagrammet for Midt-Troms regionen viser fordeling mellom regionens syv av åtte 
kommuner. Sørreisa kommune er ikke med i oversikten under, da kommunale næringsfond til 
Sørreisa (1,0 mill kr) er bevilget over RDA – midlene. Torsken har også fått innvilget kommunale 
næringsfond over RDA. For Berg kommune utgjør tilskudd som vist i diagrammet kun 
kommunalt næringsfond. Det er Lenvik som rangerer øverst med sum tildeling på 13,47 mill kr. 
Det er to store tildelinger til kommunal næringsretta infrastruktur som utgjør hoveddelen av 
denne RUP-innsatsen – industriområde på Husøy (6,62 mill kr) og hurtigbåt kai Lysnes (3,1 mill 
kr). I Målselv deltar Midt-Troms Museum i et Kolarctic prosjekt «Håndverkere uten grenser» 

(2,16 mill kr) og Film 
Camp deltar i et 
Interreg prosjekt 
«Filmarc 2.0» (1,78 
mill kr) . Stikkord for 
prosjekter til Torsken 
er flytebryggeanlegg, 
høydebasseng og ett 
prosjekt som skal 
stimulere til økt 
grønnskaksproduksjo

n i Midt-Troms ( totalt 
1,86 mill kr).  

  
 
 
 
Sør-Troms regionen: Det ble i 2012 innvilget totalt til Sør-Troms 39,36 mill kr. Stolpe-
diagrammet for Sør-Troms regionen viser fordeling mellom regionens åtte kommuner. Det er 
innvilget 17 prosjektet til regionen (eksl .kommunale næringsfond). Det største prosjektet 
innvilget til Sør-Troms er tilskudd til Harstad kommune og prosjektet «Harstad teknologipark – 
grunnlagsinvesteringer» (10,0 mill kr), som i tillegg har fått innvilget 10,0 mill kr over RDA. Det 

er Harstad som har mottatt mest 
tilskudd. Men flere av prosjektene 
registrert på Harstad har forventet 
effekt for hele Troms (landsdelen). 
Eksempel på dette er tilskudd til «Arctic 
Race og Norway 2013-2015». 
Tilskuddet for 2012 er en del at en total 
tildeling som også utløses i 2013. Andre 
prosjekter som er registrert på Harstad 
pga prosjekteiers hjemkommune men 
som forventes regional effekt er 
prosjektet «regionalt kompetansesenter 
– sikkerhetsfremmende arbeid» (3,3 
mill kr) og «regional 
kystsoneplanlegging for sør og midt 
Troms» i region av Sør Troms 
regionråd. (2,32 mill kr). Ibestad er en 

av fire omstillingskommuner i 2012 og har i 2012 får innvilget 1,35 mill kr til dette arbeidet i 
2012.  Stikkord for øvrige tilskudd til regionen er reiselivsmålsutvikling og kommunal 
infrastruktur (vann og havn). For Bjarkøy og Kvæfjord utgjør tilskudd som vist i diagrammet 
kun kommunalt næringsfond. 
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Troms: Det ble totalt innvilget 14,93 mill kr i 2012 til prosjekter registrert med geografien 
Troms. I 2012 er det i hovedsak prosjekter innvilget til Troms fylkeskommune (13,23 mill kr) 
samt Ungt Entreprenørskap (1,7 mill kr) som er registrert med geografi Troms. 
Prosjekteksempler er «Sommerfergesamband Senja-Sør-Troms og Senja-Tromsøregion» (4,96 
mill kr), «Leksehjelp i videregående opplæring i Troms» (1,32 mill kr) og «Framtidens 
videregående opplæring i Troms» (0,88 mill kr). Prosjekter som registreres med geografi Troms 

har de egenskapene at 
effekten og 
resultantene av 
prosjektene forventes 
å komme hele fylket til 
gode.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Andre fylker: Det ble totalt innvilget 9,94 mill kr i 2012 til prosjekter registrert med geografi 
andre fylker. Dette er tilskudd innvilget til prosjekteier med adresse utenfor Troms fylke.  Omlag 
8,23 mill kr (83 %) vedrører Interreg prosjekter (øremerket ramme på RUP).  Prosjekteierne til 
de fire prosjekteksemplene som vist under holder til i Nord-Trøndelag. Nordland og Finnmark, 
mens prosjektene forventes å ha effekt på tvers av fylkene. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekteksempler - prosjekteier Troms fylkeskommune: 
 Sommerfergesamb. Senja-Sør-Troms og Senja-Tromsøregion (4, 96 mill kr)  
 Krigsminnelandskap Troms, 1940 – 1995 (1, 61 mill kr) 
 Leksehjelp i videregående opplæring i Troms (1,32 mill kr) 
 Yrkesrettet utdanning, kompetansegivende kurs (1,0 mill kr) 
 Framtidens videregående opplæring i Troms (0, 88 mill kr) 
 Sommerskole i Troms (0,84 mill kr) 
 Troms Petroleum - utvikling av petroleumsstrategi (0,70 mill kr) 
 Prosjekt Nordpraktik - del 2 (0,62 mill kr) 

prosjekteier  

 
 
prosjekt  tilsagn  

Sámediggi - Sametinget Etablering av Nordisk samisk fag/ressurssenter 1,60 mill kr  

Nord-Trøndelag fylkesk. Sydsamer - landskap og historie 1, 56 mill kr 

Høgskolen i Narvik SMaE - Sustainable Manufactuing and Engineering 1, 45 mill kr  

Int.Barents Secretariat Indigee 2 - Indigenous Entrepreneurship 1, 32 mill kr  
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RDA fordelt på regioner og kommuner 
Tabell A viser den regionvise fordelingen av RDA -midlene for 2012 (jf. tabell 4). Tabellen viser 

at det er Tromsøregionen som mottok mest RDA 
midler. De to største prosjektene som er registret på 
Tromsøregionen er «Kraftledning til 
Brensholmeneidet» (10,0 mill kr) i regi av Troms 
Kraft as og ett UiT prosjektet «Nordområdesatsing 
innen fornybar energi - Akademia og næringsliv i 
felles løft. Forskerskole» (5,4 mill kr). Flere av 
prosjektene som er registrert med geografi 
Tromsøregionen er gitt til FoU prosjekter (15,64 mill 
kr) og til institusjoner som Norinnova, UiT, Sintef 
Nord og Akvaplna-niva. Omlag 22 % av RDA-midlene 

har gått til Sør-Troms og det er Harstads kommunes prosjekt «Harstad teknologipark- 
grunnlagsinvesteringer»8 (10,0 mill kr) som er den største tildelingen til regionen. Tildelingen til 
Intro fondet (10,0 mill kr) er registrert på Troms da fondet skal ha regionalt virkeområde.  

 

RDA- tildelingene er inkludert transportstøtte, regional medfinansiering til Interreg-prosjekter 
og regionale kommunale næringsfond og bredbånd.  

Tabell B viser hvordan den regionvise tildelingen av 

RDA i 2012 fordeler seg på kommunene i fylket. 

Ibestad kommune har mottatt 6,72 mill kr til 

prosjektet «Bredbåndsutbygging i Ibestad og 

Skånland kommuner» som også har effekt i nabo 

kommunen Skånland. Nordreisa kommune har også 

mottatt til bredbåndsprosjektet «Støtte til 

fiberutbygging i Øvre-Reisadalen» (2,85 mill kr). 

RDA samfinansiering av Interreg-prosjekter har i 

hovedsak blitt innvilget til prosjekteiere i andre 

fylker (Nordland og Finnmark)  i tillegg til Målselv. 

Totalt fem bedrifter med adresse Berg, Lenvik, 

Lyngen, Karlsøy og Tromsø har mottatt totalt 5,0 

mill kr i transportstøtte over RDA midlene i 2012,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Totalt er prosjektet finansiert med 20,0 mil kr over RUP og RDA. 

Tabell A – regioner  

Region År 2012 (kr) i %  

Tromsøregionen  39 279 424 42 % 

Nord-Troms  3 850 000 4 % 

Midt-Troms  6 323 974 7 % 

Sør-Troms  20 779 000 22 % 

Troms  23 170 551 24 % 

Utenfor Troms  1 185 033 1 % 

Sum  94 587 982 100 % 

  
 Tabell B – kommuner  
 

 Kommune  År 2011 (kr)  i % 

Tromsø  38 279 424 40 % 

Troms  23 170 551 24 % 

Harstad  14 055 000 15 % 

Ibestad 6 724 000 7 % 

Nordreisa  2 850 000 3 % 

Lenvik  2 230 000 2 % 

Torsken  1 500 000 2 % 

Andre fylker  1 185 033 1 % 

Berg  1 000 000 1 % 

Sørreisa  1 000 000 1 % 

Lyngen  1 000 000 1 % 

Karlsøy  1 000 000 1 % 

Målselv  593 974 1 % 

 Sum  94 587 982  100 %  

Side 176



Side 24 av 57 

2.3 Antall søknader og 10 på topp  
 
Antall søknader  
Fra og med 2012 tok fylkeskommunen i bruk ett nytt nettbasert søknads -og saksbehandlings 
system – www.regionalforvaltning.no. Gjennom dette systemet mottok fylkeskommunen i 2012  
omlag 398 søknader med søkt beløp på 786 mill kr. Totalt ble det i 2012 innvilget 268,4 mill kr 
over de statlige- og fylkeskommunale virkemidlene. 
 
 
Topp 10 tildelinger  
Under følger en oversikt over de 10 største tildelingene i 2012. Av totalt 268,4 mill kr i tildelte 
midler gjennom TFK som forvalter ut gjør disse tildelingene omlag 33 % av den totale 
tildelingen. Ni av disse tildelingene er finansiert av RDA og RUP- midler.   

 
Tabell 6: De 10 største tildelinger i 2012, innvilget av TFK 
 

Prosjekteier  Prosjekt 
 

kilde i kr 

Harstad kommune Harstad teknologipark- grunnlagsinvesteringer RDA og RUP 20 000 000 
 
Tromsø kommune Tromsø kulturnæringsfond RDA 15 000 000 

Troms Kraft Nett AS Kraftledning til Brensholmeneidet RDA 10 000 000 

Troms fylkeskommune Opprusting av Pollfjelltunellen - Fv 868 RUP 7 500 000 

Ibestad kommune Bredbåndsutbygging i Ibestad og Skånland kommuner RDA 6 724 000 

Lenvik kommune Nytt industriområde og kaianlegg, Husøy RUP 6 620 000 

NordNorsk Reiseliv AS Driftstilskudd NordNorsk Reiseliv AS 2012 
Fylkeskom. 

midler 6 000 000 

Universitet i Tromsø 
Nordområdesatsing innen fornybar energi –  
Akademia og næringsliv i felles løft. Forskerskole RDA 5 400 000 

Bredbåndsfylket Troms  Bygging av fibernett infrastruktur RDA 5 226 000 
Troms fylkeskommune 
v/Samferdselsetaten 

Sommerfergesamband Senja-Sør-Troms og 
 Senja-Tromsøregion RUP 4 960 000 

Sum                 87 430 000 
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Del III   Rapporter og tilsagnsliste 
Rapportens del III består av:  
1. Plan- og næringsetatens årlige virkemiddelrapport 2012 til Kommunal- og regional-

departementet (KRD) 
2. Innovasjon Norge Troms sine to rapporter (2a og 2b) til Troms fylkeskommune med 

oversikt over bruken av de bedriftsretta midlene over RUP og RDA i 2012.  
3. Til slutt – tilskudds lister, en samlet oversikt over støttemottakere, prosjektnavn og 

tilskuddsbeløp for de forskjellige virkemidlene forvaltet av plan- og næringsetaten i 2012. 

 
1. Plan- og næringsetatens virkemiddel rapport til  KRD for 

2012. 
 

A. OMTALE AV BRUKEN AV VIRKEMIDLENE FRA KRD I FORHOLD TIL 
UTFORDRINGER, MÅL OG STRATEGIER FOR UTVIKLING I FYLKET          

 
Utfordringer i Troms  
Troms fylkeskommune utarbeidet i 2011 et kunnskapsgrunnlag9 som grunnlag for regional 
planstrategi (2012-2015) og Fylkesplan for Troms (2014-2025). Dokumentet peker på flere 
utfordringer for Troms:  
Generelle utordringer for alle næringer i Troms:   
 Knapphet på kompetent arbeidskraft er en alvorlig flaskehals og kan være et vesentlig 

hinder for lokale bedrifters utvikling og begrense potensiell vekst.  
 Mangel på privat, risikovillig kapital er stadig en utfordring for næringslivet og kan være 

ekstra belastende i kommuner med svak økonomi. 
 Fylket har også store utfordringer når det gjelder infrastruktur, både kommunal 

infrastruktur og på samferdselssiden.  
Andre utfordringer i fylket:  
 Fylket har kommuner med varierende størrelse med hovedvekt på små kommuner.  
 Mange av de mindre kommunene har ensidig næringsstruktur basert på naturressurser.  
 Flere kommuner ligger ikke i naturlige arbeidsområder eller i pendlingsavstand til større 

offentlig virksomhet som kunne generert ringvirkninger.  
 Det er behov for betydelig kompetanseutvikling og FoU for å utnytte potensialene i 

vekstnæringer som bioteknologi, industriutvikling, petroleum, maritim sektor, energi, 
reiseliv og IKT til konkurransedyktige bedrifter og institusjoner i på nasjonalt ledende nivå  

 Det er nødvendig å gi næringslivet gode og forutsigbare rammebetingelse gjennom 
tilretteleggende tiltak og god infrastruktur. I tillegg må det støttes opp om lokale initiativ når 
det gjelder etablerere 

 Troms må være attraktivt som bo- og etableringssted for å sikre at folk blir boende og 
flytter til byen og regionen. 
 
 

Mål og strategier  
I inneværende planperiode har Regionalt utviklingsprogram for Troms 2010 – 2013 (RUP) seks 
politikkområder med definerte målsetninger (hoved -og delmål) og strategier. Under følger 
utdrag av hovedmål og eksempler på strategier.  
 

1. Robuste og attraktive lokalsamfunn:  

                                                        
9 Vedtatt av Fylkestinget i Troms i sak 64/11 
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Hovedmål: Troms fylke skal ha robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er samspill mellom 
by og distrikt. Strategier:  
o Legge til rette for en positiv stedsutvikling som tiltrekker innbyggere til å bo og virke i hele 

fylket  
o Styrke kommunenes muligheter til etablering av næringsvirksomhet ved å satse på moderne 

og effektive kommunikasjoner og infrastruktur 
 

2. Miljø- og klimapolitikk:  
Hovedmål: Miljø- og klimapolitikken i Troms skal bidra til å sikre bærekraftig forvaltning og en 
klimavennlig samfunnsutvikling. 
Strategier: legge til rette for infrastruktur som forutsetning for å fremme mer miljø- og 
klimavennlig energibruk i transportsektoren 
 

3. Næringspolitikk:  
Hovedmål: Troms skal ha et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv 
med vekt på økt lokal verdiskaping og utvikling av nye arbeidsplasser i alle deler av fylket. 
Strategier: 
o bidra til styrking og utvikling av nye næringer med basis i marine ressurser 
o bidra til bedre ressurs- og arealforvaltning i kystsonen 
o styrke og videreutvikle den etablerte regionale innovasjonsrettede infrastrukturen 
o bidra til økt nyskaping i eksisterende næringsliv og etableringer gjennom samordning 
o og styrking av virkemidler rettet mot etablerere og innovative miljøer 
o arbeide for å legge til rette for unge som vil utvikle næringsvirksomhet 
 
4. Kulturpolitikk:  
Hovedmål: Befolkningen i Troms skal sikres et aktivt og inkluderende kultur-, idretts- og 
friluftsliv med 
vekt på opplevelse, deltakelse og kvalitet. 
Strategier: Utvikle møteplasser for idrett, friluftsliv og kultur gjennom samhandling mellom 
ulikeaktører på regionalt og lokalt nivå 
 

5. Kompetansepolitikk:  
Hovedmål Troms fylkeskommune skal bidra til å heve det gjennomsnittlige utdanningsnivået og 
sikre relevant kompetanse i fylket. 
strategier: legge til rette for at næringslivet i fylket kan øke bruken av FoU og innovasjon 
 
6. Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk:  
Hovedmål Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en 
bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. 
Strategier: arbeide strategisk og analytisk i forhold til næringslivets fremtidige transportbehov 
 
En strategisk tilnærming for 61 posten (RDA) på et rent overordnet nivå er å skape regional 
utvikling. Den regionale dimensjonen er viktig. Tromsø kan ses på som motoren i regionen som 
skal styrkes, men som er avhengig av en bærekraftig region som leverer. Det er derfor særlig 
viktig å legge til rette for regional utvikling for å opprettholde den gjensidige nytten. For å oppnå 
ringvirkninger også utover Tromsø kommune og for å stimulere til samarbeid på tvers av 
regioner og kommune, ønsker en gjennom 61 posten å bidra til ytterligere regionale 
samarbeidsprosjekt. Handlingsprogrammet skal bidra til å finne gode regionale 
samarbeidsprosjekt som kan utløse spleiselag mellom RUP, RDA og Innovasjon Norge.  
 
Fra RDAs handlingsprogrammet er det tre overordnede strategiske mål: 
o RDA-midlene skal benyttes til å bruke, beholde og videreutvikle de naturlige og 

kompetansemessige fortrinnene i Tromsø/Troms og Nord-Norge. 
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o RDA-midlene skal bidra til at infrastrukturprosjekter blir realisert, for å bidra til å utløse 
eller videreutvikle infrastruktur tiltak som er identifisert i nasjonale eller regionale 
satsinger. 

o RDA-midlene skal bidra til å øke attraktiviteten og troverdigheten for å utvikle regionen til 
et attraktivt og godt sted å bo, besøke og etablere seg i. 

 
Samhandling med regjeringens nordområdestrategi vil være viktig i forhold til målene over. Mål, 
strategier og utfordringene er i tråd med nasjonale satsinger, hvor den regionale 
næringsmessige dimensjonen er ivaretatt. RUP 2010-2013s politikkområder er retningsgivende 
for forvaltningen av postene 60 og 61, i tillegg til RDAs handlingsprogram for post 61.  
 
 
Hovedprioriteringer i budsjettåret 2012, post 60 
I 2012 hadde Troms totalt 165,67 mil kr til regionalutvikling (eksl.Interreg). Basert på RUP 2010 
– 2013, fylkesrådets tiltredelseserklæring, føringer fra KRD (32,64 mill kr) samt innspill fra det 
regionale partnerskapet ble post 60 prioritert som følgende for 2012:  
 Tilretteleggende ramme for regional utvikling (48,1 mill kr)   
 Nordområdesatsing:  

o Innovasjon Norge Troms (62,4 mill kr)  
o Kommunal næringsretta infrastruktur (10,0 mill kr) 
o Reiselivssatsing (10,0 mill kr) 
o Petrosatsing (5,0 mill kr) 
o Regional satsning – kommunale næringsfond (2,5 mill kr) 
o Ungt Entreprenørskap (0,7 mill kr)10 

Den tilretteleggende rammen ble fordelt på fagområdene utdanning, helse, samferdsel, miljø og 
næring, som ett av verktøyene for å nå målene innenfor de seks politikkområdene i RUPen.  I 
tillegg ble Fylkesrådets nord-områdesatsinger for Troms i 2012 på post 60 definert med 
konkrete satsninger.   
 
 

Hovedprioriteringer og satsinger i 2012, post 61 
For næringsrettede utviklingsmidler knyttet til kap. 551 post 61 ble det våren 2012 i samarbeid 
med deler av partnerskapet laget et handlingsprogram 2012- 2013 for RDA-ordningen, som ble 
vedtatt i fylkesrådet. Handlingsprogrammet 2012-2013 skal ses i sammenheng med 
fylkesplanen og RUP (Regionalt utviklingsprogram 2010-2013 for Troms). Det er RUP som skal 
utgjøre det langsiktige strategiske plandokumentet for RDA-midlene. RDA-midlene 
(næringsrettede midler til regional utvikling) er prosjektmidler som rent overordnet skal gå til 
tiltak som kan gi varige og positive effekter for regionen og næringslivet. 
 
Post 61 er fordelt på tre budsjettområder ut fra en fordelingsnøkkel som er vedtatt i 
handlingsprogrammet. Disse budsjettområdene er Kompetanse og forskningsprosjekt 25%, 
Regionale prosjekt 45% og Bedriftsutvikling 30%. Bedriftsutvikling blir administrert av 
Innovasjon Norge som hvert år får en årlig overføring fra Troms fylkeskommune. De to andre 
budsjettområdene administreres av Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune fikk i 2012 
tildelt fra KRD totalt 183,01 mill kr hvor 15,86 mill. kr var øremerket bredbånd/annen 
infrastruktur. De resterende midlene ble fordelt på de tre budsjettområdene:  
o Kompetanse- og forskningsprosjekt (35,65 mill kr)  
o Regionale prosjekt (64,17 mill kr)  
o Bedriftsutvikling (41,88 mill kr) 
For å svare på utfordringen om å skape en større regional utvikling hvor Tromsø by skulle være 
motoren, ble det avsatt midler til følgende regionale satsninger: 
o Regional medfinansiering interreg (3,5 mill. kr) 

                                                        
10 I tillegg fikk UE bevilget 1,0 mill kr over den tilretteleggende rammen.  
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o Regionale prosjekter – kommunale næringsfond (2,5 mill. kr). 
o Transportstøtte (5 mill. kr) 
o VRI (6,035 mill. kr) 
 

Handlingsprogrammet 2012-2013 består av fire programområder med underliggende 
mål, som til enhver tid synliggjør prioriterte områder og som prosjekt som tildeles støtte 
forankres i: 
1. FOU-basert næringsutvikling  
2. Kompetansesenter i og for nordområdene  
3. Infrastruktur  
4. Regionen som attraktivt bo- og etableringssted 
 
Utover de utfordringer som er synliggjort i handlingsprogrammet, og styrkingen av den 
regionale utviklingen, har 61 posten blitt benyttet til å støtte opp under strategiske satsninger 
på et overordnet nivå i Troms fylkeskommune. Strategiske satsninger som 61 posten har 
innvilget midler til prosjekter til er «Olje, gass og mineraler», «reiseliv» og «kulturnæringer (se 
spesifisering under de ulike satsingene i del B). 
 
 
Særskilte målgrupper 60 – og 61 post:  
I RUP 2010-2013 vises det til at i arbeidet med næringsutvikling vil det være et særskilt fokus på 
målgruppene kvinner og ungdom. I budsjettåret 2012 har det vært innvilget til prosjekter 
med unge i fokus der stikkord for prosjektene er kompetanse, etablering og nettverk.   
 

Kvinner  
o Kvinnovasjon (jf. punkt B),  
o Barents Women Without Borders 
 

Ungdom  
o Ungt Entreprenørskap,  
o Intro - ett kulturnæringsfond som har et eget talentfond for unge i alderen 18-30 - en 

ordning der unge talenter kan søke midler til prosjekter innen kunst og kultur prosjekter.   
o Sommerskole i Troms  
o Nordnorsk vitensenter  
o Barents Youth Conference 2012  
 
 
Utvikling av partnerskapet for regionalutvikling (postene 60 og 61)  
Partnerskapet for prioriteringer og innspill på bruken av de regionale utviklingsmidlene, post 60, ble 
vedtatt utviklet av fylkestinget i sak 96/09 og sammensetningen avklart i fylkesrådssak 15/10. 
Partnerskapet består av fylkets regionråd, Ungdommens fylkesråd, Innovasjon Norge, Fylkesmannen 
i Troms, Universitetet i Troms og Høyskolen i Harstad, Sametinget, NHO- og LO-Troms, Fiskarlaget 
Nord og Troms bondelag. Fylkesrådet definerte i sak 15/10 også et utvidet partnerskap tilpasset ulike 
utfordringer. Et utvidet partnerskap har blitt brukt for å utvikle kunnskapsgrunnlaget til regional 
planstrategi og utvikling av strategier for henholdsvis olje og gass, mineraler, havbruk, landbruk og 
reiseliv. Fra 2012 har Fylkesrådet tatt over som endelig beslutningsorgan for 61 posten. Dette 
ble gjort for å imøtekomme KRDs krav om at 61 posten i større grad skulle brukes på tiltak 
utenfor Tromsø by.  RDA-styret ble lagt ned og erstattet av et programstyre som er et 
rådgivende organ for Fylkesrådet.  
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Regionale mål innenfor overordnede nasjonale mål  
Troms fylkeskommunes regionale mål i RUP 2010-2013 vurderes å samsvare med de overordna 
nasjonale hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken (verdiskaping, rammevilkår og 
attraktivitet). De regionale målene med tilhørende strategier og tiltak skal medvirke til:  
o å styrke verdiskapingen i næringsmiljø  
o utvikling av attraktive arbeidsplasser ved å fremme innovasjon 
o omstilling og nyetableringer   
o utvikling av lokal infrastruktur, kompetanse og attraktive steder.  

 
 

B. OMTALE AV HVORDAN MÅL OG KONKRETE RESULTAT ER NÅDD VED DE 
REGIONALE UTVIKLINGSMIDLENE 
 

Måloppnåing og konkrete resultat for postene 60 og 6111 
 

Reiseliv  
Troms fylkeskommune har gjennom flere år arbeidet med ei vintersatsing som blant annet har 
resultert i arenaprosjektet Lønnsomme Vinteropplevelser som startet opp i 2011. Satsinga har i 
2012 og 2013 bidratt til resultater i form av flere tilreisende turister på vinterhalvåret. 
Økningen fra sesongen 2010/2011 til 2011/2012 var på 14,6 %, mens Nord-Norge inklusive 
Troms hadde en økning på 10,1 % og landet forøvrig hadde en vekst på 3,4 %. Målt i utenlandsk 
trafikk var økningen i Troms på hele 49,3 %, mot 28,6 % i Nord-Norge og 2,5 % i Norge. I tall 
utgjorde veksten i Troms på utenlandsk trafikk over halvparten av veksten nasjonalt. Av 
økningen på 59 280 personer i Norge, kom 32 283 til Troms. Den langsiktige effekten av et 
bedre utviklet reiseliv på vinterhalvåret vil være flere helårsarbeidsplasser og med det, 
kompetansebygging i næringa. Arenaprosjektet har også muliggjort mer bruk av FoU i Troms, og 
gjennom prosjektet er det gjort forskning på blant annet sertifiseringsstandarder for aktiviteter 
og opplevelser. I tillegg har næringa i samarbeid med høyskolen i Finnmark utviklet et 
naturguidestudie som skal kunne gjøres modulbasert og være overførbart til andre steder i 
landet. Arenaorganiseringen har vist seg å være ei forutsetning for at reiselivsnæringa i fylket 
skulle komme i inngripen med FoU og få forskning tilpasset sitt behov. 
 
Troms har også arbeidet langsiktig med utvikling av arrangementer og arrangementsturisme. 
Troms bevilget støtte til et arrangementsturismeprosjekt som skal samle erfaring, bygge 
kompetanse og utvikle synergier mellom reiselivsnæringen og arrangementene. 
Fylkeskommunen har også støttet opp under utviklingen av store arrangementer, herunder 
Sjakk OL Tromsø 2014, Bridge EM 2015 og utvikling av det internasjonale etapperittet Arctic 
Race of Norway. Arctic Race of Norway blir realisert sommeren 2013 med det første av i alt tre 
ritt som er forhåndsfinansiert etter at rittet har oppnådd finansieringskravene som er stilt for 
dem. Resultatene av de gjennomførte arrangementene vil være økt besøk, bedre tilbud for de 
som allerede besøker regionen, mulighet for å pakke allerede eksisterende produkter sammen 
med arrangementene og markedsføring for Troms. De langsiktige effektene vil være kompetanse 
og et omdømme som kan muliggjøre ytterlig flere arrangementer.  
 
Totalt er det fra Troms bevilget omlag 47 mill kr over postene 60 og 61, samt fylkeskommunale 
virkemidler til satsningene beskrevet over.  
 
 
Kulturnæringer  
Troms fylkeskommunes satsing på kulturnæringene inkluderer nettverksbygging i form av blant 
annet prosjektet RadArt hvor målsetningen er at aktørene gjennom samarbeid har større 

                                                        
11 Enkelttilsagn kan være innvilget i starten av 2013 (på 2012 rammen) men er tatt med siden søknaden og prosessen foregikk i 
2012..  
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mulighet til å nå ut og å fortsette den faglige utviklingen. RadArt-prosjektet har utviklet et 
forhenværende samarbeid mellom enkeltaktører i Tromsø til å bli et fylkesdekkende nettverk i 
Troms med over 90 deltakere, som da gjennom nettverket når ut til ei større målgruppe.  
 
Kulturnæringsfondet Intro er finansiert over post 61 og har siden oppstarten gitt tilskudd til 156 
prosjekter, hvorav 53 var rettet mot unge talenter og 103 var næringsrettede. Av de 
næringsrettede prosjektene var de to største faggruppene musikk og film/TV med henholdsvis 
46 og 23 tildelinger. Dernest følger scenekunst med 12 tildelinger, design, litteratur og visuell 
kunst med 6 hver, crossover med 3 og en tildeling til utvikling av spill. Kulturnæringsfondet er 
enda ungt i forhold til resultater og effekter men fondet har som en aktivitet satt av midler til 
kartlegging av kulturnæringsfeltet i Troms, hvor det også inngår følgeforskning (jf. pkt om 
evaluering) av fondet som et bidrag til å evalueringen. Fondets til nå realiserte effekt har skjedd 
gjennom etableringen. Fondets eksistens er ei stadfesting av ei tung og etter forholdene 
langsiktig satsing på kulturnæringer og unge, som viser seg i nyetableringer, satsinger og en 
generell ny giv i kulturlivet.  
 
Fylkets festivaler er politisk fremhevet av inneværende politiske ledelse og blant annet Bukta, -
Tromsø Open Air Festival har i et prosjekt finansiert over post 60 gjort grep hvor unge artister 
gis anledning til å få spille på større scener og for større publikum under festivalen. 
Målsetningen er å løfte disse opp og frem fra deltakelsen på Buktafestivalen, men også at 
Buktafestivalen kan være et naturlig delmål for unge artister i utviklinga fra ungdomsscenene til 
det større publikum. 
 
Totalt er det fra Troms bevilget omlag 53 mill kr over postene 60 og 61 til satsningene beskrevet 
over. 
 
 
Olje, gass og mineraler 
Troms fylkeskommune utarbeidet og vedtok strategier for utvikling innen petroleums- og 
mineralsektorene i 2011 og 2012.  
 
Et satsingsområde har vært å få etablert fagmiljøer i fylket og det har vært arbeidet både politisk 
og gjennom virkemiddelbruken. Et resultat av arbeidet har vært etablering av det femte 
driftsmiljø i Harstad som Statoil besluttet i 2012. Styrkingen av Harstad som et arnested for 
petroleumsindustrien har videre blitt fulgt opp i 2012 med bevilgninger til å utvikle 
industriarealer i Harstad i form av en teknologipark i tillegg til utvikling av kunnskapsmiljøer 
gjennom ei satsing mot Arktisk petroleumssenter ved Universitetet i Tromsø. I Tromsø er også 
satsingen på havnefasiliteter en del av oppbyggingen mot petroleumssektoren hvor ei ny 
industrihavn vil kunne gjøre verftsindustrien bedre rustet til å støtte petroleumsindustrien i 
nord.  
 
Flere FoU prosjekt innvilget i 2012 over 61 posten er knyttet til satsingsområdet olje, mineraler 
og gass. I prosjektet «Beredskapslogistikk i nordområdene» inngår et doktorgradsstipendiat 
som skal øke kompetansen i regionen på beredskapslogistikk bla. innenfor 
petroleumsvirksomhet.   
 
Mineralstrategien i Troms ble fulgt opp med ei satsing som inkluderte midler til mer kartlegging 
av hvilke mineralressurser fylket har. Dette har igjen resultert i at det gjøres flere 
prospekteringer i Troms av private aktører for å kartlegge om utvinning er økonomisk lønnsom 
eller ei. Mineralsatsingen er også fulgt på FoU-siden med blant annet et forskningsprosjekt på 
bærekraftig gruvedrift og i Nord-Norge er det etablert et arenaprosjekt, Mineralklynge Nord, 
hvor bedrifter fra Troms er involvert. I prosjektet «Bærekraftig gruvedrift» inngår et 
doktorgradsstipendiat og et næringsforum. Stipendiatet skal fokusere på miljøkonsekvenser, 
mens næringsforumet skal bidra til å styrke muligheten for å utvikle mineralbasert 
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næringsvirksomhet. I tillegg er det gjennom 61 posten finansiert et Scanning elektron 
mikroskop ved Universitetet i Tromsø som skal heve kompetansen til studenter. 
Totalt er det fra Troms bevilget omlag 85 mill kr over postene 60 og 61, samt fylkeskommunale 
virkemidler til satsningene beskrevet over. 

 
 
Attraktive lokalsamfunn  
Under følger tre prosjekteksempler på satsinger som bidrar til å oppfylle målsetninger til 
politikkområdet attraktive lokalsamfunn (jf. punkt A – for hovedmålsetning), gjennom konkrete 
resultater som nye arbeidsplasser, økt bolyst og attraktivitet.   
 
Prosjektet Kvinnovasjon er et verktøy for å nå nasjonale målsetninger om å øke andelen 
kvinner i næringslivet. Prosjektet er en del av en nasjonal satsning i regi av Siva. Kvinnovasjon 
Troms 12 var ett av de første prosjektene her i landet. Prosjektet er også i tråd med RUPens 
målsetning i politikkområdet – næring, der hovdemåler er at: Troms skal ha et 
utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv med vekt på økt lokal 
verdiskaping og utvikling av nye arbeidsplasser i alle deler av fylket. Troms fylkeskommune har i 
perioden 2009-2012 bidratt med omlag 3,3 mill kr til prosjektet i tillegg til veiledning og 
oppfølging gjennom observatørstatus i styringsgruppen. Rapport for 2012 viser følgende 
konkrete resultater:  
o 21 nye bedrifter registrert i 2012 
o 16 bedrifter gjenopprettet og utvidet drift  
o 24 nye arbeidsplasser er skapt i Troms  
o Vekst i bedrifter i form av omsetning antas å være økende 
o Profilering av prosjektet førte til økende engasjement blant kvinner i Troms – 64 kvinnelige 

gründere søkte om opptak til prosjektet i 2012 og 44 av disse har deltatt på samtlige 
aktiviteter.   

 
Et prosjekt under 61 posten som var forankret i programområdet «Regionen som attraktivt bo- 
og etableringssted i handlingsprogrammet er prosjektet «Kunstgresspakken Tromsø del 2» 
som ble innvilget i 2010. Tilskuddet utgjorde 2 millioner kr og 10,3 prosent av prosjektets totale 
kostnader. Målet med prosjektet var «Bygging av kunstgressbaner som nærmiljøanlegg i 
bydelene. Kunstgressbanene skal bidra til å bedre oppvekstsvilkårene for barn og unge, bidra til 
økt aktivitet og gjøre Tromsø til en flott by å vokse opp i og flytte til". Prosjektet ble 
sluttrapportert i november 2012. Disse banene er nettopp ferdigstilt, men ut fra del 1 i samme 
prosjekt, hvor banene ble tidligere ferdigstilt, kan en se effekten gjennom stor aktivitet på de 
ulike banene. Kunstgresspakken synes å være et godt kvalitativt tilbud som har skapt stor 
begeistring og aktivitet, og midlene må således sies å ha hatt en utløsende effekt. 
 
Et annet tiltak som er rettet inn mote dette å skape et attraktivt lokalsamfunn er prosjektet 
Ombygging av det nye studenthuset Driv som fikk innvilget et tilskudd på 8,52 mill.kr over 61 
posten. For å nå opp i konkurransen om å sikre seg studenter til sine utdanningsinstitusjoner og 
for å gjøre Tromsø til en attraktiv studentby, bør en kunne tilby studentene noe utover selve 
utdanningstilbudet. Dette er forsøkt løst gjennom å støtte byggingen av et nytt studenthus som 
innehar et godt kvalitativt tilbud for studenter og andre.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12 www.kvinnovasjon.no/troms  
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Evalueringer 
Gjennomførte: Kulturnæringsfondet Intro som er finansiert av 61 posten har som en av 
tiltakene en egen følgeforskning13 som evaluerer fondet og den støtten som gis. Fondet er 
finansiert over post 61 ut 2013 og evalueringen vil foreligge etter at inneværende periode er 
gjennomført. Planlagte: I fylkestingsvedtak 79/12 fra 04.12.12 ble det vedtatt en prioritert plan 
for forvaltningsrevisjon i Troms fylkeskommune for perioden 2012-2016. Revisjon av 
forvaltning av tilskuddsordninger i plan-og næringsetaten ble prioritert som tiltak nummer fem 
av i alt seks tiltak i planperioden 
 
 
C. RAPPORTERING OM INTERNKONTROLL OG REVISJON 

 

Fylkesrevisjon: Det er det ingen merknader til forvaltningen av postene 60 og 61 p.t for 2012. 
Men per 08.04.13 var revisor ikke ferdig med 2012-revisjonen.  Helhetlig system 
for internkontroll. Som rapportert i beskrivende rapport for 2011 har Troms fylkeskommune 
siden våren 2011 jobbet med etableringa av et helhetlig system for internkontroll. Prosjektet 
skal blant annet gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderinger, se til at internkontrollen blir 
en del av ordinær ledelse- og virksomhetsstyring og sørge for bedre formalisering av de 
kontrollpunktene som gjennomføres. Første del av hovedprosjektet ble avsluttet 31.12.2012. 

Andre del av hovedprosjektet skal være ferdig ved utgangen av 2013.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Gjennomført av Østlandsforskningen og NORUT 
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2a. Rapport fra Innovasjon Norge Troms over bruken av de 
bedriftsrettede RUP-midler i 2012. 

 
RAPPORT OM INNOVASJON NORGE TROMS BRUK AV VIRKEMIDLER I 2012. 
 
 
1. FORBRUK AV DEN REGIONALE UTVIKLINGSMIDLENE  
 
I 2012 utgjorde de regionale utviklingsmidlene til bedriftsrettede tiltak kr 62 400 000,-  
Midlene fordeles på følgende virkemiddeltyper: Bedriftsutviklingstilskudd, investeringstilskudd, 
etablererstipend (inkludert nettverkskreditt og etablereroppfølging) og tapsfond for risikolån. 
Tapsfond for risikolån er den årlige avsettingen for de lån som gis samme år.  
 
 Tabell 1  Fordeling av RUP midler på virkemiddel og kommuner 

Kommune 

Antal
l 
saker 

Bedr.Utv. 
tilskudd 

Etablererst
ipend 

Totalt 
RUP Andel 

TROMS 25 3 914 325 1 665 000 5 579 325 8,3 % 

HARSTAD 28 2 480 000 204 000 2 684 000 4,0 % 

TROMSØ 128 4 298 000 2 260 000 6 558 000 9,7 % 

KVÆFJORD 20 732 000 - 732 000 1,1 % 

SKÅNLAND 4 4 000 000 - 4 000 000 5,9 % 

 BJARKØY 1 0 - - 0,0 % 

IBESTAD 5 1 603 500 - 1 603 500 2,4 % 

GRATANGEN 4 531 000 345 000 876 000 1,3 % 

LAVANGEN 2 650 000 - 650 000 1,0 % 

BARDU 13 333 000 - 333 000 0,5 % 

SALANGEN 2 0 - - 0,0 % 

MÅLSELV 36 705 000 124 000 829 000 1,2 % 

SØRREISA 9 1 882 000 - 1 882 000 2,8 % 

DYRØY 4 276 000 - 276 000 0,4 % 

TRANØY 2 210 000 - 210 000 0,3 % 

TORSKEN 8 5 930 000 - 5 930 000 8,8 % 

BERG 7 2 516 500 - 2 516 500 3,7 % 

LENVIK 32 18 565 000 - 18 565 000 27,5 % 

BALSFJORD 43 847 000 - 847 000 1,3 % 

KARLSØY 25 3 029 500 - 3 029 500 4,5 % 

LYNGEN 42 273 000 100 000 373 000 0,6 % 

STORFJORD 9 4 275 000 - 4 275 000 6,3 % 

GÁIVUOTNA 13 50 000 - 50 000 0,1 % 

SKJERVØY 12 3 348 382 152 500 3 500 882 5,2 % 

NORDREISA 27 1 326 000 70 000 1 396 000 2,1 % 

KVÆNANGEN 5 0 830 000 830 000 1,2 % 

Totalt 506  61 775 207  5 750 500 67 525 707 100,0 % 
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I tillegg er det bevilget kr 44 692 000,- i lokale risikolån, som gir en tapsavsetning på kr 
15 200 000,-. Totalt gir dette en bevilgning av RUP rammen for 2012 på kr 82 725 
707,- 
 
Av Bedriftsutviklingstilskuddet på kr 61 775 207,- utgjorde andelen 
investeringstilskudd hele 65 %, dette er en økning på hele 15 % i forhold til 2011. Dette 
betyr at næringslivet etterspurte mer midler til investeringer i bygg og 
produksjonsutstyr sammenlignet med 2011. Blant annet ble det bevilget kr 16 000 000,- 
i investeringstilskudd til Finnfjord AS. Større bevilgninger i enkeltsaker vil blant annet 
gjøre sitt til at forskjellen mellom rent bedriftsutviklingstilskudd og investeringstilskudd 
kan bli relativt stor fra år til år. 
 
Tilgangen av midler for 2012 var slik: 
Overført fra 2011:     kr 16 196 163,- 
Tidligere års annulleringer av RUP midler kr   7 896 392,- 
RUP ramme 2012:     kr 62 400 000,- 
Totalt disponibelt i 2012:    kr 86 492 555,- 
Bevilget i 2012:     kr 82 725 707,- 
Rest:       kr   3 766 848,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 187



Side 35 av 57 

Tabell 2  Totale lån og tilskudd fordelt på kommuner 
 

Tabellen viser de totale bevilgede midler (lokale og sentrale) til næringslivet i Troms.

 
 
I tillegg kommer en bevilgning på 240 millioner i en garanti til fiskeindustrien via 
Norges Råfisklag. 
 
Tabell 3 Midlene fordelt på regioner 

 
 
 

Kommune Lån Tilskudd Totalt Andel

TROMS -                  27 175 325    27 175 325    6,2 %

HARSTAD 4 177 000      11 241 900    15 418 900    3,5 %

TROMSØ 30 619 000    47 454 400    78 073 400    17,9 %

KVÆFJORD 5 407 000      12 525 300    17 932 300    4,1 %

SKÅNLAND 450 000         4 634 800      5 084 800      1,2 %

 BJARKØY -                  20 000            20 000            0,0 %

IBESTAD -                  1 603 500      1 603 500      0,4 %

GRATANGEN -                  876 000         876 000         0,2 %

LAVANGEN -                  650 000         650 000         0,1 %

BARDU 4 200 000      2 737 000      6 937 000      1,6 %

SALANGEN -                  217 500         217 500         0,0 %

MÅLSELV 7 752 000      14 407 500    22 159 500    5,1 %

SØRREISA 1 265 000      3 523 000      4 788 000      1,1 %

DYRØY 2 400 000      276 000         2 676 000      0,6 %

TRANØY -                  289 000         289 000         0,1 %

TORSKEN 9 300 000      5 930 000      15 230 000    3,5 %

BERG 4 782 000      2 516 500      7 298 500      1,7 %

LENVIK 71 470 000    20 396 219    91 866 219    21,1 %

BALSFJORD 17 233 000    12 652 900    29 885 900    6,9 %

KARLSØY 27 650 000    5 923 435      33 573 435    7,7 %

LYNGEN 29 501 000    8 051 000      37 552 000    8,6 %

STORFJORD 2 478 000      5 060 000      7 538 000      1,7 %

GÁIVUOTNA-KÅFJORD 3 350 000      2 915 500      6 265 500      1,4 %

SKJERVØY 13 500 000    3 500 882      17 000 882    3,9 %

NORDREISA 480 000         3 554 894      4 034 894      0,9 %

KVÆNANGEN -                  2 122 000      2 122 000      0,5 %

Totalt 236 014 000 200 254 555 436 268 555 100,0 %

Region Lån 2012 Tilskudd 2012 Totalt 2012 Totalt 2011 Endring

Nord-Troms regionen 105 346 000     61 317 119      166 663 119     87 012 045               92 %

Midt-Troms regionen 49 309 000       25 204 276      74 513 276       191 346 870             -61 %

Tromsø-regionen 5 857 000         20 527 100      26 384 100       273 356 212             -90 %

Sør-Troms regionen -                   27 175 325      27 175 325       17 557 033               55 %

Troms, hele fylket 75 502 000       66 030 735      141 532 735     16 796 177               743 %

Totalt 236 014 000     200 254 555    436 268 555     586 068 337             -26 %
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Det vil alltid være svingninger i bevilgede midler til regionene, fra år til år, blant annet 
fordi større prosjekter gjør store utslag. For 2012 har situasjonen mellom Nord- Troms 
regionen og Tromsø- Regionen snudd helt i forhold til 2011. I 2011 var det bevilget vel 
198 millioner i lån til prosjekter i Tromsø- regionen, mens det for 2012 ble bevilget i 
underkant av 6 millioner.  
 
2. DE TOTALE VIRKEMIDLER FORDELT PÅ INNSATSOMRÅDENE UNDER KAPITEL 5 
“NÆRINGSPOLITIKK” I REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 

 
LITT OM NÆRINGSSTRUKTUREN I TROMS 

Etter en rolig start, økte pågangen av større prosjekter fra næringslivet sterkt mot 
slutten av året.  Bedriftene sin etterspørsel etter lån, tilskudd og garantier fra Innovasjon 
Norge øker når bankene nå kniper igjen på utlån og øker krav til egenkapital fra 
bedriftene. Stadig flere bedrifter ønsker å gå i prosess med Innovasjon Norge om 
forretningsmodellering for etablering og vekst 
 
Våre fortrinn ligger først og fremst innenfor de sektorer vi med brei penn kan benevne 
som bioøkonomi, reiseliv og energi.  Innenfor bioøkonomien definerer vi hele den marin 
sektor, landbrukssektoren, bioteknologi og bioenergi.  Innenfor energi vil 
leverandørutvikling mot petroleumssektoren, el-kraft-produksjon og linjenett være 
tunge, i tillegg til vind- og tidevannskraft.  Men også innenfor andre sektorer av industri 
og tjenesteytende næringer finnes aktører som har befestet seg som levedyktige 
bedrifter og bedriftsnettsverk.  Landbruk, marin sektor og reiseliv er de næringene som 
har størst betydning for sysselsettingen i distriktskommunene i Troms. Statistikken for 
2012 viser at ca. 78 prosent av lån og tilskuddsmidler har gått til prosjekter utenfor de 
store bykommunene Tromsø og Harstad. 
   
Etter et svært høgt nivå på finansieringsaktiviteten i 2009 og noe lavere nivå årene etter, 
var 2012 preget av svak søknadsinngang fra industri og tjenesteytende sektorer helt 
fram til seint på høsten.   
 
Imidlertid økte søknadsinngangen betydelig de tre siste måneder, slik at det i 2012 ble 
innvilget lån og tilskudd på nærmere 500 millioner kroner.  Troms var det 
distriktskontoret i Innovasjon Norge som behandlet flest saker og som hadde den nest 
største finansieringsaktiviteten. Bare Møre og Romsdal har større aktivitet, gjennom 
større utlån. Pågangen fra fiskeflåten og landbruksnæringa var sterk gjennom hele året.    
 
 
REISELIV 

Reiselivsnæringen i Troms opplever fortsatt en meget god utvikling, en trend som har 
gjort seg gjeldende de siste 2 – 3 år.  Samlet overnattingsstatistikk viser en økning til 
1,041 mill overnattinger, en økning på 2,8% fra året før.  Det var hotellnæringen som 
opplevde en god økning (6,3%), mens hytte/camping opplevde nedgang på 8,7% 
grunnet dårlig sommervær. Det var særlig vintersesongen som bidro positivt for 
besøksutviklingen til Troms, med en samlet økning på 19,6%, og økningen i besøkende 
utlendinger var på utrolige 58,1% fra 2011 til 2012.  Troms oppnår fortsatt større 
markedsandeler innen overnatting, og hadde i 2012 en samlet andel på 4,5%. 
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Det er fortsatt stor pågang på søknader fra reiselivsnæringen, primært fra etablerte 
reiselivsbedrifter, og utviklingen er spesielt gledelig i samarbeids- og 
nettverksprosjekter etablert av bedriftene innen næringen. 
 
Klyngeprosjektet ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser gikk over i sitt andre 
prosjektår, med 48 deltakende bedrifter. Allerede etter 1. prosjektår har man oppnådd 
gode resultater med økt turisttilstrømning gjennom samarbeid med NordNorsk Reiseliv 
AS, utenlandske turoperatører og gjennom salgsinnsats i destinasjonsselskapene.  Det er 
også etablert flere FoU prosjekter sammen med universiteter, høyskoler og 
forskningsinstitusjoner i Nord Norge. 
 
 
ENERGI/PETRO 

IN Troms har i 2012 fulgt opp resultatene etter prosjektet LeverandørUtvikling til 
Energisektoren i Nord, LUEN, som ble avsluttet i 2012. Det er i dag etablert to 
bedriftsnettverk i fylket som arbeider konkret mot å bli leverandører til Statnett sine 
prosjekter i Nord-Norge. 
 
Likeledes fortsetter arbeidet med LUNN3 som er leverandørutvikling rettet mot 
petroleumssektoren. Her ønsker vi å trekke frem bedriftsnettverket Energiklynge Nord. 
Nettverket består i dag av ca. 20 aktører innen industri, tjenesteyting og FOU og har et 
uttalt mål om å bli en “one stop shop” for riggvedlikehold i Troms. 
 
Det er gjennomført flere arrangementer i regi av disse prosjektet som faller inn under 
strategiene: 
“Stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet innen fornybar energi gjennom 
utvikling av nye produkter og ny teknologi” og “Styrke og bygge videre på allerede 
eksisterende prosjekter innen fornybar energi, samt være pådriver for nye prosjekter’ 
 
MINERALNÆRINGEN 

Arena-prosjektet Mineralklynge Nord har i 2012 arbeidet for å knytte produsenter og 
leverandører i mineralsektoren nærmere hverandre med sikte på å øke verdiskapingen 
for begge parter. Hovedtyngden av deltakerne er lokalisert i Nordland, men interessen 
fra Tromsbedrifter er økende. Et etablerertilskudd er benyttet til å stimulere et ungt par 
som har sterk geofaglig kompetanse til å bygge opp en ny virksomhet i Sør-Troms 
regionen.  
 
NGU har i 2012 gjennomført nye geofysiske målinger i lovende områder av fylket og vi 
registrerer en viss økning i interessen fra juniorselskaper som ønsker å gjennomføre 
oppfølgende undersøkelser i felt basert på disse målingene. Tilgangen på kapital er 
imidlertid en utfordring, siden hoveddelen av egenkapitalen kommer fra børsene og det 
er for tiden svak tilgang på risikovillig kapital. Foreløpig har vi kun engasjement i 
selskapet som undersøker den lovende gullforekomsten i Mauken. 
 
Vi registrerer også en del aktiviteter på det tilretteleggende nivå, men Innovasjon Norge 
bidrar ikke her utover å gi partene innspill om finansieringsmuligheter og formidling av 
kunnskap om næringslivet innenfor denne sektoren. 
 
OMSTILLING 
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I 2012 var det i Troms 3 kommuner som var såkalt “Omstilingskommuner”. Disse er 
Karlsøy, Torsken og Ibestad. I slutten av året startet prosessen med å få organisert 
Gratangen som den 4. kommunen. Kommunen håper å kunne starte arbeidet i løpet av 
våren 2013.  
 
Troms fylkeskommune har ansvaret og er med og styrer prosessen i kommunene. 
Innovasjon Norge Troms deltar også på samlingene som fylket holder for disse 
kommunene. Vi vil også kunne delta mer aktiv i prosessen som en observatør i 
styringsgruppene i kommunene. 
 
Søknader fra næringslivet i disse kommunene er prioritert av Innovasjon Norge Troms. 
Til næringslivet i Ibestad ble det bevilget 1,6 millioner, Torsken 15,2 millioner og 
Karlsøy 33,5 millioner.  
 
For Torsken omfattet midlene 2 prosjekter som kommer som et resultat av 
omstillingsprosessen. Totalt 10,4 millioner ble gitt til Arctic Filet, laksefilet anlegg og 
Wilsgård Eiendom til prosjektet “Læring for næring”, som er et prosjekt for å flere unge 
til å velge fiskerinæringen som yrkesvei. Når det gjelder midlene til Ibestad og Karlsøy, 
er det ingen prosjekt som direkte kan sies å være et resultat av omstillingsarbeidet. 
Blant annet flåtefinansiering på 22 millioner og 5,4 millioner til prosjekter innenfor 
landbruket er årsaken til at Karlsøy har fått tildelt en relativ stor andel av midlene for 
2012.  
  
ANDRE NÆRINGER/TILTAK 

Fiskeri og Landbruk er fremdeles de 2 næringene som tildeles mest midler. Mye av 
midlene er lånemidler som går til tradisjonelle prosjekter innen landbruket og til 
fiskebåtfinansiering. 
 
I 2012 ble det satt i gang et FRAM program for 11 matprodusenter i Troms og Finnmark. 
FRAM er et kompetanse/bedriftsutviklingsprogram som har blitt kjørt for bedrifter i 
hele Norge i mange år. Programmet har fått og får gode tilbakemeldinger fra deltagerne. 
I 2013 vil det bli startet opp et FRAM program for leverandører til energisektoren og for 
reiselivsbedrifter.   
 
 
Tabell 4 Fordeling av bevilgede midler på de prioriterte  næringene 
 

Strategier RUP RUP Nasjonale rammer og lån Sum 

Fiskeri og havbruk        2 878 500                 115 550 000           118 428 500  

Landbruk            520 000                 111 769 200           112 289 200  

Energi                       -                        1 125 000                1 125 000  

Industri      37 347 500                    74 075 154           111 422 654  

KIFT Næringen        3 408 000                    25 072 000              28 480 000  

Reiseliv        2 928 000                      4 632 000                7 560 000  

Kulturnæringer        6 664 000                      2 620 000                9 284 000  

Andre      13 779 707                    35 899 494              49 679 201  

Sum 67 525 707 370 742 848 438 268 555 
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Bevilgninger til Bioteknologi går inn under KIFT Næringen. 
 
 
 
INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP 

 
Tabell 5,6 og 7 viser andel av bevilgninger merket med innovasjonsnivå og 
internasjonalisering. Tabell 8 viser midlene fordelt på type bedrift. 
 
 
Tabell 5 

Innovasjonsnivå RUP Andel 
Andre tilskudd 

og lån Totalt 

Innovasjon på bedriftsnivå 12 034 000 18 % 183 024 400 195 058 400 

Innovasjon på regionalt nivå 15 065 500 22 % 14 689 494 29 754 994 

Innovasjon på nasjonalt nivå 3 130 000 5 % 12 983 000 16 113 000 

Innovasjon på internasjonalt nivå 28 659 382 42 % 55 403 219 84 062 601 

Ikke relevant 8 636 825 13 % 104 642 735 113 279 560 

Sum 67 525 707 100 % 370 742 848 438 268 555 

 
Andel for innovasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå var for Troms på 47 %.  
Totalt for Divisjon Norge var nivået på 60 %. Målet for Innovasjon Norge Troms var  
på 50 % for 2012.  
 
Generelt blir innovasjonsnivået for bedrifter vurdert i forhold til 
beliggenhet/tilgjengelighet til markedet. En etablering i Tromsø bør ha et høyere 
innovasjonsnivå for å få finansiering gjennom Innovasjon Norge enn samme etablering i 
eksempelvis Skjervøy.   
 
Innovasjon på bedriftsnivå: Nytt for bedriften, men flere kan ha samme innovasjonstype 
Innovasjon på regionalt nivå: Ingen bedrifter i regionen har den samme innovasjonstypen 
Innovasjon på nasjonalt nivå: En nyskaping/innovasjon som vil ha marked for hele landet  
Innovasjon på internasjonalt nivå: Nyskaping/innovasjon som vil ha et marked også i utlandet  

 
Tabell 6 

Innovasjonstype RUP Andel 
Andre lån og 

tilskudd Totalt 

Produkt/tjeneste-innovasjon 27 661 382 41 % 176 852 400 204 513 782 

Prosessinnovasjon 22 287 500 33 % 71 160 000 93 447 500 

Organisasjonsinnovasjon 4 397 000 7 % 8 204 200 12 601 200 

Markedsinnovasjon 4 543 000 7 % 9 883 513 14 426 513 

Ikke relevant 8 636 825 13 % 104 642 735 113 279 560 

Sum 67 525 707 100 % 370 742 848 438 268 555 

 
Produkt/tjeneste- innovasjon:  Nytt produkt eller tjeneste 
Prosessinnovasjon: Ny måte å produsere på eller gjøre tjenesten på 
Organisasjonsinnovasjon: Ny måte å organisere bedriften på 
Markedsinnovasjon: Ny måte å tilnærme seg markedet på 
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Tabell 7 

Internasjonalisering RUP Andel 

Andre 
tilskudd og 

lån Totalt 

Ikke relevant 19 807 500 29 % 260 813 442 280 620 942 

Internasjonal 47 718 207 71 % 109 929 406 157 647 613 

Sum 67 525 707 100 % 370 742 848 438 268 555 

 
 
 
Tabell 8 

Kundetype RUP Andel Andre tilskudd og lån Totalt 

E'tablerer 10 645 500 16 % 18 865 935 29 511 435 

Ung bedrift 3 083 500 5 % 58 279 200 61 362 700 

SMB med vekstambisjon 23 375 382 35 % 70 915 219 94 290 601 

Annet 30 218 825 45 % 222 884 994 253 103 819 

Sum 67 323 207 100 % 370 945 348 438 268 555 

 
Etablererbedrift er definert som nystartet bedrift ikke over 2 år. Ung bedrift 3 til 5 år. 
SMB eldre enn 5 år. 
 
 
 
 
 
 
3. BRUKEN AV VIRKEMIDLER I FORHOLD TIL REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 

 
3.1 RUP midlene utløsende i forhold til nasjonale midler 
 
Se tabell 4.  
 
3.2 Særskilte satsinger 
 
Ungdom og kvinner se tabell 9 og 10 som angir andelen av kvinnekryss og kryss for 
ungdom (18 og 35 år) 
 
Tabell 9 
 

 
 
 
 
 
 

Unge 18-35 år Antall Andel Beløp Andel

Tilsagn til unge 73 14,4 % 89 846 407 21 %

Tilsagn andre 433 85,6 % 348 422 148 79 %

Totalt 506 100 % 438 268 555 100 %
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Tabell 10 
 

 
 
Definisjon: Kvinne er eier eller medeier ved oppstart. Kompetanse- økende tiltak for 
kvinner. 30 % av styret eller ledelse består av kvinner. Prosjektet vil øke kvinners 
deltagelse. 
For 2012 var snittet for antall tilsagn til kvinner for hele Divisjon Norge på 42 %. Mens 
den for Troms var på 54 %. For andel av virkemidlene var snittet i Divisjon Norge på 34 
%, men tabellen viser 38 % for Troms.   
 
3.3 Nasjonale programmer ledet av IN Troms 
 
I Verdiskapingsprogrammet for reindrift og Marint Verdiskapingsprogram/omstilling 
sitter prosjektlederne i Tromsø. Programmet for reindrift vil bli overført til Innovasjon 
Finnmark i 2013. 
 
 
3.4 IN Troms sektorsatsinger 
 
Tabell 11 viser de totale virkemidlene for 2012 fordelt på INs sektorsatsinger. 
 
Tabell 11 

 
 
3.5 Helhetlig tilbud til etablerere og nystartede bedrifter 
 
Vi har i 2012 hatt følgende tilbud til etablerere og nystartede bedrifter i Troms: 

 Avklaringskurs Skal – skal ikke 

 EtablererSkolen i Troms 

 Nettverkskredittgrupper 

 Mentortjeneste  

 Etablerertilskudd 

 

Vi informerer/rekrutterer ved å legge ut informasjon på våre nettsider, ved å annonsere i 

aviser og ved å sende informasjon til kommunene (landbrukskonsulenter, 

næringskonsulenter, ordførere), næringshagene og deltagere på tidligere 

kurs/arrangement. 

Kvinner Antall Andel RUP Andel

Tilsagn til kvinner (se deffinisjon) 273 54,0 % 167 241 038 38,2 %

Tilsagn andre 233 46,0 % 271 027 517 61,8 %

Totalt 506 100 % 438 268 555 100 %

Satsing Sum RUP Sum Totalt

Energi og miljø 18 410 500 45 635 500    

Helse 2 131 000    21 342 000    

Landbruk 1 301 000    124 404 200 

Marin 12 241 000 179 138 220 

Maritim 4 000 000    5 295 200      

Olje og gass 895 000       1 104 000      

Reiseliv 15 585 707 34 480 000    

Ikke satsingsområde 12 961 500 26 869 435    

Total 67 525 707 438 268 555 
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I 2012 har vi hatt 61 deltagere på Avklaringskurs, og på dette kurset er det en høy andel 

kvinner og unge (hhv. 65,6 og 42,6 %).  

 

EtablererSkolen i Troms ble i 2011 endret fra å være samlingsbasert til å bli nettbasert 

med veiledning, og dette fortsatte vi med i 2012. Dette fordi det over de siste årene er 

blitt færre og færre deltagere. Fordelen med en nettbasert etablererskole er at den 

enkelte kan starte når det passer.  

 

Nettverkskreditt er lagt ned som nasjonalt tilbud, men vi har i Troms valgt å 

opprettholde tilbudet siden vi har forholdsvis mange grupper i aktivitet. I tillegg har vi 

fylkesforeningen Troms Nettverkskreditt som har som formål å være en støttespiller og 

samarbeidspartner for gruppene. Fylkesforeningen fungerer også som bindeledd mellom 

gruppene og Innovasjon Norge. 

 

Mentortjenesten for gründere er et nytt tilbud og i 2012 har vi innvilget tjenesten til 19 

bedrifter/daglig ledere. 

 

Vår erfaring er at det er vanskelig å rekruttere og nå målgruppen, men samtidig har vi 

gode tilbakemeldinger/evalueringer på de tiltakene som er gjennomført. 

 

 
3.6 Samarbeidsavtaler med kommuner i Troms 
 
I 2012 hadde Innovasjon Norge Troms inngått samarbeidsavtaler med 14 kommuner i 
Troms. Hensikten med avtalen er å samordne og forbedre 1. linjetjenestens arbeid mot 
næringslivet i den enkelte kommune. I denne forbindelse ble det avholdt 9 kontordager i 
2012, der etablerere eller bedrifter kan møte en saksbehandler fra Innovasjon Norge i 
sin egen kommune. I august ble også avholdt en felles samling ved Innovasjon Norges 
kontor i Tromsø for næringsmedarbeiderne i samarbeidskommunene. På samlingen 
gikk en nærmere inn i enkeltsøknader, hvor næringsmedarbeideren fikk innblikk i 
hvordan Innovasjon Norge arbeider med søknader og hvilke områder som prioriteres. 
 
3.7 Proaktive tiltak  
 
IN Troms legger stor vekt på bred kommunikasjon med etablert næringsliv i Troms, 
men også med personer og bedrifter som vurderer å etablere ny næringsvirksomhet i 
fylket. Denne kommunikasjonen fungerer både i forhold til å informere, rådgivning, 
veilede  og utfordre bedrifter og personer i forhold deres videre utvikling, men også i 
forhold til å drøfte hvilke tilbud og muligheter som finnes i Innovasjon Norge. 
 
Innovasjon Norge Troms har i 2012 gjennomført 393 individuelle, fysiske møter med 
personer/bedrifter fra hele fylket, hvor vi i fellesskap drøfter tanker og foreløpige 
planer for framtidige prosjekter. (Inkludert kontordagene i kommunene). Disse møtene 
er en viktig del av vårt proaktive arbeid og gir mulighet for direkte kontakt med 
potensielle etablerere og nystartede bedrifter – i tillegg til etablerte bedrifter.  
 
I 2012 har Innovasjon Norge Troms holdt 56 ulike presentasjoner og foredrag overfor 
grupper av bedrifter, offentlige myndigheter og andre innen næringslivet. En vesentlig 
del av disse presentasjonene er å informere om hele bredden av muligheter som tilbys 
gjennom Innovasjon Norge, herunder blant annet finansielle virkemidler. 
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3.8 Bedriftseksempler 
 
Fra miljøversting til Europeisk miljøforbilde 
Finnfjord AS har siden starten i 1983 utviklet seg til å bli blant de største anleggene for 
produksjon av ferrosilisium (FeSi) i verden. Finnfjord AS har en årlig kapasitet på 100 
000 tonn ferrosilisium, og dekker ca. 15 prosent av det europeiske behovet for 
ferrosilisium.  
 
Ferrosilisium brukes som en viktig legering i produksjonen av stål og støpejern - 
hovedsakelig som en deoxidant og legeringer. Bil-, verfts- og byggeindustrien er 
eksempler på viktige sluttbrukere av både stål og støpejern. 
  
Finnfjord AS har i 2012 investert ca. 700 mill. kroner i et energigjenvinningsanlegg hvor 
de produserer strøm ved hjelp av damp fra produksjonen av ferrosilisium. Målet er å 
redusere det eksterne energibehovet med 40 % (340 GWh per år).  Innovasjon Norge er 
inne med lavrisikolån på 100 mill. kroner og Enova har bidratt med 175 mill. kroner. 
Utbygginga har gitt lokale underleverandører kontrakter for ca. 250 mill. kroner. 
 
At Finnfjord AS har satt energigjenvinning på dagsorden er det liten tvil om. Mens 
prosjektet har vært under oppbygging har det vært utallige politikere og andre 
forståsegpåere på besøk. Finnfjord AS er blitt et utstillingsvindu for Norge.  
 
Og nå ser vi at andre i samme bransjen følger etter. At flere gjør det samme som 
Finnfjord AS er viktig i et miljøperspektiv, men også for å bedre konkurransesituasjonen 
mot Kina. Dette viser at næringspolitikk og miljøpolitikk går hand i hand og Finnfjord AS 
går inn i en ny æra. 
 
EU har også bevilget 437 000 Euro for at Finnfjord, i samarbeid med et selskap i Brüssel, 
skal lede et prosjekt for utslippsreduksjoner via energigjenvinning – “Emissions 
Reductions by Energy Recovery”. Målet med prosjektet er at det skal komme til en åpen 
meningsutveksling mellom industribedriftene og virkemiddelapparatet – og hvor 
Finnfjord AS går foran som et godt eksempel. 
 
Kan effektivisere oljeindustrien 
Scale Protection i Harstad utvikler produkter som kan effektivisere oljeproduksjon. 
Dette vil ha et stort potensiale hvis det lykkes.  
 
Når oljeselskapene skal ha opp oljen er det viktig at ting fungerer og at oljestrømmen fra 
havdypet går fritt gjennom produksjonsrøret. For å skape trykk i oljereservoarene slik 
at oljen blir presset opp gjennom røret, pumpes det store mengder sjøvann inn i 
havbunnen et stykke unna oljebrønnen. Dette sjøvannet presser oljen framover, men vil 
til slutt nå frem til produksjonsrøret og bidra til at det skapes avleiringer, eller scale, 
som det heter på fagspråket.   
 
– For oljeprodusentene er dette et problem. Etter en tid med avleiringer vil diameteren 
på røret skrumpe inn, noe som fører til lavere produksjon og problemer med ventiler og 
utstyr i brønnen, sier Ole Magnar Drønen, som har jobbet mange år med drift av 
oljebrønner. Han har også lang erfaring med scale.  For oljeselskapene betyr det tapte 
inntekter og økte kostnader. I 2009 fant Ole Magnar Drønen og kollega Knut Arne 
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Jakobsen ut at de ville søke å finne en metode der man kunne påvise scale i 
produksjonsrøret. 
 
Arbeidet med å løse dette ble igangsatt i 2009, og det er brukt mye tid på prøving og 
feiling. Nå er de kommet såpass langt at de ser for seg å ha en prototype klar til et 
pilotprosjekt på en konkret oljebrønn i 2014. Målemetodene er verifisert og optimalisert 
på et laboratorium i Harstad, og neste trinn er å bygge en testversjon som skal brukes i 
et strømningslaboratorium på land.  
 
Kostbart problem 
Avleiringen i produksjonsrøret og ventilene skjer på grunn av en kjemisk reaksjon 
mellom sjøvannet som brukes til å skape trykk i oljereservoaret og vannet i reservoaret. 
Det finnes i dag målemetoder som påviser om det avsettes scale, men man ikke vet 
sikkert om det skjer i reservoaret, hvor det ikke gjør skade, eller om det har skjedd i 
røret. 
 
Løsningen er egentlig like enkel som den er genial. – Vi fant ut at det måtte være mulig å 
montere et måleinstrument på strategiske steder i produksjonsrøret for å slå fast om det 
er dannet seg scale eller ikke. Ofte har scaleeksperter fokus på kjemi, vår styrke er at vi 
kan dra nytte av egne erfaringer både innenfor hvilket utstyr som kan plasseres i 
brønner og praktisk erfaring omkring avleiring i produksjonsbrønner, sier Ole Magnar 
Drønen. 
 
God drahjelp 
Det å utvikle ideer til produkt og levedyktige bedrifter er en møysommelig prosess. Det 
koster tid, ressurser og ikke minst mye penger. Man er avhengig av gründere med 
klokketro på ideen og tilgang på penger. 
 
– Vi har vært heldige og fått god hjelp fra både Innovasjon Norge og VRI-prosjektet i 
Troms Fylkeskommune. Kunnskapsparken Nord i Harstad har også bidratt med mye god 
hjelp. Vi har i tillegg fått med oss FMC Technologies, Kongsberg Innovasjon og Statoil, 
sier Ole Magnar Drønen. 
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2b. Rapport fra Innovasjon Norge Troms over bruken av 
RDA-midler i 2012. 

 
1. Bruk av RDA-midler 

 
Det ble i 2012 lagt til grunn ved behandling av søknadene at tilskudd fra RDA 2-rammen skulle utløse 
gode og ekstraordinære prosjekter som ellers måtte konkurrere med andre gode prosjekter om ordinær 
finansiering. Det ble også sett nærmere på samvirkningen av RDA-midlene og RUP-midlene for fylket sett 
under ett. Trenden fra 2008 er videreført gjennom at bedrifter i Tromsø i hovedsak støttes ved bruk av 
RDA-midlene, mens RUP-midlene benyttes i fylket for øvrig. Denne fordelingen av midler bidrar til at flere 
prosjekter i resten av fylket kan utløses og motta finansiering over RUP-rammen, enn det som ellers ville 
vært mulig. 
 
Mål og strategier for beslutninger om tilskudd innenfor bedriftsprogrammet bygger som tidligere på 
Fylkesplanen for Troms, Regionalt Utviklingsprogram for Troms og Handlingsplan for RDA2.  
 
Av en disponibel ramme på 50 mill kr ble de bevilget 43,4 mill kr. Dette utgjør gjennomsnittlig 21 % 
støtteandel (høyeste sats er 100 % og laveste 7 %) Tilskuddsbeløpet har utløst 211,8 mill kr i bedriftene. 
Den relativt høye støtteandelen i enkeltsaker har sammenheng med at en del prosjekter er av generisk 
karakter og rammes ikke av EØS-reglene for statsstøtte Disse prosjektene ville ikke blitt iverksatt uten 
offentlig fullfinansiering. På sikt forventes det at resultatene vil bidra til å styrke eksisterende 
enkeltbedrifter og gi grunnlag for nyetableringer. 
 
Det ble i 2012 bevilget tilskudd med følgende fordeling mellom programområder og innsatsområder: 
 
Programområde Antall 

bevilget 
Bevilget kr 

1 FoU-basert næringsutvikling 37 30 061 000 
2 Kompetansesenter for nordområdene 23 11 663 200 
3 Infrastruktur 1 51 000 
4 Regionen som et attraktivt bo - og etableringssted 3 1 653 000 
 Sum: 64 43 428 200 

 
Som det framgår av oversikten er det mest vesentlige av tilskuddene i antall og kr bevilget innenfor 
programområde 1. Dette er samme trend som for bevilgningene i 2011. Det er innenfor dette 
programområdet bedriftene har størst aktivitet og omsetter kunnskap til produktutvikling gjennom aktivt 
FoU arbeid. 
 
Det er foreløpig ikke foretatt grundig evaluering av resultatene på grunn av at alle innvilgede prosjekter i 
2012 fortsatt er i gjennomføringsfasen.  
 
Vi har ikke registrert bransjer med har spesielle omstillingsutfordringer som faller innenfor 
programområdene eller innsatsområdene. Finanskrisen som rammet oss på slutten av 2008 har fortsatt  
virkning i 2012. Bevilgede kroner har noe redusert  i forhold til 2011 og antallet innvilgede saker er 
redusert tilsvarende. Gjennomsnittlig ble det bevilget 0,7 mill kr pr søknad, samme nivå som i 2010 og 
2011.  Mye tyder på at bedriftene fortsatt er  tilbakeholdende med å iverksette nye store prosjekter på 
samme nivå som i 2009 da snittet pr bevilgning var 1,8 mill kr. 
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Ingen spesielle målgrupper er valgt ut for bevilgningen for 2012. Alle bevilgningene ble innvilget til 
bedrifter som ligger innenfor området med 7,9 % arbeidsgiveravgift, med unntak av 10 søknader med 
nedslagsfelt i hele fylket. Samlet bevilgning til disse arrangementene var 6,4mill kr. 
 
Kundetype Bevilget Andel 

Etablerer (0-2 år)           5 171 935  12 % 

Ung bedrift (3-5 år)           2 064 200  5 % 

SMB med vekstambisjon (> 5 

år) 

        22 707 000  52 % 

Annet         13 485 065  31 % 

Sum         43 428 200  100 % 

 
Tabellen viser fordeling av tilskudd i forhold til kundetypenes alder fra etableringstidspunkt. Tallene er i 
hovedsak lik fordelingen ev RUP-midlene, men med en mindre foskyvning mellom Etablerer og SMB. Dette 
har sammenheng med at RDA-rammen i hovedsak benyttes i Tromsø og der praktiseres  noe strengere 
krav til etablerere enn i resten av fylket på grunn av konkurransen mellom bedriftene.  
 
Det ble i 2012 ikke bevilget tilskudd til bransjeforeningene over RDA 2 Bedriftsprogrammet. Dette skyldes 
to forhold. Først og fremst at det over RDA 1 ordningen ble bevilget betydelige tilskudd til 
kompetanseheving og utvikling gjennom bransjeforeningene og at disse tilskuddene er knyttet til 
aktiviteter som gjennomføres i 2011 og 2012. Det annulleres også tilstrekkelige midler over RDA 1 – 
ordningen som er prioritert kompetanseheving i regi av fylkets bransjeforeninger. 
 
2. Innhold i viktige aktiviteter 
 
Hovedaktiviteten i Bedriftsprogrammet har vært finansiell risikodeling i prosjekter og investeringer 
innenfor virkeområdet til RDA2 – ordningen. Hovedsakelig er tilskudd innvilget til bedrifter som har til 
hensikt å utvikle nye produkter med et internasjonalt markedspotensial.  
 
Innovasjon Norge har i 2012 innvilget tilskudd til bedrifter og organisasjoner som satser på utvikling som 
vil bidra til å styrke næringslivet i Tromsøregionen og som samtidig vil kunne ha en regional effekt. 
Prosjektene som har fått innvilget støtte siden 2007 er ikke evaluert spesielt, men vil etter hvert inngå i 
Innovasjon Norges kundeevaluering som vil kunne vise effekten av tilskuddene på generelt grunnlag.  
 
Nærmere analyse av innvilgede prosjekter i forhold til fylkeskommunens føringer på bruk av midlene i 
forhold til RUP og Innovasjon Norges nasjonale satsinger viser følgende: 
 

Kvinnefokus14 
Målt i antall prosjekt med kvinnefokus er andelen i 2012  54 %, mens andelen for bevilgninger i kr er 38 
%. Utviklingen er positiv og Troms ligger nå høyere enn landsgjennomsnittet og over Innovasjon Norges 
mål på 40 %. Økning av andelen av bevilgninger til prosjekter med kvinnefokus er en løpende prioritert 
oppgave for Innovasjon Norge. 
 

Ungdomsfokus15 
Det er nesten ikke bevilget midler til denne gruppen i 2012. 21% av bevilgningene har gått til denne 
gruppen, en betydelig økning med 12 %-poeng fra 2011. Dette har sammenheng med at det i stor grad er 
etablerertilskudd denne gruppen mottar og dette virkemiddelet har hatt en sterk fokus i 2012.  
 

Sektorsatsinger 
Innovasjon Norge har 7 prioriterte sektorer som samsvarer med fylkeskommunens prioriteringer. 
Fylkeskommunen har ikke prioritert noen av disse spesifikt innenfor RDA-ordningen, men anvendte 

                                                        
14

 Kvinnefokus i denne sammenheng er definert i forhold til det er kvinner som starter opp eller er medeier i en virksomhet, prosjektet er 

spesielt rettet mot å øke kompetansen til kvinner, kvinner utgjør mer enn 30 % av styret eller ledelsen i virksomheten, prosjektet skal bidra til 

å øke kvinnelige eiere, styremedlemmer, ledere eller at prosjektet skal bidra til å fremme kvinners deltakelse i næringslivet. 
 
15

 Ungdom er støttemottakere mellom 18 og 35 år.  
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midler samsvarer godt med fokussektorer, med unntak av landbruk. Sammenhengen er naturligvis at 
Tromsø ikke er en landbrukskommune sammenlignet med resten av fylket. 
 
Fordelingen i 2012 viser en fortsatt satsing på Helse-sektoren, som har mottatt 37 % av samlede 
bevilgninger. Prosjekter innen FoU for helsesektoren har alltid stått sterkt i Tromsø. Her finner vi mange 
bedrifter med sterkt tilknytning til fiskeri- og biologifagene på universitetet i Tromsø. Andre sektorer som 
kan trekkes fram i 2012  er en betydelig satsing på reiseliv og opplevelser med 15 % og marin sektor med 
14%.   
 

Arbeidsområder 
RDA-midlene bidrar i all hovedsak til å utvikle eksisterende virksomheter. Derfor er Vekst i bedrifter det 
mest vesentlige arbeidsområde for Innovasjon Norge i Troms og 77 % av rammen er benyttet til dette 
området. Hovedårsaken er naturligvis at det å motta tilskudd krever en betydelig evne til å utløse 
egenkapital/egen finansiering av prosjektene. 15 % av rammen er brukt til Entreprenørskap  og 8  % til å 
stimulere Innovasjonsmiljøene.  
 

Geografi 
Geografisk nedslagsfelt er definert i forhold til forventet effekt av de prosjektene som innvilges “myk” 
støtte, mens investeringstilskudd følger søkers forretningsadresse. For 2012 er 85% av rammen bevilget 
til prosjekter i Tromsø og 15% til prosjekter med hele fylkes som virkeområde.  For noen prosjekter vil 
også virkningen være nasjonal. 
 

Infrasturktur 
Tilgjengelige midler prioriteres til FoU-prosjekter og andre prosjekt med behov for risikodeling med fokus 
på kompetanse og kunnskap. 85% av midlene prioriteres til denne type prosjekter, mens kun 15 % 
benyttes til fysiske investeringer.  
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3. Oversikt over enkelttildelinger for de ulike virkemidlene 
forvaltet av Troms fylkeskommune v/plan- og 
næringsetaten i 2012. 16 

 

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling (551.60) - RUP 

År Støttemottaker Prosjektnavn Budsjettområde Beløp 

2012 Troms fylkeskommune, Rådgiver virkemiddelforvaltning 2012 Administrasjon post 60 563 631 

2012 Innovasjon Norge Troms 
Tilskudd over 551.60 til bedriftsrett.tiltak 
2012 

Bedriftsrettede tiltak - 
Innovasjon Norge 62 400 000 

2012 Balsfjord kommune Søknad stedsutvikling Nordkjosbotn 
Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 400 000 

2012 Dyrøy kommune Vannverksutbygging Dyrøy kommune 
Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 800 000 

2012 Dyrøy kommune 
Finnlandsmoan Næringspark - 
Grunnlagsinvesteringer 

Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 500 000 

2012 Kåfjord kommune Indre Kåfjord vannverk 
Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 1 000 000 

2012 Kåfjord kommune Stedsanalyse i Olderdalen og Løkvoll 
Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 280 000 

2012 Lenvik havn KF Ny hurtigbåtkai Lysnes 
Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 1 000 000 

2012 Lenvik kommune Nytt industriområde og kaianlegg, Husøy 
Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 6 620 000 

2012 Lyngen kommune Forprosjekt- Alpelandsbyen ved havet 
Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 300 000 

2012 Målselv kommune 

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss med 
"Søkeslys på Bardufoss sentrum og 
Andslimoen" 

Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 425 000 

2012 Salangen Kommune Utvidelse vannverk i Øvre Salangen 
Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 800 000 

2012 Torsken kommune Flytebryggeanlegg i Gryllefjord fiskerihavn 
Ekstrasatsing kommunal 
infrastruktur 875 000 

2012 Ibestad kommune 
Omstillingsprosjektet i Ibestad kommune år 
4 Kommunal omstilling 1 349 000 

2012 Ibestad Kommune Utbygging av Sørrollnes havn Kommunal omstilling 700 000 

2012 Karlsøy kommune Stakkvik havn og industriområde Kommunal omstilling 1 000 000 

2012 Karlsøy kommune Et levende øyrike Kommunal omstilling 1 155 000 

2012 Skjervøy kommune Dypvannskai Lauksletta Kommunal omstilling 800 000 

2012 Skjervøy kommune Utvikling Sandøra Industriområde - Skjervøy Kommunal omstilling 750 000 

2012 Torsken kommune 
Etablering høydebasseng på Torsken 
vannverk Kommunal omstilling 800 000 

2012 Balsfjord Kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Balsfjord 
kommune Kommunale næringsfond 1 000 000 

2012 Bardu kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Bardu 
kommune Kommunale næringsfond 800 000 

2012 Berg kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Berg 
kommune Kommunale næringsfond 1 200 000 

2012 Bjarkøy Kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Bjarkøy 
kommune Kommunale næringsfond 1 200 000 

2012 Dyrøy kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Dyrøy 
kommune Kommunale næringsfond 1 200 000 

2012 Gratangen kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Gratangen 
kommune Kommunale næringsfond 1 200 000 

                                                        
16

 Tildelinger gjennom RFF og VRI er ikke med i denne oversikten.  
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2012 Gratangen kommune 
Påfyll på kommunalt næringsfond - 
Gratangen kommun Kommunale næringsfond 150 000 

2012 Harstad kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Harstad 
kommune Kommunale næringsfond 1 100 000 

2012 Ibestad kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Ibestad 
kommune Kommunale næringsfond 1 500 000 

2012 Karlsøy kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Karlsøy 
kommune Kommunale næringsfond 1 300 000 

2012 Kvæfjord kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Kvæfjord 
kommune Kommunale næringsfond 1 000 000 

2012 Kvænangen kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Kvænangen 
kommune Kommunale næringsfond 1 200 000 

2012 Kåfjord kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Kåfjord 
kommune Kommunale næringsfond 1 100 000 

2012 Lavangen kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Lavangen 
kommune Kommunale næringsfond 1 200 000 

2012 Lenvik kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Lenvik 
kommune Kommunale næringsfond 1 100 000 

2012 Lenvik kommune Næringspris 2012 - Husøy Kommunale næringsfond 500 000 

2012 Lyngen kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Lyngen 
kommune Kommunale næringsfond 1 100 000 

2012 Målselv kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Målselv 
kommune Kommunale næringsfond 800 000 

2012 Nordreisa kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Nordreisa 
kommune Kommunale næringsfond 1 100 000 

2012 Salangen kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Salangen 
kommune Kommunale næringsfond 1 100 000 

2012 Skjervøy kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Skjervøy 
kommune Kommunale næringsfond 1 200 000 

2012 Skånland kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Skånland 
kommune Kommunale næringsfond 1 040 000 

2012 Storfjord kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Storfjord 
kommune Kommunale næringsfond 800 000 

2012 Torsken kommune 
Påfyll kommun. næringsfond - 
fiskeflåtefinansiering Kommunale næringsfond 1 000 000 

2012 Tranøy kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Tranøy 
kommune Kommunale næringsfond 1 200 000 

2012 Tromsø kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - Tromsø 
kommune Kommunale næringsfond 1 100 000 

2012 Nordreisa kommune 
Innsats for kystsoneplanlegging i Nord 
Troms 

MIDLERTIDIG BUDJ. 
Kystsoneprosjektet (2011) 1 000 000 

2012 Sør-Troms regionråd 
Regional kystsoneplanlegging for Sør- og 
Midt-Troms 

MIDLERTIDIG BUDJ. 
Kystsoneprosjektet (2011) 2 315 000 

2012 Tromsø-områdets Regionråd Regional kystsoneplan for Tromsøregionen 
MIDLERTIDIG BUDJ. 
Kystsoneprosjektet (2011) 1 720 000 

2012 Northern Research Institute 
Sustainable mining, local communities, 
environment 

MIDLERTIDIG BUDJ. roms 
mineral (P.6081) NP32/11 600 000 

2012 NHO Reiseliv Nord-Norge 
Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2013-2015. 
Søknad Troms Fylkeskommune. Programsatsing Reiseliv 417 250 

2012 Harstad kommune 
Harstad teknologipark- 
Grunnlagsinvesteringer Satsing Petro 2 500 000 

2012 Nordnorsk vitensenter Nordnorsk vitensenter Satsing Petro 1 000 000 

2012 Stiftelsen INTSOK RU-NO Barents prosjektet Satsing Petro 195 000 

2012 Universitetet i Tromsø 
Nasjonalt Senter for Petroleumsvirksomhet i 
Arktis Satsing Petro 1 000 000 

2012 Arctic Race of Norway AS Arctic Race of Norway 2013, 2014, 2015 
Satsing Reiseliv bla. 
Senjafergene 3 266 000 

2012 
Sør-Troms Museum. Avdeling 
THS Samordningsprosjekt for Trondenes 

Satsing Reiseliv bla. 
Senjafergene 1 774 000 

2012 
Troms fylkeskommune, 
Samferdselsetaten 

Sommerfergesamband Senja-Sør-Troms og 
Senja-Tromsøregion 

Satsing Reiseliv bla. 
Senjafergene 4 960 000 
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2012 
Barents Women Without 
Borders Barents Women Without Borders 

Tilretteleggende - 
Fylkesrådsleder 330 000 

2012 Blix, Jon Kristian Gaare 12shares - grenseløs kunnskap 
Tilretteleggende - 
Fylkesrådsleder 105 800 

2012 Kunnskapsparken Nord AS Barents Oil and Gas Cluster 
Tilretteleggende - 
Fylkesrådsleder 600 000 

2012 Midt-Troms Museum Crossover Crafts - håndverkere uten grenser 
Tilretteleggende - 
Fylkesrådsleder 1 000 000 

2012 Målselv kommune 
Forsvarssjefens FMR 2011 og mulige 
konsekvenser 

Tilretteleggende - 
Fylkesrådsleder 360 750 

2012 
Stiftelsen 
Barentshavkonferanser Barents Youth Conference 2012 

Tilretteleggende - 
Fylkesrådsleder 75 000 

2012 Bukta - Tromsø Open Air Festival 
Utvikling av nordnorsk rock - og 
kulturnæring 

Tilretteleggende - Kultur og 
helse 562 500 

2012 Bygg og Bevar 
Kunnskapsgrunnlag for utvikling av 
håndverksarbeidsplasser 

Tilretteleggende - Kultur og 
helse 200 000 

2012 FilmCamp AS Sources 2 
Tilretteleggende - Kultur og 
helse 400 000 

2012 Halti kvenkultursenter IKS Kvensk samarbeidsråd 
Tilretteleggende - Kultur og 
helse 198 000 

2012 Jenny Svensson v/ RadArt 
Økt tilgjengelighet og synliggjøring: 
Medlemmenes virksomhet i rampelyset 

Tilretteleggende - Kultur og 
helse 850 000 

2012 Kunnskapsparken Finnsnes as Samhandling og sambruk 
Tilretteleggende - Kultur og 
helse 700 000 

2012 Márkomeannu Utvikling av Márkomeannu 2012 
Tilretteleggende - Kultur og 
helse 200 000 

2012 Márkomeannu Utvikling av Márkomeannu 2011 
Tilretteleggende - Kultur og 
helse 200 000 

2012 Midt-Troms Museum Crossover Crafts - håndverkere uten grenser 
Tilretteleggende - Kultur og 
helse 1 160 000 

2012 Nordlysfestivalen Nordlys hele året 
Tilretteleggende - Kultur og 
helse 1 000 000 

2012 Nordnorsk Jazzsenter Uvikling av musikernæringen i Nord-Norge 
Tilretteleggende - Kultur og 
helse 350 000 

2012 
Norwegian Safety Promotion 
Centre AS (NORSAFETY) 

Regionalt kompetansesenter 
sikkerhetsfremmende arbeid 

Tilretteleggende - Kultur og 
helse 1 650 000 

2012 Sjakk Tromsø 2014 AS Sjakk i skolen 
Tilretteleggende - Kultur og 
helse 300 000 

2012 
Storfjord kommune, Storfjord 
språksenter Styrking av samisk og kvensk språk og kultur 

Tilretteleggende - Kultur og 
helse 220 000 

2012 
Troms fylkeskommune, 
Kulturetaten Krigsminnelandskap Troms, 1940 - 1995 

Tilretteleggende - Kultur og 
helse 1 610 000 

2012 Universitetet i Tromsø Pilegrimsveier i nord 
Tilretteleggende - Kultur og 
helse 50 000 

2012 Arctic Race of Norway AS Arctic Race of Norway 2013, 2014, 2015 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 734 000 

2012 Bardu kommune 
Indre Troms Medisinske 
Samhandlingssenter (ITMS) 

Tilretteleggende - Plan og 
næring 1 750 000 

2012 Fylkesmannen i Troms 
Grønt reiseliv, Gårds og bygdeturisme i 
Troms 

Tilretteleggende - Plan og 
næring 1 000 000 

2012 Halti Næringshage AS Utvikling av kulturnæringer i Nord-Troms 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 1 230 000 

2012 Harstad kommune 
Harstad teknologipark- 
Grunnlagsinvesteringer 

Tilretteleggende - Plan og 
næring 7 500 000 

2012 
Harstadregionens 
Næringsforening Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor 

Tilretteleggende - Plan og 
næring 995 000 

2012 Kunnskapsparken Bodø AS Forprosjekt Arctic Renewable 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 33 200 

2012 Kystskogbruket Felles FK Oppfølgingsprogram, 3. programår 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 75 000 

2012 Landbruk Nord Landbruksdagan 2012 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 300 000 
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2012 Lavangen kommune Reisemålsutvikling Lavangen 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 482 500 

2012 Maritimt Forum Nord SA Maritim forskning- og innovasjon i Nord 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 50 000 

2012 NHO Reiseliv Nord-Norge Prosjekt Fly til Nord-Norge 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 250 000 

2012 NHO Troms v/ Siren Somby Global Future II 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 550 000 

2012 Nordnorsk Landbruksråd Arktisk Landbruk 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 50 000 

2012 NordNorsk Reiseliv AS 
Søknad prosjekt "Sommer festen" på TV 
Norge 

Tilretteleggende - Plan og 
næring 995 000 

2012 NordNorsk Reiseliv AS 
Markedsføringsstunt samarbeid Sjakk OL og 
NNR 

Tilretteleggende - Plan og 
næring 390 000 

2012 Nordreisa Kommune Helårsvertskap og områdeutvikling 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 450 000 

2012 Norsk Bridgeforbund Forprosjekt EM i bridge i Tromsø 2015 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 595 000 

2012 
Norwegian Safety Promotion 
Centre AS (NORSAFETY) 

Regionalt kompetansesenter 
sikkerhetsfremmende arbeid 

Tilretteleggende - Plan og 
næring 1 650 000 

2012 Senja Næringshage AS Kvinnovasjon Troms 2012 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 750 000 

2012 Skånland kommune 
3- årig nærings-utviklingsprosjekt Skånland 
kommune 

Tilretteleggende - Plan og 
næring 950 000 

2012 TINE Nord Kjefjøsprosjektet i Nord-Norge 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 2 270 000 

2012 Tranøy kommune 
Grønns(m)ak 2010-2013, økt 
grønnsaksproduksjon 

Tilretteleggende - Plan og 
næring 200 000 

2012 
Troms fylkeskommune, Plan- og 
næringsetaten 

Troms Petroleum - utvikling av 
petroleumsstrategi 

Tilretteleggende - Plan og 
næring 700 000 

2012 TUIL AS Nytt kunstgress - TUIL Arena 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 125 000 

2012 Visit Tromsø-Region AS Satsning på Arrangementsturisme i Troms 
Tilretteleggende - Plan og 
næring 1 800 000 

2012 Lenvik havn KF Ny hurtigbåtkai Lysnes 
Tilretteleggende - 
Samferdsel 2 100 000 

2012 Troms fylkeskommune Opprusting av Pollfjelltunellen - Fv 868 
Tilretteleggende - 
Samferdsel 7 500 000 

2012 Ullsfjordforbindelsen AS Planprosess Ullsfjordforbindelsen 
Tilretteleggende - 
Samferdsel 879 000 

2012 
KUN senter for kunnskap og 
likestilling 

Det skjer i nord - tilrettelegging for 
eksisterende film Tilretteleggende - Utdanning 40 000 

2012 Kunnskapsparken Finnsnes as Samhandling og sambruk Tilretteleggende - Utdanning 700 000 

2012 Nelfo Troms 
BIM Nord-Norge – etablering av fagskole 
utdanning Tilretteleggende - Utdanning 216 736 

2012 
Nord-Troms videregående 
skole/Senja vgs 

Rekruttering og informasjon vgs. – blå 
sektor Tilretteleggende - Utdanning 212 000 

2012 Per Emil Hansen 
Dyre og fugleutstilling/Nord Europas største 
priva Tilretteleggende - Utdanning 100 000 

2012 
Troms fylkeskommune, 
Fylkesutdanningssjefen Framtidens videregående opplæring i Troms Tilretteleggende - Utdanning 876 261 

2012 Troms fylkeskommune 
Regionalt utviklingsprosjekt for satsing mot 
Asia Tilretteleggende - Utdanning 764 000 

2012 
Troms fylkeskommune, 
Utdanningsetaten 

Leksehjelp i videregående opplæring i 
Troms Tilretteleggende - Utdanning 1 320 000 

2012 
Troms fylkeskommune, 
Utdanningsetaten Sommerskole i Troms Tilretteleggende - Utdanning 835 000 

2012 
Troms fylkeskommune, 
Utdanningsetaten Prosjekt Nordpraktik - del 2 Tilretteleggende - Utdanning 620 722 

2012 
Troms fylkeskommune, 
Utdanningsetaten 

Yrkesrettet utdanning, kompetansegivende 
kurs Tilretteleggende - Utdanning 1 000 000 
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2012 TUIL AS Nytt kunstgress - TUIL Arena Tilretteleggende - Utdanning 125 000 

2012 Ungt Entreprenørskap Troms Ungt Entreprenørskap Troms 2012-2013 Tilretteleggende - Utdanning 1 000 000 

2012 Ungt Entreprenørskap Troms Ungt Entreprenørskap Troms 2012-2013 Ungt Entreprenørskap Troms 700 000 

         187 440 350 

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling (551.60) - Interreg IV NORD 

År Støttemottaker Prosjektnavn Budsjettområde Beløp 

2012 Aktiv Næringsservice 
Buss og markedsføringsprosjekt Blå 
Vägenbussen Interreg 2012 240 000 

2012 FilmCamp AS Filmarc 2.0 Interreg 2012 1 781 923 

2012 Forskningsparken i Narvik Fagbrev på tvers av Nordkalotten Interreg 2012 150 000 

2012 Grenseslitet A/S 
Grenseslitet.Idrettarrangement på 
Nordkalotten. Interreg 2012 200 000 

2012 Høgskolen i Narvik 
SMaE - Sustainable Manufactuing and 
Engineering Interreg 2012 1 446 089 

2012 
Northern Research Institute 
Tromsø AS E-helse i Norden Interreg 2012 80 000 

2012 Norut Tromsø Meida Interreg 2012 1 790 000 

2012 Troms fylkeskommune Teknisk assistanse Interreg IVA NORD 2012 Interreg 2012 748 000 

2012 
Troms fylkeskommune, 
Utdanningsetaten Prosjekt Nordpraktik - del 2 Interreg 2012 620 723 

2012 Universitetet i Nordland RE-COLL Interreg 2012 167 202 

        7 223 937 

 

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling (551.60) - Interreg IV NORD, delprogram Sápmi 

År Støttemottaker Prosjektnavn Budsjettområde Beløp 

2012 Àrran - Julevasame gouvdasj Före gränser och över gränser 
Interreg IVA Nord Sápmi 
2012 800 000 

2012 
Árran julevsáme guovdásj / 
lulesamisk senter 

Det samiske språket- 3 generasjoner 
forteller 

Interreg IVA Nord Sápmi 
2012 161 941 

2012 International Barents Secretariat Indigee 2 - Indigenous Entrepreneurship 
Interreg IVA Nord Sápmi 
2012 1 315 158 

2012 Kautokeino Film AS Oss i Sapmi 
Interreg IVA Nord Sápmi 
2012 76 000 

2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sydsamer - landskap og historie 
Interreg IVA Nord Sápmi 
2012 1 561 800 

2012 Røyrvik kommune Mat i syd 
Interreg IVA Nord Sápmi 
2012 708 000 

2012 Sámediggi - Sametinget 
Etablering av Nordisk samisk 
fag/ressurssenter 

Interreg IVA Nord Sápmi 
2012 1 600 000 

2012 
Samisk videregående skole og 
reindriftsskole Oarjehieibma 

Interreg IVA Nord Sápmi 
2012 300 000 

      
 

6 522 899 

 

Næringsrettede midler til regional utvikling (551.61) - RDA 

År Støttemottaker Prosjektnavn Budsjettområde Beløp 

2012 Innovasjon Norge Troms Administrasjon Innovasjon Norge 2011 
Administrasjon 
Innovasjon Norge 3 441 900 

2012 
Troms fylkeskommune, Plan- 
og næringsetaten 

Administrasjon RDA 2012 - Troms 
fylkeskommune 

Administrasjon 
Tromsfylkeskommune 2 944 551 

2012 Tromsø Idrettslag 
Utvikling av regionalanlegg for fotball 
og kultur. 

Avsatt ramme 
"Storstue" 800 000 

2012 Innovasjon Norge Troms 
Bedriftsutvikling Innovasjon Norge - 
rest 2011 Bedriftsutvikling 27 219 000 
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2012 Innovasjon Norge Troms Bedriftsutvikling Innovasjon Norge 2012 Bedriftsutvikling 43 428 200 

2012 Ibestad kommune 
Bredbåndsutbygging i Ibestad og 
Skånland kommuner 

Bredbåndsutbygging i 
diskriktene - Øremerket 
KRD 6 724 000 

2012 Nordreisa kommune 
Støtte til fiberutbygging i Øvre-
Reisadalen 

Bredbåndsutbygging i 
diskriktene - Øremerket 
KRD 2 850 000 

2012 Akvaplan-niva Pilotstudie på bioenergi fra tare 
FoU-basert 
næringsutvikling 2 764 475 

2012 Høgskolen i Harstad Beredskapslogistikk i nordområdene 
FoU-basert 
næringsutvikling 3 055 000 

2012 

MABIT programmet 
(Norinnova Technology 
Transfer) BIOPROSP_13 

FoU-basert 
næringsutvikling 300 000 

2012 NHO Troms Innovative offentlige anskaffelser 
FoU-basert 
næringsutvikling 1 650 000 

2012 
Norinnova Technology 
Transfer FORNYPATENT 

FoU-basert 
næringsutvikling 3 926 250 

2012 
Northern Research Institute 
Tromsø Radarbasert Fjellovervåking 

FoU-basert 
næringsutvikling 2 792 000 

2012 SINTEF Nord Bærekraftig Gruvedrift 
FoU-basert 
næringsutvikling 2 710 000 

2012 SINTEF Nord Bærekraftig Gruvedrift 
FoU-basert 
næringsutvikling 300 000 

2012 Studiesenteret Finnsnes AS 
Regionbasert næringsrettet høyere 
utdanning 

FoU-basert 
næringsutvikling 1 230 000 

2012 
Universitetet i Tromsø, 
Senter for fjernteknologi Tromsø som senter for fjernmåling 

FoU-basert 
næringsutvikling 1 200 000 

2012 Kokkenes Mesterlaug Troms Tromsø Matfestival 
Kompetanse- og 
forskningsprosjekter 1 863 213 

2012 NHO Troms Global Future Troms 2 
Kompetanse- og 
forskningsprosjekter 455 000 

2012 Universitet i Tromsø 

Nordområdesatsing innen fornybar 
energi - Akademia og næringsliv i felles 
løft. Forskerskole 

Kompetanse- og 
forskningsprosjekter 5 400 000 

2012 Troms Kraft Nett AS Kraftledning til Brensholmeneidet 

MIDLERTIDIG 
tilbakef.rest AT10/18 
(Troms Kraft) 5 000 000 

2012 
Tromsø kommune v/Jonas 
Stein Eilertsen Tromsø kulturnæringsfond 

Programsatsing 
Kulturnæringer 15 000 000 

2012 FilmCamp AS Filmarc 2.0 

Regional 
medfinansiering 
Interreg 593 974 

2012 Høgskolen i Narvik 
Sustainable Manufacturing and 
Engineering (SMaE) 

Regional 
medfinansiering 
Interreg 474 357 

2012 
International Barents 
Secretariat 

Indigee 2 - Indigenous 
Entrepreneurship 

Regional 
medfinansiering 
Interreg 150 000 

2012 
NILU -Norsk Institutt for 
Luftforskning 

Mat-og helsesikkerhet i 
Barentsregionen- Kolarctic 

Regional 
medfinansiering 
Interreg 618 486 

2012 Sámediggi - Sametinget 
Etablering av Nordisk samisk 
fag/ressurssenter 

Regional 
medfinansiering 
Interreg 500 311 

2012 Universitetet i Nordland RE-COLL Regional 60 365 
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medfinansiering 
Interreg 

2012 Sørreisa kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - 
Sørreisa kommune 

Regionale prosjekter - 
kommunale 
næringsfond 1 000 000 

2012 Torsken kommune 
Kommunale næringsfond 2012 - 
Torsken kommune 

Regionale prosjekter - 
kommunale 
næringsfond 1 500 000 

2012 Arctic Race of Norway AS Arctic Race of Norway 
Store regionale 
prosjekter 1 000 000 

2012 Bredbåndsfylket Troms AS Bygging av fibernett infrastruktur 
Store regionale 
prosjekter 5 226 000 

2012 

Universitetet i Tromsø, 
Fakultet for Naturvitenskap 
og teknologi Scanning elektron mikroskop (SEM) 

Store regionale 
prosjekter 2 500 000 

2012 Harstad kommune 
Harstad teknologipark- 
Grunnlagsinvesteringer 

Store regionale 
prosjekter 10 000 000 

2012 Troms Kraft Nett AS Kraftledning til Brensholmeneidet 
Store regionale 
prosjekter 5 000 000 

2012 Brødrene Karlsen AS 
Reg. transportstøtte - Brødrene Karlsen 
AS Transportstøtte 1 000 000 

2012 Haplast Technology AS 
Reg. transportstøtte - Haplast 
Technology AS Transportstøtte 1 000 000 

2012 Macks Ølbryggeri AS 
Reg. transportstøtte - Mack Ølbryggeri 
AS Transportstøtte 1 000 000 

2012 Nergård Sild AS Reg. transportstøtte - Nergård Sild AS Transportstøtte 1 000 000 

2012 Torsvågbruket AS Reg. transportstøtte - Torsvågbruket AS Transportstøtte 1 000 000 

        168 677 082 

 

Landbruk og matområdet 

År Støttemottaker Prosjektnavn Budsjettområde Beløp 

2012 4H Troms 
Grønn framtid - 1000 muligheter i 
Tromslandbruket 

Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 150 000 

2012 Balsfjord kommune 
Søknad om støtte til kurs innen 
landbruksøkonomi 

Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 75 000 

2012 
Balsfjord kommune, plan og 
næring Studietur ku, sau og geit 

Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 30 000 

2012 
Kompetansesenter Geit, Senja 
vgs. avd. Gibostad 

Fagtur til Sveits og Østerrike for 
geitenæringa 

Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 27 000 

2012 Landbruk Nord Bygdemøter 2012 
Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 20 500 

2012 Landbruk Nord Markdager 2012 
Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 10 000 

2012 
Landbrukstjenesten Midtre 
Hålogaland Fagmøter-sau 

Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 10 000 

2012 Leikny toften Grovforkurs i tre kommuner 
Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 65 000 

2012 Lyngen Kommune 
Søknad om tilskudd til finansiering av aktivt 
skog 

Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 33 545 

2012 Troms landbruksfaglige senter Nettbasert agronomutdanning 
Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 236 900 

2012 Troms landbruksfaglige sentrer Nettbasert agronomutdanning 
Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 240 000 

2012 Tromsø landbruksrådgiving 
Logo og etikettutvikling for 
småskalprodusenter i landbruk 

Tilskudd for 2012 på 
landbruks- og matområdet 30 000 

        927 945 
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Statskogmidler 

År Støttemottaker Prosjektnavn Budsjettområde Beløp 

2012 Nord-Troms bioenergi Pilotprosjekt - fortørking av flis i container Statskogmidler 53 198 

        53 198 

Fylkeskommunalt næringsfondet 

År Støttemottaker Prosjektnavn Budsjettområde Beløp 

2012 
Badderen og Kjøllefjord 
Fiskemottak 

reparasjoner av kai ved Badderen 
fiskemottak Næringsfondet 2012 338 000 

2012 Gratangen kommune 
Nordstjernen- ledestjerne for Nordnorsk 
kystkultur Næringsfondet 2012 37 946 

2012 Kunnskapsparken Nord AS 
Harstad Teknologipark - markedsføring 
aktører Næringsfondet 2012 300 000 

2012 Kåfjord kommune Ekstrabevilgning hengebro i Kåfjord Næringsfondet 2012 825 000 

2012 Løksfjord AS Velferdsfasiliteter for fiskere i Løksfjord Næringsfondet 2012 250 000 

2012 Nord-Troms bioenergi Pilotprosjekt - fortørking av flis i container Næringsfondet 2012 53 198 

2012 Norges Råfisklag 
Tilskudd til drift av mottaksstasjonene i 
Nord-Tro Næringsfondet 2012 215 000 

2012 Peterson, Aggie Frost - Radiomagnetic Næringsfondet 2012 71 400 

2012 Senja Næringshage AS Kvinnovasjon Troms 2013 Næringsfondet 2012 750 000 

2012 Sjakk Tromsø 2014 AS Sjakk OL Tromsø 2014 Næringsfondet 2012 3 000 000 

2012 
Støttefondet for 
mottaksstasjoner i Troms Støttefondet for mottaksstasjoner i Troms Næringsfondet 2012 100 000 

2012 
Troms fylkeskommune, Plan- og 
næringsetaten 

Troms Petroleum - utvikling av 
petroleumsstrategi Næringsfondet 2012 750 000 

2012 
Troms fylkeskommune, Plan- og 
næringsetaten Havbruksstrategi - Troms Næringsfondet 2012 500 000 

2012 
Troms fylkeskommune, Plan- og 
næringsetaten Reiselivsstrategi for Troms fylkeskommune Næringsfondet 2012 400 000 

2012 
Troms fylkeskommune, Plan- og 
næringsetaten BBFT - mulighetsstudium Næringsfondet 2012 395 000 

2012 Tromsø kommune 
Søknad om støtte til prosjektet "Din bedrift 
på nett" Næringsfondet 2012 200 000 

        8 185 544 

 

Innovasjonsinfrastruktur (fylkeskommunale midler) 

År Støttemottaker Prosjektnavn Budsjettområde Beløp 

2012 Destination Harstad AS 
Samarbeidsavtale mellom TFK og 
Destination Harstad 

Dest.struktur - avs.fra 2011 i 
FTIG 67/11 (2012) 160 000 

2012 Snowman Sales , Visit the Arctic Ihht til samarbeidsavtale mellom TFK og VTA 
Dest.struktur - avs.fra 2011 i 
FTIG 67/11 (2012) 320 000 

2012 Visit Tromsø-Region AS Samarbeidsavtale vertskap og profilering 
Dest.struktur - avs.fra 2011 i 
FTIG 67/11 (2012) 120 000 

2012 Akvaplan-niva AS v/ Salve Dahle Arctic Frontiers 2013 - 2015 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 900 000 

2012 Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsanvendelser 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 322 000 

2012 Dyrøyseminarsenteret KF Driftsstøtte Dyrøyseminarsenteret 2012 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 500 000 

2012 Einar Hamnvik 
Industriinkubatoren Intek Lyngen AS - 
medfinansiering i 2012 

Innovasjonsinfrastruktur 
2012 500 000 

2012 FilmCamp AS Grunnfinasiering FilmCamp 2012 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 500 000 

2012 Halti Næringshage as Forskningsdagene i Nord-Troms 2012 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 270 000 
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2012 Halti Næringshage as Utviklingstilskudd Halti Næringshage 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 500 000 

2012 Kunnskapsparken Nord AS 
Søknad Videre finansiering, KUPAs 
Inkubatortilbud 

Innovasjonsinfrastruktur 
2012 500 000 

2012 
Kunnskapsparken Nord v/ Anne-
Berit Dybvik Hansen Forskningsdagene i Sør- Troms 

Innovasjonsinfrastruktur 
2012 150 000 

2012 Midt-Troms Regionråd Forskningsdagene i Midt-Troms 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 300 000 

2012 NordNorsk Reiseliv AS Driftstilskudd NordNorsk Reiseliv AS 2012 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 6 000 000 

2012 
Nord-Troms Regionråd DA / 
Nord-Troms Studiesenter 

Innovasjonsinfrastruktur 2012, Prosjekt 
Nord-Troms Studiesenter 

Innovasjonsinfrastruktur 
2012 1 100 000 

2012 
Norinnova Technology Transfer 
AS 

FOU-inkubator Tromsø m/regionalt 
idefangsnettverk 

Innovasjonsinfrastruktur 
2012 500 000 

2012 Næringshagen i Målselv AS Søknad innovasjonsinfrastruktur 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 500 000 

2012 Senja Næringshage AS Utviklingsmidler 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 500 000 

2012 Studiesenteret.no Driftsstøtte 2012 
Innovasjonsinfrastruktur 
2012 500 000 

2012 
Tromsø Internasjonale 
Filmfestival Samarbeidsavtale TIFF 2012 

Innovasjonsinfrastruktur 
2012 700 000 

        14 842 000 

 

Fylkeskommunal transportstøtte (fylkeskommunale midler) 

År Støttemottaker Prosjektnavn Budsjettområde Beløp 

2012 Akva-Ren AS Reg. transportstøtte - Akva-Ren AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 555 000 

2012 Bioprawns AS Reg. transportstøtte - Bioprawns AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 35 000 

2012 Brødr. Sunde A/S Reg. transportstøtte - Brødr. Sunde A/S 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 1 000 000 

2012 Byggservice Nord AS Reg. transportstøtte - Byggservice Nord AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 90 000 

2012 Chitinor AS Reg. transportstøtte - Chitinor AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 130 000 

2012 Focus Interiør A/S Reg. transportstøtte - Focus Interiør A/S 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 435 000 

2012 Furstål AS Reg. transportstøtte - Furstål AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 6 000 

2012 HRS Elektroretur AS Reg. transportstøtte - HRS Elektroretur AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 450 000 

2012 HRS Metallco AS Reg. transportstøtte - HRS Metallco AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 830 000 

2012 Johs. H. Giæver A/S Reg. transportstøtte - Johs. H. Giæver A/S 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 60 000 

2012 Kanstad Mekaniske AS Reg. transportstøtte - Kanstad Mekaniske AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 170 000 

2012 Lyngen Plast AS Reg. transportstøtte - Lyngen Plast AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 330 000 

2012 Løksfjord AS Reg. trasnportstøtte - Løksfjord AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 320 000 

2012 Midnattsol Produkter Reg. transportstøtte - Midnattsol Produkter 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 6 000 

2012 Nergård Senja AS Reg. transportstøtte - Nergård Senja AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 1 000 000 

2012 Nicopan AS Reg. transportstøtte - Nicopan AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 670 000 

2012 Nordmetall AS Reg. transportstøtte - Nordmetall AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 175 000 
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2012 Perpetuum Miljø AS Reg. transportstøtte - Perpetuum Miljø AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 385 000 

2012 Skaland Graphite AS Reg. transportstøtte - Skaland Graphite AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 630 000 

2012 Steinhuggeriet AS Reg. transportstøtte - Steinhuggeriet AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 130 000 

2012 Stella Polaris AS Reg. transportstøtte - Stella Polaris AS 
Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 10 000 

2012 Torsken Havprodukter A/S 
Reg. transportstøtte - Torsken Havprodukter 
A/S 

Fylkeskommunal 
transportstøtte 2012 170 000 

        7 587 000 
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Til alle kommunene i Troms,

Vedlagt fï¿½lger kopi av ï¿½rsrapport vedr. regional- og nï¿½ringsrettet virkemiddelinnsats i 2012.

Rapporten ble tatt til orientering av fylkestinget 11.06.13 i sak 43/13 med vedtak : 
Fylkestinget tar "ï¿½rsrapport til fylkestinget i Troms - Regional- og nï¿½ringsrettet virkemiddelinnsats i 2012 
- Resultater og effekter" til orientering. 

Fortsatt god sommer. 

Vennlig hilsen 

Troms fylkeskommune 

Kristin Nï¿½svold Figenschou 
Spesialrï¿½dgiver, nï¿½ringsetaten 

Troms fylkeskommune, pb.6600, 9296 Tromsï¿½

777 88 160 / 415 66 853 

http://www.tromsfylke.no
https://www.facebook.com/Tromsfylke
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KomRev NORD
Interkommunaltselska

NORDREISAKOMMUNE
SERVICEKONTORET
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47917haf
DOK

s,rs

Unntatt off. ihht. Offl. § 13, 1. ledd jf.

NordreisakommuneviRådmannen
Postboks174
9156STORSLETT

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
451/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 24.6.2013

emely.bertelsenQPkomrevnord.no

OPPSUMMER1NG ÅRSREGNSKAPET 2012

Vår revisjon av arsregnskapet for 2012 ble avsluttet med revisjonsberetning avgitt 6.5.2013.
Revisjonsberetningen hadde 1 forbehold og 2 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 2013.

Feil eller mangler som fikk konsekvenser for revisjonsberetningen for 2012 er omtalt
revisjonsbrev nr 5 (2010) og revisjonsbrev 9 (2012) og vil ikke bli kommentert her.

Notero årsberetnin en
Arsberetningen 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 rned et sammendrag av opplysninger som er gitt i innledningen i regnskaps-
dokumentet, eksempelvis opplysninger om årsak til budsjettavvik på hovedoversikts nivå, dvs
avvikene som fremkommer i regnskapsskjemaene 1A, 1B,2A og 2B og økonomiske
oversikter.

Noter kan forbedres. Opplysninger om interkommunale samarbeid og overføringer til/fra
samarbeidet der kommunen cr hovedkontor, kan med fordel tas inn som en egen note. For
anleggsmidler (varige driftsmidler) vurdert etter regnskapsforskriften § 8 bør det i tillegg til
økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan også opplyses om anskaffelseskost, tilgang
og avgang, årets samlede av- og nedskrivninger og balanseført verdi. Vi henviser til
Kommunal regnskapsstandard (KRS)nr 6 —Noter og årsberetning og NKRF's
regnskapstnappe. Sistnevnte gir gode forslag til oppsett av noter. NKRF's regnskapsmappe
anbefales tatt i bruk i Nordreisa kommune da denne også inneholder gode sjekldister for
kommunens egen kvalitetssikting og dokumentasjon av det totale årsoppgjøret.

Budsjett
Avdrag på lån og mottatte avdrag på utlån (begge investeringsregnskap) mangler budsjett i
2012. Vi registrer at dette er på plass fra 2013. Overføringer fra drifts- til investerings-
regnskapet skal budsjetteres. Her skal tilsvarende budsjettering også finnes i investerings-
regnskapet (overføring fra drift).

Det var ikke budsjettert med avskrivninger i 2012. Vi registrerer at dette er på plass i 2013.

Besaksadresse: PostacIresse: Avdelin skontor: Telefon: o anisas'onsnurnmer:
Sjøgt 3 Postboks823 Tromsø, Finnsnes,Narvik 77 04 1400 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.kenarevnord no post@kornrevnord.no
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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 kommunene 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 for hver periodeslutt skal kunne utarbeides i ettertid. I deres svar på
oppsummering 2011 har vi fått opplyst at det jobbes med disse rutinene i Nord-Troms og at
dette vil være på plass i 2013. Vi ber opplyst om status.

Balansere nska et —Man lende avstemmin er o dokumentas'oner

S ke en efordrin er:
Balansekontoer for sykepengefordringer mangler avstemminger pr. 31.12.12 følgende:
Konto 213610001 Refusjoner fra NAV kr 1 723 931,15
Konto 213610003 Interimskonto sykepenger —140 377,95
Konto 213610006 Fordring sykepenger (gammel) 73 889,00
Rutiner for avstemming av sykepengefordringer er fortsatt et område kommunen ikke har fått
på plass. Nå har flere kommuner etablert samme regnskapssystem og lønnssystem og vi
anbefaler at kommunen medvirker til å få avstemminger av sykepengefordringer på plass
f.eks ved samarbeid med andre kommuner som har etablert rutiner på området.

Formidlingslån:

Balansekonto for formidlingslån, konto 222890001 viser kr 75 215 342,63 har
avstemmingsdifferanse mot Lindorff (innfordring) som viser kr 75 580 561,28 v/periodeslutt
31.12.12.. Lånesaldo i kommunens balanse viser lavere beløp enn det som fremkommer i
utskriften fra Lindorff. Avstemmingsdokumentasjon skal foreligge ved regnskapsavslutning
og eventuelle differanser skal være klarlagt.

Bundne driftsfond:
Kontogruppe 51 Bundne driftsfond viser kontoer uten bevegelse gjennom flere år. Det er ikke
fremlagt dokumentasjon som viser at fondene er bundne. Totalt beløp på bundne driftsfond er
på 15 mill. Av dette er totalt 5,8 mill ikke dokumentert. 2,9 mill av de bundne driftsfondene
har stått uten bevegelse i flere år. Disse kontoene skal på lik linje med andre balansekontoer
være avstemt og det skal foreligge dokumentasjon på hvorfor midlene er avsatt. Vi anbefaler
økonomiavdelingen å innhente dokumentasjoner på fondene fra de respektive avdelingene der
fondene er oppstått. Dersom det ikke kan fremlegges dokumentasjoner som tilsier at fondene
er bundet, må de inntektsføres i regnskapet, eventuelt må det bli klarlagt om ubrukte midler
skal tilbakeføres til tilskuddsgiver.

I forbindelse med årsavslutningen forutsetter vi at alle balansekontoer, med mindre de er
uvesentlige, er avstemt og dokumentert pr. 31.12.og at postene er vurdert å være reelle og
fullstendige. Jf. bokføringslov og forskrift om dokumentasjonskrav til balansekontoene. Jf
også Norsk bokføringsstandard (NBS) Nr. 5 som nylig er vedtatt.
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Anleggsregister
Rapporter fra anleggsregisteret ble ikke fremskaffet til årsoppgjøret. Rapporter skal kunne
fremlegges som en dokumentasjon til årsoppgjøret. Rapportene bør vise spesifikasjoner som
anskaffelseskost, tidligere avskrivninger, årets avskrivninger og restverdi. Jf. også
bokføringsforskriften om kravet til dokumentasjon av balansen. Et sammendrag av en slik
rapport vil også være et godt grunnlag for note, jf punktet foran under Noter og årsberetning.

Annet 

Balansekonto 23264003 Skattetrekk har en gammel avstemmingsdifferanse på kr 7 321,-.
Korrigering bør foretas i 2013.

Årsoppgaven 2012 fra Sparebank 1 Nord-Norge viser en konto 4740 0957416 Johs Holmbo,
kr 293 380,83. Kontoen tilhører et legat og ikke Nordreisa kommune. Årsoppgaven viser også
en konto 4750 2557692 Halti kr 547,50 som ikke fremkommer av regnskapet.

Vi håper Nordreisa kommune ser på oppsummeringen som et positivt bidrag til at
årsoppgjøret for 2013 kan gjennomføres på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 20. september 2013.
Svar sendes: KomRev NORD IKS, Vestregata 33, 9008 TROMSØ.

Med hilsen

'1E-114(1<d
Emely erte1sen
revisor

Gjenpart: Nordreisa kommune, økonomiavdelingen
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune

Side3av3

Side 214



integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 STORSLETT

Vi ber om at brevet distribueres til:

rådmann/administrasjonssjef

ordfører

flyktningtjenesten/NAV 


Kommunenr: 1942

—1r7

NORDRESAKOMMUNE
sFy,v+CF:KoN-roi-L

tt
;uu2013

DERES REF VÅR REF DATO

08-02367-24.DBE 9.7.2013

Orientering om utnyttelse av vedtaksplaser pr. 2. kvartal 2013

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser til kommunens vedtak om

bosetting av 10 flyktninger i 2013.

For at bosettingsarbeidet skal være forutsigbart for både kommunen og IMDi, og for

å unngå ytterligere opphoping av bosettingsklare personer i mottakene, er det viktig

at det bosettes raskt og jevnt gjennom hele året. IMDi vil derfor holde kommunen

jevnlig orientert om utnyttelsen av vedtaksplassene. Vi viser for øvrig til

kommuneloven § 23 nr. 2 om kommunens plikt til å følge opp kommunale vedtak.

I følge IMDis statistikk har Nordreisa kommune følgende utnyttelse av vedtaksplasser

ved utgangen av 2. kvartal 2013:

Bosatte Utsøkte Budsendte OFF Utn ttelse av vedt. I. i %
10 0 0 100 %

Vi vil takke dere for godt samarbeid om effektiv og rask bosetting av flyktninger, og

ber dere om å se på mulighet for å bosette noen flere i løper av dette året. Det er

rekordmange bosettingsklare personer i mottakene som har fått oppholdstillatelse i

Norge, men har ikke fått tildelt en kommune å flytte til.

Med hilsen

for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Dulo Dizdarevic Dinka Bektesevic

regiondirektør seniorrådgiver
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Til adresseliste

AH,C

Vår dato: 2 5 JUN2013
Vår ref.: NVE 200708247-72, 200707868-83,
200704139-104, 200802147-86, 200900381-84,

200806551-92, 200905585-62, 200805496-87,

200805471-81, 200800901-85, 200802821-83
ksk/smf, stp og hnll

Arkiv: 312

Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandlere:
Siri Merethe Fagerheim

Steinar Pettersen
Hel&I Nathalie Liebig-Larsen
Tlf: 09575

Orientering om NVEs vedtak - Søknader om bygging av 11
småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner

Vi viser til deres høringsuttalelse i en eller flere av følgende småkraftsaker i Nordreisa og Kåfjord
kommuner:

Kraftverk

Melen

So eselva

Søker

Bekk o Strøm AS

Bekk o Strøm AS

Kommune

Kåf ord

Kåf ord

Vedtak

Avsla

Avsla

Badjananjohka Birtavarre Energi Kåfjord Konsesjon




SUS




Søknad om samtykke til
eks ro rias'on er ikke vurdert

Hanske.ohka Småkraft AS Kåf ord Avsla

Nomedal Bekk og Strøm AS Kåfjord Konsesjon





Søknad om samtykke til

eks ro rias'on er avslått

Trollvikelva Fellkraft AS Kåf ord Konses'on

Iselva Bekk o Strøm AS Nordreisa Avsla

Rotsundelva Bekk o Strøm AS Nordreisa Avsla

Kristianelva Bekk o Strøm AS Nordreisa Konses'on

Øvre Tverrelva Bekk o Strøm AS Nordreisa Avslaa

Nedre Tverrelva Ymber AS Nordreisa Konses.on

NVE har fattet vedtak i sakene. Tillatelsene er gitt i medhold av § 8 i vannressursloven. For

Badjananjohka, Nomedal og Trollvikelva kraftverk foreligger det innsigelser fra Sametinget og/eller
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark. Dersom innsigelsene ikke frafaller innen gitt frist, vil

Side 216



Side 2

tillatelsene være å anse som klagesaker og oversendes Olje- og energidepartementet for endelig
avgjørelse.

Nærmere begrunnelse for NVEs vedtak og merknader til vilkår er gitt i Bakgrunn for vedtak som er
publisert på www.nve.no.

Om klage og klagerett

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til

parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse
(hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilse

tel Grun
s ksjonssjef

_

Helen Nathalie Liebig-Larsen

avdelingsingeniør

Adresseliste: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT
Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 OLDERDALEN
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMS0

Sametinget, Åvjovårgeaidnu 50, 9730 KARASJOK / KÅRÅSJOHKA
Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, Bredbuktnesvn. 50 B, 9520 KAUTOKEINO

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Reinbeitedistrikt D-36 Cohklat ja Biertavårri v/Johan Aslak Logje, Måttaluoppal, 9520

KAUTOKEINO
Forum for Natur og Friluftsliv i Troms, FMLA, Postboks 6105, 9291 TROMSØ

Advokatfirmaet Jonassen, postboks 208 Røa, 0701 OSLO
Ymber AS, Bjørklysvingen 3, 9152 SØRKJOSEN

Statnett, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 OSLO
Rotsundelv sportsfiskeforening, v/Astrid Johannessen, Rotsundelvdalen, 9153 ROTSUND
Rotsund og omegn grendelag, v/leder Siv Linda Gamst, 9153 ROTSUND
Hanne Sandøy og Anna Heidi Sandelin, Rotsundelvdalen, 9153 ROTSUND
Peter Andre Berg, Rotsundelvdalen 246, 9153 ROTSUND

Agnes og Arnold Bjørgve, Minde, 9153 ROTSUND
Tove og Sigurd Guttormsen, Alveveien 164, 9016 TROMSØ
Tor Oldervoll, Skattvoll, 9147 BIRTAVARRE

Annfrid Trollvik, Langnes, 9147 BIRTAVARRE
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Torleif Lyngstad, Kåfjorddalsveien 35, 9147 BIRTAVARRE
Håkon Stenvoll, 9147 BIRTAVARRE
Hilbert Parelius Pedersen, Einebakkvegen 38, 9147 BIRTAVARRE
Odd Gunnar Nilsen, 9146 OLDERDALEN
Ellen Olsen, Numedalen, 9146 OLDERDALEN
Greta S. Larsen, Rismovegen 23, 9146 OLDERDALEN
Arne S. H. OIsen, Spellemannsdalen 6, 9180 SKJERVØY
Harry Olsen, Storslett, 9146 OLDERDALEN
Kurt M. Olsen, Storslett, 9146 OLDERDALEN
Helfrid Mathiesen, Soleng, 9146 OLDERDALEN
Gudrun Slettvold, Furusethvn. 126, 1811 ASKIM
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SAKSNR.

DOK.NR.

LØPENR.
ARK.KODE

Bredbåndsfyiket

Protokoll fra ordinær Generalforsamling

Bredbåndsfyiket Troms AS
Org. No. 986 358 013

Kl. 12:00
Torsdag 20. juni 2013

Fylkesrådssalen 5 etg. Fylkeshuset i Tromsø

Bwdbåndstylket froms AS
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Saksliste

Apning av møtet
Valg av møteleder
Valg av referent og person til å underskrive protokoll
Fortegnelse av aksjeeierne på møtet
Godkjennelse av årsregnskap 2012
Revisors beretning for 2012
Godkjennelse av årsberetning for 2012
Disponering av års resultat
Øking av prisene
Fastsettelse av styrets honorarer
Fastsettelse av revisors honorarer
Valg av revisor
Valg av styre
Valgkomite
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SAK 1/13: APNING AV MØTET
Møtet ble epnet av styreleder Paul Dahlø
lnnkalling godkjent uten innsigelser.

SAK 2/13: VALG AV MØTELEDER
Styreleder Paul Dahlø ble valgt som møteleder .

SAK 3/13: VALG AV REFERENT OG PERSON TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Daglig leder Dag-Kjetil Hansen ble valgt som referent.
Jan Eirik Nordahl fra Lenvik og Willy Ørnebakk Troms fylkeskommune ble valgt til a signere
protokollen.

SAK 4/13: FORTEGNELSE AV AKSJEEIERE PA MØTET

Aksjeeiere Tilst. Fullm. Representert ved Ant. aksjer Ant. stemmer

Kvænangen Nei





Nordreisa Nei





Skjervøy Nei





Käfjord Nei





Storfjord Nei





Lyngen Nei





Karlsøy Ja




Hanny Ditlefsen 16 000 16 000
Tromsø Nei





Balsfjord Ja Ja Hans Hugo Henriksen 16 000 16 000
Melselv Ja Ja Lars Aspelund 16 000 16 000
Bardu Nei





Salangen Nei





Lavangen Nei





Gratangen Nei





Lenvik Ja Ja Jan Eirik Nordahl 16 000 16 000
Berg Nei





Torsken Nei





Tranøy
lbestad

Nei
Nei





Harstad Nei





Kvæfjord Nei





Dyrøy Nei





Sørreisa Ja




Paul Dahlø 16 000 16 000
Skenland Nei





Troms fylkeskommune Ja




Willy Ørnebakk 1 600 000 1 600 000

TOTALT





1 680 000 1 680 000

84,7 °/0av aksjene er representert på generaIforsamlingen.
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SAK 5/13: ARSREGNSKAP 2012
Styreleder gjennomgikk årsregnskap, balanse og noter.

Vedtak:
Generalforsamlingen i Bredbandsfylket Troms AS godkjenner Arsregnskap for 2012, med
resultatregnskap, balanse og noter

SAK 6/13: REVISJONSBERETNING FOR 2012
Styreleder gjennomgikk revisjonsberetning for 2012.

Vedtak:
Generatforsamlingen i Bredbandsfylket Troms AS tar revisjonsberetningen for 2012 til etterretning.

SAK 7/13: ARSBERETNING 2012
Styreleder gjennomgikk til Arsberetning for 2012.

Vedtak:
Generalforsamlingen i Bredbandsfylket Troms AS godkjenner styrets årsberetning for 2012.

SAK 8/13: DISPONERING AV ARS RESULTAT FOR 2012
Styret foreslar at årets underskudd på kr.- 4.750.660, - dekkes av annen egenkapital.

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamtingen i Bredbandsfylket Troms AS vedtar at arets underskudd for 2012
på kr. -4 750 660,- dekkes av annen egenkapital.

SAK 9113:Øking av prisene
I henhold til SSB statistikker har prisstigningen siden 2004 vært på 19,4% Prisene pa tjenestene fra
Bredbåndsfylket har ikke vært indeksregulert siden etabIeringen av selskapet. Det jobbes med en
refinansiering av selskapet. Som en del av dette arbeidet ser styret på muligheter for å indeksregulere
prisene på selskapets tjenester.

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS vedtar at styret kan øke prisene på tjenestene til
eierne med inntil 20 %. Styret bes avvente vedtak til spørsmalet om refinansiering er avklart.

SAK 10/13: FASTSETTELSE AV STYRETS HONORARER
Pa generalforsamlingen i 2012 ble det vedtatt følgende styrehonorar.

Styreleder. En fast godtgjørelse pa Kr. 30.000 pluss en godtgjørelse på Kr. 3.000,- pr.
møte

Styremedlemmer En fast godtgjørelse pa Kr. 15.000 pluss en godtgjørelse pa Kr. 2.000,- pr.
møte.
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Saken legges fram uten forslag til vedtak fra styret.

Vedtak: Styrehonorar utbetales uendret og i samsvar med vedtaket i 2012

SAK 11/13: FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

Styrets forslag til vedtak: Revisors honorar for 2012 dekkes etter regning med kr. 43.500, - eks mva
for ordinær revisjon av regnskapet og med 29.000,- eks mva for attestasjoner av andre
revisjonspliktige prosjekter og med 14.000,- eks mva for annen bistand.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 12/13: VALG AV REVISOR
Revisor for 2012 har vært Frode Danielsen i PWC Tromsø.

Styret foreslår at Frode Danielsen i PWC Tromsø velges som selskapets revisor for 2013.

Vedtak:
Generalforsamlingen i Bredbandsfylket Troms AS vedtar at Frode Danielsen i PWC Tromsø skat være
selskapets revisor i 2013.

SAK 13113:VALG AV STYRE
Valgkomiteens innstilling, aksjonæravtalens pkt. 4.1, 1. ledd og pkt 4.2,. Vedlegg 1 og 2 til denne

saken.

To av styrets mediemmer er på valg. Dette er:

Lillian Mathisen Sund

Sigurd Sjursen

Valgkomiteens innstilling er gjenvalg på begge.

Styrets forslag til vedtak, basert på valgkomiteens innstilling ;

Generalforsamlingen i Bredbandsfylket Troms AS har valgt følgende representanter til styret

Lillian Mathisen Sund, styremedlem (2år)
Sigurd Sjursen, styremedlem(2 år)

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 14/13: VALG AV VALGKOMITE
Generalforsamlingen velger en valgkomite besteende av 3 medlemmer som har som oppgave a

komme frem med kandidater til de "eksterne" styrepostene. Valgkomiteen består av tre medlemmer
som velges for tre år av gangen, og slik at ett medlem er på valg hvert ar Ved oppstart av selskapet

skal de tre oppnevnte medlemmene ha en funksjonstid pa henholdsvis ett, to og tre ar.
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Valgkomiteen består i dag av følgende.
Kent Gudmundsen, Troms fylkeskommune har funksjonstid ut 2015
Randi Lillegård. Midt —Tromsregionråd har funksjonstid ut 2014.
Sølvi Jensen, Nord —Tromsregionråd har funksjonstid ut 2013.

Styrets kommentar:
I henhold til selskapets aksjonæravtale skal det velges en valgkomitå som skal innstille eksterne
kandidater til styret. Sølvi Jensen fra Lyngen kommune er på valg i år.

Det ble i møtet foreslått gjenvalg på Sølvi Jensen frå Lyngen kommune med funksjonstid ut 2016.

Vedtak: Foreslått gjenvalg ble enstemmig vedtatt.

Jan-Eirik NordahlWilly Ørnebakk
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Deresref: Vårref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
460/EB EmelyBertelsen 77 60 05 06 20.8.2013

emely.bertelsen@komrevnord.no

REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR
MERVERDIAVGIFT 3. TERMIN 2013

Vi har revidert Nordreisa kommunes kompensasjonsoppgave for 3. termin 2013 som viser et
kompensasjonsberettiget beløp på kr 2 547 852. Oppgaven er utarbeidet av ledelsen på
bakgrunn av lov om kompensasjon for merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
og tilhørende forskrift.

Ledelsens ansvar for oppstillingen
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av kompensasjonsoppgaven i samsvar med lov om
kompensasjon for merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. og tilhørende forskrift,
og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en
oppgave som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om kompensasjonsoppgaven på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk i Norge, herunder
internasjonale revisjonsstandarder. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at oppstillingen ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i kompensasjonsoppgaven. De valgte handlingene avhenger av revisors
skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at kompensasjonsoppgaven inneholder
vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering
tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av
kompensasjonsoppgaven med det formål å utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de
anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige.

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

Beasksadresse: Postadresse: Avde ' tor: Telefon: Telefaks: nisas- nsnumnser:
Sjøgt. 3 Postboks 823 Tromsø, Fmnsnes, Narvik 77 G4 14 00 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland,Storslett
wwwkomrevnordno post@komrevnordmo
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Grunnlag for konklusjon med forbehold
Nordreisakommuneharbokførtutgiftertil prosjekteringog planleggingav HaltiILIfølge
opplysningerfrakommunenskaldetteværeet byggeprosjektsom er mentdelvis til brukav
kommunenselv og delvis for utleie til andre.De påløpteutgifteneerbokførtmedkode for
momskompensasjon.Revisjonentarforbeholdom rettentil momskompensasjonpå delerav
de påløpteutgiftene.

Vi visertil Nordreisakommunesbrevav 20.8.2013 til SkattNordderproblemstillingener
belyst.Kommunenharbedt om en vurderingav om de hartolketregelverketrett.

Konklusjon
Etter vår mening er Nordreisa kommune omfattet av kompensasjonsordningen. Det oppgitte
beløpet er kompensasjonsberettiget i samsvar med lov om kompensasjon for merverdiavgift
for kommuner, fylkeskommuner mv. og tilhørende forskrift, med unntak av det som omfattes
av forbeholdet som er omtalt i avsnittet "Grunnlagfor konklusjon medforbehold".

Begrenset distribusjon
Kompensasjonsoppgaven er utarbeidet for å hjelpe kompensasjonsberettigede enheter med å
oppfylle Skatteetatens krav. Som et resultat av dette, anses ikke kompensasjonsoppgaven å
være egnet til andre formål. Vår uttalelse er beregnet på Nordreisa kommune og Skatteetaten.

.,'Ili dili
Emely Bertelsen
Revisor

Kopi: Skatt Nord
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Nordreisa kommune
Postboks 174
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Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
454/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 14.6.2013

Emely.bertelsen@komrevnord.no

REGNSKAP 2012 FOR JOHANNES HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU OVIDIA
FREDRIKKE LYNGS LEGAT

Vedlagt oversendes revisjonsberetningen for 2012.

Formålet med stiftelsen er følgende: sitat fra statutter; "..anvendelse til beste for befolkningen
på Uløy, Follesøy og indre Rotsund fra Ravelseidet til Spåkenes, så som til hjelp for verdige
trengende som ikke har offentlig understøttelse, til hjelp for ungdom for videre utdannelse, til
opprettelse av gamlehjem, til fremme av jordbruket i ovennevnte distrikt, eller lignende", sitat
slutt.

Det har ikke vært utdelinger i perioden 2006 — 2012. Revisjonen har derfor også i
revisjonsberetningen for 2012 tatt forbehold om stiftelsen forvaltes i samsvar med formål og
vedtekter.

Bankkonto for legatet står i Nordreisa kommunes navn. Legatet er ikke en del av Nordreisa
kommune og bankkontoen bør stå i legatets eget navn.

Med hilsen

o VYV vv.L.Jr

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Or anisas'onsnummer:
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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Til styret for Johannes Holmboe Giæver
og hustru Ovidia Fredrikke Lyngs legat

REVISORSBERETNING

Uttalelseom årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Johannes Holmboe Giæver og hustru Ovidia Fredrikke Lyngs legat,
som består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 5 828,-,
noteopplysninger og årsmelding for regnskapsåret avsluttet per denne datoen.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner

nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har

gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
rnisligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den inteme 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 å gi uttrykk for en

mening om effektiviteten av stiftelsens inteme kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

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

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Johannes Holmboe Giæver og hustru Ovidia Fredrikke Lyngs legat per 31.

desember 2012 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Or anisas'onsnummer:
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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Uttalelserom øvrigeforhold

Konklusjon om årsberetningen

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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

Konklusjon med forbehold om utdelinger og forvaltning

Formålet med stiftelsen er følgende: sitat fra statutter; "..anvendelse til beste for befolkningen på Uløy,
Follesøy og indre Rotsund fra Ravelseidet til Spåkenes, så som til hjelp for verdige trengende som ikke
har offentlig understøttelse, til hjelp for ungdom for videre utdannelse, til opprettelse av gamlehjem, til
fremme av jordbruket i ovennevnte distrikt, eller lignende", sitat slutt.

Det har ikke vært utdelinger i perioden 2006 —2012. Vi tar derfor forbehold om stiftelsen forvaltes i
samsvar med formål og vedtekter.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi, med
unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov,
stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Andre forhold

I legatets årsmelding, 3. avsnitt er det opplyst at legatet ikke vil bli videreført i sin nåværende form
kommende år og at prosessen med å avvikle legatet vil bli igangsatt.

Tromsø, 14. juni 2013.

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
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Nordreisa kommune
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Deres ref: Vår ref:Saksbehandler:Telefon:
4531EBEmely Bertelsen77 60 05 06

Emely.bertelsen@komrevnord.no

Dato:
14.6.2013

REGNSKAP 2012 FOR P. B. LUNDS LEGAT

Vedlagt oversendes revisjonsberetningen for 2012.

Formålet med stiftelsen er følgende: sitat fra statutter; "..anvendes som stipend til personer fra
Nordreisa kommune som tar utdanning innen helse- og sosialsektoren", sitat slutt.

Det har ikke vært utdelinger i perioden 2006 —2012. Revisjonen har derfor også i 2012 tatt
forbehold i revisjonsberetningen om stiftelsen forvaltes i samsvar med formål og vedtekter.

Det er en differanse på kr 50,- mellom regnskap og bankutskriften. Feilen oppsto i 2011.
Denne bør korrigeres i 2013.

Med vennlig hilsen

 D G vw0

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

Besøksadresse:Postadresse:Avdelin skontor:Telefon:

Sjøgt3Postboks 823Tromsø, Finnsnes,Narvik 77 04 14 00
HARSTAD9488 HARSTADSortland, Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no 
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Til styret for P. B. Lunds legat

REVISORSBERETNING

Uttalelseom årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for P. B. Lunds legat, som består av balanse per 31. desember 2012,
resultatregnskap som viser et overskudd på kr 3 202,- noteopplysninger og årsmelding for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner

nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har

gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den inteme 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 å gi 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 er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

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

konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til P. B. Lunds legat per 31. desember 2012 og av resultatet for regnskapsåret

som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Or anisas'onsnummer:
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 Side 231



Uttalelserom øvrigeforhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og
er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon med forbehold om utdelinger og forvaltning

Formålet med stiftelsen er følgende: sitat fra statutter; "..anvendes som stipend til personer fra

Nordreisa kommune som tar utdanning innen helse- og sosialsektoren", sitat slutt.

Det har ikke vært utdelinger i perioden 2006 —2012. Vi tar derfor forbehold om stiftelsen forvaltes i
samsvar med formål og vedtekter.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi, med

unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov,
stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Andre forhold

I legatets årsmelding, 2. avsnitt er det opplyst at legatet ikke vil bli videreført i sin nåværende form
kommende år og at prosessen med å avvikle legatet vil bli igangsatt.

Tromsø, 14. juni 2013.

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
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Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Nr. Vår ref Dato

H-3/13 2013000600 - 8 25.06.2013

Kommuneproposisjonen 2014 og Revidert nasjonalbudsjett 2013

Dette brevet orienterer om Stortinget si handsaming av Kommuneproposisjonen 2014 (Prop.
146 S (2012-2013)), jf. Innst. 500 S (2012-2013) frå Stortinget sin kommunal- og
forvaltningskomit. Samstundes med kommuneproposisjonen la regjeringa fram Revidert
nasjonalbudsjett 2013 (Meld. St. 2 (2012-2013)) og forslag til løyvingsendringar for 2013 i
Prop. 149 S (2012-2013), jf. Innst. 470 S (2012-2013). Stortinget fatta vedtak om desse
sakene 20. og 21. juni 2013.

Innstillingane frå kommunal- og forvaltningskomiteen og finanskomiteen og referat frå
stortingsdebattane 20. og 21. juni er tilgjengelege på Stortinget sine nettsider:
www.stortineFet.no.

1. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2014

Hovudtrekka i det økonomiske opplegget for 2014 er følgjande:

Realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter på mellom 6 og 6 1/2mrd. kroner i
2014. Veksten er rekna frå anslått inntektsnivå i 2013 i Revidert nasjonalbudsjett 2013.
Realvekst i kommunesektoren sine frie inntekter i 2014 på mellom 5 og 5 1/2mrd. kroner.
Av veksten i frie inntekter skal 1 mrd. kroner fordelast til fylkeskommunane. I Nasjonal
transportplan 2014-23 er det satt av 10 mrd. kroner i planperioden til fornying og
opprusting av fylkesvegane. 1/2mrd. kroner av veksten i frie inntekter til
fylkeskommunane er innfasing av desse midlane i 2014. Midlane vert gitt som
rammetilskot med ei særskild fordeling i inntektssystemet (tabell C). Fordelinga av

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 24 27 35
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midlane vert lagt fram i statsbudsjettet 2014.
Resterande del av inntektsveksten, mellom 4 og 41/2mrd. kroner, går til kommunane. Av
denne veksten er 180 mill, kroner grunngjeve i behovet for å styrkje helsestasjons- og
skulehelsetenesta.
Skjønnsramma for 2014 er fastsett til 2 653 mill, kroner i tråd med forslaget i
kommuneproposisjonen.

Regjeringa legg fram endeleg framlegg til inntektsrammer for kommunesektoren i
statsbudsjettet for 2014 (Prop. 1 S (2013-2014)).

2. Revidert nasjonalbudsjett 2013

2.1 Endringar i rammetilskotet til kommunar i 2013 (budsjettkap. 571)

Regjeringa sitt forslag til endringar i Revidert nasjonalbudsjett 2013 vart vedteke i Stortinget
21. juni 2013. I vedlegg I er kommunevis fordeling av rammetilskotet i 2013 etter
stortingshandsaminga vist.

Ved behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett 2013 vedtok Stortinget å auke
minimumstilskotet til ikkje-kommunale barnehagar til 96 prosent av gjennomsnittleg
offentleg finansiering av kommunale barnehagar. Endringa gjeld frå 1. august i år.
Rammetilskotet til kommunane vert auka med 60,5 millionar kroner. Endringane vert
føretekne i innbyggjartilskotet (kap. 571, post 60). Endringane vil i sin heilskap gjerast på
juli-terminen av rammetilskotet.

Forklarin til vedle 1

Kolonne 1:
Rammetilskot til kommunane etter saldert budsjett 2013 (jf. brev av 8. januar 2013).

Kolonne 2:
Endringar i Revidert nasjonalbudsjett 2013. Innbyggjartilskotet vert auka med 60,5 mill.
kroner til opptrapping av minimumstilskotet til ikkje-kommunale barnehagar.

Kolonne 3:
Rammetilskotet til kommunane i 2013 inkludert endringa i Revidert nasjonalbudsjett 2013.

3. øyremerka tilskot

Når det gjeld løyvingsendringar i øyremerka tilskot for 2013, sjå vedlegg 2.
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4. Statsbudsjettet 2014

Prop.1 S (2013-2014)vertetterplanenlagt frammåndag14.oktober2013.

Medhelsing

ThorBernstrøm(e.f.)
avdelingsdirektør

MelissaEdvardsen
seniorrådgivar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur
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Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene etter RNB 2013

Komnnune Rammetilskudd

statsbudsjett 2013

(1000 kr)

Endring rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

Rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

0101 Halden




652 195




322




652 517

0104 Moss




623 613




341




623 954

0105 Sarpsborg 1 188 704




592 1 189 296

0106 Fredrikstad 1 623 473




817 1 624 290

0111 Hvaler




90 870




41




90 911

0118 Aremark




53 443




14




53 457

0119 Marker




89 949




30




89 979

0121 Rømskog




33 225




6




33 231

0122 Trøgstad




132 452




56




132 508

0123 Spydeberg




127 553




65




127 618

0124 Askim




319 505




175




319 680

0125 Eidsberg




268 959




114




269 073

0127 Skiptvet




92 564




42




92 606

0128 Rakkestad




214 272




79




214 351

0135 Råde




151 814




74




151 888

0136 Rygge




304 159




149




304 308

0137 Våler




101 260




62




101 322

0138 Hobøl




107 642




54




107 696

0211 Vestby




314 136




216




314 352

0213 Ski




591 180




385




591 565

0214 Ås




358 960




247




359 207

0215 Frogn




293 225




176




293 401

0216 Nesodden




349 528




236




349 764

0217 Oppegård




519 648




345




519 993

0219 Bærum 2 551 504 1 611 2 553 115

0220 Asker 1 197 837




767 1 198 604

0221 Aurskog-Høland




322 976




163




323 139

0226 Sørum




346 739




229




346 968

0227 Fet




204 564




137




204 701

0228 Rælingen




295 247




218




295 465

0229 Enebakk




225 916




146




226 062

0230 Lørenskog




623 766




418




624 184

023 1 Skedsmo




984 674




619




985 293

0233 Nittedal




448 037




292




448 329

0234 Gjerdrum




140 400




84




140 484

0235 Ullensaker




652 203




450




652 653

0236 Nes




409 079




211




409 290

0237 Eidsvoll




461 556




273




461 829

0238 Nannestad




247 045




135




247 180

0239 Hurdal




76 130




25




76 155

030 1 Oslo 11 814 724 8 509 11 823 233

0402 Kongsvinger




389 090




170




389 260

0403 Hamar




616 642




313




616 955

0412 Ringsaker




709 054




355




709 409

0415 Løten




163 086




75




163 161

0417 Stange




414 602




202




414 804
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Kommune

0418 Nord-Odal

0419 Sør-Odal

0420 Eidskog

0423 Grue

0425 Åsnes

0426 Våler

0427 Elverum

0428 Trysil

0429 Åmot

0430 Stor-Elvdal

0432 Rendalen

0434 Engerdal

0436 Tolga

0437 Tynset

0438 Alvdal

0439 Folldal

0441 Os

0501 Lilleharnmer

0502 Gjøvik

0511 Dovre

0512 Lesja

0513 Skjåk

0514 Lom

0515 Vågå

0516 Nord-Fron

0517 Sel

0519 Sør-Fron

0520 Ringebu

0521 Øyer

0522 Gausdal

0528 Østre Toten

0529 Vestre Toten

0532 Jevnaker

0533 Lunner

0534 Gran

0536 Søndre Land

0538 Nordre Land

0540 Sør-Aurdal

0541 Etnedal

0542 Nord-Aurdal

0543 Vestre Slidre

0544 Øystre Slidre

0545 Vang

0602 Drammen

0604 Kongsberg

0605 Ringerike

0612 Hole

Rammetilskudd

statsbudsjett 2013

(1000 kr)

140 339

179 057

183 387

154 244

220 444

115 903

447 448

196 818

138 932

85 801

75 584

58 404

62 133

168 688

78 884

57 641

72 629

565 193

615 260

81 800

76 654

67 817

71 181

116 346

146 818

167 754

91 341

130 715

118 549

162 818

341 607

279 804

143 374

187 745

326 259

159 282

183 805

109 204

57 591

147 916

63 644

92 910

58 682

1 359 315

533 982

609 575

133 679

Endring rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

43

68

50

36

52

30

224

61

43

23

18

10

17

65

24

16

17

303

311

19

24

20

19

37

47

53

33

41

49

61

135

122

67

101

133

48

64

28

12

58

23

31

13

768

324

295

79

Rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

140 382

179 125

183 437

154 280

220 496

115 933

447 672

196 879

138 975

85 824

75 602

58 414

62 150

168 753

78 908

57 657

72 646

565 496

615 571

81 819

76 678

67 837

71 200

116 383

146 865

167 807

91 374

130 756

118 598

162 879

341 742

279 926

143 441

187 846

326 392

159 330

183 869

109 232

57 603

147 974

63 667

92 941

58 695

1 360 083

534 306

609 870

133 758
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Kom mune

0615 Flå

0616 Nes

0617 Gol

0618 Hemsedal

0619 Ål

0620 Hol

0621 Sigdal

0622 Krødsherad

0623 Modum

0624 øvre Eiker

0625 Nedre Eiker

0626 Lier

0627 Røyken

0628 Hurum

0631 Flesberg

0632 Rollag

0633 Nore og Uvdal

0701 Horten

0702 Holmestrand

0704 Tønsberg

0706 Sandefjord

0709 Larvik

0711 Svelvik

0713 Sande

0714 Hof

0716 Re

0719 Andebu

0720 Stokke

0722 Nøtterøy

0723 Tjøme

0728 Lardal

0805 Porsgrunn

0806 Skien

0807 Notodden

0811 Siljan

0814 Bamble

0815 Kragerø

0817 Drangedal

0819 Nome

0821 Bø

0822 Sauherad

0826 Tinn

0827 Hjartdal

0828 Seljord

0829 Kviteseid

0830 Nissedal

0831 Fyresdal

Rammetilskudd

statsbudsjett 2013

(1000 kr)

43 050

91 497

122 429

68 328

131 309

103 210

109 265

62 266

291 584

373 381

487 664

513 320

399 180

200 748

82 623

60 656

82 867

567 523

218 850

865 188

972 743

959 959

141 112

201 710

88 101

218 477

129 902

236 169

458 390

105 844

69 425

743 307

1 116 602

321 903

65 202

286 198

258 235

132 304

182 605

142 352

111 933

174 087

62 803

90 049

81 857

53 510

52 819

Endring rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

8

29

47

29

48

38

33

21

131

201

281

314

256

94

31

12

20

290

112

472

478

470

66

107

33

114

61

135

244

47

25

376

573

134

29

150

100

37

62

67

40

55

13

30

21

15

14

Rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

43 058

91 526

122 476

68 357

131 357

103 248

109 298

62 287

291 715

373 582

487 945

513 634

399 436

200 842

82 654

60 668

82 887

567 813

218 962

865 660

973 221

960 429

141 178

201 817

88 134

218 591

129 963

236 304

458 634

105 891

69 450

743 683

1 117 175

322 037

65 231

286 348

258 335

132 341

182 667

142 419

111 973

174 142

62 816

90 079

81 878

53 525

52 833
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Kommune Rammetilskudd

statsbudsjett 2013

(1000 kr)

Endring rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

Rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

0833 Tokke




69 831




23




69 854

0834 Vinje




99 294




38




99 332

0901 Risør




177 264




70




177 334

0904 Grimstad




450 347




265




450 612

0906 Arendal




895 836




508




896 344

0911 Gjerstad




83 339




23




83 362

0912 Vegårshei




71 085




25




71 110

0914 Tvedestrand




152 170




62




152 232

0919 Froland




134 093




70




134 163

0926 Lillesand




218 315




131




218 446

0928 Birkenes




129 952




67




130 019

0929 Åmli




76 507




15




76 522

0935 Iveland




50 435




13




50 448

0937 Evje og Hornnes




95 140




40




95 180

0938 Bygland




52 926




9




52 935

0940 Valle




45 825




12




45 837

0941 Bykle




34 166




12




34 178

1001 Kristiansand 1 718 939 1 058 1 719 997

1002 Mandal




350 442




187




350 629

1003 Farsund




219 900




102




220 002

1004 Flekkefjord




243 733




95




243 828

1014 Vennesla




312 012




165




312 177

1017 Songdalen




142 713




82




142 795

1018 Søgne




222 697




137




222 834

1021 Marnardal




81 453




27




81 480

1026 Åseral




39 744




8




39 752

1027 Audnedal




63 121




16




63 137

1029 Lindesnes




128 478




60




128 538

1032 Lyngdal




198 647




101




198 748

1034 Hægebostad




60 269




19




60 288

1037 Kvinesdal




162 643




63




162 706

1046 Sirdal




63 140




21




63 161

1101 Eigersund




314 284




178




314 462

1102 Sandnes 1 368 527




999 1 369 526

1103 Stavanger 2 446 427 1 728 2 448 155

1106 Haugesund




764 252




436




764 688

1111 Sokndal




95 397




39




95 436

1112 Lund




94 855




40




94 895

1114 Bjerkreim




82 753




38




82 791

1119 Hå




368 321




249




368 570

1120 Klepp




369 514




258




369 772

1121 Time




347 020




247




347 267

1122 Gjesdal




234 199




154




234 353

1124 Sola




496 271




364




496 635

1127 Randaberg




227 399




145




227 544

1129 Forsand




49 837




17




49 854

1130 Strand




267 123




151




267 274
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Kommune

1133 Hjelmeland

1134 Suldal

1135 Sauda

1141 Finnøy

1142 Rennesøy

1144 Kvitsøy

1145 Bokn

1146 Tysvær

1149 Karmøy

1151 Utsira

1160 Vindafjord

1201 Bergen

1211 Etne

1216 Sveio

1219 Bømlo

1221 Stord

1222 Fitjar

1223 Tysnes

1224 Kvinnherad

1227 Jondal

1228 Odda

1231 Ullensvang

1232 Eidfjord

1233 Ulvik

1234 Granvin

1235 Voss

1238 Kvam

1241 Fusa

1242 Samnanger

1243 Os

1244 Austevoll

1245 Sund

1246 Fjell

1247 Askøy

1251 Vaksdal

1252 Modalen

1253 Osterøy

1256 Meland

1259 Øygarden

1260 Radøy

1263 Lindås

1264 Austrheim

1265 Fedje

1266 Masfjorden

1401 Flora

1411 Gulen

1412 Solund

Rammetilskudd

statsbudsjett 2013

(1000 kr)

85 924

119 693

137 635

100 306

124 181

28 416

36 189

254 323

870 368

22 194

237 427

5 256 023

117 273

141 130

309 118

389 740

90 598

94 871

359 467

48 359

187 882

117 318

32 306

46 615

40 411

353 093

240 501

117 981

73 788

386 483

136 555

151 443

468 974

594 725

131 687

22 463

184 925

172 317

106 612

131 186

347 820

76 760

35 086

61 316

303 634

89 759

41 057

Endring rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

39

43

50

34

74

5

10

143

514

2

101

3 272

46

72

150

230

33

26

147

10

61

34

9

12

7

152

86

42

26

267

67

93

321

412

43

4

80

109

57

54

193

24

4

18

139

21

6

Rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

85 963

119 736

137 685

100 340

124 255

28 421

36 199

254 466

870 882

22 196

237 528

5 259 295

117 319

141 202

309 268

389 970

90 631

94 897

359 614

48 369

187 943

117 352

32 315

46 627

40 418

353 245

240 587

118 023

73 814

386 750

136 622

151 536

469 295

595 137

131 730

22 467

185 005

172 426

106 669

131 240

348 013

76 784

35 090

61 334

303 773

89 780

41 063
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Kommune Rammetilskudd

statsbudsjett 2013

(1000 kr)

Endring rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

Rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

1413 Hyllestad 57 313 10 57 323

1416 Høyanger 128 888 38 128 926

1417 Vik 88 403 27 88 430

1418 Balestrand 55 814 14 55 828

1419 Leikanger 63 097 28 63 125

1420 Sogndal 164 914 86 165 000

1421 Aurland 50 665 16 50 681

1422 Lærdal 69 032 24 69 056

1424 Årdal 131 138 52 131 190

1426 Luster 147 000 53 147 053

1428 Askvoll 100 788 28 100 816

1429 Fjaler 101 288 30 101 318

1430 Gaular 89 804 33 89 837

1431 Jølster 99 668 39 99 707

1432 Førde 286 562 181 286 743

1433 Naustdal 86 540 29 86 569

1438 Bremanger 140 426 38 140 464

1439 Vågsøy 167 308 70 167 378

1441 Selje 90 333 24 90 357

1443 Eid 150 509 71 150 580

1444 Hornindal 49 003 12 49 015

1445 Gloppen 176 374 59 176 433

1449 Stryn 195 044 82 195 126

1502 Molde 520 364 294 520 658

1504 Ålesund 874 142 554 874 696

1505 Kristiansund 529 487 268 529 755

1511 Vanylven 111 447 26 111 473

1514 Sande 87 357 21 87 378

1515 Herøy 207 332 96 207 428

1516 Ulstein 181 735 92 181 827

1517 Hareid 115 279 60 115 339

1519 Volda 211 814 104 211 918

1520 Ørsta 254 666 126 254 792

1523 Ørskog 66 270 27 66 297

1524 Norddal 66 838 17 66 855

1525 Stranda 125 322 45 125 367

1526 Stordal 46 075 12 46 087

1528 Sykkylven 181 612 90 181 702

1529 Skodje 109 731 65 109 796

1531 Sula 208 071 115 208 186

1532 Giske 185 171 99 185 270

1534 Haram 224 398 94 224 492

1535 Vestnes 150 353 60 150 413

1539 Rauma 201 037 75 201 112

1543 Nesset 94 803 28 94 831

1545 Midsund 71 393 21 71 414

1546 Sandøy 52 498 14 52 512
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Kommune

1547 Aukra

1548 Fræna

1551 Eide

1554 AverØy

1557 Gjemnes

1560 Tingvoll

1563 Sunndal

1566 Surnadal

1567 Rindal

1571 Halsa

1573 Smøla

1576 Aure

1601 Trondheim

1612 Hemne

1613 Snillfjord

1617 Hitra

1620 Frøya

1621 Ørland

1622 Agdenes

1624 Rissa

1627 Bjugn

1630 Åfjord

1632 Roan

1633 Osen

1634 Oppdal

1635 Rennebu

1636 Meldal

1638 Orkdal

1640 Røros

1644 Holtålen

1648 Midtre Gauldal

1653 Melhus

1657 Skaun

1662 Klæbu

1663 Malvik

1664 Selbu

1665 Tydal

1702 Steinkjer

1703 Namsos

171 1 Meråker

1714 Stjørdal

1717 Frosta

171 8 Leksvik

171 9 Levanger

1721 Verdal

1724 Verran

1725 Namdalseid

Rammetilskudd

statsbudsjett 2013

(1000 kr)

89 758

229 870

99 260

134 704

89 808

102 595

183 270

163 247

71 030

63 585

74 424

133 870

3 255 270

110 613

46 049

121 229

125 916

121 201

70 568

187 257

128 937

102 887

44 008

47 782

165 361

80 357

123 794

256 481

146 053

65 979

163 667

346 026

163 757

136 054

272 571

121 042

30 433

500 196

329 373

79 172

500 509

79 520

120 268

425 864

348 674

80 927

69 115

Endring rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

42

103

43

57

27

29

68

54

19

15

21

30

2 311

44

7

40

44

53

15

66

48

24

6

11

70

22

39

140

49

18

62

189

105

82

179

41

7

240

156

20

280

27

41

236

171

22

17

Rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

89 800

229 973

99 303

134 761

89 835

102 624

183 338

163 301

71 049

63 600

74 445

133 900

3 257 581

110 657

46 056

121 269

125 960

121 254

70 583

187 323

128 985

102 911

44 014

47 793

165 431

80 379

123 833

256 621

146 102

65 997

163 729

346 215

163 862

136 136

272 750

121 083

30 440

500 436

329 529

79 192

500 789

79 547

120 309

426 100

348 845

80 949

69 132
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Kommune

1736 Snåsa

1738 Lierne

1739 Røyrvik

1740 Namsskogan

1742 Grong

1743 Høylandet

1744 Overhalla

1748 Fosnes

1749 Flatanger

1750 Vikna

1751 Nærøy

1755 Leka

1756 Inderøy

1804 Bodø

1805 Narvik

1811 Bindal

1812 Sømna

1813 Brønnøy

1815 Vega

1816 Vevelstad

1818 Herøy

1820 Alstahaug

1822 Leirfjord

1824 Vefsn

1825 Grane

1826 Hattfjelldal

1827 Dønna

1828 Nesna

1832 Hemnes

1833 Rana

1834 Lurøy

1835 Træna

1836 Rødøy

1837 Meløy

1838 Gildeskål

1839 Beiarn

1840 Saltdal

1841 Fauske

1845 Sørfold

1848 Steigen

1849 Hamarøy

1850 Tysfjord

1851 Lødingen

1852 Tjeldsund

1853 Evenes

1854 Banangen

1856 Røst

Rammetilskudd

statsbudsjett 2013

(1000 kr)

78 267

67 284

31 163

47 711

86 257

63 722

107 151

35 754

50 172

125 231

152 529

31 263

202 910

1 052 052

424 742

64 036

71 356

220 222

50 363

30 671

60 334

179 560

74 045

344 157

60 271

58 332

63 291

69 337

145 995

607 043

108 567

31 744

70 919

200 614

82 335

44 724

132 571

233 449

79 961

92 932

70 429

80 786

81 224

60 405

59 863

88 443

30 575

Endring rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

21

10

5

9

27

18

47

5

9

51

51

3

73

644

205

12

18

90

11

4

20

73

21

138

13

13

13

19

47

286

20

5

13

67

18

7

48

94

18

22

16

19

19

10

12

25

5

Rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

78 288

67 294

31 168

47 720

86 284

63 740

107 198

35 759

50 181

125 282

152 580

31 266

202 983

1 052 696

424 947

64 048

71 374

220 312

50 374

30 675

60 354

179 633

74 066

344 295

60 284

58 345

63 304

69 356

146 042

607 329

108 587

31 749

70 932

200 681

82 353

44 731

132 619

233 543

79 979

92 954

70 445

80 805

81 243

60 415

59 875

88 468

30 580
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Kommune

1857 Værøy

1859 Flakstad

1860 Vestvågøy

1865 Vågan

1866 Hadsel

1867 Bø

1868 Øksnes

1870 Sortland

1871 Andøy

1874 Moskenes

1902 Tromsø

1903 Harstad

1911 Kvæfjord

1913 Skånland

1917 lbestad

1919 Gratangen

1920 Lavangen

1922 Bardu

1923 Salangen

1924 Målselv

1925 Sørreisa

1926 Dyrøy

1927 Tranøy

1928 Torsken

1929 Berg

1931 Lenvik

1933 Balsfjord

1936 Karlsøy

1938 Lyngen

1939 Storfjord

1940 Kåfjord

1941 Skjervøy

1942 Nordreisa

1943 Kvænangen

2002 Vardø

2003 Vadsø

2004 Hammerfest

2011 Kautokeino

2012 Alta

2014 Loppa

2015 Hasvik

2017 Kvalsund

2018 Måsøy

2019 Nordkapp

2020 Porsanger

2021 Karasjok

2022 Lebesby

Rammetilskudd

statsbudsjett 2013

(1000 kr)

36 729

54 272

299 578

230 547

212 457

105 681

128 888

264 932

149 808

42 656

1 478 904

592 820

110 742

105 968

65 671

54 833

51 962

114 905

79 652

183 361

101 417

58 847

68 978

49 535

40 053

344 175

177 528

98 382

125 607

79 911

90 872

110 647

142 957

73 054

87 239

181 403

277 586

118 527

579 947

69 844

56 159

61 141

67 010

118 181

126 504

111 420

81 998

Endring rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

8

10

118

93

79

21

41

118

48

9

945

277

29

32

9

9

11

48

24

75

36

10

15

7

7

138

50

17

26

17

19

27

50

11

17

64

125

32

258

6

11

11

11

31

35

30

12

Rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

36 737

54 282

299 696

230 640

212 536

105 702

128 929

265 050

149 856

42 665

1 479 849

593 097

110 771

106 000

65 680

54 842

51 973

114 953

79 676

183 436

101 453

58 857

68 993

49 542

40 060

344 313

177 578

98 399

125 633

79 928

90 891

110 674

143 007

73 065

87 256

181 467

277 711

118 559

580 205

69 850

56 170

61 152

67 021

118 212

126 539

111 450

82 010
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Kommune Rammetilskudd

statsbudsjett 2013

(1000 kr)

Endring rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

Rammetilskudd

RNB 2013

(1000 kr)

2023 Gamvik




59 219




8




59 227

2024 Berlevåg




58 270




8




58 278

2025 Tana




124 444




27




124 471

2027 Nesseby




54 985




10




54 995

2028 Båtsfjord




82 740




18




82 758

2030 Sør-Varanger




296 520




114




296 634

Sum ekskl. fordelt gjennom året 114 426 924 60 500 114 487 424

Fordeles gjennom året




336 245




336 245

Prosjektskjønn. forskudd m.m




301 400




301 400

Sum 115 064 569 60 500 115 125 069
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Statligeoverføringertil kommunesektoreni 2013.1000kr.
Øremerkedetilskudd

Kap.Post Navn
Kunnskapsdepartementet

225Tiltak i grunnopplæringen

Vedtatt
Saldertbudsjett

11 2013budsjett RNB..
2013




60 Tilskuddtil landslinjer




184495




184495




62 Tilkskuddtil de kommualesameskolenei Snåsaog Målselv




21 578




21 578




63 Tilskuddtil samiski grunnopplæringen




52 919




52 919




66 Tilskuddtil leirskoleopplæring




43 982




43 982




67 Tilskuddtil opplæringi finsk




7 958




7 958




68 Tilskuddtil opplæringi kriminalomsorgen




238 984




238 984




69 Kompensasjonfor investeringskostnaderved grunnskolereforme




231297




231297
226 Kvalitetsutviklingi grunnopplæringen







60 Tilskuddtil kommunerogfylkeskommuner




37 204




37 204




62 Tilkskuddfor økt lærertetthet




157000




157000
227 Tilskuddtil særskilteskoler







60 Tilskuddtil Moskvaskolen




2 044




2 044




61 Tilskuddtil voksenopplæringi Andebukommune




4 644




4 644




62 Tilskuddtil Fjellheimenleirskole




5 533




5 533
231 Barnehager







61 Investeringstilskudd




10000




10000




62 Tilskuddtil tiltakfor barnmednedsattfunksjonsevnei barnehage







64 Tilskuddtil midlertidigelokaler




6 500




6 500




65 Skjønnsmidlertil barnehager






287 Forskningsfond







60 Re ionaleforsknin sfond,tilskuddtil forsknin




219000




219000




Sum 1 223 138 1 223 138
Kulturdepartementet

314 Kulturog samfunn







60 Tilskuddtil livssynsnøytraleseremonirom




10000




10000
320 Allmennekulturformål







60 Denkulturellespaserstokkenog kulturkortfor ungdom




3 900




3 900




Sum




13 900




13900

Justisdepartementet
430 Kriminalomsorgenssentraleforvaltning







60 Refusjonertil kommunene,forvaringsdømtemv.




102304




102304
440 Politidirektoratet- politi- og lensmannsetaten







60 Tilskuddtil kommunertil SLT- tiltak




5 160




5 160




Sum




107464




107464
Kommunal- ogregionaldepartementet






551 Regionalutviklingog nyskaping







60 Tilskuddtil fylkeskommunerfor regionalutvikling 1 525950 1 525950




61 Næringsrettedemidlertil regionalutvikling,kompensasjonfor økt







arbeidsgiveravgift




557700




557700




63 Re ionalutviklinon ska in




0




53 160
552 Nasjonaltsamarbeidfor regionalutvikling







62 Nasjonaletiltakfor lokalsamfunnsutvikling




30 000




30 000
575 Ressurskrevendetjenester







60 Toppfinansieringsordning 5 850000 5 850000
581 Bolig- og bomiljøtiltak







61 Husleietilskudd




2 500




2 500
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Kap.Post Navn
582Rentekompensasjon skoleanleggog kirkebygg

Vedtatt
Saldertbudsjett

11 2013budsjett RNB..
2013

60 Rentekompensasjon- skole-og svømmeanlegg




439 700




439 700
61 Rentekompensasjon- kirkebygg




49 200




49 200
586Tilskudd til omsorgsboligerog sykehjemsplasser

63 Tilskuddtil kompensasjonfor utgiftertil renterog avdrag 1013 900 1 013900
64 Investerinstilskudd




847800




847800
Sum 10316 750 10369910

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
621Tilskudd til sosialetjenesterog ogsosialinkludering

63 Sosialetjenesterotiltak for vanskeli stilte




163330




163330
Sum




163330




163330
Helse- og omsorgsdepartementet

718Rusmiddelforebygging
63 Rusmiddeltiltak




15957




15957
719Annet folkehelsearbeid

60 Kommunetilskudd




6 459




12459
761Tilskudd forvaltetav Helsedirektoratet

60 Kompetansetiltaki kommunene




202215




211215
61 Tilskuddtil vertskommuner




952588




952588
62 Dagaktivitetstilbud




254 800




254 800
66 Tilskuddtil brukerstyrtpersonligassistanse




87 129




87 129
67 Tilskuddtil særskilteutviklingstiltak




111087




121087
762Primærhelsetjeneste

60 Helsestasjonstjenestenog skolehelsetjensten




57 225




71 225
61 Fengselshelsetjenesten




130858




130858
62 Øyeblikkelighjelp




270 192




270 192
63 Allmennlegetjenester




123144




123144
763Rustiltak

61 Kommunaltrusarbeid




86 029




86 029
764Psykisk helse

60 Psykiskhelsearbeid




226 179




224 179
783Personell

61 Turnustjenste




129138




129138
Sum 2 653 000 2 690000

Barne- og likestillingsdepartementet
840Krisetiltak

61 Tilskuddtil incestsentre




72 240




72 240
846Forsknings- og utredningstiltak

60 Tilskuddtil likestillingsarbeidi kommunalsektor




1 900




1 900
854Tiltak i barne-og ungdomsvernet

60 Kommunaltbarnevern




464 755




464755
61 Utviklingi kommunene




26 446




26 446
855Statlig forvaltningav barnevernet

60 Tilskuddtil kommunene




186067




186067
857Barne- og ungdomstiltak

60 Barne-oun domstiltaki størreb samfunn




64 333




64 333
Sum




815741




815741
Fiskeri- ogkystdepartementet

1050Diverse fiskeriformål
60 Tilskuddtil fykeskommuner




180000




180000
1062Kystverket

60 Tilskuddtil fiskerihavneanle




60 000




60 000
Sum




240000




240000
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Vedtatt
Saldertbudsjett

11 2013budsjett RNB..
Kap.Post Navn2013

Landbruks- ogmatdepartementet
1143Statens landbruksforvaltning

60 Tilskuddtil veterinærdeknin 130154




130154
Sum 130154




130154
Samferdselsdepartementet

1320Statens vegvesen
61 Rentekompensasjonfor transporttiltak 140000




140000
62Tilskudd til rassikringpå fylkesveger 550800




550800
1330Særskilte transporttiltak

60 Særskilttilskuddtil kollektivtransport 758900




758900
Sum1 449700 1 449700

Miljoverndepartementet
1400Miljøverndepartementet

61 Framtidensbyer 37 000




37 000
62 Dennaturligeskolesekken 3 500




3 500
65 Groruddalen 32 000




32 000
1420Miljødirektoratet

60 Tilskuddtil lokaltutviklingsfond




0




6 000
1427Direktoratet for naturforvaltning

60 Tilskuddtil lokaltutviklingsfond 6 000




0
1441Klima- og foruresningstiltak

69 Oppddingstiltak 26 250




0
Sum 104750




78 500
Fornying- ogadministrasjonsdepartementet

1540Nasjonale minoriteter
60 Tiltakfor rom 5 800




4 550
Sum 5 800




4 550
Olje- ogenergidepartementet

1820Norges vassdrags-ogenergidirektorat
60 Tilskuddtil skredforebin 14000




14000
Sum 14000




14 000
Folketrygden

2755lielsetjeneste i kommunene
62 Tilskuddtil fastlønnsordninf sioterapeuter 290000




290 000
Sum 290000




290000
Sumoremerkedetilskudd kommuneoleet17 527727 17590387

Øremerkedetilskuddtil flyktningerogasylsøkere(utenforkommuneopplegget)1)
225Tilskudd i grunnopplæringen

64 Tilskuddtil olærinav barnog un e as Isøkere 125316




125975
231Barnehager

63 Tilskuddtil tiltakfor å bedrespråkforståelsenblant
minoritetssråkli e barni førskolealder 126015




126015
490Utlendingsdirektoratet

60 Vertskommunetilskudd 246394




258623
821Bosetting av flyktningerog tiltakfor innvandrere

60 Integreringstilskudd5 090852 5 024400
61Særskilt tilskuddved bosettingav enslige,mindreårigeflyktning 314268




358 152
62 Kommunaleinnvandrertiltak 172823




172323
822Opplæring i norskog samfunnskunnskapfor voksneinnvandrere

00 Tilskuddtil opplæringi norskog samfunnskunnskapfor voksne
innvandrere1 648676 1 733 179

854Tiltak i barne-og ungdomsvernet
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Kap. Post Navn
65 Refusjonav kommunaleutgiftertil barneverntiltakknyttettil

Vedtatt
Saldertbudsjett

11 2013budsjett RNB..
2013




ensli e mindreåri e as Isøkereofl ktnin er 1 100000 1 177000




Sum 8 824344 8 975667

Andreposterutenforkommuneopplegget1)





634 Arbeidsmarkedstiltak






60 Tilskuddtil arbeids-og utdanningsreiseri Oslokommune




0




22 000
1632 Kompensasjonfor merverdiavgift






61 Tilskuddtil kommunerog f Ikeskommuner 18500000 18500000




Sum 18 500000 18522000




Sumøremerkedetilskuddutenforkommuneopplegget 27324344 27497667
Rammeoverføringertil kommunesektoren





571 Rammetilskuddtil kommuner






60 Innbyggertilskudd 109678586 109739086




61 DistriktstilskuddSør-Norge




373080




373080




62 Nord-Norgeog Namdalstilskudd(tidl.Nord-Norgetilskudd) 1446422 1446 422




63 Småkommunetilskudd(tidl. regionaltilskudd)




929742




929742




64 Skjønnstilskudd 2 175000 2 175000




66 Veksttilskudd




60233




60 233




67 Storbilskudd




401506




401506




Sumrammeoverføriner kommuner 115064569 115125069
572 Rammetilskuddtil fylkeskommuner







60 Innbyggertilskudd 27 316533 27 316533




62 Nord-Norge-tilskudd




577270




577270




64 Skjønnstilskudd




509000




509000




65 Tilskuddtil barnevern/hovedstadstilskudd







Sumrammeoverføriner fylkeskommuner 28 402803 28 402803




Sumrammeoverføringer 143467372 143527872
1)Øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget medregnes ikke ved beregning av vekst i kommunesektorens inntekter
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DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Rundskriv

NORDREISAKOMMUNE
' SERVICEKONTORET

UNI2013L 


SAKSN,,s.

U0K.NR.

LOPENR. ARK

Nordreisa kommune
Kommunene
Fylkes kommunene
Fylkesmennene

Nr. Vår ref Dato

H-2/13 2013001685 - 1 21.06.2013

Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. - egenkontroll
mv.

1. Innledning
Stortingetvedtok 17.desember 2012endringer i kommuneloven,lovom
interkommunaleselskaper (IKS-loven),inndelingslovenog hvitvaskingsloven.Vedtaket
ble sanksjonertavKongeni statsråd 8.februar 2013.Lovendringenebygger på forslag
fra departementet i Prop. 119L (2011-2012)Endringar i kommunelovam.m
(eigenkontrollmv.).

Endringene i kommuneloventrer i kraft 1.juli 2013.Unntatt fra dette er endringen i
kommuneloven§ 50nr. 1 andre punktum,som trer i kraft 1.januar 2014,og endringen i
§ 77nr. 2 som trer i kraft 1.november2015.Endringene i IKS-loventrer i kraft 1.januar
2014.Endringene i inndelingslovenog hvitvaskingsloventrer i kraft 1.juli2013.

Departementethar også vedtatt enkelte endringer i forskriftom kontrollutvalgi
kommuner og fylkeskommunerog forskriftom revisjoni kommuner og
fylkeskommuner.Disse trådte i kraft 1.januar 2013.

Departementetgir i dette rundskriveten oversiktover lovendringeneog knytter noen
korte kommentarer til disse.Viviser til Prop. 119L (2011-2012)og Innst. 128L (2012—
2013)for ytterligere omtaleavlovendringene.

Når ikke annet er sagt, blir begrepet kommunebrukt som en fellesbetegnelse på både
kommuner og fylkeskommuner.

Postboks8112Dep,0032Oslo
Telefon22249090Telefaks22242735
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2. Endringer i kommuneloven - egenkontroll

2.1 Kontrollutvalget - tidspunkt for valg
Kommuneloven § 17 nr. 2 er endret slik at kontrollutvalget skal velges på det
konstituerende møtet i kommunestyret, etter valg av formannskap og ordfører.
Formålet med endringen er å sikre at kontrollutvalget blir korrekt sammensatt, ved at
minst ett medlem av kontrollutvalget blir valgt inn i kommunestyret. På bakgrunn av
dette blir også § 17 nr. 3 endret for å slå fast at kontrollutvalget trer i funksjon fra det
konstituerende møtet.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

2.2 Kontrollutvalget - åpne møter
Kommuneloven § 77 nr. 8 om at møtene i kontrollutvalget holdes for lukkede dører
dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet, blir opphevet. Det innebærer at den
alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i § 31 også vil gjelde for
kontrollutvalget. Etter lovendringen vil derfor hovedregelen være at møtene i
kontrollutvalget skal være åpne. En forholdsvis utførlig omtale av reglene i § 31 er gitt i
kapittel 8 i departementets rundskriv H-4/11 av 24. august 2011. Viviser også til Prop.
152 L (2009-2010) (møteoffentlegheit).

Endringen trer i kraft 1.juli 2013.

2.3 Kontrollutvalget - valgbarhet
Det er foretatt en utvidelse av kretsen over hvilke grupper som ikke er valgbare til
kontrollutvalget. Kommuneloven § 77 nr. 2 er vedtatt endret slik at også
varamedlemmer til kommunestyrekomiteer skal være utelukket fra valg til
kontrollutvalget.

Denne endringen trer ikke i kraft før 1.november 2015, men omtales her for
oversiktens skyld.

2.4 Kontrollutvalget og revisor - rett til innsyn i selskaper
Overskriften i § 80 er endret til Innsyn og undersøkelseri selskap. Dette for å bringe
overskriften i samsvar med innholdet i bestemmelsen. Videre er det vedtatt endringer i
bestemmelsen delvis med sikte på å klargjøre hvilke type selskaper det er innsynsrett
delvis med sikte på å utvide kretsen av selskaper det er innsynsrett i.

I § 80 er interkommunale samarbeid etter § 27 tatt inn. Det betyr at det vil bli
innsynsrett også i de § 27-samarbeider som er egne rettssubjekter. Aksjeselskaper der
kommune(r) eller interkommunale selskaper (IKS) direkte eller indirekte eier alle
aksjer, er også tatt inn i lovteksten som innsynsobjekt. Et eksempel kan være
aksjeselskap som er eiet av et interkommunalt selskap (IKS), enten alene eller sammen
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med en eller flere kommuner. Også datterdatterselskaper vil kunne være eksempel på
dette.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

2.5 Rapporteringsplikt i årsberetningen
I kommuneloven § 48 nr. 5 innføres det et krav om rapportering om internkontrollen i
årsberetningen til kommunen. Dette er ment som et virkemiddel til å sette arbeidet
med internkontrollen på dagsordenen lokalt. Kravet innebærer at det skal gjøres rede
for både iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll.

Endringen trer i kraft I. juli 2013.

Endringer i hvitvaskingsloven - egenkontroll

Rapporteringspliktfor regnskapsrevisor
Den som er ansvarlig for revisjon av regnskapet for kommune eller kommunalt foretak
får rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. Denne plikten etableres ved at disse tas
inn i oppramsingen over rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 4 andre ledd
nr. 1. Plikten innebærer å undersøke og eventuelt rapportere dersom revisor har
mistanke om at en transaksjon er knyttet til hvitvasking eller terrorflnansiering.

Endringen trer i kraft I. juli 2013.

Endringer i kommuneloven - kommunale foretak

4.1 Åpne styremøter
Kommuneloven § 68 nr. 5 om at styrets møter holdes for lukkede dører dersom ikke
kommunestyret har bestemt noe annet i vedtektene, blir opphevet. Det innebærer at
den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i § 31 også vil gjelde for
styremøtene. Etter lovendringen vil derfor hovedregelen være at styremøtene skal være
åpne. Lovendringen skjer på bakgrunn av at det ikke synes å være behov for en så vid
adgang til å lukke møtene. Det er også departementets vurdering at åpenhet i
kommuner, som foretakene er en del av, er med på å skape tillit til kommunal
virksomhet og å styrke lokaldemokratiet.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

4.2 Daglig leders internkontrollansvar
Det er foretatt en presisering i kommuneloven § 71 nr. 2, som regulerer daglig leders
internkontrollansvar. Det bør ikke være noen tvil om at daglig leder har et helhetlig
internkontrollansvar. Ordlyden er derfor endret for at bestemmelsen skal speile det
reelle innholdet i internkontrollansvaret. Bestemmelsen får derfor en utforming etter
mønster av kommuneloven § 23 nr. 2, som regulerer administrasjonssjefens
intenkontrollansvar.
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Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

Endringer i kommuneloven - økonomi

Avdragpå likviditetslånogtrekkrettigheter
Kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav b regulerer oppgjør av likviditetslån og
trekkrettigheter. Bestemmelsen blir nå opphevet, fordi den anses som overflødig i det
regelverket som kommunesektoren er underlagt i dag, og at dette bør stå uregulert.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

Endringer i inndelingsloven

Sammensetningenavfellesnemnda
Det er foretatt endringer inndelingsloven § 26 første ledd. Etter lovendringen er det
ikke lengre et krav om at fellesnemnda skalspeile av innbyggertallet i de enkelte
kommunene, loven sier nå at den børspeile av innbyggertallet. I tillegg er
minimumstallet på antall medlemmer fra hver kommune redusert fra fem til tre.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Aamodt
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes uten signatur
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plVj NORDHEISAKOMMUNE,
PAC0taet a

‘24k

Fyikesmanneni Troms
RomssaFyIkkamårmi

Saksbehandler
Eivind Pedersen

Telefon Vår dato
77 64 20 54 20.09.2013

Deres dato

Vår ref.
2013/186 - 19
Deres ref.

Kommunene i Troms v/ordfører og rådmann/byrådsleder
Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen
Barne-, likestillings- og inlduderingsdepartementet, Boks 8036 Dep, 0030 Oslo

SJUMILSSTEGET —FYLKESRAPPORT BASERT PÅ KOMMUNEANALYSENE
I TROMS FYLKE I 2012

Fylkesmannen i Troms introduserte «Sjumilssteget til barn og unges beste» for
Tromskommunene i 2009. Sjumilssteget innebærer et program for helhetssyn på barn og
unge, på tverretatlig/tverrfaglig arbeid, fokus på tidlig innsats og bruk av FNs
barnekonvensjon i praktisk arbeid. Kommunene i Troms var de første kommunene i landet
som tok Sjumilssteget. Senere har dette arbeidet spredt seg til flere andre fylker i landet.
Fylkesmannen i Troms har nå ansvaret for spredning av programmet til hele landet.

Som ett av tiltakene i Sjumilssteget har alle kommunene i fylket i to omganger gjennomført
analyser av hvordan kommunen totalt sett ivaretar barnas rettigheter og hjelpebehov. Den
første analysen ble gjort i 2009, den andre i løpet av 2012. Det er tidligere utarbeidet en
fylkesrapport for arbeidet som ble gjort i 2009. Vedlagt dette brevet følger en sammenstilling
av hovedfunn knyttet til kommuneanalysen for 2012.

Fylkesmannen vil benytte anledningen til å takke alle fylkets kommuner for å ha gjort en stor
innsats med bl.a. analysearbeidet. Spesielt er det grunn til å takke Sjumilsstegskoordinatorene
i den enkelte kommune, som har stått i spissen for gjennomføringen i 2012. Arbeidet har vært
krevende, men tilbakemeldingene viser at dette har hatt nytteverdi for den enkelte kommune.
Kommunenes ulike etater har under arbeidet blitt bedre kjent med hverandres systemer og
arbeidsfelt. Analysene har vist hva som fungerer og hvilke forbedringspunkter kommunene
har. Svake eller mangelfulle planer og rutiner har blitt avdekket. Flere kommuner har endret
sitt system for tverrfaglig samarbeid og det har i disse årene blitt prøvd ut mange nye tiltak,
bl.a. med støtte fra skjønnsmidler. Dette er noe som blir nærmere omtalt i den vedlagte
fylkesrapporten.

Den første tilbakemelding på resultatet av kommuneanalysene for 2012 ble gitt til
kommunenes Sjumilsstegskoordinatorer, som møttes til dagskonferanse 22.05.2013. Under
denne konferansen kom det frem at det var et unisont ønske fra koordinatorene at
Fylkesmannen må fortsette sitt Sjumilsstegsarbeid. Også evalueringsrapporten fra
Universitetet i Tromsø som ble ferdig i august 20131,tyder på at koordinatorene som ble

RKBU Rapport 2-2013 «Evaluering av Sjumilssteget i Troms fylke» av Renee Thørnblad
http://uit.no/ansatte/organisasjon/nyhetsartikkel?p document id=351174&p dimension id=154287&p menu=2
8723&p lang=2


Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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intervjuet, mener kommunene har hatt stor nytte av å arbeide med kommuneanalysen og
barnekonvensjonen som verktøy.

Fylkesmannens instruks går bl.a. ut på å samordne statlig politikk og satsinger overfor
kommunene. Sjumilssteget har i så måte vært et av de mest markante eksemplene på slik
samordning rundt en av samfunnets viktigste oppgaver, nemlig å gi barn og unge best mulige
oppvekstkår. Sjumilssteget i Troms ble i 2012 avviklet som prosjekt, men videreføres nå i vår
linjeorganisasjon. Dette innebærer at Sjumilssteget fortsetter som en av embetets faste
samordningsoppgaver. Vi vil fortsatt gjøre bruk av barnekonvensjonen bl.a. for å sikre
samordnet innsats for barna mellom barnehager, skoler og kommunale hjelpetjenester.
Fylkesmannens fokus vil i særlig grad være rettet mot evnen til å etablere programmer for
tidlig innsats. Tidlig innsats kan bety særlig fokus på barna i gruppa 0-6 år, som FNs
barnekomité definerer som hovedinnsatsgruppen. Tidlig innsats må imidlertid også forstås
som kommunens «responstid» fra en uro eller bekymring for et barn oppstår til adekvate tiltak
igangsettes. Derfor må prinsippet om tidlig innsats også gjelde for behovene til barn i
grunnskole og ungdom i videregående skole. Det vil også bli satt fokus på kommunenes evne
til å utvikle gode planstrategier basert på kartlegging av lokale risikofaktorer som kan ha
negativ påvirkning på barns helse og sosiale utvikling, jf. krav i folkehelseloven.

Som ledd i denne videre satsingen, vil Fylkesmannen avholde minst en årlig tverrfaglig
konferanse med tema knyttet til barn og unge. Den første arrangeres 26.-27.11.2013 i Tromsø
(Oppvekstkonferansen 2013 —Tidlig Innsats). Vi vil styrke innsatsen rettet mot kommunenes
samlede evne til å «se» barna i planprogrammer, til å «høre» barna i enkeltsaker og til å bruke
og videreutvikle de organer kommunene har opprettet for barns medvirkning. Barn i skole og
barnehage har rett til et godt psykososialt miljø. Selv om det sett fra skoleeiere og lærere
oppleves at satsingen på elevenes psykososiale miljø har gitt gode resultater, vil
fylkesmannen ha særlig fokus på at det skal være elevens egen opplevelse av dette i
skolehverdagen som er det viktigste kriteriet for å måle kvaliteten i det psykososiale
skolemiljøet.

Vi vil fremover også bistå kommunene med utvikling av bedre rutiner og systemer, jf. det
som er avdekket gjennom den siste kommuneanalysen. Dette betyr at våre fagavdelinger både
gjennom råd- og veiledning og ved tilrettelegging av tilsyn vil ha fokus på alle forhold som
kan hemme god kvalitet i det kommunale tilbudet. Det kan også bli vurdert om det i særlige
tilfelle kan åpnes for bruk av nye prosjektskjønnsmidler knyttet til omstillingstiltak på denne
sektoren.

Fylkesmannen inviterer kommunene til å satse videre på kvalitetsforbedring av tilbudene til
barn og unge - i egen kommune, gjennom interkommunale eller regionale tiltak og til videre
spredning av kunnskap om bamekonvensjonen og dens betydning til barna selv og til alt
personell som har oppgaver for barn og unge i kommunen. Det skal her nevnes at
Universitetet i Stavanger har startet et 10 studiepoengs nettbasert kompetansegivende kurs om
FNs barnekonvensjon. Dette må ansees som særlig relevant for å heve lokal kompetanse om
konvensjonen.

I perioden 2010 —2013 har Fylkesmannen hatt et nært og godt samarbeid med kommunenes
Sjumilsstegskoordinatorer. Dette samarbeidet har, etter vår vurdering, vært avgjørende for
sentrale aktiviteter i Sjumilssteget i Troms. For å sikre et fortsatt godt samarbeid med et slikt
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bredt anlagt program, ber Fylkesmannen kommunene og Longyearbyen fortsette ordningen
med en egen Sjumilsstegskoordinator som kan være Fylkesmannens faglige kontaktperson i
det vider e Sjumilsstegsarbeidet.Fylkesmannen legger opp til en årlig samling for
koordinatoren, særlig med tanke på å øke kompetansen for de som sitter i en slik faglig
nøkkelposisjon inn i kommunens tverretatlige arbeid.

Vedlagt følger fylkesrapporten for kommuneanalysene for 2012, sammendraget pr. kommune
og en kortversjon av kommunenes svar på endringer og utfordringer slik de er vurdert
tverretatlig i kommunene.

Hvis kornmunene har behov for ytterligere opplysninger om rapporten eller andre forhold
rundt videreføring av Sjumilssteget,kan følgende kontaktes:

Seniolrådgiver Anders Aasheim (koordinator for internt Sjumilsstegsarbeid)tlf.
77642478 eller 91833389, epost: fmtraaa@fylkesmannen.no

SeniorrådgiverEivind Pedersen (ansvarlig for nasjonal spredning av Sjumilssteget) tlf.
77642054 eller 95213976, epost: fmtrepe@fylkesmannen.no


Svein Ludvigsen

- -emes
Utdanningsdirektør

Kopi til:





Barneombudet Postboks 8889 0028 Oslo




Youngstorget




Arbeids- og Postboks 5, St. 0130 Oslo
Velferdsdirektoratet Olavs plass




Helsedirektoratet Postboks 7000, St. 0130 Oslo




Olavs plass




Troms
fylkeskomrnune





d hilsen
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Fra: Pedersen, Eivind [mailto:fmtrEPE@fylkesmannen.no]
Sendt: 24. september 2013 11:51

Til:AinaSørdal;AnetteJørgensen;AnneGreteAanes;AnneVarmedal;ArnulfAndersen;astaduveke.svendsen©gratangen.kommune.no;AsveigAntonsen;BeritCarho
(Berit.Carho@bardu.kommune.no); Eldbjørg ER. Ringsby; Elisabeth Bergland Bartholsen; Else Elvestad; Gerd Steinnes Nilsen; Jan Tore Noreng; Lene Grev; Lene Oxlund;
May Tove Lilleng; Mona Karlsen; Monica Mikkelsen; Odd Fredriksen; Per Sandengen; Siv Hege Severi; Sylvi Sande; Ulf Fredriksen; Vivian Berg Gamst; Wenche Figenschow
(wenche.figenschow@tromso.kommune.no)
Kopi: Cirotzki Bodhild Therese; Døsen Line Helén Pedersen; Roska, Silvana Ingeborg; Nilsen Frostad Marianne; Jakobsen Torild; Salberg Kjersti; Madland Anne Helen Meling;
Guro Wendelbo (Guro.Wendelbo@mandal.kommune.no); Skaar, Gunnar; Schrøder-Nielsen Karl Einar; Aasheim, Anders; irene.e.anibrika@nav.no; Sturle.Nes@bld.dep.no;
Narud Tove; ivar.stokkereit@unicef.no; post@barneombudet.no; Hanne Sofie Roaldsen (hanne.roaldsen@tromsfylke.no); Magne Nicolaisen
Emne: Sjumilssteget - Fylkesrapport for Troms basert på kommuneanalysene 2012 og rapporter om endringer og utfordringer i Tromskommunene

Kommunene i Troms utførte i 2012 den andre kommuneanalysene basert på metodikken i Sjumilssteget (FNs barnekonvensjon i praksis). Alle fylkets kommuner deltok i

analysearbeidet, som ble gjort tverretatlig i løpet av 2012. Noen kommuner trengte lengre tid til dette arbeide og sendte inn sine analysesvar i mars/april 2013.

Utgangspunktet for dette arbeidet var Fylkesmannen i Troms sitt brev til kommunene fra mars 2012.

Fylkesmannen har etter å ha mottatte svar bearbeidet materialet på ulikt vis:

i et hefte der kommuneanalysene er satt opp i kortversjon, kommune for kommune (spørsmålene som skulle besvares fremgår av 1.del)

I en fylkesrapport der hovedfunnene oppsummeres

I en kortversjon av kommunenes svar kommune for kommune på bl.a. endringer som har skjedd fra 2009 og på hvilke utfordringer de ser fremover

Fylkesmannen sender i dag ut et brev til bl.a. alle fylkets ordførere og rådmenn der det fremgår av Sjumilsstegssatsingen i Troms fortsetter. Dette arbeidet vil ta

utgangspunkt i behov og ønsker som kommunene selv har meldt inn. Kommunene inviteres nå til å fortsette sitt gode Sjumilsstegsarbeid og til å fortsette ordningen med

lokale koordinatorer for å sikre at det lokale tverrfaglige fokuset opprettholdes.

Eivind Pedersen
seniorrådgiver
Fyikesmannen i Troms/Romssa Fylkkamånni
Oppvekst- og Utdanningsavdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromse
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77642054
Telefax: 77 64 21 39
Mobil: 95213976
e-post: fmtrene@fylkesmannen.no

post@sjumilssteget.no 

web: www.Mkesmannen.no/troms

www.siumilssteoet.no 
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BALSFJORD
Positive endringer 2009-2012

Samlet sett er kommunens tilbud til barn og unge siden
2009 er i all hovedsak positive tiltak. Dette gjelder også for
oppmerksomhet og forbedring i det tverrfaglige fokus. Det
er stor vilje og kunnskap til samarbeid for barn og unge.

BryDæ har utviklet et konsept som fanger opp flere
ungdommer som aktive deltakere. Kulturskolen og BryDæ
er brukt til arrangement utenfor kommunen - mange
kontakter oss for informasjon.

MOT videreføres gjennom økonomiplanen

Politiråd med arb.utvalg er opprettet og har styrket
samarbeidet.

Det er opprettet prosjektstilling for ungdom og rus og BV
er styrket med en stilling.

Det er bevilget 1 mill til kompetanseheving i oppvekst,
helse- og omsorg

NyGiv er satt i gang.

Negative endringer 2009-2012

Ikke fått etablert gode rutiner på systemisk tverrfaglig
arbeid. Geografiske fagteam er lagt på is.

Brukere i Nordkjosbotn opplever at de har fått et dårligere
tilbud etter at helsestasjonen ble nedlagt der og flyttet til
Storsteinnes.

Resultater via skjønnsmidler
Gjennom skjønnsmidler har kommunen økt kompetansen på flere
områder. Tverrfaglige fagdager om vold i nære relasjoner,
taushetsplikt, meldeplikt, særlovgivning, fattigdomsprosjekt og
trivselslederprogram. Kommuneledelsen mener at skjønnsmidlene
på denne måten har gitt gode og målrettede resultater.

Utfordringer

Boligbehov. Det må arbeides med å tilrettelegge for
boliger for alle, særlig til familier, barn og unge med
spesielle behov.

Øke kompetanse hos barn og unge gjennom undervisning
o.I i ungdomsskolen.

Opplæring og bevisstgjøring av muligheter for barns
medvirkning gjennom arbeid i elev- og Ungdomsråd

Foreldreveiledning - kompetanseheving i regi av
helsesøstertjenesten

Videreutvikle tverrfaglig og tverretatlig kompetanse.

Politisk behandling

Kommunestyret 26.09.12 tar analysen til orientering og vedtar
satsingsområdene som er beskrevet

Ungdomsråd

Ikke opplyst
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TROMSØ

Positive endringer 2009-2012

Etablert 2 Families Hus-enheter med åpen barnehage og
helsestasjon.(0-6 år) (Stakkevollan og Langnes)

Etablert foreldreveiledningsbank .

I samarbeid med UiT/RKBU etablert ny studiemodul,

forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.
Samarbeid om rekruttering av studenter fra barnehager.

Kvellomodellen i 4 barnehager (2011) og 4 nye i 2012.

Prosjektet "Ung og inkludert" 2010-2012) utviklet tiltak relatert
til oppsøkende arbeid overfor ungdom i risiko - implementert
veilederen "Fra bekymring til handling«

Nye kartleggingsverktøy for barn 0-6 år av psykisk syke og
rusavhengige.

Prøver ut modellen Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) i samarbeid
med Hdir.

Nytt gruppetilbud på ettermiddag (i tillegg til helgetilbud) som
hjelpetiltak i BV-tj på Inn På Tunet-gårder.

Flere tverrfaglige fagdager i tema vold i nære relasjoner. Laget
lokal veileder i samarbeid med RVTS,ATV, Politiet, BVs

voldsteam og forebyggende helsetjenester. Etablert faglig
nettverk med statlige instanser på voldsfeltet.

BV-tj. Arbeider prosjektrettet med tverrfaglig samarbeid og
kompetanseutvikling med rus/psykiatri og Tildelingskontoret.

Styrket helsestasjonen overfor gravide rusmisbrukere. 


Negative endringer 2009-2012

Større press/etterspørsel på helsesøstertjenester, også fordi
Tromsø er vertskommune for flere videregående skoler.

Resultater via skjønnsmidler

Etablering av foreldreveiledningsbank ved Familiens Hus på

Stakkevollan

Utprøving av modell for tidlig tverrfaglig innsats i barnehagen

(Kvellomodellen 2010)

Utviklet tverrfaglige tiltak overfor ungdom i risiko (2009) og
tverrfaglig samarbeid mellom BV:tjenesten, rus- og
psykiatritjenesten og tildelingskontoret.

"God skolestart" - barnehabiliteringen, skoler og helsestasjoner

(2010)

Styrking av barn og unges rett til medbestemmelse - i
samhandling med Bydelsrådet på Stakkevollan (2012)

Tverrfaglig arbeid ved Kroken Ungdomsskole (2012)

Utfordringer

Utarbeidelse av strategisk plan over forebyggende og
helsefremmende arbeid.

Styrke tiltakskjeden for arbeid innad i familier med barn med
problematferd. (implementering av foreldreveiledningsprogram

med ressurser)

Jevnlig kompetanse-utvikling for å sikre tidlig innsats i sektorer
som treffer barn i hverdagen.
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Styrkesamordningavkriminalitetsforebyggendetiltakgjennom
kartlegginger.

Tromsø kommune har i tillegg laget forbedringspunkter til hvert

enkelt steg. Disse kan leses under pkt. 2 "Sammendrag" i

kommunens analyse for 2012.

Politiskbehandling

Behandlet i Utdannings-,kultur og idrettskomiteen, Helse- og

omsorgskomiteen, Byrådet og kommunestyret.

Ungdomsråd

Avviklet møte med sekretær for Ungdomsrådet som har

kvalitetssikret kommuneanalysenes steg 1.

Elever i barneskolen er blitt direkte hørt ang. steg 1 og 7.
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TORSKEN

Positive endringer 2009-2012

Negative endringer 2009-2012

Resultater via skjønnsmidler

Prosjekt: Aktivitetskvelder ispedd kultur har vært arrangert i

perioden 2010 til vår 2012. FAU og elevrådene ved de to skolene

hadde ansvar, ledet av en lærer/prosjektleder. Resultatene er svært

positive, FAU var aktiv og responsen både blant forledre og elever

var god - elevene gledet seg til kveldene. Utfordringer med lange
avstander (75 km) - treff mellom elevene blir delvis videreført, fordi

treff mellom barna som ikke omgås til daglig har betydning for hele

oppvekstmiljøet.

Utfordringer

En mobbefri barnehage og skole - tiltak viser forbedring, men

det må arbeides strategisk for å ta tak i problemet. Rektorene

er særlig viktig.

Bedre kultur- og fritidsaktiviteter - kommunen må bidra til at

tilbudene blir gode - dette er en utfordring i nåværende

kommunestruktur.

Medbestemmelse Ungdomsråd er etablert, men det kan

fungere bedre. Viktig at barfn blir hørt og at kommunen tar

dette på alvor. For å få ungdom tilbake til Torsken, må
kommunen høre på og arbeide på lag med ungdommene.

Politisk behandling

Behandlet i formannskap og kommunestyre

Ungdomsråd

Har ungdomsråd, men det fremgår ikke om analysen er behandlet
der.
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Positive endringer 2009-2012

"Barneteamet" - samarbeidet mellom barnehagene, helsestasjon og

BV) fungerer bedre enn tidligere. Dette bidrar til et bedre

tverrfaglig samarbeid.

Negative endringer 2009-2012

Nedskjæringer innen det kulturelle tilbudet til barn og unge er

uheldig.

Høye avgifter på leie av kommunale bygg til lag og foreninger i

forbindelse med aktiviteter for barn og unge, er også uheldig.

Resultater via skjønnsmidler

Utfordringer

Oppfølging av barn og unge i forbindelse med rus og psykisk

helse, heri også de som dropper ut av skole og jobb.

Bedre og tettere samarbeid mellom alle etater i kommunen.

Grupper for foreldre/barn i forhold til tema somf.eks.

jentegruppe, venneforhold, samlivsbrudd, kropp og utseende.

Flere tiltak i forhold til forebygging, ikke bare på individnivå,

men også på systemnivå. (eks. delta på foreldremøter,

infomøter i barnehage og skole.

Tidlig intervenering i førskolealder og skole med utgangspunkt i

kjente risikofaktorer (særbehov hos barn, søsken med

særbehov, foreldre med rus, kriminalitet og eller dårlig psykisk

helse.

Politisk behandling

Behandlet i Sørreisas formannskap 18.10.2012 der formannskapet

sluttet seg til administrasjonens forslag om å prioritere 5

utfordringer.

Ungdomsråd
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STORFJORD

Positive endringer 2009-2012

Kommunen har etablert en egen internkontroll for hvordan det

3.Konkret samarbeid med lag og foreninger.




jobbes tverrfaglig innenfor de 7 stegene Politisk behandling


 Det er etablert et lavterskelteam for veiledning Behandlet i fagstyrene for Helse og omsorg - og i Oppvekst og
kultur.


 Barnefattigdom er satt på dagsorden i tverrfaglig fora.




Kommunen har tverrfaglige fagmøter og koordinerer her
innsatsen for alle institusjoner og avdelinger som arbeider med

Ungdomsråd




barn. Kontrollspørsmålene har vært behandlet i kommunens




Ungdomsråd.


 "Barnas kommunestyre" etableres i 2013




Ny revidert beredskapsplan for vold og seksuelle overgrep




(tverrfaglig arbeid)




Det er laget en konkret handlingsplan og årshjul mellom

helsestasjon, fysioterapi og skole




Vi er "på hugget" kontinuerlig mht forbedringer vi må gjøre.




Negative endringer 2009-2012

Resultater via skjønnsmidler

Prosjektskjønnsmidlene har hatt betydning for utvikling av

tverrfaglig arbeid og for etablering av internkontroll.

Utfordringer

Ny organisering av forebyggende tjeneste med fokus på
barn/unge og samhandling i tverrfaglig fora.

Samarbeidet med NAV
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SKÅNLAND
Positive endringer 2009-2012

Kommunen har en egen "Plan for tilrettelagte tilbud og
opplæring i barnehager og skoler" (TP0). Denne skal

kvalitetssikre det forebyggende arbeidet, kartlegging av
risikobarn/elever og iverksetting av tilbud.

Forebyggende arbeid er et mantra i kommunen - også i

eldreomsorgen.

Negative endringer 2009-2012

Den interkommunale BV-tjenesten har arbeidet med å få til

tverrfaglig råd med månedlige møter. Dette har vi ikke fått til.

Resultater via skjønnsmidler

Kommunen fikk skjønnsmidler til å utdanne PMTO-veiledere.

Realisering av dette gikk ikke etter planen fordi nabokommunen
Harstad ikke kunne frigjøre kapasitet blant sine PMTO-terapeuter.
Det opprettes nå en 50%stilling som PMTO-terapeut i PP-tjenesten,
men veiledning kommer ikke igang før i 2013.

Utfordringer

Råd og veiledning til foreldre. Kommunen ønsker å innføre

systematiske veiledningstilbud for foreldre (PMTO)

Tverrfaglig arbeid Det arbeides med dialogformen mellom det

interkommunale barnevernet for Evenes og Skånland,
barnehagene, skolen og forebyggende enhet. Det trenges
bistand til utvikling av verktøy/metoder for foreldrene i deres

interne dialog og grensesetting. Ett av målene i kommunens
TPO-plan er at "tidlig hjelp er god hjelp". Målet er å få til et
aktivt og støttende tverrfaglig råd for barne- og ungetjenester

våren 2013.

Medbestemmelse Det er bred enighet om at Ungdomsråd er
viktig for at ungdommer skal bli hørt. Utfordringen er
handling/tid/støtte til uorganisert ungdom. Her er også
kommunikasjon/transport ei utfordring for å møtes. Man må få
en god dialog med elevrådene og avklare ulike parters rolle for
å få et mer aktivt Ungdomsråd.

Politisk behandling

Kommunestyret 19.02.13

Ungdomsråd

Ikke behandlet
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SKJERVØY

Positive endringer 2009-2012

TRG (Tverrfaglig ressursgruppe er videreutviklet. Erfaring og

bevissthet om samarbeid er svært positiv.

Barnehage-skolehelseteam er utviklet til et godt forebyggende

verktøy

Har arrangert egne fag- og temadager på viktige tema

Er generelt bedre rustet til å ha fokus på utsatte grupper.

Prosjektet "Ungdom på Ræk" gir økt bevissthet og tiltak rundt

forebygging

Tilbyr nå IP til barn med sammensatte behov over tid.

Mobbebekjempelse bedre systematisert i barnehager og skoler

- gode resultater på undersøkelser

"Friluftsgjengen" Uteprosjektet på barneskolen kan

dokumentere positive resultater

Trivselsplanen gir oversikt over tiltak som skaper trygghet og

trivsel for ulike grupper.

Negative endringer 2009-2012

Helsesøsterressurs er halvert, noe som gir negative

ringvirkninger.

Ikke fungerende skolehelsetjeneste siste året pga. vakant

stilling

Resultater via skjønnsmidler

Frilufitsgjengen implementert som tiltak i barneskolen som

tilbud til 2 grupper hele skoleåret.

Uteaktivitetsområdet v/barneskolen er utbedret

Psykososiale tiltak og aktivitet for ungdoms-skoleelever.

Oppussing av kantine. "Langdager" på Arnøyhamn skole for å

styrke miljøet.

Samarbeid med frivillige organisasjoner er bedret - dører er

åpnet.

Turngruppe fast etablert

Fagdager med profilerte personer har hatt stor betydning - også

nabokommunene er invitert.

Økt bevissthet og kompetanse på å ivareta og utarbeide gode

rutiner på tverrfaglig arbeid.

Utfordringer

Ivareta fortsatt 2 helsesøsterstillinger

Implementere Friluftsgjengen som fast arbeidsmetode og

utvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner.

Å fange opp barn i risikosonen. Det trenges et bedre apparat og

kompetanse på kartlegging.

Behov for system for oppfølging av minoritetsspråklige barn,

familier med arbeidsinnvandrere. Behov for kompetanse på

kulturforståelse og -sensitivitet.

Økt antall arbeidsinnvandrere med barn - mangler ressurser, Politisk behandling

kompetanse og system for å bistå familiene på en god måte.

Bv-tjenesten har fått økt arbeidsbyrde tross styrking av Ungdomsråd

tjenesten.
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SALANGEN

Positive endringer 2009-2012

Ungdomsråd er etablert

Økt med en helsesøsterstilling

4 ansatte sertifisert for familieveiledningsprogrammet

"Kjærlighet og grenser" I gang 2012

TEFBUSevaluert, dreining mot tidligere innsats

Programmet Zippys venner startet opp 2009

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) innført på

Salangen skole. Felles satsing Indre Midt-Troms

Laget plan "tidlig innsats 2012-2016": Forebygge frafall Vg-skole

30-trimmen bidratt til trimbølge

Negative endringer 2009-2012

For få førskolelærere i kommunen

Prosjekt" Lavterskel Barnevern inn i skolen" ikke videreført

For få støttekontakter og avlastere til barn med

funksjonshemninger

Blitt oppmerksom på behov for sykkel- og gangstier

Ikke ressurser til å benytte nyrenovert basseng

Programmet "Ung FYSAKi skolen" ikke igangsatt pga

ressursmangel

Mangler tilbud for barn med overvekt

Manglende morsmålsundervisning i skolen

Resultater via skjønnsmidler

Prosjekt "Lavterskel barnevern inn i skolen": kartlegging og
metodeutvikling, tidlig innsats, informasjon, nettverksbygging.

Usikker effekt etter avsluttet prosjekt.

Utfordringer

Trenger flere førskolelære i barnehagene.

Behov for flere støttekontakter, fritidskontakter og

avlastningsfamilier

Drifit av bassenget på ettermiddags- og kveldstid, må

prioriteres.

Politisk behandling

Behandlet i levekårsutvalget

Ungdomsråd
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MALSELV

Positive endringer 2009-2012

Etablert BUR (Barne- og Ungdomsråd) og har startet prosessen

med å etablere Barn- og Ungdommens kommunestyre.

Større fokus i tjenestene på å se og høre barn i enkeltsaker

Natteravner som patruljerer utsatte områder natt til 1.mai

Egen miljøterapeut for barn og unge inne psykisk helse. Zippys

venner etablert i skolene. Ressursteam etablert på skolene.

Det tverrfaglige møtet er etablert i alle barnehager 2012, Også

kvalitetsplanen "Tidlig innsats" er etablert i barnehagene.

Handlingsplan mot mobbing

Foreldreveiledning i BV-tjenesten, samt større fokus på samvær

og overgang mot 18 år.

Tverrfaglig ressursgruppe har besøkt alle skoler og barnehager

om tema vold og overgrep. Brosjyrer og veileder gitt alle

instanser i kommunen.

Har nå rehabiliteringsteam og rutiner for IP-arbeid. Alle planer

skal legge til rette for større grad av Universell Utforming enn

teknisk forskrift krever.

Viktige lekeområder er kartlagt i to skolekretser.

Friluftskartlegging er gjennomført.

Barn og unges interesser ivaretas i skjenkebevillingssaker

"Vurdering for læring" og LP-modellen i bruk i skolene.

Ressursteam i skolene. Felles regelverk for Målselvskolene.

Etablert flyktningetjeneste.

Negative endringer 2009 - 2012

BUR har i dag kun medlemmer fra elevråd, man må se på

hvordan man når andre - f.eks. uorganiserte barn og

ungdommer.

Det tverrfaglige møtet er enda ikke etablert i skolene.

Mangler handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Ikke alle eksisterende offentlige bygg er Universelt utformet.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan ikke ferdigstilt.

Ikke gruppetilbud eller ungdomsklubb til barn og unge.

Kompetanse knyttet til religiøs, språklig og etnisk bakgrunn for

barn, må økes.

Resultater via skjønnsmidler

Prosjektet "Se meg og min familie" ble gjennomført 2010-2011.

Målet var primær- og sekundærforebyggende arbeid mot

barnehagebarn og foresatte. 50% helsesøsterressurs var avsatt.

Ansatte hadde stort utbytte - foreldregruppen tok lite kontakt

med helsesøster i barnehagen.

Ungrisk bidro til tverrfaglig samarbeid og opprettelse av fora.

Ungdomsteam med tett oppfølging av unge arbeidssøkere i
NAV. Faste samarbeidsmøter med Oppfølgingstjenesten for

drop-outs. Programmet "Kjærlighet og grenser" er kjørt i en av

skolene. Kurs sammen med Borgestadklinikken for å

implementere dette i flere nabokommuner.
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Ungkraft startet i regi av Montar AS i mars 2012

(barnefattigdomsmidler overfor ungdom som velger bort eller

dropper ut av skolen. Etablert praksisbank og avklaringsplasser i

nært samarbeid med lokale bedrifter.

Tidlig innsats Målet er å lage et kvalitetssystem for hele

oppvekstområdet, men dette måtte nedjusteres til 0-5 års-

gruppen. Prosjektet er forankret i 9 kommuner og har hatt god

måloppnåelse. Arbeidsgruppe på tvers av profesjoner og

kommuner. Kvalitetsplanen og arbeidet er forankret politisk og

administrativt.

Utfordringer

Etablere barn- og ungdommens kommunestyre

Utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Kartleggingsarbeidet "Leik og lyst" gjennomføres i hele

kommunen.

Etablere Ungdomsklubb

Fortsette tverrfaglig og tverrenhetlig samarbeid for barn og

unges beste i Målselv kommune.

Politiskbehandling

Helse- og omsorgsutvalget 7.11.12, Kommunestyret 15.11.12.

Begge har godkjent dokumentet.

Ungdomsråd

Sendt til høring og presentert for BUR 13.09.12.
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LYNGEN

Positive endringer 2009-2012

Har tilfredsstillende bemanning på helsestasjonen

Kommunen har et fungerende Ungdomsråd.

Alle bygg er utformet med tanke på Universell Utforming.

Negative endringer 2009-2012

Mangler fortsatt rusmiddelpolitikk

Resultater via skjønnsmidler

Kommunens koordinator er delfinansiert av skjønnsmidler.

Dette har ført til tverrfaglig gruppe for barn og unge med et

eget mandat.

Dette har gitt kommunen bedre oversikt over det tverrfaglige

tilbudet.

Utfordringer

Tre særlige områder som må forbedres: 1.Plan for å forebygge

vold og overgrep, 2. Rusforebyggende arbeid - herunder

kartlegging, og 3. Revidere boligsosial handlingsplan

I tillegg må: -Ungdomsrådets arbeid innarbeides i interne

rutiner, - utvidet samarbeid om foreldreveiledning viktig -
frivillighetssentral ønskes etablert

Det er behov for flere gang- sykkelstier

Det er behov for koordinerende enhet for habillitering og

rehabillitering av barn

Politisk behandling

Levekårsutvalget 01.11.12 - vedtak:

Kommuneanalysen tas til etterretning

Det må lages en plan for området vold og overgrep

Kommunen bør ha fokus på rus, databruk, spillproblematikk og

forebygging . Ungdomsundersøkelser bør innføres.

Boligsosial handlingsplan revideres.

Kommuneanalysen følges opp i tverrfaglig gruppe.

Ungclomsråd

Lyngen kommune bør ha fokus på rus, spillavhengighet og
forebygging og innføre ungdomsundersøkelser.

Det må gjennomføres flere undersøkelser om skolemiljø og rus.

Lensmannskontoret vil ha forebyggende effekt.

Bestill foredrag med tidligere rusmisbrukere for 5.-10.klasse

Lite ungdom røyker - ha mer fokus på snus.

Ungdomsrådet brukes ikke nok - ønsker å bli mer inkludert.

Ungdomsrådet ønsker fokus på gang- og sykkelstier på 5
områder i kommunen.
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LENVIK
Positive endringer 2009-2012

Etablering av BUK Barns og unges kommunestyre - vitalisering

av Ungdomsrådet. Større bevissthet på barn og unge som

ressurs i lokalpolitisk arbeid.

Lokal læreplan i elevrådsarbeid og demokratiopplæring.

Utviklet system for tverrfaglig samarbeid (Det tverrfaglige

møtet). Koordinatorfunksjonen videreføres.

Foreldreveiledning har fått mye fokus bl.a. med temakvelder.

Satsinga "Trygge foreldre 0-18" og ICDP kommer i gang.

Vedtatt handlingsplan mot vold i nære relasjoner - her er det

implementeringsutfordringer

Betydelig satsing på kompetanseheving i hjelpetjenester, skoler

og barnehager i perioden.

Utviklet forslag til en handlingsplan mot barnefattigdom.

Etablert utstyrsbank. Startet actionuker, ferietilbud til barn som

ellers ikke får ferieopplevelser. Etablert rockeverksted

Negative endringer 2009-2012

Strammere økonomi har skapt utfordringer i forhold til

iverksetting og gjennomføring av tiltak. Nye tiltak er sårbare og

utsatte når økonomien er stram.

Barneverntjenesten har store utfordringer sett på bakgrunn av

tilsyn. Utvikling og styrking av denne tjenesten er viktig.

Resultater via skjønnsmidler

Mange av tiltakene er utviklet i et samarbeid mellom

Sjumilsstegskoordinator, Unik, Barnebyen, Utekontakten og UKM

Utfordringer

Barn og unges medvirkning - utvikle kompetanse og praksis om

barns rett til å bli hørt i egen sak (også ang. spesialundervisning)

- bruke ungdoms-partienes 19 teser

Tverrfaglig samarbeid - videreutvikling av tiltak, bevisstgjøring

og nytenkning - kompetanse- og systemutvikling

Vern mot vold og overgrep - implementering av

handlingsplanen - utvikle og styrke barneverntjenesten og

kompetanseutv. I alle tjenester

Universiell utforming/inkludering - bedre tilgjengelighet til ulike

arenaer - implementering av handlingsplanr mot

barnefattigdom

Barn og Unges psykiske helse - prosjektet "jobbing mot

mobbing" - arbeid med mestringsgrupper - styrking av psykisk

helsetjeneste for barn og unge, etablere ungdomsteam - styrke

helsesøstertjenesten

Politisk behandling

Ungdomsråd

Både behandlet i Ungdomsråd og i BUK.
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LAVANGEN

Positive endringer 2009-2012

Lauvhallen tatt i bruk 2011, noe som bl.a. førte til økt antall

unge som spiller i korps.

Det er vedtatt å etablere Barn- og Unges kommunestyre.

Negative endringer 2009-2012

Ungdomsklubben Decibel fikk manglende oppslutning i 2012 og er

derfor mer eller mindre nedlagt.

Resultater via skjønnsmidler

Prosjekt Lavterskel barnevern ble startet, men nedlagt da

skjønnsmidlene opphørte

Utfordringer

Kommunen trenger en ungdomsarbeider som kan bidra til

spennende ungdomsaktiviteter

Ungdomsarbeider må ta del i det tverrfaglige arbeidet

Ungdomsrådet må behandle kommuneanalysen (ble gjort i

etterkant.)

Politisk behandling

Kommunestyret

Ungdomsråd

Ungdomsrådet behandlet steg 1 i møte 22.05.13 og har en rekke

innspill til kommunen.
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KÅFJORD
Positive endringer 2009-2012

Kommunen har etablert Barnas kommunestyre

Ungdomsrådet behandler flere saker enn før som handler om
Plan- og bygningsloven.

Skolene registrerer ikke fravær for ungdom som deltar i råd-
og utvalgsmøter.

Egen ungdomskonsulent er under tilsetting.

Har på plass tverrfaglig team for barn og unge.

Kursing av ansatte om "tidlig intervensjon"

Inn På Tunet under etablering.

Egen koordinator med ansvar for boligsosialt arbeid.

BV-tjenesten mer stabil, åpen og synlig.

Etablert "Zippys venner" og "Psykisk helse i skolen" og
brosjyrer om temaene.

Har bygd omsorgs-/avlastningsboliger og bygget om, med
universell utforming på skoler, barnehager og andre off. bygg.

Utarbeidet mobbeplan for skoler og barnehager.

Ansatt ruskonsulent

God helsesøstertjeneste.

Oppdatert trafikksikkerhetsplan og nye busslommer.

Mer løypenett og flere skoleanlegg for fysisk aktivitet.t

Flere ansatt med utdanning innen psykisk helse.


Trivselsplan i skolen

NAV samarbeider tett med Oppfølgingstjenesten for kartlegging
av og oppfølging av ungdom som droppere ut av vg.skole.

Etablert NyGlv i skolen.

Negative endringer 2009-2012

Kommunen sliter fortsatt med samhandling innenfor området
barn og unge,

Det er fortsatt en del barn og unge som sliter og trenger hjelp
til å takle hverdagen.

Resultater via skjønnsmidler

Utfordringer

Etablering av Familiens Hus som prøveprosjekt i 3 år.

Jobbing med "tidlig intervensjon" for barn fra 0-6 år.

Utvikle gode trivselstiltak for unge i skole og på fritiden.

Kommunen har i tillegg formulert utfordringer knyttet til hvert
steg. Disse finnes i kommunens analysedokument for 2012.

Politisk behandling

Kommunestyret 24.09.12. - vedtok her 3 satsingsområder.

Ungdomsråd
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KVÆFJORD

Negative endringer 2009-2012

Resultater via skjønnsmidler

Politisk behandling

Ungdomsråd

Positive endringer 2009-2012

Kommunen har et godt samarbeidsklima. Gjør kontinuerlig
vurdering og evaluering av tiltak rettet mot barn.

Satser på barn og unge gjennom tverrfaglig samarbeid hvor

ansvarsgruppe er en mye brukt metode.

Har psykolog i 50% prosjektstilling som arbeider tverrfaglig med

barn og unge.

Foreldreveiledning har fokus for etnisk norske, bosatte fra

andre kulturer og for de som har barn på Borkenes mottak.

Helsestasjonen skal benytte Ages&Stages som screeningverktøy

ved 15 mnd og 4 år.

Kommunen benytter PMTO. Har to veiledere tilknytta

helsestasjon og barnehage.

Samlokalisering av instanser som primært arbeider med barn

og unge (NAV,BV, Helsestasjon og psykiatri)

øremerket stilling innen psykiatri overført helsestasjonen.

Ansatt fritidskoordinator for å bygge ut fritidstilbudet. Oppstart

av fritidsgruppe for unge med spesielle behov.

Ungdomsrådet er under etablering. Barn tas med i fora der det

er hensiktsmessig.

Helsesøster og representant for psykiatri har faste ukedager i

grunnskole og vg-skole.

Helsestasjonen har veiledning fra BUP 6 ggr pr. år ift.
arbeidsmetoder.
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KARLSØY

Positive endringer 2009-2012

BV-tjenesten utvidet fra 1,2 til 2,5 stillinger, og har etablert

skriftlig rutinehåndbok med vekt på barns medbestemmelse.

BVs kompetanse innen psykososalt arbeid er styrket

Helsestasjon for ungdom er igjen i drift.

Har etablert folkehelsekoordinator i 20% stilling.

Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe som arbeider med

handlingsplan mot vold i nære relasjoner og tverrfaglig

samarbeid mer generelt.

Andel elever med spesialpedagogiske tiltak er betydelig

redusert.

Negative endringer 2009-2012 


Utfordringer

Trivsel i skolen. Andelen 10.klassinger som trives på skolen er

lavere og frafallet høyere enn i landet som helhet. Ønsker å

markere verdensdagen for psykisk helse med temauker rundt

trivsel og mobbeforebygging.

Tverrfaglig samarbeid - har godt samarbeid i enkeltsaker, mens

dette på systemnivå ikke er rutinisert. Dette må formaliseres og

legges inn i årshjul.

Møteplass for foreldre Avd. helse og familie planlegger å starte

møteplass med 4-6 temamøter i året (barns nettbruk /digital

mobbingkosthold, samspøill og grensesetting.) På noen møter

vil ungdom bli invitert.

Felles kommunalt FAU De ulike FAUene har hatt variabel

fungering. Det utredes nå muligheter for et felles FAU i

kommunen.

Resultater via skjønnsmidler

Fikk 50% miljøarbeiderstilling til prosjekt for å hindre frafall fra

Vg-skole. Brukt mye tid på informasjon. Liten interesse i starten

- etter hvert mer etterspørsel. Prosjektet avsluttet da

skjønnsmidlene opphørte. Det er vanskelig å vurdere effekt av

et så kortvarig tiltak

Prosjektet gjennomførte økonomikurs for 10.klassinger.

Hadde oppfølging av noen ungdommer i samarbeid med

vidergående skole.

Politisk behandling

Behandlet i kultur og oppvekstutvalget 11.10.12. Utvalget forventer

at planer for overgang barnehage/skole, mobbing og flerspråklighet

legges frem for utvalget før de legges frem for formannskap og

kommunestyre. Det forventes at Sjumilssteget implementeres

politisk - det skal gjenspeiles i alle etater og synliggjøres i budsjett

og økonomiplan.

Ungdomsråd
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HARSTAD

Positive endringer 2009-2012

Håndbok for tverrfaglig samarbeid ferdig i 2008 - evaluert

senere med god score

Positiv utvikling av IP-arbeidet. Gode systemer, men mangel på

koordinatorer

Etablering av Koordinerende enhet har vært positiv.

Lederutviklings-program, fra 2010 har skapt samarbeid, "vi-

følelse" og bedre tjenestetilbud.

Negative endringer 2009-2012

Kommune-økonomien fører til endringer i skolestrukturen som

oppleves som dramatisk og kan ha ført til urolige og engstelige

elever.

Kommuneøkonomien fører til at etablering av Familiens Hus

foreløpig er lagt på is.

Resultater via skjønnsmidler

Prosjektarbeid i barnevernet (bv-skole) + hjemmekonsulent har

virket positivt.

Ruskonsulent kom ikke i posisjon til ungdommene.

IP-koordinator i 50% vurdert som positiv og som viktig for
koordinering av "drop-outs" og barneverntjenesten.

Gjennom Opptrappingsplan for rusfeltet er en 50%- hjemmel

brukt til å bygge opp hhv. Psykisk helseteam for gravide og

barn/unge og en 50%-hjemmell brukt opp mot barnehager.

Erfaringene så langt er positive.

Utfordringer

Tverretatlig samarbeid rundt barn i risiko er ikke godt

nok.Ledelse og gode rutiner på plass - mer usikker på

"grasrota". Behov for ytterligere skolering og oppdatering.

Behov for samordning/samkjøring/samorganisering av tjenester

innen oppvekstområdet. Tjenestetilbudet er for oppsplittet og

blir uoversiktlig og vanskelig for både brukere og ansatte.

Mangel på ressurser i helsetjenesten i skolen. Behovet er større

enn ressursene.

Bekymring for utviklingen på barnevernområdet, økende

tilmelding, få ressurser.

Kommunesammenslåingen med Bjarkøy gir utfordringer for

barn og unge fra Bjarkøysamfunnet og for overganger, bl.a. til

vg-skole.

Politisk behandling

Behandlet i utvalget for oppvekst og kultur. Vedtak: Tatt til

orientering.

Ungdomsråd
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BALSFJORD

Positive endringer 2009-2012

Samlet sett er kommunens tilbud til barn og unge siden 2009 er

i all hovedsak positive tiltak. Dette gjelder også for

oppmerksomhet og forbedring i det tverrfaglige fokus. Det er

stor vilje og kunnskap til samarbeid for barn og unge.

BryDæ har utviklet et konsept som fanger opp flere

ungdommer som aktive deltakere. Kulturskolen og BryDæ er

brukt til arrangement utenfor kommunen - mange kontakter

oss for informasjon.

MOT videreføres gjennom økonomiplanen

Politiråd med arb.utvalg er opprettet og har styrket

samarbeidet.

Det er opprettet prosjektstilling for ungdom og rus og BV er

styrket med en stilling.

Det er bevilget 1 mill til kompetanseheving i oppvekst, helse- og

omsorg

NyGiv er satt i gang.

Negative endringer 2009-2012

Ikke fått etablert gode rutiner på systemisk tverrfaglig arbeid.

Geografiske fagteam er lagt på is.

Brukere i Nordkjosbotn opplever at de har fått et dårligere

tilbud etter at helsestasjonen ble nedlagt der og flyttet til

Storsteinnes.

Resultater via skjønnsmidler

Gjennom skjønnsmidler har kommunen økt kompetansen på flere

områder. Tverrfaglige fagdager om vold i nære relasjoner,

taushetsplikt, meldeplikt, særlovgivning, fattigdomsprosjekt og

trivselslederprogram. Kommuneledelsen mener at skjønnsmidlene

på denne måten har gitt gode og målrettede resultater.

Utfordringer

Boligbehov. Det må arbeides med å tilrettelegge for boliger for

alle, særlig til familier, barn og unge med spesielle behov.

øke kompetanse hos barn og unge gjennom undervisning o.I i

ungdomsskolen.

Opplæring og bevisstgjøring av muligheter for barns

medvirkning gjennom arbeid i elev- og Ungdomsråd

Foreldreveiledning - kompetanseheving i regi av

helsesøstertjenesten

Videreutvikle tverrfaglig og tverretatlig kompetanse.

Politisk behandling

Kommunestyret 26.09.12 tar analysen til orientering og vedtar

satsingsområdene som er beskrevet

Ungdomsråd
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RAPPORT 2012 —SJUMILSSTEGET 1 TROMS FYLKE
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sicie2 av 13

Bakgrunn

Denne rapporten handler om de svar kommunene i Troms ga Fylkesmannen i forbindelse med
kommuneanalysen som kommunene gjennomførte i 2012.

Fylkesmannen i Troms introduserte «Sjumilssteget til barn og unges beste» for
Tromskommunene i 2009. Sjumilssteget innebar nytt fokus på et helhetssyn på barn, på
tverretatlig/tverrfaglig arbeid og på bruk av FNs barnekonvensjon som førende for
kommunenes arbeid med barn og unge. Barnekonvensjonen ble i 2003 inntatt i
menneskerettsloven og er dermed i dag gjeldende norsk lov.

Som ledd i dette Sjumilsstegsprogrammet utførte alle kommunene i fylket en
kommuneanalyse også i 2009, basert på et utvalg kontrollspørsmål som var utledet av særlig
relevante artikler fra barnekonvensjonen. Analysesvarene ble av de fleste kommunene utført
tverretatlig, mens et mindretall ble besvart direkte fra administrasjonen. Kommuneanalysene
ble fra Fylkesmannens side sammenfattet i en overordnet fylkesrapport, mens den enkelte
kommunes svar ble presentert i et eget hefte «FNs barnekonvensjon i Troms fylke —
kommunenes egenanalyser i kortform» 1.

Kommuneanalysene fra 2009 ga en samlet oversikt over tilstanden på særlig viktige områder;
Barns rett til å bli hort og si sin mening (medbestemmelse) —art 12

Barnas og familienes rett til bistand for å kunne utove god omsorg —art. I 8

Barnevernbarnas rett til særskilt vern og stotte —art. 20

Barns rett til vern mot vold og overgrep —art. 34 og 36

Retten for barn med funksjonsnedsettelser til et fullverdig liv —art. 23

Barnas rett til god helse —art. 24

Barns rett til god utdanning —art. 28 og 29.

Med kommuneanalysene som bakteppe, tok Fylkesmannen i perioden 2010-2012 en rekke
initiativer for å møte behovene kommunene presenterte bl.a. gjennom kompetansehevings-
tiltak og ved å tilrettelegge for prosjektskjønnsmidler til utproving av prosjekter og tiltak for
barn og unge. Det har blitt tilrettelagt for store og små kompetansetiltak gjennom regionale
workshops, ved ulike kommunemøter med fokus på bl.a. taushetspliktspørsmål, konferanser
rundt «den vanskelige foreldresamtalen», «tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» og «vold
mot barn». Det har i tillegg vært en fylkeskonferanse med fokus på bruk av data fra folke-
helseinstituttet for å sikre at barn og unge er fokusert i kommunens planstrategi og ulike
møter og fokus på viktighetene av at alle kommuner har organer (herunder Ungdornsråd) som
kan sikre barns medbestemmelse. 18 kommuner fikk i perioden 2009-2012 tildelt
skjønnsmidler til ett eller flere prosjekter. Totalt har Fylkesmannen for årene 2009-2012
tildelt nærmere 11 millioner kr i prosjektskjønnsmidler. Hvis vi legger til grunn et
minimumskrav om 50% egenandel, representerer satsingen mer enn 22 millioner kr til
utvikling av tiltak for barn og unge i Troms over disse 4 årene.

' Kortversjonen av kommunenes svar er lagt på Sjurnilsstegets hjemmeside
http://www.siumilsste_get.no/attachments/article/22/Komuneanalvser%202009.pdf
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Etter 2010 har Fylkesmannen hatt løpende kontakt med alle kommunene, særlig gjennom den
enkelte kommunes «Sjumilsstegskoordinator», d.v.s. en fagperson som kommunen selv har
pekt ut til å være et bindeledd mellom kommunen og Fylkesmannen i Sjumilsstegsarbeidet.
Sjumilssteget har også vært løpende presentert og diskutert med kommunenes politiske og
administrative ledelse, herunder både i januarmøter, samt i kommune- og regionrådsmøter i
prosjektperioden.

1.Kommunekartlegging/analyser for 2012

For å videreutvikle arbeidet i Sjurnilsstegsprosjektet ble det i 2012 —i et samarbeid med sju
utvalgte kommunale Sjumilsstegskoordinatorer (fra Kvæfjord, Harstad, Sørreisa, Lenvik,
Tranøy, Tromsø og Gaivuona/Kåfjord), utviklet og presentert en ny analysemodell for
kommunene. Hensikten var bl.a. at den nye runden skulle ha et større fokus på kommunal
nytteverdi. Invitasjon til kommunene om å delta i en ny kartlegging med bakgrunn i
barnekonvensjonen, fremgikk av Fylkesmannens brev til kommunene og til Longyearbyen
lokalstyre av mars 20122. Brevet viste at det, tross positiv utvikling på noen områder fra
2009, fortsatt var store udekkede behov i kommunenes tjenestetilbud til barna og
barnefamiliene. Det var derfor behov for å kartlegge og analysere dette på nytt.Fylkesmannen
inviterte derfor den politiske og administrative ledelse til å legge til rette for en ny
analyserunde basert på et revidert oppsett med henvisning til noen flere artikler (art. 19, 26,
27, 30 og 31) og til i alt 43 kontrollspørsrnål.3 Fylkesmannen ba også kommunene
kommentere endringer og resultater for perioden 2009-2012. Svarene fremgår under pkt. 2.

I det følgende vil Fylkesmannen gi en oppsummering av både kommunenes egenanalyser,
endringer som har skjedd og utfordringer kommunene står i våren 2013.

Kommunenes svar på kartleggingen for 2012.

Alle fylkets 24 kommuner har sendt inn sine svar. De siste svarene er innkommet i mars/april
2013 og finnes i kortversjon i vedlagte hefte utarbeidet av Fylkesmannen. Generelt bærer
kartleggingen og analysene for 2012 preg av at de er mer gjennomarbeidet enn tilsvarende
gjennomgang i 2009. Flere ansatte og tjenester har deltatt i arbeidet og den interne
informasjonen som er benyttet ved oversendelsen er innhentet på en mer systematisk måte
enn tidligere. Vi vil nå gi en kort oppsummering av hovedfunnene steg for steg:

Steg 1 —Medbestemrnelse, art. 12.


•
I.

LI
Barnekonvensjonens artikkel 12 handler om barnas rett til å bli hort og si sin mening.
Artikkelen fokuserer på både retten barna har som gruppe og på retten det enkelte barn
har i «enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet».

2 Fylkesmannens brev av 02.03.2012 «Sjumilssteget —satsing på barn og unge i Trornskommunene —opplezg for
kommuneanalyse 2012»
3 Kontrollsporsmalene, samt fylkesmannens brev er lagt på Sjumilsstegets nettside:
http://www.sjumilsste2,et.no/index.php/18-komm uneanalvsen-2012 


Side 280



bide 4 av 1,3

Konklusjonen er at det har skjedd ei svært positiv utvikling mht. etablering av organer for
barn. Kommunenes praksis med å la enkeltbarn få uttale seg i «egen» sak, har imidlertid et
betydeligforbedringspotensiale. Kommunene må prioritere å arbeide videre med å sikre at
barna får reell rett til å bli hort og utove medbestemmelse.

Utviklingen i fylket har på mange vis vært gledelig. Alle fylkets kommuner har nå opprettet
Ungdornsråd. I tillegg har 6 kommuner ved inngangen til 2013 egne kommunestyrer for barn
og unge (Tromsø, Lenvik, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Lavangen). Flere kommuner har
dette under planlegging. Det gis opplæring til barna som deltar uten at det fremgår hvor
systematisk den er.

Det er et gjennomgående trekk ved svarene at enkeltbarn høres i større grad enn før, men det
er store variasjoner mellom svarene fra kommunene. Flere av barneverntjenestene oppga at de
har «kultur» for å høre barn. Denne kulturen gjenspeiles ikke i analysesvarene fra NAV-
kontorene. På spørsmålet om hvor «reell» barnas medbestemmelse i kommunen er, var
svarene svært ulike og bar preg av å være lite gjennomdroftet. Det ble i Fylkesmannens
utfordring til analysene i 2012 bedt om at svarene, hva særlig gjelder steg 1, skulle legges
frem for ungdomsråd eller andre organer for barn og unge. Svarene viser at dette ikke er gjort
i mange kommuner, se også pkt. 2.4.

Steg 2 —God omsorg, art. 18, 26 og 27.

Artikkel 18 innebærer at lokale myndigheter skal gi aksept for at foreldre og verger har
det primære ansvaret for barnas oppdragelse. men at det samtidig er en plikt å sorge for
«egnet bistand» for foreldre som har behov for dette i sin ornsorgsoppgave. Dette
innebærer at kommunene må ha tilbud som har fokus på styrking av foreldreferdigheter
ut fra barnas behov. Steget inkluderer også artiklene 26 og 27, som fokuserer på barnas
rett til sosiale ytelser og til en forsvarlig levestandard.

Konklusjonen er atfylkets kommuner har hoyst ulike kartleggingsordninger og
programtilbud til barna ogforeldrene. At tilbudet i så stor grad avhenger av hvor familien
bor, kan lede til sporsmål om det kan være kvalitetsforskjeller i kommunenes tilbud.
Ulikheten bor diskuteres nærmere både i den enkelte kommune, ifaglige fora, i
interkommunalt samarbeid og mellom statlige myndigheter. Svarene viser også at det er
behov for å gjennomgå NAVs praksis med å sikre kartlegging av barnas behov ifamilier
der omsorgspersonene over kortere eller lengre tid har behov for bistand.

Kommuneanalysene viste at det gjennomgående ikke er systematisk kartlegging av behovet
for slik «egnet bistand» overfor foreldregruppen i kommunene. På den annen side har
kommunene samlet sett et imponerende utvalg av kartleggings- og veiledningsmetoder4 som
oppgis å være i bruk i hjelpetjenester og i skoler og barnehager. Disse er svært ulikt fordelt
mellom kommunene —noen har svært mange tilbud, mens andre har ra. Dette er ikke
nødvendigvis avhengig av kommunestørrelse. Noen av metodene benyttes også i 2.1injaog
tilbys gjennom henvisning fra kommunen (eksempelvis EPDS, TWEAK, MST og Abuse
assessment screen). Mer enn 25 ulike metoder eller programmer ble nevnt i kommunesvarene.
Noen av disse handler om systemer for kartlegging av barn og håndtering av mobbing eller
bedring av sosiale og andre ferdigheter (eksempelvis PALS, ZERO, LP, ZIPPY, TRAS, TPO,
Kvellomodellen og DUÅs skoleprogram). Andre fokuserer mer på kartlegging av og utvikling
av foreldreferdigheter (ICDP/TIBIR, PMTO, Marte Meo og DUÅ). Noen kommuner bruker

Metodene er kun tatt inn i teksten med de forkortelser eller navn som er brukt i kommunenes analysesvar.
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Godt Samliv, Dialog og Bluesmother gjennom helsestasjonene, Dyrøy har utviklet prosjektet
Samsn@kk. Nordreisa og Tromsø har etablert Familiens Hus. Noen har samarbeid mellom
tjenestene om forebyggende programmer (Kjærlighet og grenser, BTI, Ung og inkludert).
Balsfjord har en årlig satsing på Bry Dæ. Flere arbeider med MOT, Fysak og tiltak som Inn
på Tunet, action- og trøbbeluker. Alle er med i Ny Giv.

Et så vidt stort og ulikt programspekter reiser flere spørsmål med hvordan beslutninger om å
igangsette programmer gjøres lokalt. Hvorfor er tilbudet til foreldre og barn så forskjellig og i
realiteten avhengig av hvor du bor? Bør man forsøke å «smalne inn» spektret av tilbud om
særlige foreldreveiledningsprogramrner ut fra et ideal om likhet for familiene? Bør statlige
myndigheter på en bedre måte samordne og anbefale programmer som gjennom forskning har
vist seg å ha effekt? I så fall må kapasiteten i den statlige implementering av programmer av
typen PMTO og ICDP økes betraktelig slik at familier i fylket som har behov for det, kan
sikres tilgang til slike evidensbaserte programmer uansett hvor i fylket de bor.

Analysespørsmålene som retter seg mot barnas levestandard og barnefattigdom, viste at
NAV-kontorene har fokus på dette. Beskrivelsen viste imidlertid at ingen NAV-kontor selv
snakker med barna. Spørsmålet som da må reises, er på hvilken måte informasjon om barnas
egne behov innhentes i saker der foreldrene søker om f.eks. økonomisk sosialhjelp.

Steg 3 - Særskilt vern og støtte, art. 20

Barnekonvensjonens artikkel 20 innebærer en rettsikkerhetsgaranti for «barnevernbarn»
som er plassert i fosterhjem eller institusjoner om rett til særlig beskyttelse og bistand.
Analyseopplegget har følgelig utfordret kommunene på ulike spørsmål der de må vurdere
om de gir barna denne retten.

Konklusjonen er at kommunenes barneverntjenester har et stort fokus på de plasserte
barna og at man har systemer for å sikre at det samarbeides rundt dem, både under
plasseringen og når de nærmer seg voksen alder. Det er mer uklart hvilket særlig fokus
ovrige tjenester eller skoler og barnehager har på disse barna.

Tromskommunene svarer nesten enstemmig at disse barna blir fulgt opp ved bruk av bl.a.
ansvarsgrupper og tilsynsførere. Enkelte kommuner hadde problemer med rekruttering av og
opplæring av tilsynsførere, noe som kan føre til at kontrollen ikke blir god nok. Flertallet av
kommunene viste også til barneverntjenestens oppfølgingsansvar og til tiltaks- og
omsorgsplaner for barna. Få svar utdypet hvordan kommunikasjonen mellom tjenestene var
for disse barna ut over at samarbeidet foregikk i ansvarsgrupper. Svarene kan følgelig
oppfattes slik at de ikke er tilstrekkelig gjennomdrøftet tverretatlig, men at det er
barneverntjenestens system for oppfølging som refereres. Tromsø viste imidlertid til
samarbeid og drøfting av grensesnittutfordringer i «randtjenestene». Noen kommuner, f.eks.
Lyngen, prioriterer disse barna ved opptak i nærmeste barnehage. Kommunene legger
forøvrig til rette for samvær med foreldre og evt. også andre, der dette er vedtatt i
fylkesnemnda. Alle kommuner legger til rette for informasjon og drating av videre behov for
bistand for barna fyller 18 år. Noen kommuner starter allerede når barnet fyller 16. Mange har
rutiner på samarbeid med andre etater når barna fyller 18, mens noen har sett at det er behov
for å lage slike.

•
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Steg 4 —Vern mot vold og overgrep, art 19,jf. 34 og 36.


Barnekonvensjonens artikkel 19 er en av konvensjonens mest konkrete artikler hva gjelder
krav til systemer og kunnskap på området «vold mot barn». Artikkelen stillcr krav om
sikring av egnede lovmessige, administrative, sosiale og kompetanserettede tiltak for å
beskytte barn mot alle former for vold. Artikkelen krever klare prosedyrer for evnen til å
avdekke, forebygge. rapportere, undersoke og behandle barn —og om nodvendig sikre at
barnas situasjon folges opp i retten.

Konklusjonen er at det har skjedd en betydelig utvikling ifylket mht. kompetanseutvikling
når det gjelder alle former for vold mot barn i perioden 2009 til 2012. Selv om utviklingen
er god, er det imidlertid fortsatt til dels mangelfulle rutiner som kan forhindre at voldssaker
meldes eller håndteres riktig.

Etter kommuneanalysen i 2009 var mangler knyttet til vold mot barn ett av de klareste
negative funnene. Kommunene manglet for en stor del kompetanse og rutiner på dette
området. Dette førte også til ulike tiltak fra bl.a. Fylkesmannen om kompetanseheving.
Kommunenes svar fra 2012 viser en gjennomgående positiv utvikling. 13 av kommunene
hadde jevnlig kursing og oppdatering i 2012. 8 kommuner viste til at kompetansen i hovedsak
finnes i barneverntjenestene, mens de siste 3 enten ikke svarte eller ga uttrykk for
kompetansemangel. Flere av de store kommunene hadde i 2012 interne opplæringsdager.
Kun 4 av fylkets kommuner (Skjervøy, Tromsø, Balsfjord og Lenvik) hadde utarbeidet
handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Flere kommuner svarte at de hadde ønsker om å
komme i gang med å lage slike. Svarene tydet på ulikheter mht. rutineutvikling, noen viste til
at barnevernet har system på dette. 3 kommuner hadde utviklet rutiner som ledd i
«Modellkommuneforsøket», mens andre viste til kriseplaner i skoler og barnehager. Harstad
kommune hadde, som eneste kommune, utviklet egne kvalitetsprosedyrer.
Helsesøster/skolehelsetjenesten ble nevnt av mange som svært sentral når det gjelder
avdekking av vold. Noen kommuner - eksempelvis Målselv, har tverrfaglig ressursgruppe
som behandler familievold og overgrep. I kommuneanalysen var vi spesielt opptatt av hva
kommunene gjør for å informere barna selv. De fleste kommuner svarte at de informerer
barna om hva de skal gjøre hvis de selv eller andre utsettes for vold gjennom plakater
(116111) og flyers til skoler, fritidsklubber, helsestasjoner og på kommunens nettsider.

Erfaringer fra kontakt med kommunene under analysearbeidet, samt tilbakemeldinger fra
Barnevoldgruppen5, tyder bl.a. på at det fortsatt kan være særlig vanskelig å avdekke vold
både i små og store kommuner. Også uklare prosedyrer eller feil i saksbehandlingen, kan føre
til at voldssakene ikke kan tas videre til Tingretten. Noe av dette kan «repareres» ved å soke
ekstern bistand i enkeltsaker. 22 av 24 kommuner rapporterte at de hadde et eksternt
samarbeid generelt og i enkeltsaker med lokalt politi, Barnehuset og enkelte også med RVTS
(Regionsentret mot vold og traumatisk stress), ATV (Alternativ til vold) eller SMISO
(Stottesentret mot incest og seksuelle overgrep).

5 Barnevoldgruppen består av representanter fra Barneklinikken v/UNN. Jurfak ved Universitetet i Tromso,
Statsadvokatembetet, Barnehuset og Fylkesmannen i Troms.
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Steg 5 —Fullverdig liv, art.23


;çi
Barnekonvensjonens artikkel 23 gir barn med psykisk eller fysiske
funksjonsnedsettelser rett til et fullverdig og anstendig liv, samt en rett til aktiv
deltakelse i samfunnet. Disse barna skal også fa særlig omsorg og vernes mot all
diskriminering (jf. artikkel 2). I en utvidet forståelse av artikkelteksten er det også lagt
til grunn at den også gir lokale myndigheter en plikt til å planlegge og tilrettelegge
bygg og ute-/innemiljo i samsvar med prinsippet om Universell Utforming

Konklusjonen er at kommunene de siste årene synes å ha styrket koordineringen av tiltak
rundt barn med funksjonsnedsettelser. Tiltakene er ulike og det er i svært liten grad gjort
brukerundersokelser på dette området. Svarene tyder på at kommunene er aktive med
programmer for åforebygge diskriminering av disse barna og at det drives et bredt
inkluderingsarbeid i kommunene for denne gruppen. Svar knyttet til om hvordan
kommunene og tjenestene forholder seg til prinsippet om universell utforming, bærer preg
av at det erfokus på kun en enkelt gruppe av barn med funksjonsnedsettelser.

Kommunene så ut til å ha stort fokus på langvarige og koordinerte tjenester for denne
gruppen. Virkemidler var støtte-/fritidskontakt, avlastning, omsorgslønn, Individuell Plan,
ansvarsgrupper. Flere kommuner hadde etablert koordinerende enhet, rehabiliteringsteam og
benyttet råd for funksjonshemmede/råd for eldre og funksjonshemmede. Kun 2 av
kommunene oppga at de hadde gjort brukerundersøkelser. En av kommunene skrev at den
mangler koordinering på tvers. Mange kommuner oppga helsesøster som sentral i dette
arbeidet.

Analysen viser at kommunene er kjent med lovkrav (del av byggeteknisk forskrift) knyttet til
Universell Utforming, men at de i ulik grad har formalisert dette lokalt. Fokus er særlig
knyttet til nybygg og dels til friluftsområder. Mange eldre offentlige bygg er ikke universelt
utformet i dag. Flere kommuner viser til at prinsippet er tatt inn i kommuneplanen. De fleste
kommunene svarer kun med henvisning til bevegelseshemmede og viser til tiltak som
rullestolramper og heiser. Der er mindre fokus på andre grupper som f.eks. allergikere, syns-
eller hørselshemmede. To av unntakene var Lavangen og Lyngen som hadde montert
teleslynger i flere offentlige bygg, mens Kvæfjord tilbyr hørselshjelpemidler. Prinsippet om
universell utforming for barna gjelder alle grupper avfunksjonsnedsettelser og må oppfattes
slik at det ikke skal lages reservelosninger for barn med særlige behov, men at
tilretteleggingen skal gjelde for alle barn. Prinsippet kan sanunenfattes i uttrykket
«Nodvendig for noen, brafor alle!»

Diskriminering blir hindret gjennom aktivitet og inkludering. Her ble nevnt fylkesleker for
funksjonshemmede, BRY DÆ i Balsfjord, ledsagerbevis, oppvarmede svommebassenger og
handlingsplaner for trivsel og mot mobbing. Ibestad hadde etablert tiltaket «Trygt og
tilgjengelig». Kommunene ønsket nulltoleranse mot mobbing og bruker relevante program i
skolen for å hindre mobbing av barna. Her ble særlig «Steg for Steg», Zippys venner, ART,
LP-modellen og «Alle har en psykisk helse», nevnt.
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Barnekonvensjonens artikkel 24 gir barna rett til å «nyte godt av den hoyest oppnåelige
helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering». Artikkelen har sitt
fokus på forebygging i videste forstand, på det helsefremmende arbeidet, på egnede
tiltak overfor enkeltbarn, foreldreveiledning og på næringsrik mat, rent drikkevann og
miljoforurensning. I kommuneanalysen er kontrollsporsmålene derfor i stor grad knyttet
til folkehelsearbeid, som i stor grad foregår utenom kommunens helsetjenester.

Steg 6 —God helse, art. 24

Ei

Konklusjonen er at svært få kommuner har utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og de positive og negative faktorer som virker inn på den. En slik oversikt
skal være grunnlaget for mål og strategier for å bedre befolkningens helse. Dette skal
inngå i kommunenes overordnede planer. De folkehelsetiltakene kommunen prioriteter
skal også velges på bakgrunn avfunnene i oversikten over helsetilstanden.
De tre storste kommunene samt noen av småkommunene har liten kapasitet i helsestasjons-
og skolehelsetjenesten.

Stort sett hadde kommunene gjort en god jobb med å sikre at barn og unge kan ferdes trygt
mellom hjem, skole og fritidsaktivitet. Dette skjedde ved busstransport, utbygging av gang-
og sykkelveger, fortau, gangveger, belysning, busslommer o.a. Kommunene gjorde også mye
for at barn og unge skal kunne være fysisk aktive. Her var det et meget stort spekter av
tilrettelegginger og aktivitetstilbud i alle kommunene. Et fåtall kommuner hadde god nok
oversikt over de viktigste lokale utfordringene som gjelder barn og unges helse og trivsel.
Flere kommuner gjorde diverse kartlegginger i barnehager og skoler, samt innen andre
sektorer. Det så imidlertid ut til at kartleggingene var ganske fragmenterte. En oversikt over
helsetilstanden, slik folkehelseloven krever, rapporteres utført kun i et par kommuner. Barn
og unge var generelt godt ivaretatt i rusmiddelplaner og tiltak, både rettet mot pårørende og
mot unge selv. Kommunene har satt fokus på planer og tiltak for å styrke barn og unges helse.
Tilbakemeldingene tydet på at dette først og fremst ble ivaretatt gjennom tiltaksrettede planer
på sektornivå. 1kommunenes overordnede planer virket det å være ivaretatt i mindre grad. De
tre største kommunene i Troms samt noen av småkommunene rapporterte om lav kapasitet i
helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste. 7 av de 24 kommunene beskrev et mangelfullt
tilbud om habilitering og rehabilitering til barn og unge.

Steg 7 —God utdanning, art 28,29,30 og 31.


Steget inkluderer i alt 4 konvensjonsartikler. Artikkel 28 handler om retten til gratis
utdanning og om å gjore den tilgjengelig og oppnåelig for alle. Artikkel 29
beskriver formålet med utdanningen. Artikkel 30 gir barna fra etniske, religiøse
eller språklige minoriteter rett til å leve i pakt med sin kultur, utove sin religion og
bruke sitt eget språk. Artikkel 31 gir barna rett til hvile, fritid, til lek og til like
muligheter til deltakelse i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

Konklusjonen er at kommunene har storre fokus enn for på tverzfaglige losninger gjennom
samarbeid i ulike team der skole, barnehage, PPT og barneverntjenenesten deltar. Svarene
viser også at det legges vekt på tidlig innsats ved at det satses mer på observasjon og tidlig
kartlegging. Det kan se ut som det er en bredere satsing på tiltak som styrker barnas
psykososiale miljo for bl.a. åforebygge mobbing. Til tross for at kommunene har tilsluttet
seg manifest nzot mobbing, ser det ikke ut SOM dette har fort til en mer helhetlig kommunal
satsing på dette temaet.
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Alle kommunene viste i sine svar til at det foregikk et omfattende arbeid for å sikre et godt
tilbud til barn med behov for ekstra oppfølging. Samarbeid om barna i form av
ansvarsgrupper der skoler og barnehager samarbeider tett med andre instanser om tiltak, så ut
til å være mer vanlig nå enn tidligere. Flertallet av kommunene rapporterte at de bruker ulike
verktøy for tidlig observasjon og kartlegging av barna. Program som TIBIR, PTMO og TRAS
brukes av flere kommuner. Det var også et gjennomgående trekk at det var en bredere satsing
på barns psykososiale miljø i skole og barnehage enn tidligere. Alle kommuner viste til
forebyggende arbeid og ulike programmer som Zero og Olweus i arbeidet med å forebygge
mot og håndtere mobbing som blir avdekket. I tillegg så det ut som satsing på sosial
kompetanse som et ledd i dette arbeidet var utbredt. Her nevnte mange kommuner tiltak som
Zippys venner, MOT, Steg for steg, ART og PALS. Flere kommuner viste til at det også rettes
fokus på bruk av sosiale medier og at også dette blir fokusert i forhold til mobbing.

Svarene viser også at det var stor satsing for å hindre frafall i videregående opplæring. Mange
deltok i Ny Giv og Midt-Tromskommunene har et eget tiltak, «Tidlig innsats mot frafall i
videregående skole». Nord-Troms viste det til et nært samarbeid med NAV og
Oppfølgingstjenesten for å hindre frafall. I Tromsø hadde et nytt samarbeid mellom
kommunen og NAV i ungdomssaker fått navnet «Nytt Gir».

I forhold til barn med minoritetsspråklig bakgrunn, samt annen religiøs eller etnisk bakgrunn,
ga ikke svarene fra kommunene et entydig bilde. Noen kommuner opplyste at de samarbeider
med flyktningkonsulent og migrasjonsrådgiver. Andre viste til at de har en plan for
språkopplæring for språklige minoriteter, flerspråklig plan eller innføringsklasser.

Når det gjelder barns mulighet til å delta i kulturell og kunstnerisk virksomhet nevnte så å si
alle kommunene samarbeid med frivillige organisasjoner, kommunale kulturskoletilbud og
tilbud om fri bruk av idrettsanlegg.

chtlir
6811111111.1!:

41.4 a‘

2. Endringer og utfordringer i kommunenes tjenestetilbud

I forbindelse med arbeidet rundt kommuneanalysene og det metodiske opplegget som ble
skissert i Fylkesmannens brev av 02.03.12 til kommunene, ble den enkelte kommune også
oppfordret til å

beskrive endringer i tjenestetilbudet fra 2009-2012,
redegjøre for endringer og resultat av Sjumilsstegstiltak som er delfinansiert av skjønnsmidler fra
Fylkesmannen
peke på 3-5 områder som trenger særlig endring eller forbedring
leQge frem analysen for politiske organer og evt. Ungdomsråd eller andre organer der barn og unge kan
uttale seg til analysesvarene.
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18 av fylkets kommuner har besvart spørsmålene knyttet til 2.1.-2.3. helt eller delvis 6.

2.1. Endringer i tjenestetilbudet 2009-2012

Konklusjonen er at alle kommunene har opplevd en eller flere positive endringer i
tjenestetilbudet. Mer enn 3 av 4 svar viser til slik positiv endring, noe som er en meget hoy
andel. Det som oppleves som negative endringer synes ikke å være et resultat av innsatsen i
Sjumilssteget, men forårsaket av dårlig kommuneokonomi eller planer og onsker som av
ulike grunner ikke er realisert iprosjektperioden.

Kommunene som svarte har vurdert positive eller negative endringer i tjenesteutviklingen for
barn og unge i egen kommune i løpet av denne perioden. Antall «bokførte» vurderinger er
149, d.v.s et snitt pr. kommune på 8,3. Dette tyder på at kommunene har gjort seg mange
erfaringer. Svarene fordeler seg med 114 (76,5%) på den positive siden, mens 35 (23,5%) har
vært oppfattet som negativ endring.

De negative endringene er i hovedsak knyttet til planer og ønsker om nye tilbud som man ikke
har lyktes å fa i gang overfor barn, unge og deres familier. Noen få eksempler handlet om
tilbud som falt bort. Ett av disse er mulig nedleggelse av Ungdomsklubben Decibel i
Lavangen (på grunn av manglende oppslutning). Ett annet er opplevelsen av et dårligere
helsetilbud i Nordkjosbotn som følge av flytting av helsestasjonen til Storsteinnes. Et tredje
eksempel er at den interkommunale barneverntjenesten i Lenvik ikke er representert i noe
internt fagfora i samarbeidskommunen Berg. De to siste eksemplene er nok nært knyttet til
organisasjonsendring og kommuneokonomi. Kommuner som særskilt nevner anstrengt
kommuneøkonomi er Gratangen, Harstad, Lenvik, Salangen og Skjervøy. Harstad viser til at
økonomien har ført til dramatiske endringer i skolestrukturen og muligens til flere urolige og
engstelige elever. Flere kommuner viser også til at økt etterspørsel skaper problemer med å gi
tilstrekkelig tilbud i helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Her finner vi bl.a. de største
kommunene som har nesten 3/4av barnebefolkningen i fylket.

Det mest bemerkelsesverdige i denne sammenhengen er imidlertid at de 18 kommunene angir
114 positive endringer i løpet av disse vel 3 årene. Dette utgjør vel 6 positive endringer i snitt
pr. kommune. Endringene fordeler seg på alle tjenester og tilbud. Det er etablert nye organer
for barn og unge (alle kommuner rapporterte at de har Ungdomsråd). Det er etablert nye
møteplasser for tverretatlig samarbeid. Det er laget nye planer og handbøker. Det er stor
innsats på kultursiden. Det er etablert noen nye fagstillinger, nye kartleggings- og
metodeverktøy. Inn på Tunet brukes av flere kommuner enn før. Det rapporteres også om
omfattende kompetanseheving på flere områder. Lenvik, som har vært pilotkommune i
Sjumilsstegsprosjektet med fast skjønnsmiddelflnansiering, har prøvd ut tiltak på alle
prosjektområder (steg). I tillegg er Storfjord landets første kommune som har gjort
Sjumilssteget til et internkontrollverktøy for utvikling av det tverrfaglige arbeidet i
kommunen.

De positive endringene kan ikke entydig knyttes til Sjumilssteget, men det er likevel
Fylkesmannens oppfatning at dette prosjektet i stor grad har bidratt til en slik positiv
utvikling.

Se vedlegg
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2.2. Resultater via skjønnsmidler7
at tildeling av prosjektskjonnsmidler

og kompetansemessig.

igangsatt tiltak på basis av
Totalt var 35 tiltak igangsatt i disse

—«Lavterskel barnevern i skolen» (Salangen,
i videregående skole i Karlsøy basert på

ikke ble forlenget. Skånland kommune
PMTO-veiledere i løpet av 2012. De øvrige

Et felles trekk synes å være at selv
«smitteeffekt». Torsken viser til

å ha startet sitt prosjekt «Aktivitetskvelder» der
tilrettelagte aktiviteter. Ett annet eksempel er

over 3 år til utvikling av en «trivselsplan»,
samt en lokal og regional innsats på

har fatt midler til planlegging av nye
Dette arbeidet går videre inn i 2013.
prosjektskjønnsmidler, men i nært samarbeid
tiltak for bedring av barns oppvekstrniljø.
til Norges beste oppvekstkommune av

er bildet likevel positivt med tanke på
skal her også nevnes at Universitetet i

vurderte svar fra 12 av
ble 16 innarbeidet i ordinær drift i

utfordringen i hele fylket handler om
og tverretatlige arbeidet. I tillegg har

bli hort og si sin mening. Det er videre stort
og på barnas psykososiale miljo i

der kommunen har særlige behov for
Lyngen, meldte inn hhv. 9 og 8
3 og 5. Totalt er det meldt inn 84

en rekke punkter som fremgår av

følgende resultat:




Tilbakemeldingen fra kommunene viser i all hovedsak
har stitnulert og videreutviklet sektoren både organisatorisk
Flertallet av prosjekter og tiltak viderefores i kommunene.

Av de 18 kommunene, rapporterte 15 at de hadde
prosjektskjønnsmidler til Sjurnilsstegsrettede tiltak.
kommunene. Tilbakemeldingen viser at to tiltak
Lavangen og Gratangen), samt et arbeid mot frafall
en 50% stilling, opphørte da prosjektskjønnsmidlene
fikk ikke realisert sitt opplegg med utdanning av
kommunene viser til et stort spenn i satsingsområder.
avgrensede prosjekter har hatt kommunal og interkommunal
gode tilbakemeldinger fra alle involverte etter
ungdom fra sør og nord i kommunen møtes med
Skjervøy kommune, som gjennom et mindre beløp
har generert en rekke tiltak overfor barn og unge,
kompetanse- og planutvikling. Flere kommuner
oppvekstprosjekter (eks. Målselv og Gratangen).
Fylkesmannen vil også nevne Kåfjord, som uten
med Sjumilssteget, har hatt et betydelig fokus på
Dette førte også til at kommunen i 2011 ble kåret
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Selv om noen prosjekter og tiltak avsluttes tidlig,
«avkastningen» av prosjektskjønnsrnidlene. Det
Tromsø, i forbindelse med evaluering av Sjumilsstegssatsingen,
kommunene. Av 26 prosjekter som ble tildelt midler,
kommunen etter utløpet av prosjektperioden.

2.3. Utfordringer i kommunene fremover
Konklusjonen er nesten entydig at den viktigste
videreutvikling og kvalitetssikring av det tverrfaglige
konmutnene fortsatt utfordringer med å la barn
fokus på vold mot barn, på kommunale helsetjenester
skoler og barnehager.

Kommunene ble her bedt om å nevne 3-5 områder
forbedringer. To av kommunene —Gratangen og
forbedringspunkter. De øvrige har nevnt mellom
forbedringspunkter. I tillegg har Kåfjord og Tromsø
sammendragene fra hver kommunes analyse.

Et forsøk på å score enkelte hovedområder, gir

Forbedringsområde Antall kommuner
1.Tverrfa2lig/tverretatlig innsats 15
2.Tiltak for barns medbestemmelse 8




holdt av en pott der kommunene kan soke
kunnet soke midler til «Sjumilsstegstiltak».

7 Av de årlige skjonnsmidlene til kommunene, har Fylkesmannen
prosjektmidler til tiltak på bestemte sektorer. I 4 år har kommunene
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3.Kultur/fritid, Universell utforming, gang og
sykkelstier

7




4.Tiltak for å forebygge vold mot barn 6




5.Ulike tiltak på helseområdet/helsestasjon 6




6.Psykososialt arbeidsmiljo skole/barnehage 5




7.Bedret tilbud innen kultur/fritid 5




8.Særlige tiltak med «Tidlig intervensjon» 4




9.Tiltak for minoritets- og flerspråklige,
kulturforståelse

4




10.Boligsosiale tiltak 3




11.Foreldreveiledning/moteplass 3




I tillegg skårer to eller færre kommuner følgende forbedringspunkter:




-bedre opplæring av barn og unge om rettigheter
-barnefattigdom/NAVs rolle
-brukerundersokelser
-bedre rutiner for krisearbeid
-bedre barnehagelærerdekning
-mangel på oversikt over utfordringer
-bedring i barnevern/flere stottekontakter og avlastningsfamilier
-felles kommunalt FAU
-kriminalitetsforebyggende arbeid.

Oversikten er ikke uttømmende og tolkningen av svarene kan ha enkelte feilkilder. Likevel er
resultatet ikke overraskende. Svært mange av kommunenes tilbakemeldinger er at de fleste
forbedringspunkter ligger i forholdet mellom de ulike hjelpetjenestene og barnehage/skole.
Dette både i primærforebyggende hensikt så vel som for barn i risiko. I dette ligger behovet
for å videreutvikle og kvalitetssikre tverrfaglige møteplasser og prosesser. Kommunene er
opptatt av det forebyggende perspektivet og møtet med barna, ungdommer og
foreldre/foresatte. I dette arbeidet nevnes helsesøstertjenesten som en tjeneste som er på «alles
arena».

Det er også en stor andel som tar opp forbedringspunkter på kultur- og fritidsområdet,
herunder også med tanke på tilrettelegging ut fra planprinsippet om Universell utforming.
Dette er nok et resultat av arbeidet i prosjektperioden som var ment å sikre at barn og unges
behov må innarbeides i kommunal planstrategi.

Kommunene scorer i liten grad på forbedringspunkter knyttet til f.eks. interne skole-,
barnehage- eller barnevernfaglige utfordringer. Dette nevnes likevel i kommunenes
innrapportering som et uttrykk for at det fortsatt er forbedringspunkter i den enkelte skole,
barnehage eller hjelpetjeneste. En av fremtidas utfordringer vil nok derfor være å finne en god
balanse mellom robuste enkelttjenester, barnehager og skoler opp mot mål og strategi for det
tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet.




2.4. Behandling i politiske organer i kommunen.




Konklusjonen er at analysene i nesten alle kommuner har vært lagt frem for politisk




organer enten som orienteringssak eller med forslag til vedtak om videre satsing på barn og
unge i kommunen. Kommunene har imidlertid i liten grad innhentet synspunkter fra barn
og unge selv gjennom organer kommunen har opprettet for denne gruppen.

17 av de 19 kommunene som svarte (Berg og Kvæfjord svarte ikke, mens Kvænangen kun
besvarte dette spørsmålet), oppga at kommuneanalysen ble lagt frem for politiske organer i
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kommunen. 10 har hatt sak om Sjumilssteget i kommunestyret. 7 kommuner har hatt sak til
behandling i hovedutvalg eller fagkomiteer, 1 kommune (Sørreisa) har hatt saken i
formannskapet. Flere har hatt saken til behandling i hovedutvalg og senere i kommunestyret.
Tromsø kommune har behandlet sak i både 2 fagkomiteer, i byråd og i kommunestyret. I
Skjervøy deltok halve kommunestyret i debatten og var opptatt av hvor viktig satsing på barn
og unge var, samtidig som de var bekymret for at økonomien ville hindre videre satsing på
sektoren. Saksbehandlingen og tilrådningen til de politiske organene synes å være delt i to
like store grupper. I 8 kommuner ble Sjumilsstegsanalysen tatt til orientering, mens i de
øvrige 8 ble det truffet vedtak om kommunale prioriterte satsingsområder for barn og unge.
Eksempler på det siste er vedtaket i hovedutvalget for kultur og oppvekst i Karlsøy om at
Sjumilsstegssatsingen skal implementeres i politisk arbeid i kommunen. Kvænangens
oppvekst- og omsorgsutvalg vedtok at det skal utarbeides en informasjonsbrosjyre til
brukerne. Kommunestyret i Lavangen ønsket særlig fokus på økt rekruttering av
støttekontakter og på leksehjelp. Balsfjords kommunestyre vedtok satsingsområdene som var
foreslått fra administrasjonen. Det gjorde også ytterligere 7 kommuner. I saksopplysningene
har det i flere kommuner også vært fokus på behovet for satsinger knyttet til barn og unge i
kommunens planstrategi. Lenvik kommunestyre traff eksempelvis vedtak om at
Sjurnilsstegsanalysen skal legges til grunn for kommunens planprogram og for en ny
oppvekstplan i kommunen.

Bildet er annerledes med hensyn til inkludering av barn og unge i analysen. Kun 8 av
kommunene hadde lagt analysen eller deler av den frem for representanter eller organer for
barn og unge. Dette samsvarer dårlig med kommunenes opplysninger under steg 1 om at det
bl.a. er etablert ungdomsråd i alle fylkets kommuner. Muligheten for å høre ungdom var altså
tilstede, men ble brukt av under halvparten av kommunene som besvarte spørsmålet. Hvis vi
legger til grunn at heller ikke barn og ungdom i de 5 kommunene som ikke har besvart
spørsmålet ble hørt, vil kun hver tredje kommune ha latt barn og unge få uttale seg til en sak
som i høyeste grad angår tilbudene til dem selv. Flere kommuner har på den annen side brukt
elevråd, ungdomsråd, Barne- og Ungdomsråd eller Barnas- og ungdommens kommunestyre
til å komme med innspill til analysedokumentet. Tromsø kommune benyttet i tillegg
elevrådsrepresentanter og trivselsledere i barneskoler fra en av byens skoler til å gi innspill
under et dialogmøte som var et ledd i analysearbeidet. Tromsø kommune hadde også en
representant for LFB « landsforeningen for barnevernbarn» med i den sentrale gruppen som
sto bak kommuneanalysen for 2012.

Kommunene i Troms ble i 20108, anmodet av Fylkesmannen om å utpeke en egen
Sjumilsstegskoordinator som skulle fungere som daglig bindeledd mellom kommunenes
tverretatlige «kollegium» og Fylkesmannen. Alle kommunene, samt Longyearbyen lokalstyre,
oppnevnte en slik koordinator.

Deler av materialet som er tatt opp i denne rapporten, ble presentert for koordinatorene i møte
22.05.2013.

8 Fylkesmannens brev av 28.10.2010 adressert til rådmannen i kommunene og i Longyearbyen.
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ii
Steg 1 —Medbestemmelse 


Artikkel 12 - Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening

Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne
seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse
synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge
barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og

modenhet.

For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i
enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår
barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et
egnet organ, på en måte som er i samsvar med
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

Møte april 2013 i det regionale ungdomsråd
for Tromsø-regionen. (Foto: Freddy Sørensen)

Spørsmål til kommunene

Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan
utøve medbestemmelse —og hvilke saker behandles der?

Hvordan sikrer kommunen opplæring knyttet til Ungdomsråd eller

andre organer som barn deltar i?

Hvordan sikrer kommunen at barnas interesser ivaretas etter plan-
og bygningslovens samfunnsdel og arealdel, eller rundt konkrete
planer som angår barn?

På hvilken måte sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det
skal treffes avgjørelser i kommunen som angår dem personlig?

Hvordan kan kommunen sikre at barnas rett til medbestemmelse
blir reell?
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Steg 2 —God omsorg

Artikkel 18 - Oppdragelse og oppfostring

Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet

om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse

og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for

barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem

komme i første rekke.

For å garantere og fremme de rettigheter som er fastsatt i denne

konvensjon, skal partene yte egnet bistand til foreldre og verger

når de utfører sine plikter som barneoppdragere, og de skal

sørge for utvikling av institusjoner, ordninger og tjenester innen

barneomsorg.

Partene skaI treffe alle egnede tiltak for å sikre at barn av

yrkesaktive foreldre får rett til å nyte godt av omsorgstjenester

og —ordninger for barn når de oppfyiler vilkårene for dette.

Artikkel 26 - Sosialsikkerhet

Partene skal anerkjenne ethvert barns rett til sosiale

trygdeytelser, inkludert sosial forsikring, og skal treffe de

nødvendige tiltak for at barnet oppnår fulle rettigheter i samsvar

med landets lovgivning.

Slike ytelser bør, når det er hensiktsmessig, gis under hensyn til

ressursene og forholdene til barnet og de personer som har

ansvaret for barnets underhold, samt til andre forhold som har

betydning for søknad om ytelser inngitt av eller på vegne av

barnet.

Spørsmål til kommunene

Hvilke tiltak har kommunen etablert for å styrke foreldrenes

mulighet til å få informasjon om og tilgang til råd eller nødvendige

tjenester som kan styrke dem i foreldrerollen?

Hvilken oversikt har kommunen over behovet hos foreldrene og

hvilken vurdering foreligger av om tiltakene i den sammenheng er

"egnet bistand"?

Hvordan sikrer kommunen at de kommunale tjenestene evner å

samarbeide og samhandle om å gi hjelp til barn og foreldre etter

prinsippet om tidlig intervensjon?

Hvilke tverretatlige kompetansetiltak har kommunen etablert for å

sikre at ulike tjenester (herunder også skole og barnehage) kan

avdekke problemer, samt undersøke, igangsette og evaluere tiltak

som igangsettes?

I hvilken grad samarbeider kommunen med frivillige organisasjoner,

Inn PåTunet mv., for å sikre gode oppvekstkår for barna?

Hvordan sikrer kommunen, herunder NAV, at barnas særlige behov

for bistand eller tiltak rettet mot barna selv, blir særlig vurdert når

foreldrene søker bistand?

Hvordan sikrer kommunen at tjenestene har faste rutiner og

samarbeid som kan bidra til å avdekke og samordne barns særlige

behov for tiltak som kan bedre deres levestandard og mulighet for å

delta i samfunnet på linje med andre barn?

Har kommunen planer eller konkrete tiltak som kan ivareta barn og

unges boligbehov i forhold til et trygt nærmiljø?
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STEG2 —God omsorg forts. 
•
Artikkel 27 - Levestandard

Partene anerkjenner ethvert barns rett til en levestandard som
er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske
og sosiale utvikling.

Foreldre eller andre som er ansvarlige for barnet, har det

grunnleggende ansvaret for å sikre, innen sine evner og
økonomiske muligheter, de levevilkår som er nødvendige for
barnets utvikling.

I samsvar med nasjonale forhold og innenfor rammen av sine
midler, skal partene treffe egnede tiltak for å hjelpe foreldre og
andre som har ansvaret for barnet til å virkeliggjøre denne
rettighet, og de skal ved behov sørge for materiell hjelp og
støttetiltak, særlig med hensyn til mat, klær og bolig.

Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre inndriving av
underholdsbidrag for barnet fra foreldrene eller andre personer
som har økonomisk ansvar for barnet, enten de bor i
vedkommende stat eller i utlandet. Særlig når personen som har
økonomisk ansvar for barnet bor i en annen stat enn barnet, skal
partene fremme tilslutning til internasjonale avtaler eller
inngåelse av slike avtaler så vel som utarbeidelse av andre

egnede ordninger.

flumilfiteget
for barn og ungos bosto
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• STEG3 - Særskilt vern og støtte 


• Artikkel20 —Foreldreløsebarn

Et barn som midlertidig eller permanent er fratatt sitt

familiemiljø, eller som i egen interesse ikke kan tillates å bli

værende i et slikt miljø, skal ha rett til særlig beskyttelse og

bistand fra staten.

I samsvar med sin nasjonale lovgivning skal partene sikre

alternativ omsorg for et slikt barn.

Slik omsorg kan f.eks. omfatte plassering i fosterhjem, Kafala

etter islamsk lov, adopsjon eller, om nødvendig, plassering

institusjon egnet for omsorg for barn. Når mulige løsninger

overveies, skal det tas tilbørlig hensyn til ønskeligheten av

kontinuitet i barnets oppdragelse og til barnets etniske, religiøse,

kulturelle og språklige bakgrunn

if. Artikkel25 Regelmessigkantrollmedplassertebarn

Partene anerkjenner at et barn som er blitt plassert av kompetente

myndigheter for å få omsorg, beskyttelse eller fysisk eller psykisk

behandling, har rett til periodisk vurdering av den behandling barnet

får og av alle andre forhold som har betydning for plasseringen av

barnet.

Spørsmål til kommunene

Hvordan sikrer kommunen at barn, uavhengig av hvilken kommune som

har foretatt plasseringen, får tilstrekkelig oppfølging i barnehage eller

skole, fra helse-, sosial- eller barneverntjenester?

Hvordan sikrer kommunen at tilsynsførerne for barn i fosterhjem er

kompetent, at tilsynet utføres i tråd med sentrale retningslinjer og at det

gjøres en periodisk vurdering av barnets tiltak?

På hvilken måte sørger kommunen for at barna kan ha kontinuitet

oppdragelsen og kontakt med sin biologiske familie og sitt tidligere

nettverk?

Hvordan sikrer kommunen at det er et tilstrekkelig samarbeid med tanke

på å hjelpe barna I tida frem til 18 årsdagen og senere frem til fylte 23

år?
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STEG4 - Vern mot vold og overgrep

Artikkel 19 - Vern mot overgrep

Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige,
administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte
barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller
misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling
eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge
foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for
barnet.

Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for
utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til
barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre
former for forebygging, påpeking, rapportering,
viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av
tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om
nødvendig, for rettslig oppfølging.

Spørsmål til kommunene

Hvordan sikrer kommunen at det bygges opp god nok kompetanse for å
møte alle former for vold og overgrep overfor barn i kommunen?

Hvilke planer, rutiner eller systemer har kommunen etablert som kan
sikre avdekking av, melding om og faglig bistand til barn som utsettes for
vold? Er det system for rullering av disse?

Hvordan sikrer kommunen at barna i kommunen vet hvor de kan
henvende seg hvis de ønsker å ta opp vold som har rammet dem selv
eller noen de kjenner?

Hvordan vil kommunen beskrive samarbeidet på dette området med
instanser utenfor kommunen?

Jf. Artikkel 34 - Vern mot seksuell utnytting

Partene påtar seg å beskytte barnet mot alle former for seksuell
utnytting og seksuelt misbruk. For dette formål skal partene særlig
treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å
hindre at noen:

tilskynder eller tvinger et barn til å delta i enhver form for ulovlig
seksuell aktivitet,

utnytter barn ved å bruke dem til prostitusjon eller andre
ulovlige seksuelle handlinger,

utnytter barn ved å bruke dem i porno grafiske opptredener eller
i pornografisk materiale.

Jf. Artikkel 36 - Vern mot alle former for utbytting

Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting som
på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel.
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STEG5 - Fullverdig liv•
"1,1>I Partene anerkjenner at et barn som er psykisk eller fysisk

utviklingshemmet, bør ha et fullverdig og anstendig liv under
forhold som sikrer verdighet, fremmer selvstendighet og bidrar
til barnets aktive deltakelse i samfunnet.

Partene anerkjenner at barn med funksjonshemminger har rett
til særlig omsorg og skal, innenfor rammen av de midler som er
til rådighet, oppmuntre til og sikre at barn som oppfyller
vilkårene og barns omsorgspersoner får den hjelp de har søkt om
og som er rimelig i forhold til barnets tilstand og foreldrenes eller
andre omsorgspersoners situasjon.

Idet det anerkjennes at funksjonshemmede barn har særlige
behov, skal hjelp som ytes i samsvar med nr. 2 gis gratis når
dette er mulig, samtidig som foreldrenes eller andre
omsorgspersoners økonomi tas i betraktning, og hjelpen skal
innrettes slik at funksjonshemmede barn har effektiv adgang til
og mottar undervisning, opplæring, helsetjenester,
rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og
rekreasjonsmuligheter på en måte som best mulig fremmer
barnets sosiale integrering og personlige utvikling, herunder dets
kulturelle og åndelige utvikling.

I det internasjonale samarbeids ånd skal partene fremme
utveksling av egnet informasjon om forebyggende helsearbeid
og om medisinsk, psykologisk og fysikalsk behandling av
funksjonshemmede barn, herunder spredning av og tilgang til
informasjon om rehabiliteringsmetoder, undervisning og
yrkesveiledningstjenester, for at partene skal kunne forbedre sin
kapasitet og kompetanse og å utvide sine erfaringer på disse
områder. I denne sammenheng skal det tas særlig hensyn til
utviklingslandenes behov.

Jf. Artikkel 2 - Ikke-diskriminering

De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de
rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor
deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til
barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion,
politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale
opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen
stilling.

Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot
enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin
verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer
eller tro.

Spørsmål til kommunene

Hvilke råd/organer/koordinerende enheter har kommunen etablert for
barn og unge som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og
hvordan sikres at disse barna har effektiv adgang til slike tjenester? Hva
viser evt. brukerundersøkelser?

I hvilken grad har kommunen tilrettelagt tilbudet slik at barn med
funksjonsnedsettelser har tilgang til offentlige bygg, slik at de kan
nyttiggjøre seg tilbudene på linje med andre barn.

Hvordan arbeider kommunen for å forhindre at barn med
funksjonsnedsettelser utsettes for diskriminering i forbindelse med sosial
integrering?

Hvordan sikrer kommunen at prinsippet om universell utforming
innarbeides i kommuneplanarbeidet.

Artikkel 23 - Funksjonshemmede barn
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• STEG6 - God helse

Artikkel 24 - Helse

1. Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyest
oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og
rehabilitering. Partene skal bestrebe seg på å sikre at ingen barn

fratas sin rett til adgang til slike helsetjenester.

2. Partene skal arbeide for full gjennomføring av denne rettighet og
skal særlig treffe egnede tiltak for å:

redusere spedbarns- og barnedødelighet,

sikre at det ytes nødvendig legehjelp og helseomsorg til
alle barn, med vekt på utviklingen av
primærhelsetjenesten,

bekjempe sykdom og feilernæring, også innenfor
rammen av primærhelsetjenesten, ved bl.a. å anvende
allerede tilgjengelig teknologi og gjennom å stille

tilstrekkelig næringsrike matvarer og rent drikkevann til
rådighet, idet farene og risikoen knyttet til
miljøforurensning tas i betraktning,

sikre egnet helseomsorg for mødre før og etter fødselen,

sikre at alle grupper i samfunnet, særlig foreldre og barn,
er informert om, har tilgang til undervisning om og

støttes i bruken av grunnleggende kunnskaper om barns
helse og ernæring, fordelene ved amming, hygiene,
miljøhygiene og forebygging av ulykker,

utvikle forebyggende helseomsorg, foreldreveiledning, og
undervisning og tjenester innen familieplanlegging.

3. Partene skal treffe alle effektive og egnede tiltak for å avskaffe

tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse.

4. Partene forplikter seg til å fremme og oppmuntre internasjonalt
samarbeid med henblikk på gradvis å virkeliggjøre fullt ut
rettighetene anerkjent i denne artikkel. I denne sammenheng
skal det tas spesielt hensyn til utviklingslandenes behov.

Spørsmål til kommunene

Hvordan sikrer kommunen at alle barn kan leke og ferdes trygt mellom

hjem, skole- og fritidsaktiviteter?

Hvordan legger kommunen til rette for at alle barn kan være fysisk aktive

ut fra sine forutsetninger, både i skole og fritid?

Hvordan sikrer kommunen at den har oversikt over de viktigste lokale
utfordringene som gjelder barn og unges helse og trivsel?

Hvordan ivaretar kommunen barn og unge i rusmiddelplaner og tiltak

overfor pårørende eller tiltak overfor barn og unge selv?

Hvordan sikrer kommunen at det er fokus på planer og tiltak for å styrke

barns psykisk helse?

Hvordan sikrer kommunen at barn og unges rett til helsetjenester
ivaretas gjennom et godt nok helsestasjons- og skolehelsetjenestetilbud?

Hvordan sikrer kommunen er reelt kommunalt tilbud om habilitering og

rehabilitering til barn og unge?
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STEG7- God utdanning
Artikkel 28 - Utdanning

1. Partene anerkjenner barnets rett til utdanning, og med sikte på å

oppnå denne rett gradvis og på grunnlag av like muligheter skal

de særlig:

gjøre grunnutdanningen obligatorisk og gratis tilgjengelig
for alle,

oppmuntre utviklingen av forskjellige former for

videregående opplæring, herunder allmennfaglig og

yrkesfaglig opplæring, gjøre dem tilgjengelige og

oppnåelige for ethvert barn, og treffe egnede tiltak som
f.eks. innføring av gratis undervisning og tilbud om

økonomisk støtte ved behov,

med alle egnede midler gjøre høyere utdanning

tilgjengelig for alle på grunnlag av den enkeltes evner,

gjøre informasjon og veiledning om undervisning og

fagopplæring tilgjengelig og oppnåelig for alle barn,

treffe tiltak for å oppmuntre til regelmessig skolegang og
for å redusere antallet av dem som ikke fullfører

skolegangen.

2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at skolens disiplin

utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd

og i samsvar med denne konvensjon.

3. Partene skal fremme og oppmuntre internasjonalt samarbeid om

forhold som angår utdanning, særlig med henblikk på å bidra til å

avskaffe uvitenhet og analfabetisme over hele verden og å lette

tilgangen til vitenskapelig og teknologisk kunnskap og moderne

undervisningsmetoder. I denne sammenheng skal det tas særlig

hensyn til utviklingslandenes behov.

Spørsmål til kommunene

Hvordan sikrer kommunen —gjennom et tverrfaglig samarbeid, at barn

som pedagogisk eller sosialt har behov for ekstra oppfølging i barnehage

og skole, får slik oppfølging?

I hvilken grad har kommunen rutiner eller kompetanse på å kartlegge

risikobarn i barnehage og skole og treffe tiltak overfor denne gruppen?

Hvordan sikrer kommunen, som skole- og barnehagemyndighet, tiltak

for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet/forebygge mobbing blant

barna både i skole, barnehage og i barnas fritid, evt. i samarbeid med

frivillig sektor?

Hvordan sikrer kommunen kompetanseutvikling og tverrfaglig samarbeid

rundt barnehage- og skolebarnas psykiske helse?

Hvordan sikrer kommunen at det er oppdaterte beredskapsplaner i hver

enkelt skole og barnehage, og at disse henger sammen med kommunens

overordnede kriseplan?

Hvilken praksis og utviklingsmål har kommunen for samarbeidet mellom

hjem og barnehage/skole?

Hvilke planer og tiltak har kommunen, i skolesystemet eller tverretatlig,

utarbeidet for å forebygge frafall i den videregående skole? Hvordan

virker disse?

Hvilken oversikt har kommunen over antall og bakgrunn for de barna

som kommer fra andre religiøse, språklige og etniske minoriteter i

kommunen, herunder samiske barn?

Hvordan sikrer kommunen at disse barna får bruke sitt språk og utøve sin

kultur i barnehage, skole og fritidsaktiviteter, ev. i samarbeid med

frivillige lag og organisasjoner, Inn PåTunet mv.

I hvilken grad er barnehager, skoler eller kommunens kulturskole et reelt

tilbud som kan fange opp barnas ønsker om å delta i kulturell og

kunstnerisk virksomhet?

Hvordan sikrer kommunen at man ved planer og tilrettelegging,
stimulerer til bruk av lokaler eller områder for lek og kulturell utfoldelse,

evt. i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, herunder idretten?
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I i
STEG7- God utdanning forts. 

Artikkel 29 - Utdanningensformål
1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:

å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og
fysiske evner så langt det er mulig,

å utvikle respekt for menneskerettighetene og de
grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De
forente nasjoners pakt,

å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle
identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land
barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra
og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,

å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en
ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom
kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske,
nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører
urbefolkningen,

å fremme respekten for det naturlige miljø.

2. Ingen del av denne artikkel eller artikkel 28 skal fortolkes slik at det
gripes inn i personers og organisasjoners frihet til å opprette og lede
utdanningsinstitusjoner, under forutsetning av at prinsippene
fastsatt i nr. 1 i denne artikkel overholdes, og at den undervisningen
som blir gitt i slike institusjoner er i samsvar med de minimumskrav
vedkommende stat eventuelt har fastsatt.

Artikkel 30 - Kulturelle, religiøseog språkligerettigheter

I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller
personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik
minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen med andre
medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til
og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk.

Artikkel 31 Hvile ogfritid
Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek
og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i
kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i
det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til
egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons-
og fritidsaktiviteter
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BALSFJORDKOMMUNE

STEG 1— Medbestemmelse

li
Kommunen har ungdomsråd med representant fra ungdomsskole og

videregående skole. Kommunen har elevråd, samarbeidsutvalg og skolens

miljøutvalg. Ungdomsrepresentant deltar i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper.

Saker kan fremmes av barn, unge eller voksne.

Elevrådslærer bistår elevrådet. Ordfører lærer opp ungdomsrådet, via

regionrådsprosjekt «Ung Region»

Barnerepresentanten gir høringer og innspill til planer, og inngår i

"Tverrfaglig planforum". Barn deltar også selv, f.eks. i planprosesser vedr.

nærmiljø.

Barn deltar i konferansetimer og ansvarsgruppe, barn høres jf Lov om

barnevern, samtykke ved henvisning til BUP.

Ved dialog med barn og unge selv. Ved opplæring av elevråd og ungdomsråd.

STEG 2 - God omsorg

Kommunen har helsestasjon og helsetjeneste i skolen. Arrangerer

temamøter på skolen for foreldre om f.eks. mobbing, digital kontroll, samt

storforeldremøter med info fra forebyggende instanser. Etablerer tidlig

ansvarsgrupper ved behov. Info til foreldre produseres på nett og papir.

Helsestasjonen ser også foreldrenes behov, og kan følge dem opp. Foreldres

behov ses via søknad. om støttekontakt, avlastning, omsorgslønn og

barnehageplass. Evaluering via ansvarsgrupper.

Har ulike tverretatlige samarbeidsmøter, ansvarsgrupper, ps.sos. kriseteam,

boligsosialt team, politiråd, adferdsprosjekt.

Har tverrfaglige fagdager samt foreldreveiledning. Starter "De utrolige årene"

fra høsten 2013. Har trivselsveilederprogram i skolen. Har interkommunalt.

samarbeid i barnevernet. Bruker spesialhelsetjenesten ved behov for

opplæring.

Inn på Tunet: 20 elever fordelt på 3 gårder. For øvrig samarbeider

kommunen med 4H, Røde Kors, Ungdomsheimevernet, sanitetsforeninger,

Lions, idrettslag, Kirken og revymiljøet lokalt.

NAV og kommunen etterspør om voksne som mottar bistand har barn, og tar

hensyn også til barns behov ved dimensjonering av ulike hjelpetjenester til

voksne.

Kommunen har handlingsplan mot barnefattigdom, og har bl.a. økt ansattes

kompetanse. Tilbud til barn og unge via Bry dæ og BULA-huset er gratis.

Reguleringsplaner ivaretar et trygt nærmiljø. Kommunen samarbeider med

Husbanken om boligsosiale tiltak.

• STEG 3 - Særskilt vern og støtte
•

Via lovpålagt tilsynsføreransvar. Alle barn har tilsynsfører, og tilsynsførere får

opplæring.

Tilsynsførere får opplæring. Kommunen har rutiner for barn som er under

tilsyn, bl.a. om kvartalsvis rapportering.

Gjennom fastsatte samvær

Kommunen sikrer dette ved samarbeidsrutiner med andre tjenester, samt

vurderinger av om barna har rettigheter etter annet lovverk.
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STEG4 —Vern mot overgrep STEG6 - God helse

Kommunen gjennomfører fagdager med politi og RVTS,samt faglige
temadager i skoler og barnehager. Kommunen deltar på relevante
konferanser, og har hospitert på Statens Barnehus Tromsø.

Kommunen har handlingsplan mot vold i nære relasjoner, tverrfaglig
ressursgruppe, samarbeidsmøter barnevern og politi samt flere andre
tverrfaglige samarbeidsfora.

Lett tilgjengelig informasjon gis fra helsesøster, på kommunens nettside, i
skolene samt på verdensdagen for psykisk helse.

Godt samarbeid med politi, Statens Barnehus Tromsø og RVTS.

• STEG5 - Fullverdig liv

Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering er koordinerende enhet for
støttekontakt, tiltak for funksjonshemmede, avlastning, omsorgslønn, individuell
plan samt tiltak innen rus og psykisk helse for barn og voksne.

Skoler, barnehager og andre off. bygg er universelt utformet. Nybygg ivaretar
også universell utforming.

Barnehagene vektlegger integrering, toleranse, respekt og likeverd.
Kommunen driver Bry dæ og MOT. Legger vekt på at barn og unge med spesielle
behov kan delta på lik linje med de andre, bl.a. ved skoleturer.

Komm. råd for funksjonshemmede deltar i planarbeid og gir høringsuttalelser.
Eksisterende bygg tilrettelegges så godt som mulig.

Opplæring i trafikksikkerhet til barn og foreldre i barnehagene. Skoleskyss
innvilges ved utrygg skoleveg, også under 4 km..

Samarbeid med helsesøster og frisklivssentral. Fotballag og dansegrupper er
tilrettelagt for barn med særskilte behov. Gode rammer for fysisk aktivitet
ivaretas i areal- og reguleringsplaner.

De viktigste utfordringene vedr. barn og unges helse og trivsel er tema i
ungdomsrådet, politirådet og andre samarbeidsorgan.

Ungdomsrepresentanter og fagfolk som jobber med barn og unge har deltatt
i å lage planverk. Skolene driver ulike program.

Ivaretas via plan for folkehelsearbeid, plan for psykisk helse, handlingsplan
mot vold i nære relasjoner og handlingsplan mot barnefattigdom.

Helsesøster følger faglige veiledere, og følger også opp elever på
videregående og i folkehøgskole. For øvrig bredt tverrfaglig samarbeid.

Kommunen har et PPT-tilbud, tverrfaglige ansvarsgrupper, koordinerende
enhet, og samarbeider med spesialisthelsetjenesten ved behov.
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STEG7 —God utdanning

Bård Andreassen og datteren Silje på

Nordre Hestnes gård. (Foto: Ola Røe)

Skolen har rutiner for iverksetting av tiltak når behov for ekstra oppfølging

avdekkes. Har spesialpedagogisk plan og -tiltak, ansvarsgruppemøter, samt

flere typer tverrfaglige samarbeid.

Kommunen benytter observasjoner og kartleggingsskjemaer. Tiltak

iverksettes i ulike tverrfaglige samarbeid. PPT observerer på bakgrunn av

bekymring.

Kommunen har satt i gang en rekke tiltak: Mobbeplan, mobbeprogram,

trivselsundersøkelser, elevsamtaler, Zippys venner, Steg for steg, MOT m.m.

Ved videreutdanning og annen opplæring av ansatte. Har egen stilling for

psykisk helsearbeider for barn og unge.

Alle skoler og barnehager har kriseperm. De henger ikke naturlig sammen

med øvrig relevant planverk. Dette skal forbedres.

Foreldresamtaler, konferansetimer, utviklingssamtaler, foreldremøter. Alt

samlet i et politisk behandlet kvalitetssystem.

Ny Giv, Oppfølgingstjenesten, politirådet, samarbeid om trivselstiltak i

videregående skole.

Kommunen jobber med å skaffe seg oversikt.

Morsmålsundervisning 2t pr. uke

Mye aktivitet innen kultur og kunst i barnehagene. Kulturskolens lærere

underviser i ordinær skole.

Skolene har fri bruk av idrettsanlegg. Skolene deltar i den kulturelle

skolesekken dersom de har økonomi til det.
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BARDUKOMMUNE

• STEG 1— Medbestemmelse

li
Barnehagene fokuserer på medvirkning. Ungdomsråd er opprettet som fast
utvalg i kommunen. Ungdomsklubben drives demokratisk. Ungdommens
motivasjonspris tildeles årlig. Skolene har klasseråd, elevråd,
samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg.

Administrasjonen i kommunen bidrar med sekretær for ungdomsrådet.

Barnas representant ivaretar barnas interesser. I forbindelse med
kommuneplanens samfunnsdel har ungdommer deltatt i scenarioverksted.
Ungdomsrådet vil bli høringsinstans på kommunedelplan for oppvekst.

Kommunen har foreldreråd og samarbeidsutvalg i barnehagene.
Psykiatritjenesten gir noen ganger uttalelser til barneverntjenesten, og
videreformidler barns ønsker. Psykiatritjenesten samarbeider med skolen.
Barneverntjenesten har rutiner på å høre på barnet ved undersøkelse og i
tiltak. 4 H-klubbene drives med medlemsdemokrati. Noen idrettslag /
foreninger har ungdomsrepresentant i styret.

Det gjennomføres tilsyn for å se om kommunen fokuserer på barns
medvirkning.

STEG 2 - God omsorg

I barnehagene får foreldrene informasjon i foreldresamtaler, foreldremøter
og årsplaner. Det er et tett skole/hjem-samarbeid, og informasjonsrutiner
bl.a. om Fronter, Skoleinfo og hjemmeside. Psykiatritjenesten er en del av
skolehelsetjenesten, og gir tilbud både til barn og foreldre.
Barneverntjenesten kan gi veiledning til foreldre.

Barnehagene har oversikt i form av informasjon fra foreldre og egne
observasjoner. Behov for bistand blir vurdert i tverrfaglig team eller
ansvarsgrupper. Barn, foreldre eller off.ansatte må ta oppsøke
psykiatritjenesten for å få hjelp.

Kommunen har etablert tverrfaglig team for barn 0 til 6 år med barnehage,
PPT,barnevern, helsestasjon, psykiatri, flyktningekoordinator og mottak.
Ressursteam i barnehagene består av styrer, ped.ledere og PPT.Skolene har
ansvarsgruppe rundt enkeltelever, og overgangsmøter ved overgang mellom
barnehage og skole samt mellom skolenivåer. Psykiatritjenesten rådfører seg
med PPT,BUP og barneverntjenesten i enkeltsaker, og har tett dialog med
skolen. Barneverntjenesten har informert barnehagene om vold i nære
relasjoner og meldeplikt om slike forhold. Helsesøstrene kartlegger
problemer som har behov for oppfølging og/eller henvisning. Samarbeider
med legetjenesten og en rekke andre (se ovenfor).

Kommunen har etablert tverrfaglig team for barn 0 til 6 år med barnehage,
PPT,barnevern, helsestasjon, psykiatri, flyktningekoordinator og mottak.
Ressursteam i barnehagene består av styrer, ped.ledere og PPT. I samarbeid
mellom skolene og PPTbenyttes L/P-modellen. Lærere har videreutdanning i
psykososialt arbeid. Kommunen gir kulturmidler til lag og foreninger, og har
da fokus på barn og unge. Kommunen bygger nærmiljøanlegg hvor også
uorganisert aktivitet finner sted. Kommunen driver svømmehall og
alpinanlegg med lave priser.

Kommunen har samarbeid med Eggen Gård, Midt-Troms Friluftsråd, Jeger og
fisk, Lions, 4H og Bygdekvinnelaget. Barneverntjenesten har årlig
samarbeidsmøte med "Inn på tunet"-tiltak.

Barns særlige behov for bistand ivaretas av NAV. En egen ressurs er tilført
NAV-kontoret for å ivareta dette.

Kommunen fører tilsyn med barnehagene, og har tverrfaglige team. NAV har
faste møter med arbeidsutvalget i politirådet i Bardu. NAV sikrer barn ved
individuelle tiltak i samarbeid med pårørende.

Kommunen har en boligsosial handlingsplan.

•
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STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Barn får oppfølging i tråd med kommunens rutiner og planer, uavhengig av
hvilken kommune som har foretatt plasseringen. Når barneverntjenesten har
omsorgsansvar for et barn blir det etablert ansvarsgruppe rundt barnet.

Kommunen krever politiattest av tilsynsfører, og gir kurs, veiledning og
opplæring. Kommunen stiller krav til plan for tilsynsbesøk samt rapportering
fra besøkene innen fastsatt frist. Alle barnevernstiltak evalueres etter en
periode.
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Barn som er under omsorg har en samværsplan i tråd med lov om 3. Kommunen arrangerer fylkesleker for funksjonshemmede hvert år, i
barnevernfienester. samarbeid med idrettslag og andre. Alle skolene har handlingsplan for trivsel

Barnevernet hjelper barn fram til fylte 23 år.	 og mot mobbing.

4. Kommunen følger opp bestemmelsene i plan- og bygningsloven i

STEG 4 —Vern mot overgrep
detaljplaner, prosjektering og byggesaker.

STEG 6 - God helse

Kommunen driver intern skolering fra barnevern og i tverrfaglige team. Det
er etablert samarbeid mellom PPT,helsesøster og psykiatri. Skolene deltar i
politirådet. Psykiatritjenesten har meldeplikt til barneverntjenesten, og kan i
likhet med barneverntjenesten drøfte saker med Barnehuset i Tromsø.
Klubbarbeidere kjenner til varslingsrutinene ved mistanke om omsorgssvikt
eller overgrep.

Barnehagene har skriftlig rutine for melding til barnevernet. Skolene har
kriseperm og rutiner for avdekking, varsling og evaluering.

Informasjon gis via oppslag, informasjon i klassene og elevsamtaler.
Psykiatritjenesten er del av skolehelsetjenesten. De møter klassene og gir
informasjon om mulighet for å ta kontakt. Samarbeidpartnere henvender seg
til barneverntjenesten ved behov. Helsesøster følger opp alle barn 0 til 6 år
og har "åpen dør" en dag i uka for elever i grunnskolen. Det er ukentlig gratis
helsestasjon for ungdom (opp til 20 år). Helsesøster samarbeider med lege,
og følger opp barn og unge i flyktningemottak.Har meldeplikt til barnevernet,
og deltar i arbeidsgruppa for politirådet seks ganger årlig.

Skolene samarbeider med politirådet. Psykiatritjenesten samarbeider med
andre instanser i enkeltsaker, og deltar i politirådets arbeidsutvalg.

STEG 5 - Fullverdig liv

Kommunen har ansvarsgrupper. Det er etablert et råd for
funksjonshemmede med faste møter. Helsesøster deltar i ansvarsgrupper
rundt funksjonshemmede barn.

Nybygg i barnehagene er tilrettelagt. Alle grunnskolene er tilrettelagt for
funksjonshemmede. Ungdomsklubben SMASH og Setermoen Kino er ikke
tilrettelagt.

Skolen driver trafikksikkerhetstiltak og har tilbud om gratis buss eller SFOtil
barn med utrygg skoleveg. I kommunens planarbeid ivaretas fysisk utemiljø,
samt trygg skoleveg og trygg veg til fritidsaktiviteter. Opplyste gangveger er
adskilt fra annen trafikk, og det finnes busslommer og bussholdeplasser samt
opphøyde fortau og gangveger.

Barnehagenes lekeplasser kan benyttes fritt etter åpningstid. I skolen blir
fysisk aktivitet tilrettelagt ut fra barnas forutsetninger. Flere skoler har
aktivitetsløyper, nærmiljøanlegg og ballbinger. Kommunen har idretts-og
svømmehall hvor det legges til rette for at alle kan være aktive.

Alle barnehagene gjør kartlegging årlig ut fra forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler. Kartleggingen sendes kommunelegen.
Trivsel i skolen kartlegges ved elevundersøkelser på 5.-10. trinn samt
trivselsundersøkelser på 1.-4. trinn. Skolehelsetjenesten har fast kontordag
på skolene. Det gis tilbud om "Bra mat for bedre helse"-kurs også rettet mot
barnehage.

Ungdomsklubben SMASH er rusfri, snus- og tobakksfri. Skolene bruker
forebyggingsprogrammet MOT. Politirådet fokuserer på rusforebygging blant
ungdom. Rusforebygging er ofte tema i samarbeidet mellom politirådet,
NAV, skole, helsestasjon, psykiatritjeneste, mottak og BV-tjenesten deltar.
Prosjektstilling i kulturavdelingen følger opp dette. Kommunen har en
rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Kommunen har en hel stilling som arbeider med barn og ungdom.

Psykiatritjenesten er på Setermoen og Bardu ungdomsskole en halv dag
ukentlig, og ved Nedre Bardu skole en halv dag annenhver uke. Helsesøster
følger opp alle barn fra 0 til 6 år, og har kontordag ukentlig med åpen dør for
elever og lærere i barne- og ungdomsskole. Ukentlig gratis helsestasjon for
ungdom opp til 20 år. Nært samarbeid med legene. Helsesøster følger også
opp barn og unge i flyktningemottak.

Side 305



7. Rehabiliteringsplan var ute til høring i kommunen da kommuneanalysen ble
utarbeidet. Ergoterapeut er koordinator og veileder for individuelle planer
for habilitering og rehabilitering.

STEG7 —God utdanning

Barnehagene henviser til PPT,og det opprettes ansvarsgrupper ved behov.
Skolene gjør kartlegginger og har rutiner for overganger. Det er samarbeid
med PPT,skolehelsetjeneste og barnevern samt ansvarsgruppemøter.
Psykiatritjenesten er i samarbeid med eleven, skolene, foreldre og andre
aktuelle instanser. BV-tjenesten undersøker om barn lever under skadelige
forhold. Samarbeidspartnere har meldeplikt til barnevernet.

Kommunen har full dekning av førskolelærere, og har kurset ansatte i
kartleggingsverktøy som benyttes i barnehager. Ved henvisning til PPTgjøres
observasjoner og kartlegging. I skolen har kommunen rutiner og årshjul for
kartlegginger og tiltak.

Alle barnehagene benytter "Steg for steg", og kommunen bruker
"Kvalitetsplan for barnehagene i Midt-Troms", hvor barnehagen som sosial
arena er tema. Skolene har handlingsplan for trivsel og mot mobbing, og
driver programmene MOT, ART og LP-modellen.

Barnehagene har tverrfaglig samarbeid ved møter i tverrfaglige team. I
skolen har fire lærere videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og
unge. Det er en utdannet ART-instruktør i kommunen. Psykiatritjenesten er
en del av skolehelsetjenesten. Lærere, rektor eller sosiallærer tar kontakt
med psykiatritjenesten angående enkeltelever.

Dette sikres gjennom internkontroll og tilsyn i barnehager og skoler.

Barnehagenes årsplaner inneholder samarbeid samt mål for
foreldresamarbeid.Hver skole har rutiner for skole/hjem-samarbeid.

Det finnes en kvalitetsplan for 2012-2016 for barnehager i kommunene i
Midt-Troms, basert på satsingen "Tidlig innsats mot frafall i videregående
skole". Ungdommskolen har rådgivertjeneste og MOT-kontakt samt
satsingen "Ny giv".

Kommunen skaffer seg oversikt via barnehagesøknader og samarbeid med
mcittak og flyktningekoordinator. Hver enkelt skole har oversikt.

Kommunen har kjørt prosjektet "Språklig og kulturelt mangfold i

barnehagene i Bardu", som bl.a. inneholder verktøy som kan brukes overfor
flerspråklige barn. Tospråklig assistent kan tilsettes i perioder. Skolene bruker
tolk i foreldresamtaler. Skolene tar hensyn til elevenes bakgrunn ved ulike
aktiviteter.

Barnehagene fokuserer på medvirkning for å fange opp barnas ønsker.
Skolene benytter Den Kulturelle Skolesekken.

Barnehagene har gode uteområder. Noen barnehager bruker idrettshall og
svømmehall. Midt-Troms Friluftsråd har samarbeidet med noen barnehager.
Kommunen har en kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og
folkehelse.
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BERGKOMMUNE

STEG 1— Medbestemmelse

NAV sikrer at forsvarlige og korrekte satser blir benyttet

Individuell plan, tverrfaglig gruppe barnehage- oppvekstgruppa
Flyktningetjenesten vurderer plassering individuelt og det tas hensyn til
barns og unges behov

li • • STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Elevråd på skolen har representanter fra alle klassene. Representert i
samarbeids- og skolemiljøutvalg. Etablerer ungdomsråd i januar/februar

Egen sekretærfunksjon knyttet til ungdomsrådet

Via ungdomsrådet og barns- og unges talsperson i plan- og bygningssaker

Gjennom de ulike rådsorganer, informasjon til de som skal ivareta barns og
unges interesser. Ungdomsrådet får oversendt saker og talerett i
kommunestyret

Gjennom klassemøte, elevråd, samarbeids- og skolemiljøutvalg samt
opprettelse av ungdomsråd og ungdomskoordinatorstilling

Ansvarsgruppe, IP, veiledning fra barnevernstjenesten for å sikre tett
oppfølging

Ikke besvart

Ikke besvart

Ikke besvart

STEG 4 —Vern mot overgrep

STEG 2 - God omsorg

Flyktningetjenesten har etablert skolepakke, barnehagepakke og
aktivitetspakke. Informasjon om kommunen gjennom voksenopplæringa.
Samarbeid med NAV. Helsesøster har hatt barselgrupper, veiledning på
helsestasjonen. I skole og barnehage brukes de formelle kanalene +
hente/bringe-situasjonen i barnehagene. Fokus på foreldrenes og
barnehagens forventninger

Helsesøster har oversikt i den grad foreldrene melder inn

Tverretatlig samarbeidsgruppe innen rus og psykiatri koordinert av NAV.
Ansvarsgrupper i forhold til enkeltbarn. Oppvekstgruppe arbeider med
årshjul. Samarbeid med BUP/PPT

NAV deltar i tverretatlig samarbeid i forhold til individuelle planer.
Barnehage/helsesøster/psykiatri på kurs om den gode samtalen/den
vanskelige samtalen

Samarbeid med idrettslag, aktiv formidler av tilbud til idrettslagene.
Samarbeidet er ofte etter initiativ fra lag og foreninger

NAV har rutiner for å varsle barnevernet ved mistanke. Veiledning bygger
opp kompetanse på skolen

Ingen rutine i NAV, og det mangler planer i tjenestene. Barnehagen har kjøpt
inn krisepermen. Omsorg i barnehagen. Har interne rutiner for behandling av
bekymringer

Helsesøster informerer i skolen, man tror ikke kommunen har noen plan for
det

Samarbeidet innen rus/psykiatri, IP og flyktninger med NAV fungerer bra.
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STEG 5 - Fullverdig liv

NAV har tverretatlig samarbeid i forhold til individuelle planer. Helsesøster
hovedkoordinator med oppnevning av plankoordinator i hvert enkelt tilfelle.
Uklart om det finnes råd for funksjonshemmede i kommunen

Skolen har heis til 2.etasje. Ikke gjort noe ekstra utover det som står i plan-
og bygningsloven

Mangler tverretatlig koordinering. Nulltoleranse mot mobbing i skolen

Ikke besvart

STEG 6 - God helse

Barns og unges talsmann for plansaker i kommunen

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Mangler oversikt

Helsesøster er barnekontakt som spesialisthelsetjenesten kan kontakte ved
spørsmål omkring barn

Psykiatriplan, psykiatrisk sykepleier, helsesøster i skole og barnehage

Helsesøster i 100% stilling (50% flyktninger+ 50% resten). Har helsestasjon og
skolehelsetilbud i tråd med sentralt gitte retningslinjer. Lege har
helseundersøkelser ved gitte aldertrinn

Ansvarsgrupper og IP

STEG 7 —God utdanning

Spesialpedagogisk plan og ressursteam. Flyktningetjenesten samarbeider
med skole og barnehage ved behov

Bruker PPTog BUP. Har ulike kartleggingsverktøy

Helsesøster brukes til undervisning, f.eks. temaer som "vennskap".
Barnehagen har fokus på lekegrupper, inkludering, ta vare på hverandre.
Skriver ned gode gjerninger som enkeltbarn har gjort. Tiltaksplan mot
mobbing. Samarbeid med Berg skole og Skaland barnehage

Kurs og konferanser for psykiatrisk sykepleier

Barnehagen melder at de kun har oversikt over egne interne handlings- og
beredsskapsplaner

Barnehagens utviklingsmål for godt foreldresamarbeid er å legge til rette for
å styrke fellesskapet - tilhørighet og vi-følelse

Vet ikke

Flyktningetjenesten har en viss oversikt, noe barnehagen også regner med

Tror ikke det finnes egne tiltak

Tror at det er det i stor grad

Tror ikke kommunen har planer for det
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DYRØYKOMMUNE

• STEG 1— Medbestemmelse

li
Ungdomsråd fra 15 år (DUR) og ungdomsklubb (ZANTOM). Ungdomsrådet får
tilsendt saker og har møte- og talerett i kommunestyret. Kan legge fram
saker og er høringsinstans. 2 elever på hvert klassetrinn i elevråd på små-,
mellom- og ungdomstrinn. Blir hørt i saker vedr. skolehverdag. Fire
medlemmer i skolemiljøutvalg, to av disse i samarbeidsutvalg. Ingen organer
i barnehagen, men stor vekt på medvirkning avhengig av alder og
funksjonsnivå. Helsestasjon for ungdom med egen facebookside.

Møter, kurs og opplæring i ZANTOM, DUR og elevråd. Deltar i konferanser i
fylket.

Helsesøster er barn og unges representant i plan- og næringsutvalget og får
tilsendt alle dokumenter.

Barn over 12 år rett til å være med på foreldrekonferanser og lignende.
Minst to elevsamtaler hvert år.

Henviser til spm. 1


Faste møter i tverrfaglig forum tar opp saker på et tidlig tidspunkt. God
erfaring med å invitere foreldre inn for å finne løsninger. Ansvarsgrupper og
samarbeidsmøter hvor barnevern, PPT,BUP og helsesøster deltar etter
behov. Barnevernet gir veiledning til samarbeidspartnere. Ressursteam 5
ganger årlig i barnehagen med PPT.

Se spm. 3. Med i kvalitetsplanen "Tidlig innsats for livslang læring", et
samarbeid med 9 Midt-Troms-kommuner. Fokus på å etablere
kvalitetssystem. Holde hovedfokus på tidlig innsats. Opplæring i TRASi
barnehagene.

Gårdsopphold som hjelpe-/avlastningstiltak i barnevernet. Skolen bruker Inn
på tunet i ulike anledninger.

Barnevernet har samarbeidsmøter med NAV, samtaler med barn. NAV
forsøker å ta særlig hensyn til barna.

Tverrfaglig forum, ansvarsgruppemøter, NAV i samarbeid med
oppfølgingstjenesten. Økonomiske hjelpetiltak gjennom barnevernet.

NAV har to boliger til enslige forsørgere. Utvalg for å utrede boligtilbud rettet
mot unge. Konsulent i 50% stilling - boligsosialt arbeid

STEG 3 - Særskilt vern og støtte

STEG 2 - God omsorg

Helsesøster tar opp tema som samspill, barnets behov, grensesetting.
Foreldreveiledning etter behov. Henviser videre ved behov. Småbarnstreff i
samarbeid med biblioteket. Fokus på godt foreldresamarbeid i skolen og
barnehagen, skape godt samarbeidsklima. BV, helsesøster, PPTog Tverrfaglig
forum viktige samarbeidspartnere. I Tverrfaglig forum; samarbeid etater i
mellom. Tar opp saker anonymt, men helst få foreldresamtykke. Jobber mye
forebyggende (mobbing/rusforebygging). Faste møter hver 6.uke.
"Samsn@kk" - prosjekt for å diskutere utfordringer og styrke foredrene i
foreldrerollen. Info på hjemmesiden om kommunens tilbud

Får god oversikt gjennom Tverrfaglig forum hvor medlemmene har kontakt
med foreldre på ulike arenaer. Helsestasjonen spør alltid om det er noe man
ønsker å ta opp, samarbeid med lege og fysioterapeut.

Som regel ansvarsgrupper som skal sikre det de har krav på. Ikke noe system
som fanger opp barn som ikke har barnehageplass eller går på skole. Lite og
oversiktlig, så en tenker de fanges opp likevel. Barnevernet følger opp
fosterforeldre, biologiske foreldre og samarbeider med andre. Tilsynsfører til
hvert barn.

Barnevernet formidler kurs og veiledning til tilsynsførere og følger opp
rapporter fra tilsynsførerne.

Samværsavtaler. Henting og bringing ved behov. Egne samværsavtaler ved
høytider. Veiledning og kurs for fosterhjem

Egne rutiner for å søke tiltak etter fylte 18 år.
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STEG4 —Vern mot overgrep STEG6 - God helse

Barnevernsansatte lærer dette i grunnutdanning, videreutdanning og

kursing. Barnevernet og helsesøster deltar i psykososialt kriseteam. Flere
deltakere på Barnevoldskonferansen 2012. Mangler overordnete rutiner for

kompetansebygging og opplæring av nye ansatte.

Kommunen har ikke fast rutine, men forhold som avdekkes skal meldes

barnevernet. Åpen dør i skolehelsetjenesten, kan ofte avdekkes der. Skal
utarbeide en handlingsplan mot vold, er ikke kommet i gang.

Info på hjemmesida til kommunen. Alarmtelefonen for barn og unge.

Plakater og brosjyrer på helsestasjonen og skolen. Info i klasserommene og

presentasjon i klassene hver høst. Kommunen trenger felles rutiner.
fl A kan kontakte RVTSog Barnehuset for råd og veiledning.

?.tnært samarbeid med Barnehuset, politi og Fylkesmannen.

STEG5 - Fullverdig liv

Ansvarsgrupper for å samordne og koordinere tilbudet til

funksjonshemmede barn. Felles råd for funksjonshemmede med Sørreisa
kommune. Det er ikke utført brukerundersøkelser.

To av fire avdelinger i barnehagen er tilrettelagt. Rullestolheis og ramper er

bygd i forbindelse med renovering på skolen. Ungdomslokalet "Basen" er
tilrettelagt for funksjonshemmede. Tilrettelagt tilgang til kommunale
kontorer med døråpnere.

Ansvarsgruppen vurderer behov for oppfølging på fritida, kan søke
støttekontakt.

Gjennomføres ved planlegging og oppføring av nye bygg, samt ved
renovering av eldre bygg. Barnerepresentanten innkalles.

Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen har lagt vekt på trygge gang- og

sykkelveier, busslommer, oversiktlige veikryss. Helsestasjonen har
ulykkesforebygging/sikker skolevei på de fleste konsultasjoner.

Legger vekt på å være mye ute i barnehage og skole. Faste uteskoledager 1.-

3.klassetrinn. Fysisk aktivitet på timeplanen mellomtrinnet. Tilrettelegging

etter behov.

Godt samarbeid mellom ulike instanser. Oversiktlig kommune.
Ungdomsrådet.

Forebyggende aktiviteter i DUR og ZANTOM. Ansatt konsulent skal jobbe

med rusproblematikk - kartlegging av utfordringer, styrking av
oppfølgingstjenesten. Opplysningsarbeid i samarbeid med skole, helsesøster

og ungdomsarbeider/ungdomsklubb. Rådgivning rusmisbruk blant unge og

deres pårørende. Lager plan for tiltak med brukermedvirkning og koordinert
samarbeid

Prosjektet "Tidlig innsats for livslang læring". Zero-plan mot mobbing.

Fast dag ukentlig med fast lege hvor helsesøster setter opp timer ved behov.

Helsesøster kan også kontakte legen utenom disse tidene. Manglende

oppmøte til helsestasjonen medfører melding til barnet etter at foreldre har

fått skriftlig beskjed. Helsesøster har åpen dør på skolen en dag i uka.

Ungdommens helsestasjon annenhver mandag i samme bygg som
ungdomsklubben

Nyopprettet fysioterapitilbud. Samarbeid med skole, barnehage og
helsestasjon. Oppfølging i samarbeid med barnehabiliteringen
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STEG7 —God utdanning

Våken i barnehagen om noen trenger ekstra oppfølging. Ressursteam vil løfte

fram bekymringer på et tidlig tidspunkt. Tverrfaglig team og PPTviktige

støttespillere for barnehagen. Anonyme drøftinger eller med foreldres

tillatelse, råd og veiledning fra tverrfaglig gruppe. Oppmelding til PPTved

behov for ekstra oppfølging. Se "Tidlig innsats for livslang læring"

Overføringsmøter mellom barnehage og skole våren før 1.klasse. Skolen har

kartleggingsprøver og gjennomgang av resultater.

Se "Tidlig innsats for livslang læring" i barnehagen, oppdage og iverksette

tiltak. Overføringsmøter hvor helsesøster deltar når foreldre samtykker.

Kartleggingsprøver i skolen. Har handlingsplan mot mobbing.

Tydelige regler og konsekvenser i ungdomsklubben. Mobbing gir

utestengelse. Foreldre informeres. Ungdomsklubben kan være bindeledd til

frivillige aktører. Viser til prosjektet "Tidlig innsats for livslang læring".

Skolen har godt samarbeid med PPTift. kartlegging, drøftinger og veiledning.

LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse

I"Tidlig innsats for livslang læring" vil et av innsatsområdene være

barnehagen som sosial arena. Kartlegging og kompetanseheving i regionen.

Skolen har handlingsplan mot mobbing (Zero). Blir jevnlig tatt opp i

personalet. Lærerne er skolert i "Psykisk helse i skolen" (ungdomstrinnet) og

"Zippys venner" (småtrinnet). Bruk av tverrfaglig forum

Risiko og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres i kommunen. Ulike planer er

ikke samkjørt med overordnet kriseplan

Barnehagen har stort fokus på samarbeid med hjemmet. Er et innsatsområde

i "Tidlig innsats for livslang læring". Skolen har minst to foreldremøter i året.

Skolemiljøutvalg hvor elever og foreldre har flertall. I Zeroplanen er

relasjonsbygging og samarbeid viktig.

Starter allerede i barnehagen (tidlig innsats osv.). Skolen er med i Ny Giv.

Barnevernet gir veiledning og samarbeider med Oppfølgingstjenesten.

Forholdene er så små at vi vet om hverandre.

Barna får bruke sitt språk og utøve sin kultur der det er naturlig 


I ungdomsklubben får ungdommene selv komme med forslag til aktiviteter

de ønsker.GjelderogsåUKM. Barnehagensamarbeidermed kulturskolen.
Kulturskoletilbudet favner bredt, fra opplæring på instrumenter til tegning og

"Kul mat". Lokaler på skolen hvor en del av undervisninga skjer i skoletida,

gjør elevene mindre skyss avhengige.

Ingen spesielle
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GRATANGENKOMMUNE

STEG1— Medbestemmelse

Li
Har etablert Ungdomsråd. UR har møte- og talerett i kommunestyret. UR-
leder får tilsendt sakslister. Skolene har aktive elevråd og skolemiljøutvalg
som tar for seg reelle saker som både gjelder skolehverdag og poilitiske
saker. Saker foreslås av ungdom.selv eller av sekretæren som veileder UR.

Håndboken for UR skal revideres i løpet av 2012. Det skal også lages nye
vedtekter. Dette vil fungere som god opplæring. God dialog mellom UR og
fylket/Ungdommens fylkesting om opplæring.

Deltakelse fra UR og elevråd gir god trening i demokratiprosesser. UR har
deltatt i planarbeid for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet, bibliotekplan og
workshop rundt denne. Kommune har også barnas talsperson etter PBL

Lovkravene følges i barnevernsaker. I skolen deltar barn i utv.samtaler og
gjennom elevråd.

STEG2 - God omsorg

Kommunen har opprett TEFBUG(tverretatlig forum). Det er retningslinjer for
dette med tilhørende brosjyrer.

Helsestasjonen har rimelig god oversikt over foreldres og barns behov, særlig
fra 1. og 2.1eveår frem til skolealder.

Fokus er på "tidlig intervensjon". Familier med særlige behov får tett
oppfølging gjennom hele grunnskolen og videre over i vg-skole.

Har TEFBUG.Faste deltakere er skole, barnehage. Helsesøster, NAV , BV-
tjenesten. Andre kan delta ved behov.

Bruker "1nn PåTunet" som forebyggende hjelpetiltak i enkeltsaker

Har gjeldsrådgiver. Sosialtjenesten har rutiner for oppfølging av barn når
foreldre søker bistand.

Kommunen har ikke rutiner på dette området.

Kommunen har ikke slike planer eller tiltak. 


STEG3 - Særskilt vern og støtte

il
Dette sikres gjennom samarbeid i ansvarsgrupper.

Alle tilsynsførere får tilbud om kurs når Bufetat arrangerer disse
opplæring veiledning. BV-tjenesten har årlig gjennomgang av

tilsynsbarna og tilsynsrapportene.

Den interkommunale BV-tjenesten har rutiner. Årlige samværsplaner, faste
møter mellom saksbehandler, biologiske foreldre og fosterforeldre. Det er
opplegg for søskentreff.

BV-tjenesten gir tilbud om ettervern etter 18 år. Evaluering og planlegging ut
fra ungdommens behov. Formidler til andre instanser.

STEG4 —Vern mot overgrep

Den interkommunale BV-tjenesten er en robust enhet med god kompetanse.

Har kriseplan for skole og barnehage. Handlingsplan mot mobbing. Arbeid
med psykisk helse (0Iweus og Zippy). Skolen har system for evaluering og
oppdatering„ men mangler rutiner for vurdering av det helhetlige arbeidet.

Oppslag om Barnas krisetelefon på skolene. Muntlig informasjon og
holdningsarbeid i forhold til å tørre å si fra. Info i samtalegrupper med
helsesøster. Planer for deltakelse fra helsesøster o.a. i ungdomsklubben.

Interkommunalt samarbeid fungerer greit, men det bør jobbes med felles
rutiner.

1. Kommunalt råd for funksjonshemmede. Egen koordinator for IP som sikrer at
alle får dette. Har ansvarsgrupper.

STEG5 - Fullverdig liv•
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Det kommunale rådet får alle byggesaker til uttalelse. De fleste bygg, med
unntak av noen gamle, er universelt utformet. Nytt bibliotek, kultursal,
barnehager i Gratangsbotn og Årstein, samt skolene og SFOi Gratangsbotn
er tilpasset barn med funksjonsnedsettelse

Tas opp gjennom programmet "Steg for steg" om sosial kompetanse.

De kommunale rådet får alle byggesaker til uttalelse. Påenkelte eldre bygg
er det problemer ift. UU, men rådet arbeider med saken.

STEG 6 - God helse

2n har skoleskyss på utsatte strekninger der det ikke er krav om
skoleskyss. Planlegger gang- og sykkelstier og er i dialog med Mesta om
fartsreduserende tiltak.

Det satses på 1 time fysisk aktivitet i skolen pr. dag, i tillegg til friminutt.
Bygget naturlekeplass i tilknytning til skolene (Fysakmidler).
Skolehelsetjenesten har fokus på kosthold, fysisk aktivitet. Satser på
forebygging i forhold til psykisk helse i individuelle- og gruppesamtaler.

Gjennom HMS-arbeid, Ungdomsråd, samarbeids- og skolemiljøutvalg.
Gjennom tverrfaglig samarbeid i fysak-gruppa.

Har rusmiddelpolitisk plan med egen del for barn og unge. Programmet
"Kjærlighet og grenser" drives mellom skole, ruskonsulent og helsesøster.

Fokusert i skolehelsetjenesten. Gruppearbeid på ungdomstrinnet. Årshjul for
arbeid med psykososialt miljø på skolene. Fokus på barn og unge generelt og
samarbeid med frivillige har stor vekt.

Helsesøster og lege viktig. Skolehelsetjenesten har ukentlige tilbud på begge
skoler, også med undervisning. Helsesøster ønskes tilstede på temamøter i
ungdomsklubben.

Habilitering foregår i barnehage og skole i samarbeid med helsesøster og
fysioterapeut. I noen tilfelle er også hjemme- og PU-tjenesten inne. Har
ansvarsgrupper og plan for koordinert bistand.

STEG 7 —God utdanning

Sikres gjennom samtaler med foreldre. Barnas behov oppdages i barnehagen
og kan også bli fanget opp av helsesøster. Orientering fra barnehage til skole
gis med foreldres samtykke.

Kommunen har spesialpedagog med kompetanse på kartlegging i barnehager
og skoler. Har rutiner på området.

Olweus, Steg for Steg og Zippy gjennomføres og evalueres kontinuerlig.
Skolen bruker Årshjul i planleggingen. Har elev-, lærer- og
foreldreundersøkelser. Tema på foreldremøter. Gjennomfører aktiviteter
knyttet til Manifest mot mobbing. Informasjon og samarbeid med frivillig
sektor.

Ansatte i skoler og barnehager har kurs i ulike programmer rundt
psykososialt arbeidsmiljø (Olweus, Steg for Steg, Zippy)

Alle skoler og barnehager har kriseplaner som oppdatertes med jevne
mellomrom. Det gjøres ROS-analyser som samkjøres med kommunens øvrige
kriseplan

Barnehage og skole har fast foreldremøte 1 gg pr. år, oftere ved behov.
Barnehagen har en foreldresamtale pr. år. Skolen har årlig 2 utv.samtaler
med elev/foresatte - oftere ved behov. Samarb.utvalg i barnehagen,
sammenslått samarb. og skolemiljøutvalg i skolen. Barnets beste er målet

Har ingen konkrete planer. 3 lærere deltatt på NYGIV-skolering. Tror det
generelle arbeidet med trivsel og medvirkning vil kunne forebygge frafall.

Har oversikt over dette gjennom samarbeid med foreldre og
flyktningekonsulent.

Ansatte er forpliktet til å gjøre seg kjent med barnas bakgrunn og legge til
rette for deres språk og kultur. De som har rett til morsmålsundervisning får
dette. I barnehagen lærer barnet norsk - foreldre oppfordres til å bruke
morsmål hjemme.

Tett samarbeid mellom skole, barnehage og kulturskole. Barnas ønsker
fanges opp. Kulturskolelærer deltar ukentlig i barnehager. Musikktilbudet
foregår i skoler og SFO. Kunstskole er en del av utdanningsvalg for
ungdomstrinnet.

Kommunale bygg har i alle år blitt benyttet gratis til fritidsaktiviteter.
Kommunen samarbeider med og støtter lag/foreninger og frivillighets-sentral
med midler og hjelp til søknader. Gir driftsstøtte til ungdomslag/bygdekino.
Garantist for lån overfor idrettslaget. Kulturmidler gis til årlig
fotballturnering.
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HARSTADKOMMUNE

STEG 1— Medbestemmelse

li
Kommunen har ungdomsråd, elevråd, barne- og elevsamtaler,
ansvarsgrupper, bekymringssamtaler med politi, samtale med barn i
barneverntjenesten.

Kommunen har utarbeidet nye vedtekter der opplæring er presisert.

Harstad var første "Safe Community"-kommune i Norge i 1994, og har søkt
regodkjenning. Kommunen har handlingsplan for skadeforebygging og
sikkerhet, fokusområde "Trygg og tilgjengelig" samt barnerepresentant.
Kommunen har barnetråkkregistrering i forbindelse med planlegging

Tjenesteområdene har samtaler med barn som ledd i saksbehandling.
Barnevernet kurses i Kvello-metodikk. Kommunen deltar i "SMIL"-prosjektet
- etablering av barnegruppe som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre

Kommunen har klare kvalitetsprosedyrer.

STEG 2 - God omsorg

Kommunen har helsestasjon og skolehelsetjeneste samt mottaksavdeling /
mottaksklasser for flyktningebarn. Det er sommeråpen SFOved to skoler.
Kommunen har TIBIR-tiltak, PMTO, oppsøkende ungdomsteam, PALS,ART og
"Godt samliv." Det er laget en "Håndbok for tverrfaglig samarbeid" i 2008.

Regelmessige evalueringssamtaler benyttes i tiltaksarbeid.
Brukerundersøkelser gjennomføres hvert 2. år. Kommunen har prosedyre
som sikrer løpende evaluering. Helsestasjonene har god oversikt.

Prosedyren "Forpliktende samarbeid når vi er bekymret" forplikter alle
ansatte på oppvekstområdet. Denne fungerer! Forebyggende forum for
enhetslederne utvikler og reviderer prosedyrene.

I "Håndboka" er det en "plan for felles kompetanseheving for tverrfaglig
samarbeid". Flere tiltak er gjennomført i 2012 (PALS,PMTO-veileder i
barnehager, ICDPfor helsestasjon. Kommunen har en arbeidsgruppe i
psykiatrisk hjemmetjeneste for unge, hvor helsesøster deltar. Det finnes en
nettverksgruppe for barn som pårørende.

Ulike enheter kjøper tiltak fra private.

Kurator i NAV sjekker om søkere har barn. Barnas behov vurderes (f.eks.
fritidsaktiviteter). Bekymringsmelding sendes i særlige tilfelle. For
flyktningebarn er det særlig fokus på barn når foreldre deltar i
introduksjonsprogram

Dette sikres av prosedyren om forpliktende samarbeid. NAV er opptatt av å
legge barns behov til grunn når stønad utmåles, og gir ekstra juletillegg.
Flyktningeteamet i NAV, barnehage, helsesøster og migrasjons-veileder
koordinerer behov hos flyktningebarna.Ulike kostnadsfrie barnetiltak i
Pl@stelin@ og Centrum fritidsklubb.

Kommunen har boligsosial handlingsplan fra 2004, samt partnerskapsavtale
med Husbanken for 2012-2015. Det er fortsatt bekymring for boligtilbud til
yngre mennesker.

• • STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Barneverntjenesten følger opp ut fra omsorgs- og tiltaksplaner. Ved behov
for andre tjenester søkes det om disse til koordinerende enhet.

Barnevernet følger opp tilsynsbarn og tilsynsførere, og får veiledning og
tilbud om kurs fra Bufetat. Kurator deltar på første besøk i fosterhjemmet.
Tilsynsførere og rapporter følges opp.

Det gis løpende veiledning til fosterfamilier. Kontakt reguleres av
samværsplan. BV-tjenesten har kontakt i for- og etterkant. Det gis mulighet
for samvær også for onkel, bestemor mv etter vurdering. I adopsjonssaker
kan det legges opp til besøkskontakt.

Arbeidet påbegynnes ved 15-16 års alder. Barne- og ungdomstjenesten har
gjennomført ettervernsprosjekt og utviklet kartleggingsverktøy. De tar
kontakt før og evt. etter myndighetsdagen, evt. også med henvisning til
annen hjelp.
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• STEG4 —Vern mot overgrep
i•

Kommunen har økt sin kompetanse om vold i nære relasjoner, den
vanskelige samtalen og seksuelle overgrep. Det er et interkommunalt
overgrepsmottak ved legevakta, og interkommunalt krisesenter bidrar til å gi
god kompetanse.

Alle tjenesteområder har kvalitetsprosedyrer. Prosedyren "Forpliktende
samarbeid når vi er bekymret", gir ansvar til hver medarbeider. Det er laget
en veileder til bruk i disse sakene. Håndboka gjennomgås årlig.
Forebyggende forum arbeider med rutiner.

Helsesøster på skolen er sentral. Kommunen har helsestasjon for ungdom
lokalisert på Ungdomshuset Pl@stelin@. Det er etablert samarbeid med
flyktningeteamet, som også har kvinnegruppe hver uke. Telefon 116 111
forutsettes kjent blant ansatte, men det er link på kommunens hjemmeside.

Kommunen har samarbeid med mange ulike aktører, varierende fra sak til
sak.

STEG5 - Fullverdig liv

Kommunen har etablert koordinerende enhet for saker etter helse- og
omsorgsloven. Evaluering og brukerundersøkelse er gjennomført våren 2012.
Det er laget nye prosedyrer for søknad om individuell plan . Alt arbeid
gjennomsyres av at bruker eier planen. Det er ikke gjort brukerundersøkelser
så langt.

Seljestad ungdomsskole og Byggeklossen barnehage er bygget etter
prinsippet om universell utforming. De fleste eldre bygg må utbedres eller
ombygges for å tilfredsstille kravene. I nyere bygg og idrettshaller er ikke alle
områder tilgjengelige.

Barnehagene tar hensyn til barnets behov ved opptak, evt. med ekstra
ressurs og kompetanse. Diskriminering forebygges ved at barna deltar i
ordinære barnegrupper. Individuell plan er et viktig verktøy. Overganger
barnehage/skole mv. må tas på alvor. Kommunen bruker støttekontakter, og
har tilrettelagte fritidstilbud for funksjonshemmede i form av turn, boccia og
Torsdagsklubben.

Alle nybygg bygges etter UU-prinsippet. I handlingsprogram for
kommuneplanen er det vedtatt å utarbeide en handlingsplan for universell
utforming.

STEG6 - God helse

Ny skolestruktur fører til økte behov for skolebuss. Gang og sykkelstier
mangler, men planer inngår i "Harstadpakken" (veipakke). "Ta skoleveien
tilbake" er en innsats mot barn som starter på skole. Barnetråkkregistrering
tas med i planprosessene. 4 skoler deltok i 2012 på Grønn Hverdags
kampanje "Beintøft" som oppfordrer til å gå til skolen.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-2013 har
fokus på barn og stiller krav til barnehager og skoler. Trivselsledere i flere
skoler legger til rette for fysisk aktivitet i friminutt. Folkehelsekoordinator har
aktivitetsgruppe for inaktive og overvektige barn. Fokus på kosthold i
barnehager (eget barnehagebrød). Barne- og ungdomstjenesten har
tilpassede fritidstiltak for funksjonshemmede. Gode turstier og løyper.
Kommunen støtter lag og foreninger.

Ulike tjenesteområder har god oversikt. 100% oppslutning om
helsestasjonens tilbud til spe- og småbarn. Forebyggende Forum har som
oppgave å holde oversikt over status på ulike utfordringer. Bruker
"Helseatlaset" som er utarbeidet av Helse Nord som gir en oversikt over
befolkningens helse.

Rusmiddelpolitisk plan har vært rullert i 2012. Fokus på barn av foreldre med
rus og psykiske vansker. Fokus på allmenforebygging. "Unge og Rus" skal
brukes i 8. trinn. Kommunen tilrettelegger for rusfrie møteplasser. Har halv
stilling som koordinator knyttet til opptrappingsplan for rusfeltet. Legger til
rette for natteravner.

Helsestasjon og folkehelsekoordinator er sentral. Barne- og
ungdomstjenesten har hjemkonsulenter og oppsøkende ungdomsteam.

Kommunen har 5 helsesøsterstillinger for lite, vurdert ut fra nasjonale
normtall. Etterspørselen er større enn kapasiteten. Kommunen har fått
tilskuddmidler til 50% stilling knyttet til opptrappingsplan for rus. Denne skal
benyttes i barnehagene.
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7. Håndbok for tverrfaglig samarbeid setter standarder, også for skoler og
barnehager. Kommunen har ergoterapi- og barnefysioterapitjeneste som
bl.a. veileder i skoler og barnehager. Tilgang til dette sikres også via
helsestasjon og koordinerende enhet. Barne- og ungdomstjenestene har en
stilling til oppfølging av barn. Søknad om bistand sendes koordinerende
enhet. PPTtilrettelegger på pedagogisk nivå.

STEG 7 —God utdanning

I
Kommunen har fokus på tidlig hjelp jf. håndboka fra 2008. Godkjenning som
Safe Community samt handlingsplanen "Trygg og tilgjengelig" er viktige
overbygninger. Barnehagene har høy andel barn 1-2 år. Det foretas TRAS-
kartlegging av alle barn. Avvik tas opp med foreldrene. Det er en praksis med
"førhenvisningsmøter" før henvisning til PPT.Helsestasjonene kartlegger
språk på 2- og 4-årskontroller.

Kommunen er "TIBIR"-kommune og har god kompetanse på kartlegginger.
Kommunen har en PMTO-veileder (80%) samt PMTO-terapeuter. PALS-
programmet har atferdsstøtteteam. I 2011 og 2012 har kommunen hatt
særlig fokus på mobbeforebygging. Prosedyrer i veileder om "Forpliktende
samarbeid når vi er bekymret" brukes. Ledere og ansatte har selv ansvar for
å gjøre seg kjent med prosedyrene. Dette tas opp på nyansattkurs.

Barnehager har ikke egne mobbeplaner, men fokus på lek og styrking av
vennskap og barns deltakelse i grupper. Skolene har PALSog bruker også
ART, "Steg for steg", "Mitt valg" og SNAP-klubb. Kartlegging av elevatferd
skjer i informasjons- og vurderingssystemet SWIS. Skolenes atferdsteam
møtes 1 g pr. mnd. Individuelle støtteteam kan opprettes. Skolene har klare
prosedyrer om mobbeforebygging. Driver prosjektet "Trygg ferdsel på den
digitale arena". Samarbeid med frivillig sektor, , bl.a. Harstad Idrettsråd om
"Idrett og utfordring"

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er viktig. Kommunen har fått
tilskuddsmidler til en 50% stilling til å bygge opp psykisk helseteam.
Helsestasjon for ungdom 13-20 er lokalisert til Pl@stelin@. Harstad har
kommunepsykolog for barn og unge i videregående skole, men det er ikke
kapasitet til langtids behandling. Gode kvalitetsprosedyrer.

Kommunen har en overordnet kriseplan. Prosedyrer i skole, barnehage og
helsestasjon må knyttes nærmere denne. Det er beredskapsplaner i skolene
og mobilvarsling.

Oppstartssamtale med foresatte i barnehage, deretter utviklingssamtaler.
Barnesamtaler med 6-åringene i barnehagene. Samarbeid hjem-skole nedfelt
i Virksomhetsplan, årshjul og driftsplaner. Kontakt hjem på Fronter, mail,
telefon, SMS.

Kommunen har en IP-koordinator for ungdom som dropper ut. Stangnes 8-13
er et nystartet skoletilbud som er tenkt å ha effekt på dette. Kommunen
deltar i NY Giv-satsing. Skolene arbeider ut fra at elevene skal mestre og gis
motivasjon. Elever gir anledning til å hospitere i videregående skole for å
forebygge frafall.

Barns språklige og kulturelle bakgrunn fremgår av barnehagenes
dataprogrammer. Skolene har ikke systematisk oversikt. Migrasjonsrådgiver
hjelper i enkeltsaker.

Barnehagen kan søke Sametinget om midler ut fra antall samiske barn.
Skolene tilbyr morsmålsopplæring. Samiskopplæring inkluderer både språk
og kultur.

Kulturskolen tilpasser seg trender i barne- og ungdomsmiljøene. Kulturskolen
har ventelister. I skolene gis alle elever tilbud om å delta i kulturelle og
kunstneriske aktiviter.

Alle skoler har scene, lyd/lys og lignende samt nærmiljøanlegg. Både skoler
og barnehager leies ut til kulturelle formål. Idrettshaller leies ut til lag og
foreninger.
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IBESTADKOMMUNE
STEG 1— Medbestemmelse

li
Elevrådet ved Andørja Montessori er en plass hvor barns medbestemmelse

blir utøvd via elevrådet. Forslag til saker kommer fra elever. Har etablert

Ungdomsråd.

Det er avholdt ungdomsrådsseminar på lbestad hvor opplæring og
erfaringsutveksling var viktige synergieffekter.

Aktuelle saker sendes til ungdomsrådet for diskusjon.

Det er opprettet ungdomsråd. Ungdomsrådet er invitert til å delta på

kommunestyremøtet hvor de har talerett i de saker som er behandlet i

ungdomsrådet på forhånd, eller andre saker som angår dem. Saker sendes

også fra kommunestyret til ungdomsrådet for behandling.

Alle saker som ungdommen viser interesse for kan bli tatt opp i
ungdomsrådet. Ungdomsrådet står fritt til å invitere ordfører, rådmann og
oppvekstleder til møtene. Ungdomsrådet opplever å bli tatt på alvor i

kommunestyret

STEG 2 - God omsorg

Helsestasjonen og helsetjenesten i skolen v/helsesøster har jevnlig kontakt

med foreldre fra fødsel til utgangen av ungdomskolen. Det er lagt inn rutiner

for å styrke foreldrerollen i helsestasjonsprogrammet. Helsesøster på skolen

er et lavterskeltilbud. Barnevernet opplever effekt av sin jobb mot å bli mer

åpent mot publikum. Opplever økt pågang fra foreldre som ønsker råd og

veiledning.

Ingen spesiell oversikt, foruten om i de saker som er kartlagt gjennom

barnevernet.

Helsesøster og helsestasjon tar kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.
Ved behov benyttes det individuell plan. Noe samarbeid fra sak til sak

mellom lensmannskontoret og barnevernet. Andørja Montessori tar kontakt

med helsesøster i enkelte tilfeller.

Ikke besvart.

Barnevernetsamarbeidermed frivillighetssentralen. Harvært i kontakt med
pensjonister for å forsøke å knytte dem til seg som "ressurspersoner" i form

av å være "ekstrabesteforeldre". Det samme er gjort ovenfor LHL.
Barnevernet har arrangert byttesalgsdag.

Ikke besvart.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste forholder seg til veileder m/forskrift som

tar for seg et slikt samarbeid. Samarbeid med aktuelle instanser skjer

gjennom ansvarsgruppemøter og samarbeid mellom barn, skole, hjem.

Ikke besvart

• STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Barnevernet følger opp de meldinger de mottar. Montessoriskolen har

kontakt med helsesøster og barnevern ved behov, via ansvarsgruppemøter.

Det er ikke noe system som sikrer at helsestasjonen får informasjon om barn

som er plassert.

Det jobbes med å finne tilsynsførere som matcher familiene. Flesteparten

har høyere utdannelse. Tilsynsførerne sendes på kurs. Barnevernet sikrer at
det blir ført tilsyn. Barnets tiltak evalueres fortløpende. Dialog.

Barnevernet forsøker å ha god kontakt med de foreldrene til de barna de

jobber med. Det legges til rette for samvær ved bl.a. å hjelpe til med reise

utgifter/ dekning av andre utgifter i forbindelse med besøk hos biologisk

familie/nettverk.

BV-tjenesten samtaler med de barna som fyller 16 år om de muligheter som

finnes fremover.

STEG 4 —Vern mot overgrep

Ikke besvart

Helsestasjonen har klare regler for samtaler og meldinger når barn utsettes

for vold; dette gjelder både hvem melding skal sendes til og hvem man skal
kommunisere med.
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Helsestasjon og helsesøster har klare regler for håndtering av disse
situasjonene. Det er også utarbeidet et program om barnevernet som kan
benyttes i 5. klasse. Politiet driver forebyggende virksomhet i skolen hvor
dette er tema, men dette skjer på forespørsel fra den enkelte institusjon.
Montessoriskolen har fokus på å lære barna å kjenne og sette grenser i fht.
egen kropp.

Politiet samarbeider med andre instanser lokalt. Barnevernet samarbeider
med andre barnevernstjenester i Sør-Troms, både gjennom faglige forum og
diskusjoner.

Barnevernet har fokus på problematikken ved tiltak hvor rus er tema. Det er
nedsatt en tverrsektoriell arbeidsgruppe for å utarbeide en rusmiddelpolitisk
handlingsplan. Det vurderes om ungdomsrådet skal være representert i
arbeidsgruppe.

Andørja Montessori viser til at det gjennom ansvarsgruppemøter for enkelte
har vært jobbet med støttekontakt.

Ikke besvart

Ikke besvart

STEG5 - Fullverdig liv
STEG7 —God utdanning

Fra barnevernets side er det etablert en gruppe som skal behandle søknader
og videreformidler informasjon ved behov.

Det er utarbeidet og vedtatt et planverk for kommunen hvor tiltak tilknyttet
universell utforming fremkommer. Ikke iverksatt ennå.

Helsesøster kommuniserer med skole og andre aktuelle parter om
problematikken. I barnevernet er det fokus på de behov det enkelte barn har
ved iverksetting av tiltak.

Dette sikres gjennom regelverket knyttet til plan og bygningsloven og lbestad
kommunes "Trygt og tilgjengelig".

STEG6 - God helse

I 2013 igangsettes arbeid med gang og sykkelsti fra Hamnvik sentrum til
lbestadskolen, hall og kulturhus.

I samarbeid med folkehelsekoordinator jobbes det med å få på plass et SFO
tilbud hvor idrettshallen benyttes. Bassenget holdes åpent på
ettermiddagstid, hvor det er avsatt tidspunkt til barn og unge.

Gjennom ungdomsrådet kan ungdommen informere kommunestyret om hva
som rører seg blant ungdommen. Det er ansatt en ungdomssekretær i 20%
stilling, hvor en viktig funksjon er å sikre kommunikasjon mellom
ungdomsrådet og politikerne.

Barnevernet stiller opp i ansvarsgrupper eller på samarbeidsmøter rundt de
barna som har behov for ekstra oppfølging, dersom det er behov. Andørja
Montessori har gode rutiner i forhold til samarbeid med PPT.

Andørja Montessori har rutiner på å avdekke hjelpebehov og ta kontakt med
hjemmet for å gi veiledning eller støtte. Skolen benytter PPD, barnevern
og/eller helsesøster som rådgivende instans ved behov. Barnevernet har
gjennom kurs fått hevet kompetansen på å se risikofaktorer og
beskyttelsesfaktorer. Det benyttes også et kartleggingsprogram. Selv om det
hos helsesøster ikke foreligger rutine på området, har de kompetansen til å
kartlegge.

Andørja Montessori har et fokus på mobbing hver høst. Ved behov er det
fadderelever. Det brukes også mye samtaletid med enkeltelever i tillegg til
samtaler med hjemmet.

Foreligger ikke per i dag.

Ikke besvart.

Andørja Montessori får gode tilbakemeldinger på deres praksis i forhold til
kontakt med hjemmet. Dette gjelder særskilt barn med spesielle behov.
Elevsamtaler og foreldresamtaler etter behov.

Andørja Montessori tar kontakt med skolens hjelpeapparat, PPD/
oppfølgingstjenesten, der hvor det kan se ut til at VG. skole blir ei utfordring.
Skolens rådgiver gir råd og veiledning.

Helsestasjonen har oversikt over de barna som er registrert der.

Ikke besvart

Andørja Montessori jobber med å gi elevene det de skal ha innenfor kravene
i læreplanen.

Det jobbes med en plan for idrettsanlegg, hvor bl.a. utvidet bruk, f.eks. i
helgene, diskuteres.
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KARLSØYKOMMUNE

II
STEG 1— Medbestemmelse

Barnehagene har jevnlige møter med barna der deres syn blir hørt av
personalet og evt. formidlet videre. Barns rettigheter ivaretas også i
foreldresamtaler. Har Ungdomsråd, elevråd. Skolemiljøutvalg og
samarbeidsutvalg.

Ungdomsrådet får opplæring sammen med ungdomsrådene i Tromsø og
Balsfjord av Tvibit. UR har faste møter og kan legge frem saker for
kommunale utvalg. Leder i UR har møterett i Komm.styret.

Kommunen har barnerepresenmtant som ivaretar barns interesser i teknisk
utvalg (driftsutvalget)

Reell medbestemmelse kan sikres ved aktiv bruk av barnas representant i
driftsutvalg og lignende ordninger for andre utvalg. Kommunen må også
sikre at utvalg barna deltar i blir hørt i saker som tas opp.

• STEG 2 - God omsorg

Har helsestasjons-kontroller ut over minimumsoppfølging. Barseltreff 1 gg pr.
mnd 0-1 år og evt. videre for de som ønsker det. Helsesøster er tilgjengelig
utenom oppsatte kontroller. Møteplass planlegges for tenåringsforeldre i
samarbeid med VFB. Veiledning i foreldresamtaler i barnehage og skole - og
faglig tema i foreldremøter.

Ikke systematisk kartlegging av foreldrebehov ut over brukerundersøkelse på
barnevern. Helsesøster får tilbakemelding om behov knyttet til ungdom og
rus.

Gravide til kontroll hos jordmor og lege. Helsesøster på besøk innen 10 dager
etter fødsel. Systematisk samarbeid. BV, helsest., rus- og psykiatri i samme
avdeling. Det letter samarbeidet. H&S-etaten har faste ukentlige møter.
Øvrige enheter melder fra til Barnevernet.

Har etablert tverrfaglig kompetanse. Har felles plan for overgang barnehage-
skole og årlige møter mellom skole, helse og familie der omsorg og
meldeplikt er tema.

En skole har fast samarbeid med Inn på Tunet, men dette ligger ikke fast inne
i budsjettet.

NAV setter særlig fokus på barns behov når det søkes om økonomisk bistand
til familier. Har melderutiner til Barnevernet.

Har faste rutiner og samarbeid gjennom planer for spesialpedagogikk,
overgang barnehage skole og mobbing. Har ukentlige møter mellom NAV og
rus/psykiatri.

Teknisk etat ivaretar barns nærmiljø ihht. Lov og forskrifter opg ved hensyn
til ulike funksjonsevne og ved utforming av boenheter, lekeplasser og
offentlige bygg.

• • STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Oppfølgingen sikres gjennom tett samarbeid mellom kultur- og oppvekst og
BV. Spesielle behov hos barna formidles skoler og barnehager fra kultur- og
oppvekst, evt. opprettes tverrfaglig gruppe rundt barnet. Plasserte barn har
tilgang til helsetjenester på linje med alle andre.

Har skriftlige rutiner for oppnevning av tilsynsfører og fosterhjemsbesøk.
Oppnevning av tilsynsfører skjer ut fra personlig egnethet og kontakt med
barnet. Tilbys kurs, opplæring og veiledning. Har rutiner som sikrer 4 tilsyn
og fosterhj.besøk pr. år.

Legger til rette for samvær med foreldre, søsken og øvrig familie. Samvær
kan være ei utfordring for elever i ungdomsskolen med tanke på fravær i
vitnemålet.

BV har skriftlige rutiner som sikrer at ettervern er tema før fylte 18 år. Andre
aktuelle instanser kontaktes i god tid før 18årsdagen

STEG 4 —Vern mot overgrep

1. BV og helsesøster har deltatt i kurs om vold og overgrep. Arbeid med
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er startet opp med støtte fra RVTS.
(arbeidsgruppe i gang). BV har skriftlige rutiner på vold og overgrepssaker.
Skoler og barnehager vet om opplysningsplikten.
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BV har skriftlige rutiner og system for rullering av disse. Rutiner for
helsestasjon er under utarbeiding.

BV, helsesøster og rus-/psykiatritjenesten. Har felles infomøter på mellom-
og ungdomstrinnet. Helsesøster har faste dager på hver skole med åpen dør.
Helsestasjon for ungdom åpner høsten 2012 på ungdomshuset Credo. Info
om alarmtelefonen er tilgjengelig på alle skoler og på kommunens hj.side.

Kommunen v/avd. helse og familie, har et godt samarbeid med barnehuset
og konsultasjonsteamet. Godt samarbeid med politiet og RVTS.Noe mer
varierende samarbeid med familievernet.

STEG 5 - Fullverdig liv

Skolene gjennomfører tilpasset opplæring også i fysisk aktivitet. En skole har
åpen gymsal for 1.-7.trinn 15 min, før skolestart. Det er åpne gymsal for alle
timene fra 11.11 - 31.3. for ungdomsskolen.

Kommunen gjennomfører elevundersøkelse, brukerundersøkelse og
elevsamtaler i skolene. Tilsvarende gjøres i barnehagene.

Barn og unges behov innarbeides i rusmiddel- og folkehelseplan. En skole har
fast møtested for BV-tjenesten to ganger i måneden.

Ikke besvart

Helsestasjons-programmet følges mer enn minimum. Ukentlig skolehelse-
tjeneste. Undervisning og vaksinering i 3.,6. og i ungdomsskolen. Jevnlig
samarbeid mellom helsesøster. og lærere om undervisning.

Ikke besvart

Har ukentlige samarbeidsmøter på helse- og sosialetaten der både generelt
samarbeid og enkeltbrukere tas opp. Det er etablert system for
ansvarsgrupper og bruk av IP der helsesøster eller spes.ped-konsulent er
koordinator. Ikke gjennomført brukerundersøkelser.

Tilbudet til barn med funksjonsnedsettelse er tilrettelagt i samtlige skoler,
gym- og svømmeanlegg, samt ved Rådhuset. Barnehagen blir nå ombygd og
tilrettelagt når behovet melder seg.

Skolene tar opp tema om toleranse i hverdagen. Jevnlige samtaler med alle
barn 1-16,. Steg for steg, empati mv. Barnehagene jobber også daglig med
empati og sosialisering ut fra barns modenhet.

Boligbehovet ivaretas ihht. Lover og regler. Det blir tatt hensyn til barns
funksjonsevne i boenheter, lekeplasser og i offentlige bygg.
Barnerepresentanten får innkalling og sakspapirer til alle møter i teknisk
utvalg.

STEG 6 - God helse

1. Lek og trygg ferdsel sikres ved "førskolekontroll" (skolevei, trafikksikkerhet,
skadeforebygging) Skoleskyss til elever som bor mer enn 1 km unna. Ved en
skole er det nedsatt trafikkhastighet 07.00-17.00 hver dag, skilting og veilys.
Foresatt kjører eller følger barna til skole/barnehage eller fritidsaktivitet.

STEG 7 —God utdanning

Barnehager og skoler følger kommunal plan for spesialundervisning. Godt
samarbeid med hjelpeetatene. Skolebygg disponibelt for alle som ønsker å
benytte dem. Kommunen har 100% stilling for spesialpedagog.

Barnehagene bruker obs.skjema (TRAS),PPT,har mobbeplan og plan for
flerspråklige barn.Skolene viser til kommunal plan for spesialundervisning.
Spesialpedagog i 100% stilling, samarbeid med PPTi Tromsø. Det er ulike
kartlegginger i hele 1-16 årsløpet.

Barnehager og skoler følger egen mobbeplan. Skoler følger kommunal plan
for orden og oppførsel. Skolemiljøutvalget tar opp disse temaene. Ikke plan
for samarbeid med frivillig sektor, men skolen leier ut bygningen til lag og
foreninger ved behov.

Barnehager oppdateres ved kurs, skolene har hatt tilfeldige kurs.

Skoler og barnehager har egen mobbeplan og kriseplan hvis det skulle skje
noe uforutsett i barnas liv. Beredskapsplaner utarbeides av hver enkelt
enhet.

Har felles overgangsplan skole/barnehage.

Har satset mye på utdanningsvalg og skolering av rådgivere. Godt samarbeid
med Tromsø kommune ang. utdanningsmesse, KUPPog kursing. I tillegg
jobbskygging i 8. og PRY0 i 9.kl. Har avsluttet Ny Giv-prosjektet.
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Barnehagene har flerspråkligplan som brukes til veiledning i barnehagen. På

alle foreldremøter ved skolestartgjennomgåspkt. om fritak fra RLE

Har sjelden morsmålsansatte i barnehagene - foreldre oppfordres til å snakke
morsmålet hjemme. Skolene lager nå egen plan for grunnleggende norsk for
elever som kommer pga. foreldres arbeid. Tolketjeneste ved behov.

Kulturskolen har et reelt tilbud ut fra elevmassen i skolen.

Skolen leier ut bygningen til lag og foreninger. Samarbeidsutvalget og rektor
står for utleie.
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KVÆFJORDKOMMUNE

li STEG1— Medbestemmelse

Kommunen har årsplaner og barnesamtaler i barnehagene. Skolene har
skolemiljøutvalg, samarbeidsutvalg, elevråd og elevsamtaler hvor elevene er
representert. I ansvarsgrupper rundt barn/unge deltar barnet/ungdommen
selv på møtene i gruppa. Når foreldre får økonomisk bistand fra NAV tas det
også hensyn til barnas situasjon. Foreldre under 18 års alder har full
medbestemmelsesrett i møter med NAV.

Ungdomsråd ble opprettet i 2012. Ordfører, adm.sjef og sekretær har ansvar
for opplæring av rådet.

Barnas representant tas med på høringsrunder i relevante plansaker, bl.a.
saker som gjelder frilufts- og rekreasjonsområder, og gir uavhengige
høringsuttalelser.

I saker der barnet er gammelt nok deltar barnet i møter og blir tatt med på
råd, og får da uttrykke sin mening. Barns interesser ivaretas via
ansvarsgrupper og individuell plan. Barn med individuell plan skriver under
på den sammen med foreldrene. Kommunen har foreldresamtaler på skolen
og i barnehagen, samt elevsamtaler og konferansetimer i skolen. BV-
tjenesten er pålagt å samtale med hvert enkelt barn i saker som angår dem.

Barn blir spurt direkte og deltar på møter som angår dem. Kommunen sørger
for tilretteleggelse og deltakelse i fora som angår barn og unge.

•
STEG2 - God omsorg

1. PMTO brukes overfor foreldre i barnehage, skole og helsestasjon. PPTbrukes
overfor foreldre i barnehage og skole. Barnevernet har en fast kontaktperson
i hver barnehage og skole. Helsestasjonen deler ut veiledningsperm ved
hjemmebesøk, og følger opp ved hyppige konsultasjoner. Kommunen
benytter "Ages & Stages" screeningprogram for barns utvikling.
Fysioterapitjenesten gir råd og veiledning til foreldre, og planlegger også
barselinfo. Flyktningetjenesten tilbyr kurs, samtaler og veiledning med
bosatte flyktninger. Egen flyktningehelsesøster i kommunen. Alle
foreldre/foresatte får hjelp til å opprette kontakt med hjelpeinstanser på
ulike nivå. Kommunen har rutiner på avlastning, støttekontakt, omsorgslønn,
brukerstyrt personlig assistanse og individuell plan.

Ansvarsgrupper sikrer samarbeid mellom ulike instanser. Alle med særlige
behov for langvarige og sammensatte tjenester kan få oppnevnt
ansvarsgruppe og koordinator. Skolen og barnehagen får oversikt via
foreldresamtaler, elevsamtaler, barnesamtaler og brukerundersøkelser.
Psykiatritjenesten får tilbakemeldinger fra foreldre og barn/unge.
Fysioterapitjenesten henviser til fastlege for vurdering ved bekymring. Faste
rutiner i de ulike tjenestene for tverrfaglig samarbeid om enkeltbarn.
Flyktningetjenesten planlegger å etablere foreldreveiledningstiltak. NAV har
uformell oversikt over foreldre med behov for tjenester, og har god kontakt
med øvrig hjelpeapparat i kommunen.

Ansvarsgrupper ivaretar dette. Kommunen har samlokalisert barnevern,
kommunepsykolog, helsestasjon samt koordinator for barn og unge. En
ansatt fra psykiatritjenesten er overført til helsestasjonen.

Kommunen gjennomfører anonymiserte drøftinger av saker hvor barnevern,
helsestasjon, barnehage og skole deltar. Kommunen har også
veiledningsgrupper i BUP.

Kommunen samarbeider med idrettslag og skolekorps for tilrettelegging av
fritidstilbud til funksjonshemmede barn. Frivillighetssentralen tilbyr
leksehjelp og trilletreff. Mental helse samarbeider med psykiatritjenesten om
psykiatridagene, og om barn og unges oppvekstsvilkår. Psykiatritjenesten
formidler informasjon om Røde Kors' arbeid for barn og foreldre.
Sanitetsforeningene serverer frokost på skolene en dag i året.
Flyktningetjenesten samarbeider nært med frivillig sektor og lokale
trossamfunn. Kommunen tildeler årlig kulturmidler til lag og foreninger som
har tilbud til barn og unge.

Kommunen gir råd og veiledning og henviser til andre tjenester. Bosatte
flyktningfamilier kan søke om økonomisk støtte slik at barna kan delta i
fritidsaktiviteter. Når NAV gir økonomisk bistand til foreldre blir det også tatt
hensyn til barna.

Kommunen sikrer dette ved råd og veiledning fra tjenestene, samt ved
rutiner for søknader og henvisninger. Koordinator for barn og unge sikrer
samordning av tjenestetilbud for barn og unge med særlige behov.

Kommunen har ingen konkrete planer eller tiltak. Kommunale tjenester
ivaretar eksisterende behov.
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• STEG3 - Særskilt vern og støtte

Kommunen har ansvarsgrupper og individuell plan, samt avlastningstilbud i

privathjem eller institusjon for barn med nedsatt funksjonsevne. Tett

oppfølging av avlastningshjemmene. Tilsyn fra Fylkesmannen årlig.

Kommunen har oversikt over kompetanse i institusjonene som tilbyr

avlastning.

Barn i fosterhjem får tilsynsfører som får opplæring, og som gjennomfører

fire årlige tilsyn. Barnevernet følger opp kvartalsrapporter de mottar, og har

jevnlig kontakt med fosterhjem eller institusjon via telefonsamtaler, møter

og besøk.

BV-tjenesten legger til rette for kontakt og samvær mellom barnet og dets

biologiske familie samt barnets tidligere nettverk. Foreldre som unnlater

samvær blir innkalt til møter for å finne gode løsninger.

BV-tjenesten samarbeider med ungdommen selv samt fosterhjemmet for å

sikre veiledning og informasjon om hjelp og rettigheter. Kommunen gjør

avtale om jevnlig evaluering av behov for videre bistand. Barn med nedsatt

funksjonsevne får videre hjelp uavhengig av alder. Tilbud om ansvarsgrupper

fortsetter også etter 18 års alder.

STEG 4 —Vern mot overgrep 


Kommunen har distribuert plakater og klistrelapper om alarmtelefonen.

Kommunen har skolehelsetjeneste ved alle grunnskoler og ved videregående
skole. Barnevernet synlige og tydelige forebyggende arbeid bidrar også.

Ikke besvart.

STEG5 - Fullverdig liv

Kommunen har koordinerende enhet. Tverrfaglig samarbeid og evaluering

foregår via ansvarsgrupper og individuelle planer.

Offentlige bygg er tilrettelagt for barn og unge med funksjonsnedsettelser,

men kommunen er ikke helt i mål med dette. Kommunal fritidskoordinator

har ansvar for tilrettelegging av fritid for ungdom som trenger bistand.

Kommunen har varmtvannsbasseng som tilbys til barn med behov for

tilrettelagt undervisning og oppfølging. Kommunen tilbyr

hørselshjelpemidler.

Enhetene har planer og rutiner for forebygging, bl.a. i skolene. Det finnes

støttekontaktordning.

Universell utforming vil inngå i kommuneplanens samfunnsdel og andre

kommuneplaner.

STEG6 - God helse

Kommunen har fagkompetanse og erfaring innen vold og overgrep mot barn.

Temaet er prioritert i den kommunale opplæringsplanen. Temaet bør være

et tverrfaglig satsingsområde.

Dette ivaretas via lovverkets bestemmelse om meldeplikt. Kommunen har

nulltoleranse, og gode rutiner for videre henvisning. Kommunen har

handlingsplan ved alvorlige ulykker i barnehage og skole, og handlingsplan

mot mobbing i skolen. Har også rutiner for samarbeid mellom skole,

barnehage, helsestasjon, lege, barnevern, psykiatritjenesten,

fysioterapitjenesten, NAV og politi. Kommunen har kriseteam.

1. Har en trafikksikkerhetsplan hvor flere tiltak gjelder barn, bl.a. ved reduserte

fartsgrenser. Det er utvidet skoleskyssordning. Politi gjennomfører

sykkelsertifisering, og patruljerer skoleveger. Skolene har handlingsplan mot

mobbing.
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Kommunen har varierte fritidstilbud for barn. Det finnes varmtvannsbasseng.

Kommunen har tilbud om støttekontakt samt fritidskoordinator for barn og
unge med funksjonsnedsettelser. Skolene driver tilpasset opplæring, og
musikk- og kulturskolen har relevante tilbud. Fysioterapeuter og
ergoterapeut gir råd og veiledning om aktivitet og tilrettelegging.
Uteområder som benyttes blir brøytet og har belysning.

Dette sikres ved brukerundersøkelser, konferansetimer, elevundersøkelser,
elevsamtaler, elevråd, tiltaksperm i skolen, handlingsplan mot mobbing,
ungdomsråd, helsestasjonstjenesten og barnerepresentant.

Ruspolitisk handlingsplan gir føringer for arbeidet med rus overfor barn og
unge. Den inneholder bl.a. strategi for tidlig intervensjon, ungdommens
forebyggingspris og kompetanseheving.

Dette sikres ved tverrfaglig samlokalisering, ved at det er ansatt
kommunepsykolog, ved kurs i psykisk helse for ungdomsskoleelever, og ved
arbeid med Sjumilssteget.

Helsestasjonen følger nasjonale føringer mht. antall konsultasjoner og faglig
innhold, og oppsøker de som ikke møter opp. Helsestasjonen har faste dager
i grunnskole og videregående skole. Fysioterapitjenesten gjennomfører
førsteklasseundersøkelse, og fanger opp barn som trenger videre oppfølging.

Dette sikres via ansvarsgrupper. Fysioterapitjenesten prioriterer barn og
unge, og samarbeider med habiliteringsenhetene på UNN i Tromsø og
Harstad. Fysioterapitjenesten og helsestasjonen har månedlige møter.
Barnehager og skoler får direkte veiledning.

STEG 7 —God utdanning

Dette sikres via kartlegginger, sakkyndige vurderinger fra PPD,tilpasset
opplæring, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan, rutiner for tverrfaglig
samarbeid, ansvarsgrupper, samt bruk av sosiallærer.

Kommunen har rutiner for kartlegging, sakkyndig vurdering fra PPD,tilpasset
opplæring, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan, rutiner for tverrfaglig
samarbeid, ansvarsgrupper, samt ressursgruppe bestående av helsesøster og
sosiallærer.

Kommunen har vedtatt manifest mot mobbing. Det er planer på kommunalt

nivå og skolenivå som gjelder elevenes læringsmiljø, bl.a. handlingsplan mot
mobbing. Kommunen driver tilsyn, og jobber med Sjumilssteget. Det gis
kommunalt tilskudd til lag og foreninger. Kommunal fritidskoordinator tilbyr
fritidsaktiviteter som styrker det psykososiale miljøet. Fritidsklubb er
etablert.

Kommunen har tverrfaglig samarbeid og samlokalisering, og ansatte med
videreutdanning i barn og psykisk helse.

Kommunen har etablerte tilsynsordninger i barnehage og skole.

Barnehagene følger barnehageloven, og har virksomhetsplaner som også
omhandler foreldresamarbeid. Skolene følger opplæringsloven, og har egne
planer for skole/hjem-samarbeid.

Elever i 9. og 10. klasse får tilbud om besøk i videregående skole, og mottar
da informasjon om studieretninger. Skolene har studieveiledere, og det er
ansvarsgrupper for barn med særskilte behov. Kommunen samarbeider med
oppfølgingstjenesten, og deltar i "Ny giv".

Det er et tett samarbeid med flyktningetjenesten og Borkenes mottak. Barna
gis tilbud i barnehage, SFOog skole. Det er store utfordringer knyttet til
flerspråklige familier.

Det gis tilpasset opplæring i skolen. Barnehagene klarer ikke å sikre at barn
fra andre religiøse, språklige eller etniske minoriteter får utøve sitt språk og
sin kultur. Baptistmenigheten gjør en stor innsats i integrering.

10• Barnehage og skole ivaretar dette til en viss grad. Musikk- og kulturskolen gir
et bredt tilbud.

11. Kommunen bekjentgjør ulike aktiviteter på sin hjemmeside, og tilrettelegger
for søknader på spillemidler og andre midler. Kommunen samarbeider med
IMDI, Norges Fotballforbund, Kvæfjord mottak og Borkenes mottak, og har
en 100 % stilling som brukes til integrering av barn og unge i fotball.
Kommunen har en fritidskoordinator for barn og unge som trenger
tilrettelegging. Svømmehall, lavvo, idrettshall, kultursti og sanserom står til
disposisjon. Kommunen deler ut en kulturpris for å oppmuntre til aktivitet.
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KVÆNANGENKOMMUNE

STEG 1— Medbestemmelse

li
Starter i barnehagene som resultat av ny rammeplan hvor barns medvirkning
står sentralt. Temakvelder: hvordan være våkne voksne overfor barn. Alle
skoler har elevråd, elevene representert i samarbeidsutvalg og
skolemiljøutvalg

Alle medlemmer i ungdomsrådet skoleres gjennom det regionale
ungdomsrådet.

Ungdomsleder er talsperson og ungdomsrådet har møte-, tale- og
forslagsrett.

Det gjennomføres samtaler med barnet i de fleste barnevernssaker og velges
talspersoner i saker der det er aktuelt. Barns med partsrettigheter får
oppnevnt egen advokat

Ved å vise at de blir tatt på alvor. Tilbakemeldinger på det de gjør og
forslagene deres. At de blir snakket med og ikke til av voksne politikere.
Synet på barn, det å lytte til og se hele barnet, være vare på deres signaler.
Barnevernet arbeider med rutiner for å sikre at samtaler med barn
gjennomføres, oppnevning av tilsynsfører for barn I fosterhjem

STEG 2 - God omsorg

Veiledning fra helsesøster, utredning ved fysioterapeut, Rus/psykiatri,
barnehager,skoler,kommunen,PPT,BUP, helsesøster og fysioterapeut bidrar i
foreldremøter og veiledning i skolen og direkte i skolen. Barnevernet tilbyr
ulike hjelpetiltak og samarbeid med andre. Hjemmebaserte tiltak for å styrke
foreldrekompetansen. Foreldresamtaler barnehagene som veiledning,
foreldre ber om veiledning. Tilbud om å følge helsestasjonsprogrammet,
ekstrakontroller ved behov

Strukturen i hjemmebaserte tiltak skal sikre at behovet er styrende for
arbeidet, kontinuerlig evaluering.

Har dokument om overgangen barnehage - skole. Plan for spesialpedagogisk
arbeid i barnehage og skole. Helsestasjon i samarbeid med med jordmor,
lege, fysioterapeut, PPT,BUP, barnevern,barnehage og skole. Oppfølging i
svangerskap og etter føgsel. Barnevernet tilrettelegger for samhandling i
tverrfaglige møter, koordinerer og deltar i ansvarsgruppemøter

Flerfaglige team i skole og barnehage. Saker diskutert på et tidlig tidspunkt
med foreldregodkjenning. Kan også diskutere anonymt. Barnehagehelseteam
og skolehelseteam med PPT,BUP, skole/barnehage, helsesøster og event.
barnevern månedlig. Styrket kompetanse i barnevernet. Planer og
rutinebeskrivelser for å oppdage og melde fra, opplyser foreldre om
meldeplikt til barnevernet

Kontakt med alle bøndene i kommunen, kommunen behjelpelig hvis noen vil
starte Inn på tunet. Tilskudd til organisasjoner som har aktiviteter/anlegg for
barn og unge. Gratis leie av gymsaler, basseng og skoler. Aktivt samarbeid
med grendelag og foreninger for barns og unges oppvekstvilkår

Inngår rutinemessig som del av saksutredning fra NAVs side

Rehabiliteringsteam. Barn med sammensatte behov får individuell plan og
ansvarsgruppe

Ikke besvart

Il
• STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Miljøkontakt i skolen, helsesøster i skolen, barnevern har oppfølgingsansvar
med regelmessige samarbeidsmøter med skoler, barnehager og andre.
Tilsynsfører alle barn under offentlig omsorg

Opplæringskurs for nye tilsynsførere i regi ab Bufetat. Rapporteringsrutiner
og tilsynsrapport, periodisk plan for evaluering skal innbefattes i tiltaksplaner

Barnevernet legger til rette for faste samvær med biologisk familie.
Vurdering i forhold til barnets beste m.h.t. samvær i hjemkommune i
nettverk

Starter rundt 17-årsdalder med forberedelser til å mestre voksenlivet.
Informasjon om rettigheter og plikter, bistand fra barnevernet i kontakt med
og overgang til aktuelle samarbeidspartnere.
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STEG 4 —Vern mot overgrep STEG 6 - God helse

Kurs og fagdager om vold i nære relasjoner. Kompetanseheving gjennom
modellkommuneforsøket. Innhenter råd og kompetanse fra Barnehuset,
Konsultasjonsteamet, Alternativ til vold

Barnevernet prioriterer slike saker, har tett samarbeid med politi, lege, skole,
barnehage, BUP og andre. Avklare anmeldelse eller undersøkelse. Tett
samarbeid med politi der overgrep er avdekket. Anmeldelse uten at
overgriper eller parter er kjent med det. Samarbeid om inngripen mellom
politi og barnevern. Sikring av barnet før etterforskningstaktiske skritt. Tas ut
av hjemmet ved akutt fare

Helsesøster har fast ukentlig kontortid i skolene hvor elevene kan komme
med bekymringer eller spørsmål. Informasjonsbrosjyrer/plakater på skolen

Helsesøster har samarbeid med Barnehuset i Tromsø. Se også barnevernet
spm. 1 og 2

STEG 5 - Fullverdig liv
Likippz`f;=;,",


Etablert friarealer/lekeplasser i boligfelt. Barn med utrygg skolevei får fri
skoleskyss uansett avstand.

Tilpasset undervisning med innlagt daglig fysisk aktivitet. Om nødvendig
støttekontakt for å være fysisk aktiv. Barnevernet hjelper familier økonomisk
ved deltakelse i idrettslag, bidra med kjøring

Samråd mellom ungdomsråd og kommunestyret

Forebyggende tiltak i samarbeid mellom helsestasjon og skole.
Skoleprogrammet "Unge og rus" er i årshjulet for ungdomsskolen.
"Møteplassen" - åpent tilbud for ungdomsskole-elever 2 ganger i uka

Samråd om Sjumilssteget som samler alle sektorer på administrativt nivå.
Helsestasjonen jobber med "Alle har en psykisk helse" i skolene.

Kommunen har helsesøster i 75% stilling og miljøarbeider for ungdom i 75%
stilling hvorav 25% er forebyggende barnevern

Ikke besvart

• STEG 7 —God utdanning

 










Rehabiliteringsteamet koordinerer utarbeidelse av individuell
plan/oppnevner koordinator. Ansvarsgruppe følger opp og evaluerer. Har
ikke hatt brukerundersøkelser

Ikke besvart

Ikke besvart

Ikke besvart

Har retningslinjer for barnehage og skole for avdekking av hjelpebehov, fra
fattet mistanke til utredning av PPT/BUP, enkeltvedtak samt iversetting tiltak.
Samarbeid med foresatte. Egne helsesteam i skole og barnehage hvor man
fort finner ut av hvilke tiltak som blir nødvendig

Kursing av barnehagens personale om å se barn i risikosonen, rutiner for hva
som skal gjøres

Barnehagen/skolen har egne planer mot mobbing, hvordan oppdage,
iversetting av tiltak.

4. Videreutdanning for barnehagepersonale i forhold til psykisk helse.
Kompetansehevingsplan med fokus på dette området
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Har kjøpt inn kriseperm til alle barnehager og skoler. Årlig
gjennomgang/oppdatering. Opplæring for personalet.

Fra barnehagens årsplan: Hjemmets kunnskap deles med barnehagens til

beste for barnet. Den daglige kontakten viktigst + foreldremøter og

foreldresamtaler. Egne rutiner for tilvenning. Veiledning til foreldre etter

ønske og behov

Deltar i prosjektet "Ny Giv". Evaluering ikke foretatt

Ikke besvart

Samiske barn får sine tilbud dekket i barnehage. Skolene tilbyr samisk

opplæring på alle trinn

Kulturskolen tilbyr et bredt spekter av kulturell og kunstnerisk virksomhet.

Alle får plass - ingen ventelister

Ikke besvart

Barnekor fra sjumilsstegskonferansen 2009
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KÅFJORDKOMMUNE

STEG 1— Medbestemmelse

Kommunen viser til ungdomsråd, klasseråd, elevråd, barnas kommunestyre,
barnas representant i hht.P/B loven og RUST(regionalt ungdomsråd som
etablerte organ og systemer for medbestemmelse. I UR foreslår leder og
medlemmer saker i tillegg til kulturkons., rådmann, ordfører og etatsledere.
Saker i UR er høringer, planverk ulike tiltak både i fritid og skoletiden. Før
barnas kommunestyre forberedes sakene i elevrådene og det kan fremmes
saker i møtet av medlemmene.

Opplæring gis gjennom RUSTsamt at kommunen prøver å sende
ungdommer til relevante kurs og konferanser både regionalt og nasjonalt.

Kommunen har egen representant som skal ivareta barn og unges
interesser. UR får også til behandling saker som gjelder bygging og som har
betydning for barn og unge.

Gjennom saksbehandling og enkeltsaker i kommunen, barn og unge deltar i
skole/hjemsamtaler og samtale med kontaktlærer, rådgiver og helsesøster.

Sikre at det gis opplysninger til barn og unge om rettigheter og at politikere
vurderer uttalelsene som kommer fra barn og unge. De ulike rådene må
fortsatt være en del av det faste organisatoriske systemet til kommunen.

STEG 2 - God omsorg

Kommunen viser til foreldreråd(FAU),Samarbeidsutvalg(SU), klassekontakter,
skole/hjemsamtaler samt helsesøster, barnevern og PPT.Har
foreldreveiledningsprogram for alle nybakte foreldre som heter"sammen
foreldre og barn.

Har faste samarbeidsarenaer og treffpunkter der en kan samarbeide om at
barna får god omsorg. Er ikke er veldig god på se behovet hos foreldrene og
at de må bli bedre her.

Skolene har ansvarsgruppemøter og tverrfaglige team. Samarbeid med
jordmor og helsesøster samt samarbeid med fysioterapeut, lege og
helsesøster. Helsesøster gir uttrykk for at det må til bedre samarbeid med
barnehagene. BV-tjenesten deltar på skolehelseteam på hver skole sammen
med PUP,PPTog helsesøster. Det er opprettet et tverrfaglig team for barn og
unge.

Har barnehage- og skolehelseteam og tverrfaglig forum. Sier det burde vært
jevnlig info til foresatte om teamene. Barnevern har planlagt en felles
opplæringsdag med barnehage, skole, helsesøster og barnevern for å kunne
avdekke tidlig når tiltak trengs.

Dialog med private innenfor landbruk for å se på mulighet for "inn på tunet"
Gis tilskudd fra kommunen til ulike lag og foreninger.

Viser til at ved søknader om økonomisk støtte fra familie er det forhøyet sats.
NAV er sterkt inne med oppfølging av tiltak for å sikre familers økonomi.

NAV Kåfjord har en praksis med ekstra fokus på barnefamilier. Søknader blir
prioritert og behandes raskest mulig.

Kommunen og NAV har tilsatt en koordinator som har hovedansvar for
boligsosial tilrettelegging.

STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Barnevernstjenesten oppnevner tilsynsfører for alle barn som plasseres i
kommunen.

Kommunen godkjenner tilsynsfører og gir opplæring og veiledning.
Tilsynsfører skal ha minimum fire tilsyn per år og sende rapport til BV-
tjenesten. Barn plassert i fosterhjem får tiltaksplan/handlingsplan og denne
evalueres hver 3. måned de 2 første årene og deretter hvert halvår.

Via oppfølging og evaluering av tiltaks- og handlingsplanenene. Det
utarbeides samværsavtaler og omsorgsplan når barnet har bodd i fosterhjem
i 2 år.

Informere i god tid før barnet fyller 18 år og dersom det er ønske om videre
oppfølging utarbeides en tiltaksplan. Planen evalueres hver 3. måned og
dette fungerer ut fra kommunen bra.

Side 328



STEG4 —Vern mot overgrep STEG6 - God helse

Kommunen har hatt mye fokus på temaet og det planlegges kursing av
ansatte i barnehage, skole og helse. Bruker "Zippys venner" og "Psykisk helse
i skolen". Mangler plan for vold i nære relasjoner.

Barneverntjenesten har rutiner for hvordan overgrepssaker og spesielt
seksuelle overgrep skal behandles. Helsestasjonene har en del kompetanse
gjennom RBUP,modelldistrikt.

Barneverntjenesten, helsesøster, skoler og politi arrangerer årlig en temadag
om vold og overgrep. Gjennomføres i skolene. BV-tjenesten utarbeider en
brosjyre til barn og ungdom om temaet og hvem de kan kontakte.

Barneverntjenesten og helsestasjon samarbeider godt med politiet,
barnehuset og RVTS.

•STEG 5 - Fullverdig liv

Har etablert råd for funksjonshemmede som inkluderer alle i kommunen.
Jobbes mye med universell utforming av skoler og barehager.
Brukerundersøkelser viser at rådets funksjon er viktig og at kommunen tar
tilrettelegging for barn og unge på alvor.

Kommunen har bygd omsorgs/avlastningsboliger. En god del ombygging av
Olderdalen skole med eget bad, heis,og rampe. Har også vært i kontakt med
private huseiere angående universell utforming.

Kommunen har utarbeidet mobbeplaner både for skoler og barnehager og
barna deltar så mye som mulig i ordinær undervisning på turer og i andre
sosiale sammenhenger.

Kommunen følger lovverk og alle saker må innom råd for eldre og
funksjonshemmede.

Kommunen har trafikksikkerhetsplan og her er det tatt inn gang og
sykkelstier som skal bygges. Lengste strekning er E6. Har foreldrekjøring til
arrangement og treninger.

Skoleområdene er opprustet med forskjellige anlegg. Bruker FYSAKog
naturen brukes mye i undervisningen. Kommunen har et godt utbygd
løypenett for både sommer- og vinteraktiviteter. Kommunen har bidratt til at
idrettslagene har kunnet bygge mange anlegg som brukes hele året.
Helsesøster savner egen koordinator for fysisk aktivitet og helse.

Kommunen får oversikt gjennom ungdomsrådet, elevrådene, RUSTog
helsestasjon og i tillegg samarbeid med lag og foreninger.

Har ansatt egen ruskonsulent som har ansvar for alle grupper av
befolkningen. Samtale med hver enkelt elev i skolen samt røykefrikontrakter i
ungdomsskolen.

"Zippys venner" er innført på to av tre skoler og på en av skolene brukes
programmet "Alle har en psykisk helse"

Helsesøster får tilbakemelding fra skolene at de er for lite til stede på
skolene. Det er også et ønske om å jobbe mer forebyggende i skolene og
barnehagene. Lavterskeltilbud til barn og unge i forhold til psykisk helse er
lite tilgjengelig.

Det er tilrettelagt tilbud både gjennom barnehage, skole og fritid i
kommunen. Lag og foreninger gir gode tilbud utenom de kommunale
tjenestene. For de som trenger det er det også lavterskeltrening og
aktiviteter tilrettelagt. Det er laget individuelle planer og ansvarsgrupper for
de med spesielle behov.
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STEG7 —God utdanning

Dette sikres gjennom tett samarbeid mellom foresatte, barnevern,
helsesøster, PPT,BUP og barnehagehelseteam. På skolene gjøres vedtak og
tildeling av ressurser, lages IOP og det er evaluering 2 ganger per år.
Gjennomføres ansvarsgruppemøter og eller møter med foresatte.

Det er opprettet barnehage- og skolehelseteam. Disse jobber i tett
samarbeid med barnehage og skole.

Det er utarbeidet en mobbeplan, en trivselsplan og ordensregler som skal
være med å forebygge mot mobbing og legge til rette for et godt miljø.
Gjennomføres undersøkelser med jevne mellomrom. Helsesøstre har
avdekket mobbing til tross for tiltakene som er iverksatt.

Kommunen har ansatte med spesialutdanning innen psykisk helse og som
jobber i tett dialog med barnehagene og skolene. Barnehage- og
skolehelseteam også viktig her.

Planene oppdateres og trivselsplanen som er utarbeidet skal evalueres i
løpet av 2013. Planene er underordnet den kommunale beredskapen.

Foreldremøter og samtaler gjennomføres jevnlig. Skolene har egne mål og
egne virksomhetsplaner for dette og her inngår også skolens rådsorganer.
Skolen har både foreldresamtaler og skriftlig vurdering. Kommunen har
innført brukerundersøkelser som skal avdekke feil og mangler.

NAV har et samarbeid med oppfølgingstjenesten ved Nord-Troms
videreg.skole der det gjennomføres kartlegging og oppfølging av de som
dropper ut av videreg.skole. NAV følger også opp med tiltak og
arbeidspraksis for unge. Deltar i prosjekt Ny Giv og er med i prosjekt med
arbeidslivsfag på ungdomstrinnet.

Alle elevene må skrive inn hvilke morsmål de har og dermed har kommunen
oversikt over elever fra andre kulturer.

Kommunen har ansatt egne lærere innenfor samisk og andre etniske
minoriteter. Kulturskolen er en viktig aktøre innen forskjellige kulturinntrykk.
Kommunen har asylmottak og det er behov for å kunne tilrettelegge
undervisningen for barn fra mottaket. Idrettslag og andre foreninger
inkluderer barn med minoritetsbakgrunn.

Kulturskolen gir tilbud innenfor ulike genrer.

Kommunen stiller gymsaler på skolene til rådighet for trening.
Samfunnshuset i Olderdalen brukes og til fysisk aktivitet, blant annet av
asylmottaket. Gir støtte til idrettslag for å stimulere til mer aktivitet.
Kommunen betaler strøm for lysløyper, fotballbaner og skilekeanlegg. Det
pågår arbeid med vandreløyper og det gis tilskudd fra kommunen.
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LAVANGENKOMMUNE Alltid fokus på barn når foreldre søker hjelp fra NAV, men ikke praksis at NAV
har egne samtaler med barn.

Viser til TEFBUL.NAV deltar i ansvarsgrupper.

STEG 1— Medbestemmelse
•

il
STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Har etablert Ungdomsråd med møte- og talerett i folkevalgte organ. Faste
møter med ordfører. Behandler både egne saker og kommunestyrets
saksliste. 20% ansatt har ansvar for bl.a. UR.

Ikke eget opplæringstilbud, men får tilbud om å delta på relevante kurs
arrangeres av andre. Elevråd møtes nesten hver mnd.

UR er høringsinstans. Barnerepreesentanten er involvert i planprosessene.

Kultur for å høre barn i saker som angår dem personlig. Følger krav i
særlover.

Kommunen må ta barns innspill på alvor. Medbestemmelse må forankres i
styringsdokumenter og man må få innspillene tidlig inn.

Fosterhjemsbarn får samme oppfølging som andre barn i kommunen. Bruker
ansvarsgrupper.

Individuell opplæring ved oppstart. Tilbys Bufetatkurs når disse arrangeres.
Årlig gjennomgang av rapporter i BV-tj.

Samværsplaner med biologisk familie/ søskentreff varierer. Flere faste møter
BV/Biologisk foreldre og fosterhj.

Bevisst på å evaluere og planlegge med ungdommen. Tilbyr ettervern. Videre
ansvarsgruppe ved ønske. Bistår med å kontakte andre instanser.

=111 STEG 2 - God omsorg
STEG 4 —Vern mot overgrep

1. Har TEFBUL(tverretatlig samarb.forum) som har 20 års fartstid. Behandler
særlig enkeltsaker. Foreldre kan delta og ønske hvem som deltar.
Helsesøster har fast dag på skolen. Kjører Zippys venner og ART på mellom
og ungd.trinnet. Rutiner for foreldremøter, elevsamtaler mv.
"Foreldrepulsen" gir råd til foreldrene.

2. Hjelpetiltak for barn evalueres i ansvarsgrupper eller i møter med barn og
foreldre. Ellers avhengig av tilbakemelding fra brukerne.

3. Sikres gjennom TEFBUL.Og ansvarsgrupper.

4.TEFBULdeltar felles på opplæring. Sist tema "barn av psykisk syke
foreldre". Barnehagene har plan for tidlig innsats.Skoleres i TRAS
(språkutv.metode). Kompetansenettverk på tvers BV og PPTer
interkommunale.

5. Bruker Inn PåTunet i enkeltsaker. Barn prioriteres foran voksne i
idrettshallen.Tilskudd til lag og foreninger

Fokusert i TEFBUL.Personell i kommunen deltar også jevnlig på kurs. Lav
terskel for å drøfte med politi, barnehus og RVTS.BV-ansatte og Helsesøster
deltok på Barnevoldkonferansen 2012.

Følger veiledere fra Dep og Dir. Har klare rutiner. Barnehager/skole har
kriseplan og varslingsrutiner.

Helsesøster fast dag på skolen hver uke. Tilgengelig for avtaler fra barna eller
via lærer. Barn får informasjon. Plakater for alarmtelefon hos Barnevernet og
Helsestasjonen.

Samarbeider med politi, Barnehus og RVTS.
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STEG 5 - Fullverdig liv STEG 7 —God utdanning

Har kommunalt råd som også gir uttalelse i saker ang. barn. TEFBULaktuelt

også på dette området. Koordinerende enhet er PRO-leder. Vedtak om IP og

koordinator, avlastning og støttekontakt gjøres her. Vanskelig å finne

hjelpere.

Alle off. bygg er tilrettelagt for rullestol. Teleslynge på sykehjem, skole og
kirke. Flerbrukshall universelt utforma.

Skolen har fokus på skolemiljøet. Arb. Med Zippys venner, ART, LP-modellen

og NyGiv.

Planarbeidet forholdet seg til byggeteknisk forskrift, Diskriminerings- og

tilgjengelighetslov.

• STEG 6 - God helse

Mangler sykkel- og gangsti utenom sentrum. Gode lysforhold på veier fra

sentrum. Barn kan leke og ferdes trygt. Gratis skoleskyss mindre enn
skyssgrensene. Inspeksjon i friminutt og godkjente lekestativer.

Renovert basseng med temp 32 grader. "30-trimmen" og div.
orienteringsløyper. Samarbeid med idrettsforeningen.

20% helsesøster fra 1.-10.kl. LP-metode i skolen. Samarbeidsmøter i TEFBUL,
deltar i helseundersøkelse om fedme (3.,5. og 8.trinn")

Vurderer familieveilednings-programmet "Kjærlighet og grenser". Rus-

konsulent og helsesøster har kompetanse

Helsesøster 1 dag pr. uke på skolen - tilbyr samtaler. Zippys venner og ART.

Har utfordringer!

Helsestasjon åpen 3 ager i uka. 1 dag på skolen - følger Helsetilsynets
veileder.

Ikke besvart

PROkoordinerer tjenestene. Ergoterapi v/behov. Bassengtrening. 


Kartlegging (TRAS/Alle Med). Kvalitetsplan for Tidlig Innsats,
kartleggingsprøver, bekymringsmeldinger, enkeltvedtak, TEFBUL,

ansvarsgrupper. Har ressursteam i barnehage og skole ved behov.

Ved plan for tidlig innsats for livslang læring 2012-2016, kompetanseheving

på kartlegging, barne-/elevsamtaler, fraværsstatistikk i både barnehage og

skole. Tett samarbeid med andre etater, tester, samarbeidsplan barnehage-
barnevern.

Mobbeplan vedtatt av Kommunestyret. Informasjon om varslingsplikt jf

Oppl.§ 9A. Elevsamtaler 2 ganger pr. år. Undervisning "Alle har en psykisk
helse, Zippys venner. "Du og jeg og vi to" i barnehagene. Barnevern
samarbeider m/frivillige. ART og LP.

Utvidede kontroller på helsestasjonen. TEFBULviktig. Samarbeid med

tannhelsetjenesten. Kompetanseplan for kommunen.

Kommunen har kriseplan for barnehager og skole (personalomsorg) og

kriseplan for sykdom, ulykker og død (1995)

Har foreldre-/utviklingssamtaler min 2 ggr. pr. år, foreldremøter, FAU, FUB,
samarbeidsutvalg for barnehager og skolemiljøutvalg. Kommuniserer via

ukeplaner og Fronter, månedsplaner og årsplaner for barnehager. Tett

samarbeid med foreldre i barnehager. Kartlegging og observasjon i
barnehagen i samarbeid med foreldrene. Egen logg for barn med spesielle

behov. Vurderingsrutiner fag og sosialt på skolen.

Deltar i NyGiv retta mot de svakeste elevene i 10.trinn. Tidlig innsats, felles

kvalitetsplan med tiltak i regionen. Rådgivningsarbeid og skolebesøk,
utplassering på arbeidsplasser. Bruker LP-metoden (Pedagogisk analyse for å

forbedre læringsmiljøet).

Har egen samisk barnehage, og elevlister for elever med samisk i skolen. Har

samiske elever ved sameskolen i Målselv. Har barnehagelister og leverer

årsrapporter til Fylkesmannen via GSI.

Driver kompetanseheving av ansatte i samisk, aksepterer kulturen. Har eget

arrangement på samefolkets dag 6.februar.,Sikrer at samiske barn får samisk

opplæring. Samisk språksenter brukes som ressurs. Ikke praksis for øvrig at

barn fra etniske minoriteter får utøve sitt språk og kultur.

Side 332



Har samisk kulturformidling i barnehage/skole og med frivillige

organisasjoner, duodji på alle klassetrinn. Rammeplan for barnehager med
ulike fagområder. Musikk, kroppsøving, den kulturelle skolesekken, UKM,

årlig kulturkveld.

Utlån av flerbrukshallen, preparerte skiløyper, samarbeid med Lavangen

idrettsforening og Soløy idrettsgruppe, Ungdomsbase, Ungdomsklubb,
treningsstudio og treffsted på bibliotek. Frivillighetssentralen er viktig.
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LENVIKKOMMUNE STEG 2 - God omsorg

STEG 1— Medbestemmelse

Alle skolene har klasseråd og elevråd. Skolene har samarbeids- og
skolemiljøutvalg hvor elevene er representert. Kommune har opprettet
Ungdomsråd og Barn og Unges kommunestyre(BUK). Valg til Ungdomsråd og
BUK skjer via elevrådene på skolene. Sakene fremmes primært av
elevrådene, men også andre kan fremme saker. Ungdomsrådet er
saksforberedende organ for BUK.

Ungdomsleder har ansvar for opplæring og sekretærfunksjonen i
Ungdomsrådet. Ordfører medvirker også i opplæringen. Regelverket for
møtene er det samme som på kommunestyremøtene. Det er laget en lokal
læreplan for elevråd og demokratiopplæring.

Kommunen har en ansatt representant som skal ivareta barns interesser i
plansaker. Representanten skal ivareta barns interesser i større grad enn som
kun uttalepart til planforslag, men også delta i / bidra i planarbeider. For
kommuneplaner og kommunedelplaner skal det utarbeides planprogram.
Barns interesser blir ivaretatt her. Skal utarbeide en oppvekstplan i perioden
2012-2016. Arbeidet skal organiseres bl.a. med deltakere fra ungdommens
kommunestyre. Kommunen er i gang med innføring av Barnetråkk som
verktøy til medvirkning i samfunnsutvikling/arealbruk. I barnetråkk
registreres områder som barn og unge selv oppgir at de bruker og områder
hvor de synes det er trygt å være. "

Kommunen har foreløpig ikke gode rutiner når det gjelder å sørge for at barn
blir hørt i saker som gjelder enkeltindivider. I de tverrfaglige møtene har
barna/de unge rett til å delta i egen sak dersom de ønsker det. Det er
usikkert i hvilken grad dette blir kommunisert godt nok til dem det gjelder I
skolene er det elevsamtaler to ganger i året. Elevene deltar også som regel
når det innkalles til samtaler med foreldrene. Ved iverksetting og
organisering av spesialpedagogiske tiltak blir elevene sjelden hørt mht. hva
de ønsker. Kommunen følger opplæringsloven og forvaltningsloven. Det er
klagerett på vedtak."

Medvirkning skal gi anledning til å delta, bidra og å kunne påvirke
planarbeidene og planer. BUK har råderett over kr 100.000,- og bestemmer
hvem som skal få disse pengene. Elevråd på skolene kan gis
beslutningsansvar ved enkelte innkjøp på skolene. Barnas rett til
medbestemmelse sikres også gjennom fagdager/demokratiopplæring.

Helsestasjonen gir veiledning til alle foreldre, og kommunen har tverrfaglige
møter i skoler og barnehager/helsestasjoner. Tverrfaglig møte er et
samarbeidsforum hvor skole, barnehage, helsestasjon, barnevernstjenesten,
fysioterapeuter, PPTmøtes annenhver måned. Her kan foreldrene delta.
Helsestasjonen gir veiledning til foreldre. Kommunen har også
ansvarsgruppemøter og åpen barnehage. Brukere av NAV får individuell
veiledning. Kommunen formidler informasjon fra ulike aktører, f.eks «Unik i
Lenvik» om kurs og seminar om foreldrerollen. Det arrangeres temakvelder i
barnehagene med foredrag om positiv grensesetting, tverrfaglige møter med
mer. Senter for læring og integrering (SLI)har hatt ei 100 % stilling over ett år
(2010/2011) som ble benyttet til foreldreveiledning. Barnevernet og
helsestasjon er rådgivende organ for foreldre. Kommunen planlegger tiltaket
«foreldreskole», som dreier seg om foreldrerollen knyttet opp mot skolen. Et
kommunalt foreldrearbeidsutvalg (KFAU) er under planlegging. Kommunen
er i er i planleggingsfasen av «Barnebyhuset», en lokal variant av "Familiens
hus". Det er laget en rapport ("Trygge foreldre 0-18 år") som beskriver ulike
tiltak for et helhetlig opplegg med foreldreveiledning. Rapporten danner
grunnlag for videre arbeid i kommunen på dette området. Informasjon gis på
hjemmesiden til kommunen.

Kommunen har oversikt over barn som mister barnehageplass p.g.a.
manglende betaling, men er ikke gode nok på tidlig inngripen som kunne
hindret at gjelden vokser. Handlingsplan mot barnefattigdom fokuserer på
dette. Barnevernet plikter å vurdere både omsorgsbehov og omsorgsevne,
men rutinene i kommunen er ikke gode nok. Foreldrenes
spørsmål/bekymringer om sitt barn noteres i barnets journal på
helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. SLIhar god oversikt over nyankomne
flyktninger. Sosialtjenesten i NAV følger opp brukere etter behov. Det er ikke
systematisert og gjort en vurdering av om tiltakene som gjennomføres er
«egnet bistand».

Kommunen sikrer dette ved de tverrfaglige møtene i skoler, barnehager,
helsestasjoner, ressursteam og i skolehelsetjenesten. Kommunen har et
koordinerende team bestående av flere virksomheter, bla psykisk helsevern,
lege, PU, helsesøster. Disse koordinerer arbeidet med individuell plan. NAV
deltar også i arbeidet med ansvarsgrupper. Kommunen har en forebyggende
koordinator samt en ressursgruppe for barn og unge. Når NAV er i kontakt
med foreldre som trenger bistand, gjør de nødvendige tiltak for å ivareta
barns beste. Ved bekymring for omsorgsevnen til foreldre sendes det
bekymringsmelding til barnevernet.
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De tverrfaglige møtene og ressursteamene fungerer som felles

kompetansetiltak gjennom fagtemadrøftinger. Det finnes ansvarsgrupper for
enkelte barn. NAV deltar i ansvarsgruppemøter, boligsosialt team, samt
tverrfaglige kurs og konferanser. Barn av asylsøkere har tilgang på
barnehageplass.

Senter for læring og integrering (SLI) samarbeider med Røde kors om Ferie
for alle. Skolene samarbeider med idrettslag om idrettsdager og andre
arrangementer. Sjumilssteget samarbeider med FIL Fotball, IL Pioner,
idrettsrådet og frivilligsentralen med utvikling av rutiner og tiltak for
inkludering. Tiltaket "Aktivitet og mestring" er et samarbeid med idrettsrådet
og politiet, rettet mot inaktiv ungdom.

Kommunen lager ansvarsgrupper og individuell plan og utpeker koordinator
for de barna som trenger det. Familiens behov, inkl, behov for økonomisk
hjelp, vurderes også. Søknader om økonomisk stønad blir vurdert ut fra
statlige fastsatte satser.

Dette ivaretas via individuelle planer, ansvarsgruppemøter og det
tverrfaglige møtet. Kommunen står bak «Actionuka», utstyrsbanken og et
rockeverksted. En ungdomsgruppe som gir fritidstilbud er etablert i
flyktningetjenesten. NAV har ikke rutiner eller samarbeid som sikrer
avdekking og samordning av barns særlige behov. Rustjenesten i NAV og
psykiatrien i kommunen samarbeider om å ivareta barns behov. Kommunen
har tverrfaglige grupper med fokus på samarbeid for å begrense/bekjempe
rusproblematikk blant ungdom. "

Trygt nærmiljø må ivaretas av ulike sektorer og i ulike planer. I
arealplansammenheng følger kommunen lovpålagte krav. Kommunen
reviderer Boligsosial handlingsplan, og har fokus på at barns og unges
boligbehov skal kartlegges. Planen skal komme fram til konkrete tiltak som
gjelder boligbehov og bistand. Dette har også fokus i "Handlingsplan mot
barnefattigdom" som når utarbeides.

STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Il
nar tilbud om SFO-plass før og etter skoletid. I enkelte tilfeller

helsetjenesten veileder ansatte i skole og barnehage. Disse barna gis prioritet
ved tildeling av barnehageplass. "

Kurs og opplæring for tilsynsførere gjennomføres i samarbeid med Bufetat.
BV-tjenesten rekrutterer og følger opp tilsynsførere, men kommunen sliter
med å rekruttere og beholde tilsynsførere. BV-tjenesten følger nøye med på
utviklingen hos barn som har hjelpebehov, gjennom periodiske evalueringer.
Kommunen er ikke god nok til å følge dette opp.

Barnevernstjenesten legger til rette for at barn skal ha kontakt med sin
biologiske familie ved at det utarbeides samværsplaner, og bidrar til at
samvær gjennomføres.

Barn som er under omsorg og/eller tiltak får tilbud etter fylte 18 år om videre
tiltak dersom de ønsker det, og behovet er til stede. Kommunens satsning på
det tverrfaglige møte bidrar til bedre og mer samordnede tiltak for de fleste
barn.

STEG 4 —Vern mot overgrep

II
Kommunen har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, der
kompetanseoppbygging inngår. Kommunen har rutiner for kartlegging og
varsling av seksuelle overgrep. Fagdager om dette emnet er arrangert i 2011
og 2012, for en tverrfaglig målgruppe. Foreldrekursene til Senter for læring
og integrering (SLI) tar også opp temaet. Kommunen tilbyr ulike kurs innfor
temaet der også NAV deltar. Så langt har ca. 400 ansatte fått opplæring.

Det tverrfaglige møtet er et av systemene. Rutiner finnes på kommunens
intranett. Barnehager, skole og helsepersonell har rutiner for å melde til
barnevernet, og kjenner til regelverk om meldeplikt. Barnevernstjenesten
melder til politi når sakens karakter tilsier det. Helsestasjonstjenesten og
barnevernstjenesten samarbeider om oppfølging av barn som har vært
utsatt, ved jevnlige samtaler eller henvisning til BUP. Alle barnehager og
skoler har «Krisepermen». Skolehelsesøster har ukentlig kontortid for elever
ved skolene. Kommunen har en mestringsgruppe for barn av foreldre med
rusavhengighet/psykiske vansker.
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Dette kan være tema i elevsamtalene i skolen. Helsesøster har
presentasjonsrunde i alle skolene hver høst. Her tas det opp hva helsesøster
kan brukes til, hvor hun treffes. Skolehelsesøster har ukentlig kontortid for
elevene ved skolene. Skolene har informasjon på sine hjemmesider. Oppslag
om Barnas krisetelefon 116111 henger på skolene. Barnehagene bruker
metodiske verktøy som «Barnas rettighetskort» og «Det er mitt valg».

BV-tjenesten har et godt samarbeid med Lenvik lensmannskontor og Statens
barnehus i Tromsø. Barnehagene opplever at samarbeidet med krisesenteret
fungerer godt. "

STEG 5 - Fullverdig liv

Kommunen har koordinator for rehabilitering, som er henvendelsesinstans
for personer med behov for langvarige helse- og sosialtjenester. Kommunen
har et koordinerende team med bla psykisk helsevern, lege, PU, og
helsesøster. Det avholdes ansvarsgruppemøter.

Kommunen har noe gammel bygningsmasse hvor kravet til universell
utforming ikke er tilfredsstilt, men dette er ivaretatt i alle nye bygg.
Kommunen har tilrettelagt friluftsområder med universell utforming.

Skolen har tilbud om SFO-plassfør og etter skoletid. Inkludering ivaretas i
samarbeid med idrettslagene. Kommunen har et godt etablert integrert
teater hvor funksjonsfriske samspiller med barn, unge og voksne med
funksjonsnedsettelser.

Kr2vet om universell utforming inngår i alle planer, og vil inngå i planer som
Tes eller utarbeides i h.t. vedtatt planstrategi.

STEG 6 - God helse

1. Mange skoleveistrekninger mangler gang- og sykkelstier. Kommunen gir
gratis skoleskyss til barn som bor langs strekninger som defineres som farlig
skolevei.

Kommunen nytter økonomiske støtteordninger til idrettslag og foreninger,
og satser på aktivitet og mestring for inaktive ungdommer. Gratis bruk av
idrettsanlegg for barn og unge under 17 år. Kommunen har bygget flere
større idrettsanlegg.

Kommunen tar i bruk folkehelseprofilen som er utarbeidet for alle
kommunene i landet. Kommunen har en årlig elevundersøkelse i skolen fra 5.
klassetrinn og oppover, samt andre trivselsundersøkelser for 1.-4.
klassetrinn.

Har en rusmiddelpolitisk handlingsplan som også omfatter barn og unge. Det
er dannet mestringsgrupper for barn av psykisk syke og rusbelastede
foreldre. Ruskoordinator er etablert. Det gjennomføres rusundersøkelser på
ungdomstrinnet samt jentesnakkgrupper. Kommunen har oppsøkende
barnevernstiltak, og ungdomsteam er under etablering.

Dette sikres via tverrfaglige møter, Jente og guttesnakkgrupper, tiltaket
«Aktivitet og mestring», ungdommens helsestasjon og handlingsplan mot
vold i nære relasjoner. Kommunen utarbeider nå handlingsplan mot
barnefattigdom. En del skoler bruker program for psykisk helse. "

Kommunen har ikke sikret dette godt nok siden det er foretatt nedskjæringer
som har ført til at noen av de anbefalte tiltak fra Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet er fjernet. Kommunen mangler ca. 3 stillinger i
skolehelsetjenesten for å kunne ivareta denne tjenesten og følge nasjonale
normtall.

Kommunen har et fagteam der det søkes om ulike hjelpetiltak.

STEG 7 —God utdanning

1. Kommunen har et tverrfaglig team som innhenter opplysninger om barn i
førskolealder med særskilte behov, tverrfaglige møter i helsestasjoner
barnehager og skoler, ressursteam og samarbeid mellom skolene,
barnehagene og PPTMidt-Troms. Ressursteamet samarbeider med andre
institusjoner ved behov. Kommunen har også spesialpedagogisk team,
ansvarsgruppemøter og individuell opplæringsplan for barn med slike behov.
Kommunen har en spesialpedagogisk håndbok.
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Kommunen har det tverrfaglige møtet og individuell plan samt rutiner for å

ivareta barn med særligebehov.Ved behovfor støttetiltak i barnehagenkan
det søkes om ekstra ressurser. Kommunen gir tilskudd til språktiltak blant
minoritetsspråklige barn i førskolealder. Kommunen har en håndbok for
overgang barnehage —skole. Har utarbeidet en felles kartleggingsplan for alle
skolene i kommunen, og har ressursteam, trivselsundersøkelser,
elevsamtaler, foreldresamtaler, skolehelsetjenesten og det tverrfaglige
møtet. "

Kommunen utfører tilsyn med barnehagene. Alle skolene har mobbeplan

som følges og det er tiltak for forebygging og rutiner for varsling. Mobbing er

tema på foreldremøter, foreldresamtaler og temakvelder. Kommunen deltar

på årlig kampanje mot mobbing. Flere skoler med på «Jentesnakk» ved

helsestasjonstjenesten. Kommunen driver prosjektet "Jobbing mot mobbing"
som fokuserer på barns og unges fritidsarenaer og voksne som rollemodeller.
Kommunen har startet med helsefremmende barnehager, med fokus på

kosthold og helse, fysisk aktivitet og gode sosiale relasjoner. "

Barnehagene ønsker større vekt på psykisk helse i det tverrfaglige møtet. Det
arrangeres fagdager, og det samarbeides med BUP om elever som har behov

for det.

Dette gjøres gjennom tilsyn med barnehagene. Alle barnehagene og skolene

har Krisepermen som et verktøy for den akutte fasen i en krisesituasjon. I

tillegg brukes kommunens kriseteam ved behov.

Hver barnehage fastsetter egne utviklingsmål. Flere skoler deltar i et
prosjekt for bedre samarbeid mellom skole og heim. Kommunen skal lage et

godt system for skole-hjem samarbeid, som bl.a. omfatter bruk av felles
kartleggingsverktøy og brukerundersøkelser, mer involvering av
foreldre/foresatte samt bedre samarbeid med foreldre/foresatte med
fremmedspråklig bakgrunn.

Det er utarbeidet en kvalitetsplan for barnehagene i Midt Troms. Elevene i

skolen får tilpasset opplæring og kommunen har fokus på tidlig innsats.

Kommunen bruker Oslo kommunes veileder mot skolevegring. Alle skolene
jobber etter modellen «Solid grunnmur» i begynneropplæringen. Fra januar

2013 er Lenvik med i overgangsprosjektet til Ny GIV.

Dette registreres i opptaksprogrammet Visma. Kommunen har 18 ulike
språkgrupper representert i barnehagene 5,5 % av barnehageplasser

benyttes av flerspråklige barn. Det ble gjennomført ei kartlegging i 2011 av
barna som er i barnehage/skole. SLIhar god oversikt.

Kommunen har flerspråklig team for barnehagesektoren, og har en gruppe

som lagertiltak for minoritetsspråkligebarn og for kulturelt fellesskap.Det er
utarbeidet en flerspråklig plan for barnehagene i Lenvik kommune. Det

gjennomføres flerspråklige nettverk, og det er etablert en
veiledningstjeneste og utstyrsbank med kartleggingsverktøy og verktøy for
språkstimulering. Det er satt ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe med

helhetlig opplæringsprogram for minoritetsspråklige barn og unge. Det er lite
organisert samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Kommunen

mangler morsmålslærere. Ingen elever har tospråklig fagopplæring.

Handlingsplan mot barnefattigdom tilbyr utstyrsbank, rockeverksted og

«Action uka». Kommunen har Den kulturelle skolesekken.

Kommunen tilbyr gratis bruk av treningslokaler for barn og unge opp til 17

år.. Bevilger årlig 800 000 i kulturmidler til lag og foreninger. Pengene går til

lekeplasser, drift av idrettsanlegg/bygdehus, idrettsaktiviteter, støtte for
oppkjøring av skiløyper, tiltak for barn og unge og refusjoner for strøm til

lysløyper. Kommunen driver «10 på topp» med over 1000 deltakere årlig i

aldersgruppen 3- 75 år. Kommunen bruker 550 000 kr i året til bygging av

idretts- og friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg. Har driftsavtaler med lokale

foreninger for drift av viktige friluftsområder. To av barnehagene er
sertifisert som barnebybedrifter. Barnehagen kan da låne ut lokaler til

beboere i nærmiljøet, lag, organisasjoner med flere, til aktiviteter, møter og
lignende. Kommunen har Åpen Barnehage, Åpen hall, ball binger samt

Skøytebane på Finnsnesvannet. "

Lenvik kommune har vært pilotkommune for Sjumilssteget i Troms.

Lenvik
kornmune

Side 337



LYNGENKOMMUNE
• STEG 1— Medbestemmelse
I.

II
Elevråd og Ungdomsråd. Ungdomsrådet behandler de fleste saker som angår
barn og unge fra politiske utvalg, men kan også bringe frem saker selv. UR
har tale- og forslagsrett i alle politiske råd og utvalg i kommunen.
Fritidsklubben har eget styre. Årsplaner i barnehager tar inn
medbestemmelse.

Deltar i RUST(Reg. ung.satsing i Nord-Troms). Skolering i medbestemmelse
gjennom elevrådsarbeid. Sekretæren for Ungdomsrådet veileder
ungdommene.

Barnas repr. Etter PBLer valgt høsten 2012. Planer/saker diskuteres i UR.

ikke besvart

Det skal utvikles gode rutiner og systemer for medbestemmelse,
Ungdomsrådet skal ha alle relevante plansaker og det må sikres opplæring og
kompetanse for ansatte.

STEG 2 - God omsorg

Noen foreldreveiledningsprogram, bl.a. "Sammen for barn og unge" i
Helsestasjonen. Brukerundersøkelse gjennomført i 2010 ang.
familiesentermodellen.

Foreldrene gir innspill gjennom foreldremøter, FAU og samtaler i barnehager
og skoler. Tema rundt grensesetting, rus, mobbing, digital hverdag. Ikke
evaluert om kommunen med dette gir "egnet bistand"

Egen kontaktperson i NAV som tilbyr råd og veiledning til syke barn og unge.
Har et tverrfaglig gruppe (BV -tj., oppvekst og kultur, helsestasjon, NAV og
rus/Psykiatri). Mandat skal nå behandles politisk.

Det er samarbeid mellom tjenestene om prosjektene Zippys venner og "Unge
og rus". Helsestasjonen er i gang med kompetanseheving rundt vold,
psykiske problemer og rus.

Nært samarbeid med frivillige; idretten og Inn PåTunet (brukes av
skoler/NAV og BV-tj.).Samarbeider med Sanitetsforeningen om
småbarnstreff.

NAV sikrer at barn blir ivaretatt når foreldre søker bistand.

Har faste rutiner for samarbeid som kan avdekke og samordne særlige behov
for barnas levestandard. Bruk av ansvarsgrupper. Skoler og barnehager låner
ut utstyr og videreformidler behov til helsestasjon og BV.

Ivaretas gjennom arealdelen av kommuneplanen, samt boligsosial
handlingsplan (må revideres). Ønsker frivillighetssentral.

• STEG 3 - Særskilt vern og støtte
•

ti
Barnehager og skoler påser at alle får tilstrekkelig oppfølging uavhengig av
plasseringskommune. Fosterhjemsbarn prioriteres ved tildeling av
barnehageplass. Bruker ansvarsgrupper og vedtak, tiltaksplan, IP og 10P.

Alle tilsynsførere har gått opplæringskurs via Bufetat. Det er rutiner for
rapportering. Tilsynsførere kan delta i ansvarsgruppemøter.

BV-tjenesten regulerer kontakt med biologisk familie og tidligere nettverk
gjennom samværsavtaler. Temaet er ofte tatt opp.

Barna tilbys samtaler og hjemmebesøk om deres behov for videre tiltak etter
fylte 18 år. BV-tjenesten kan også formidle andre hjelpetiltak.

Ip
STEG 4 —Vern mot overgrep

Kommunen forsøker å sikre god nok kompetanse ved etterutdanning og
annen kompetanseheving, men det er behov for mer.

Det er rutiner på å sende bekymringsmelding til BV-tjenesten. 1/2-
årssamtaler med barn og hjem i regi av skoler og barnehager. Helsestasjonen
har undersøkelser og barnesamtaler. Har avtale med Krisesentret.
Utarbeidelse av plan for området bør legges til tverrfaglig gruppe.

3. BV-tjenesten informerer alle barn mellom 5.-7.klassetrinn om hva
barnevernet kan gjøre. Barna vet om helsestasjonen. Barna får info på skolen
om alarmtelefonen for barn og unge. Barna har lav terskel for å henvende
seg til lærer.
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4. Godt samarbeid med Lensmannen. Bruker Barnehuset sitt

konsultasjonsteam.Skolerog barnehagersamarbeidergodt med PPT.Høy
terskel for bistand fra BUP.

Noen rutiner etablert for langvarige og koordinerte tjenester. Tiltaksteamet
har faste møter der tjenester tildeles. Man bruker IP og ansvarsgrupper. Alle
relevante tilbud (avlastning, støttekontakt, trygdeytelser mv) blir orientert

Det er fokus på Universell utforming ved nybygg. Eldre bygningsmasse
mindre tilrettelagt, men det foretas utbedringer. Barnehager, skole og
bibliotek er tilpasset rullestol. Noen kommunale rom har teleslynge

Det arbeides kontinuerlig med integrering i skole/barnehage i nært
samarbeid med hjemmet.

Bestemmelser om å legge prinsippet om Universell Utforming til grunn skal
nedfelles i bestemmelser i kommuneplanen.

STEG 6 - God helse

Skoleskyssgrensen for de minste barna er 1 km. Det forsøkes utbygd gang- og
sykkelstier, men det er fortsatt stort behov for dette. Fartsdumper/nedsatt
hastighet forsøkes. Er i gang med framlegg om farlig skolevei.

Fokus på fysisk aktivitet både i skole og på fritiden. Mange frivillige lag tilbyr
fysisk aktivitet, FYSAK-trim er i gang "Fjelltrim" i gang i 2013. Det planlegges
å utbedre uteområder med skolene og etablere klatrejungler rundt
barnehagene.

Elevundersøkelser og mobbeundersøkelser gjøres hvert år. Helsestasjonen
har individuelle samtaler med alle barn i 2.,3 og 8.klasse. Kommuneplanen
har som ett av sine mål å styrke psykisk helse i befolkningen.

Tverrfaglig gruppe bør ha fokus på rusforebygging. Ruspolitisk handlingsplan

behandlesi løpet av 2012. Det samarbeides internt og med lensmannen på
dette området.

Opplæringsloven viktig når det gjelder psykisk helse. Skolene bruker Zippys
venner. Helsestasjonen er involvert. Årlig tilbud om kompetanseheving innen
psykisk helse for ledere og ansatte. Kommunen har handlingsplan for psykisk
helsearbeid.

Helsesøster og skolehelsetjeneste godt ivaretatt i kommunen.

Barn og unge henvises til Barnehabilliteringen (Ved UNN). Det opprettes
ansvarsgrupper med primærkontakt og utarbeides IP.

STEG 7 —God utdanning

Sikres gjennom gode kartleggingsrutiner, overføringssamtaler og
ansvarsgrupper.

Bruker kartleggingsverktøy både i skoler og barnehager. Endret atferd
observeres og meldes. Oppmerksomhet rettet mot barn som ikke har med
rett utstyr eller lite mat.

Det er handlingsplaner mot mobbing i skolene og Manifest mot mobbing i
skoler og barnehager. Manifestet tenkes utvidet til å gjelde også
fritidsarenaer. Kommunen er et lokalsamfunn med MOT.

Kommunen arrangerer årlig "Verdensdagen for psykisk helse" for
ungdomsskolen. Det er behov for kompetanseheving på området fopr skoler
og barnehager. Zippys venner gir kompetanse for både skoler og
helsestasjonen.

Kommunen har oppdatert kriseplan. Skoler og barnehager har egne
beredskapsplaner.

Kommunen har formaliserte planer for foreldresamarbeid i skole og
barnehage ihht. lovverket.

Fokus gjennom Ny Giv og tverrfaglig gruppe. Flere møter avholdt med
helsestasjon, BV, NAV, Oppfølgingstj., grunnskole og kommunelege om frafall
og oppfølging. NAV har ulike tiltak. Tett samarbeid med
Oppfølgingstjenesten. Har hospiteringsordninger med videregående skoler
for å hindre frafall ut fra feile valg.

• STEG 5 - Fullverdig liv
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Har elevarkiv, barnelister og innmeldingsskjema som gir oversikt over antall

og bakgrunn for elevene. Helsestasjonen har tett oppfølging.

Morsmålsopplæring sikres hvis man får tak i lærer. Tilbud om samisk og finsk
som andrespråk. Arrangerer samisk/finsk språkleir som interkommunalt

samarbeid.

Den kulturelle skolesekken er godt innarbeidet og kan fange opp mange

barns ønsker. Kulturskolen tilbyr dramaundervisning i alle barnehager og

musikk og drama for enkeltelever og grupper.

Kommunen sikrer bruk av lokaler og områder for lek og idrett gjennom

kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus. Det er

satt av arealer til turområder, fiskeplasser. Badeplasser og stier.
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MÅLSELVKOMMUNE

li
STEG 1— Medbestemmelse

Barne- og ungdomsråd (BUR) etablert i 2011. Medlemmer i BUR og
administrasjonen i kommunen foreslår saker. Elevråd ved alle skoler.

Skolene v/ rektor og elevrådskontakt har ansvar for opplæring.

Kommunen har barne- og ungdomsrepresentant. BUR og rådet for likestilling

av funksjonshemmede er høringsinstanser for kommunen.

Kommunen har en målsetting om å høre barns synspunkt i BV-tjenesten. Det

gjennomføres barnesamtaler i barnehagene.

Prøver å holde rutinene, og å forklare foreldre regelverk og rammer. 


STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Kommunen har tilbud om opplæring av tilsynsførere. Bruker ansvarsgrupper

til tverrfaglig samarbeid. Det er en rutine for samarbeidsmøte før fylte 18 år

for kartlegging av behov. Fortrinnsrett til barnehage på visse vilkår.

Kommunen gir kurs til tilsynsførere.

Kommunen prøver å praktisere "mersamvær" når det er til barnets beste.

Motiverer foreldre til samvær og bistår økonomisk til reiser og besøk.

Kommunen arbeider med rutine for innkalling til samarbeidsmøte med

aktuelle instanser (NAV, psykiatritjenesten, foreldre, skole/arbeidssted).

STEG 4 —Vern mot overgrep

•• STEG 2 - God omsorg

Kommunen har prøvd ut tverrfaglig møte i en barnehage og en undomsskole.

Utvidet fra høsten 2012. Har god oversikt, bl.a. gjennom politiråd, Zippys

venner og ressursteam på skolene og god kontakt mellom barnevernet og

barnehagene.

Kommunen har oversikt gjennom etablerte samarbeidsrutiner, ressursteam

på skolene og politirådet.

Har etablert samarbeidsrutiner og organer som nevnt ovenfor.

Kommunen har tverrfaglig møte, Zippys venner, ressursteam, handlingsplan

mot mobbing, kvalitetsplan "Tidlig innsats", samt div. tilbud fra

helsestasjonen (kurs og treff).

Barnevernet benytter IPT. Og har også samarbeid med idrettslag.

Dette vurderes ut fra antall barn og barns alder. Individuell vurdering i saker

som særlig gjelder barns behov.

Kommunen har en kvalitetsplan "Tidlig innsats" i barnehagene i 2012, samt

ulike tilbud fra helsestasjonen, også til ungdom. Det er en rutine for fokus på

barn når mor/far har behov for kommunale tjenester, og det er barnefokus i

NAV-saker. Det gis hjelp til fritidsaktiviteter fra barneverntjenesten.

Ikke besvart 


Kommunen har etablert tverrfaglig ressursgruppe som behandler familievold

og overgrep. Består av PPT, helsestasjon, barnevernet og politi. Gruppa

behandler saker på kort varsel, og har to faste møter pr. år. Gruppa besøker

skoler og barnehager.

Det gis informasjon og besøk i skoler og barnehager, og det er samarbeid

med Redd Barna om eget undervisningsopplegg for 6. klassene.

Det gis regelmessig informasjon i skoler og barnehager.

Kommunens fagfolk rapporterer om gode erfaringer med Barnehuset, men

om visse uklarheter om barneverntjenestens rolle i dommeravhør.

STEG 5 - Fullverdig liv

1. Kommunen har råd for funksjonshemmede, rehabiliteringsteam,
psykiatritjeneste, BV-tjeneste, helsesøster, fysioterapitjeneste, tjeneste for

funksjonshemmede. Ved behov samarbeides det med spesialhelsetjenesten,
døvesenter og BUP. Barn med særlige behov fanges tidllig opp av

helsestasjon eller lege. Det er ikke gjort brukerundersøkelse.
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I alle nye planer skal det søkes medvirkning fra lokale brukergrupper og fra

rådet for funksjonshemmede. Nye bygg tilrettelegges mht krav til universell
utforming.

Kommunen har støttekontakt, klubbtilbud, ledsagerbevis, samt div. tilbud i
samarbeid med lag og foreninger.

Alle nye planer skal vurderes mht tilrettelegging for universell utforming - i
større grad enn loven og forskrift krever.

• STEG6 - God helse

i,,,,,•
Det er gjort kartlegging i alle skolekretser mht sikring av lekeareal ("Leik og
lyst") ved skoler og barnehager. Det stilles krav til lekeplasser i nye boligfelt.
Omfattende satsing på gang- og sykkelveier i arealplanen.

Kartlegging av viktige turområder gjennomført. Se for øvrig nr.1

Helsesamtaler gjennomføres i 2. klasse, pubertetsundervisning i 5. og 6.
klasse, kosthold, tobakk og alkohol i 7. klasse, helse i 8.klasse, ungdom og sex
i 9. klasse, seksuelt overførbare sykdommer i 10. klasse.
Barnevaksinasjonsprogram gjennomføres. Kommunen gjør helsekartlegging
og helseundervisning i første videregående samt før russetiden.

Det ligger forebyggende tiltak i rusmiddelpolitisk handlingsplan (under
arbeid). Alkoholpolitisk handlingsplan foreligger. Egen rutine for å ta hensyn
til barn og unge ved skjenkebevillinger. Individuelt tilbud til barn av
rusmisbrukere.

Psykisk helsetjeneste gir tilbud om støttesamtaler og veiledning, i samarbeid
med andre instanser. Lavterskeltilbud.

Kommunen har plan for skolehelsetjenesten. Rehabiliteringsteam gir
tilrettelegging og veiledning.

Eget rehabiliteringsteam.

STEG7 —God utdanning

Kommunen har gjennomført prosjekt "Vurdering for læring". PPTog skole er
sammen om LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) - et 3-årig
prosjekt. Felles regelverk for alle skolene.

Risikobarn fanges opp gjennom observasjon, kartlegging og tiltak. Metode:
Tverrfaglig møte. Foreldresamarbeid. Sosial kompetanse er satsingsområde i
barnehagene. Kontakt med psykososialt tema v/ behov.

Kommunen har handlingsplan mot mobbing. PPTer deltaker i ressursteam på
alle skoler og barnehager, også Sameskolen. PPTgir også veiledning til
rektor/styrer. Se også nr. 2

Kommunen har tverrfaglig møte, henvisning til PPT,ressursteam, kriseplaner
for ulykker, dødsfall, sorg og tap samt psykososialt team.

Kommunen har kriseplaner for barnehagene.

Kommunen har fokus på foreldresamarbeid. Tverrfaglig møte er beskrevet
som metode.

Det er utarbeidet kvalitetsplan "Tidlig innsats". Bruker tverrfaglig møte.
Fokus på tverrfaglig samarbeid ifm overgang grunnskole - vgs.

Kommunen har oversikt.

Kommunen har flyktningtjeneste. Det er få ikke-etnisk norske barn.
Kommunen tilrettelegger så langt dette lar seg gjøre i skole og barnehage.
Barnevernet bruker IPT

Ikke besvart

Ikke besvart
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NORDREISAKOMMUNE

• STEG 1— Medbestemmelse

li
Har årsplan for barnehager der barns medbestemmelse er sentral. Elevråd,
Ungdomsråd og Barn og unges kommunestyre der alle skoler er
representert. Dette organet har egen budsjettpost på kr. 100.000,-.

Ungdomsrådet deltar på ordinær politikeropplæring.

Barns talsperson er valgt.

Barnevernet gjennomfører samtaler med barn før vedtak fattes. Barn over
15 år har partsrettighet og rett til advokat.

Reell medbestemmelse sikres ved å gjennomføre punktene ovenfor.

STEG 2 - God omsorg

Har familiesentret der helsestasjon, barnevern, åpen barnehage og
rustjeneste er samordnet og samlokalisert. Lavterskel, tverrfaglig og
tilgjengelig. Gjennom ordinære skoler og barnehager, samt basisteam der
foreldre kan møte i alt 9 ulike enheter. Har rusforebyggende gruppe,
ansvarsgrupper, barnehage-,skole- og skolevegringsteam.

Oversikten skaffes gjennom innsatsen nevnt under pkt. 1, særlig ved
foreldredeltakelse i team og grupper.

Det arbeides med tverrfaglig satsing som modellkommuneprosjektet. Og ved
å legge til rette for samhandling av ulike team.

Kompetanse ligger i team og grupper. Kommunen deltar i
modellkommuneforsøket og arbeider systematisk med å avdekke og
igangsette tiltak fra graviditet til 6 år. Det er etablert rutiner,
kompetanseheving/ opplæring i screeningverktøy. Har egen arbeidsgruppe i
forsøket (BV, helsesøster, BUP, PPT, jordmor,lege, rus og psykiatri,
barnehage)

Samarbeider med relevante lag og foreninger for å etablere gruppe for barn
med overvekt, samt med Sanitetsforeningen om Ole Bok. Gir også
kommunalt tilskudd til foreninger.

Barneverntjenesten har barnefokus.

Visertil pkt. 1.

Kommuneplanens samfunnsdel. Trygt nærmiljø vesentlig faktor i planen.

STEG 3 - Særskilt vern og støtte

BV-tjenesten har oppfølgingsansvar, besøker minst 4 ggr. pr. år.
Skolehelsetjenesten følger opp disse barna - det er også ansvarsgrupper.

Tiltaksplaner evalueres, kommunen finner og sørger for opplæring av
tilsynsførere.

Det legges til rette for samvær etter fylkesnemndas vedtak. Det er samarbeid
og ivaretakelse av biologiske forledre. Samvær tilrettelegges med tilsyn hvis
nemnda har bestemt det.

Sikres gjennom ordinær oppfølging. Begynner planlegging rundt 17 årsalder.
Ungdommer får informasjon og blir individuelt vurdert.

STEG 4 —Vern mot overgrep

Ved deltakelse i modellkommuneforsøket.Opplegg og screeningverktøy
innført i 2012. Deltar på voldskonferanser, skal arrangere voldskonferanse i
2013 for barnehager, skole, helsepersonell, tannhelsetjeneste, BV mv.

Det er etablert rutiner som resultat av Modellkommuneforsøket. Tett
samarbeid med politiet - alle mistanker anmeldes.

Info gis via skolehelsetjenesten, skolerådgiver, sosiallærer og ved oppslag om
alarmtelefonen.

Samarbeider med Barnehuset og konsultasjonsteamet. Også med Bufetats
fagteam og RVTS.
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STEG5 - Fullverdig liv • STEG7 —God utdanning

11

Har samordnet enhet og systemkoordinator, råd for funkjonshemmede,
ansvarsgrupper og etablert samarbeid ved overgang barnehager-skole.

Barnehager og skoler er tilrettelagt. Også de fleste offentlige bygg er
tilrettelagt.

Skjer ved integrering i barnehager og skole.

Dette er et hovedprinsipp i kommuneplanen.

STEG6 - God helse

Driftsutvalget ivaretar trafikksikkerheten og behandler årlige søknader om
tiltak.

Der er gjennom FYSAKetablert mange merkede stier. Det sentrumsnære
friområdet er universelt utformet. Gruppe for barn med fedmeproblemer er
nå under etablering med midler fra Helsedirektoratet..

Skolehelsetjenesten er sentral, helsesøster er tilgjengelig for samtaler.
Oversikrt skapes også gjenenom rusforebyggende gruppe, basisteam,
sosaiallærere, rådgivere på vg-skole, årlige elevundersøkelser og ved en
ansatt på POINT (Ungdommens Hus)

Har "Ungdom og Rus" - holdningsskapende program i ungdomsskolen for
elever og foresatte. Bruker støttesamtaler, råd og informasjon. Dette er inne
i rus- og pykiatriplanen. Egen rusforebyggende gruppe har ansvar.

Ikke besvart

Ved å sørge for at ansatte med rett kompetanse ivaretar funksjonene.

Fysioterapeut er inne i skoler og barnehager. 


Gjennom etablerte skolehelseteam, barnehageteam og basisteam.

Bruker TRAS(Språkscreening), Alle Med (helhetlig kartlegging), samt

generelle observasjoner.

Ved årlige spørreundersøkelser om trivsel, mobbing, medbestemmelse.
Bruker Olweus, PALSog har mål om en mobbefri skole.

Legger til rette for fagdager.

Beredskapsplaner er utarbeidet.

Ikke besvart

Har skolevegringsteam.

Har ikke eget register, men den enkelte skole og barnehage har oversikt.

Har morsmålsundervisning og egen samisk avdeling i barnehage.

Kulturskolen har ulike tilbud.

Ikke besvart
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NAV har ikke egne samtaler med barn, men BV-tjenesten har det. Er fokus på
barna når man har samtaler med voksne brukere.

NAV samarbeider fast med barnevernet når det gjelder enslige
mindreårige.lkke formalisert samarbeid med andre tjenester i saker som
angår barn.

Nært samarbeid mellom NAV, Barnevern og Boligstiftelsen.

SALANGENKOMMUNE

STEG 1— Medbestemmelse

li
Har etablert ungdomsråd med møte- og talerett i folkevalgte organ/jevnlige
møter med ordfører. 40% stilling følger opp.

Ungdomsrådet deltar på relevante skoleringstilbud.

Ungdomsråd er høringsinstans for planer som gjelder barn og unge.

Det er kultur for å høre barn i saker som angår dem personlig.

Intensjon om at barns innspill tas på alvor, bl.a. i kommunens
styringsdokumenter

STEG 2 - God omsorg

TEFBUS(Tverretatlig forum for barn og unge-saker i Salangen) er etablert.
Drøfter mest enkeltsaker, men også tverretatlig samarbeid. Har gitt ut
brosjyre med foreldreinformasjon om tilgjengelige tjenester.. Lav terskel for
oppretting av ansvarsgruppe for barn med sammensatte behov. Helsesøster
har faste dager på skolene i kommunen med særlig fokus på de minste
barna. Bruker programmene "Zippys venner" og "Kjærlighet og grenser".

Tiltak i evalueres i ansvarsgrupper eller i møte med barn og foreldre.
Avhengig av tilbakemelding fra foreldre og barn på tiltakene.

Sikres gjennom faste møter i TEFBUS.

TEFBUSreiser sammen på kurs og konferanser. Fokus på tidlig innsats i alle
etater. Barnehagene har plan for dette innen språk og sosial kompetanse.
Felles skolering for bruk av TRAS,en observasjonsmetode for språkutvikling
for barn 2 - 5 år. Barnevern og PPTorganisert interkommunalt, dette skaper
nettverk over kommunegrensene.

"Inn på tunet" brukes som forebyggende hjelpetiltak, og som tilbud i skolen.
Gratis leie av idrettshall til barn og unge - de prioriteres foran voksne.
Kulturkontoret gir ulike tilskudd til lag og foreninger.

• •
STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Barn plassert i fosterhjem i kommunen får oppfølging ut fra individuelle
behov. Det opprettes ansvarsgrupper - også for bosatte EM. Flyktningeforum
har ansvar for ulike problemstillinger.

Individuell oppfølging og veiledning av tilsynsførere, samt tilbud om Bufetat-
kurs. Årlig gjennomgang av barna og rapportene.

Samværsplaner settes opp for barna kommunen har omsorgen for. Faste
møter med foreldre og fosterforeldre. Planer for søskentreff. Kontakten med
familien avhenger av barnets situasjon. EM får hjelp til å søke opp foreldre
via Røde Kors og Flyktninghjelpen

Gir tilbud om ettervern etter 18, også for EM. Evaluerer tiltak og planlegger
videre. Tilbyr hjelp med andre instanser, tilbyr ansvarsgruppe videre, også for
EM.

STEG 4 —Vern mot overgrep

Jevnlig fokus på dette i TEFBUS.Kommunalt personell deltar jevnlig på kurs.
Lav terskel for å drøfte saker med politi, barnehuset og RVTS.

Kommunen følger rutiner fra departement og helsedirektorat. Har utarbeidet
rutiner og kriseplan for vold og overgrep. Mistanke fører til kontakt med
helse og barnevern.

Helsesøster har faste dager på alle skoler hver uke. Barna avtaler direkte eller
via lærer. Barna får informasjon om tilbudet, plakater med nummer til
alarmtelefon henger hos barnevernet og på helsestasjonen.

Kommunen samarbeider med politi, Barnehuset og RVTS.For EM
samarbeides også med KOM (koord.enhet for offer for menneskehandel)
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STEG5 - Fullverdig liv

Kommunalt råd gir uttalelser også i saker som angår barn. TEFBUSer inne.
Rehab-koordinator er koordinerende enhet. IP fattes i omsorgsteam. Mye
bruk av ansvarsgrupper. 6-8 møter pr. år for IP og ansvarsgrupper. Ikke gjort
brukerundersøkelser.

De fleste bygg er tilrettelagt, utenom kommunehuset. Teleslynge finnes,
Salangen skole er under renovering. Idrettshall er renovert og fyller krav ihht.
Universell utforming.

Det er fokus på skolemiljøet, Zippys venner blant de yngste, "Alle har en
psykisk helse" for de eldste. 3-årig prosjekt med læringsmiljøet er i gang,
dette bidrar til å hindre diskriminering.

Krav til Universell Utforming del av byggeteknisk forskrift og i planarbeid
rundt prosjekter

STEG6 - God helse

Manglende lysforhold, samt sykkel- og gangstier utenom sentrum. Gir
skoleskyss for alle utenfor sentrum. Godkjente lekestativer og inspeksjon i
friminutter på skolen.

Har renovert basseng. Klargjort, men ikke ressurser nok til å drive "Ung Fysak
i skolen" fra 4.trinn. "30-trimmen" handler om friluftsliv, men er lite
tilrettelagt for barn. Lite tilbud til barn over 15 år eller barn med ekstra
behov. Lite ressurser til å drifte bassenget. Ingen tiltak for barn med
overvekt.

Tilegnet 80% helsesøster fra 1.-10.kl. Er med i undersøkelsen "Barns vekst i
Norge" (vekt/fedme).Tema i TEFBUS.Innføring av LP-metode i skolen.
Manglende overordnede tilsyn/krav for felles prosedyrer rundt barn.

I 2012 har Helsestasjonen gjennomført foreldreveiledningsprogrammet
"Kjærlighet og grenser". 4 ansatte sertifisert for dette, men vanskelig å få
omplassert ressurser til å kjøre dette i ungdomsskolen. Ikke egen
ruskonsulent i kommunen.

Opprettet skolehelsesøster i 2010, fra 2012 utvidet tilbud til videregående.
Kapasitet en utfordring. Helsesøsterkapasiteten i asylmottak ikke økt tross
betydelig økning i antall bosatte EM. Psykiatrisk handlingsplan utgått på dato,
lite fulgt opp. En 100% hjemmel fjernet når opptrappingsplanen for psykisk
helse utløp.

Skolehelsesøstertjeneste fra 2012 utvidet til ungdom i Vg.skole, men ikke nok
til bosatte EM.

50% rehab.koordinator, ekstra tiltak i skolen. Vanskelig å oppfylle vedtak
fattet i kommunen og å finne personer som kan utføre oppdragene.
Kommunen mangler tilbud som spesialisthelsetjenesten anbefaler etter
utredning.

STEG7 —God utdanning

Kartlegging i barnehagene (Alle med/ Tras) - tidlig innsats-plan,
kartleggingsprøver, bekymringsmeldinger, henvisninger, enkeltvedtak,
drøfting. Ansvarsgrupper rundt enkeltbarn i samarbeid med foreldrene..

Kommunen har en "tidlig innsats-plan" 2012-2016 og driver med
kompetanseheving på kartleggingsverktøy. Barnesamtaler i barnehagene og
elevsamtaler før foreldresamtaler. Fører fraværsstatistikk i skole og
barnehage. Inspeksjoner. Måltider barn og voksne sammen. Faglige tester,
plan/veileder for barn med nedsatt funksjonsevne. Samarbeidsplan
barnehager-barnevern.

Mobbeplan, opplæringsplan etter oppl.loven §9a, varslingsplikt. Kriseperm
for barnehage og skole. "Alle har en psykisk helse/Zippys venner".
Barnevernet samarbeider med frivillig sektor. "Du og jeg og vi to" i
barnehagene.

Kontroller på Helsestasjonene, samarbeid i TEFBUSog Flyktningeforum. MER
- ambassadører i Laberg (sukkerfri barnehage).Samarbeid med
helsestasjon/tannlege. Kompetanseplan for kommunen.

Kommunen har kriseperm for barnehage og skole som omhandler:
Sykdom/ulykker, seksuelle overgrep, mobbing, utsatte barn, andre alvorlige
hendelser. Barnehagene har i tillegg en egen kriseplan ved sykdom, ulykker
og død.
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Foreldresamtaler/møter. FAU,FUB,samarbeidsutvalg, arbeidsmiljøutvalg,

Ukeplaner, Fronter, månedsplan, årsplan, daglig kontakt,
foreldremedvirkning og kartlegging/observasjoner i barnehagen i samarbeid

med foreldrene. Utviklingsmål knyttet til formålsparagraf i barnehageloven

og opplæringsloven.

NY GIV, Tidlig innsats, kvalitetsplan med tiltak for barnehage og skole.
Rådgivningsarbeid, skolebesøk, utplassering på arbeidsplasser

Elevlister og barnehagelister, men ingen overordna oversikt. Årsrapporterer
til Fylkesmannen.

Har ikke morsmålslærere, men aksepterer barnas kultur f.eks. ved å invitere

foreldre inn til å lage mat fra hjemlandet. Pedagogiske opplegg for barn fra
andre land. Sikrer at samiske barn får samisk opplæring. Ikke påraksis i skole

at barn fra etniske minoriteter får utøve sitt språk og kultur.

Rammeplanen bidrar til dette. Kunst og håndverk på alle trinn, musikk,

kroppsøving, kulturell skolesekk, Panoramaprosjekt, UKM.

Idrettshallen lånes ut, skiløyper prepareres, samarbeid med
Idrettsforeningen SIFom Astafjordhallen. Kulturhuset leies ut, Rockebinge og
Ungdomsklubb.

Fylkesmannen Svein Ludviksen har ett av mange møter med barn.
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SKJERVØYKOMMUNE

li
STEG 1— Medbestemmelse

Det er opprettet Barnas kommunestyre. Politisk ansvarlig bestemmer hvilke
saken som skal tas opp. Sakene som tas opp er informasjonssaker samt saker
med fokus på barna og ungdommens liv. Kommunen har også Ungdomsråd.
Deltar forøvrig i dialogkonferanse samt i RUST-samarbeidet

Ikke besvart

Egen talsperson i kommunestyre

Barnevernet har gode rutiner på å høre barn. Elevrådene er viktig.

Ikke besvart

STEG 2 - God omsorg

Driver foreldreveiledning. Alle får besøk av helsesøster. Faste
helsesøsterkontroller - ekstra kontroller ved behov. Foreldremøter og
foreldresamtaler i barnehagen. Ekstra veiledning ved behov.

Barnehager og helsestasjon i samarbeid med PPTetterspør foreldres behov. I
tillegg observerer de og kartlegger barn i barnehagen. tverrfaglig
ressursgruppe

Gjennom TRG (tverretatlig ressursgruppe). Gjennom barnehage- og
skolehelseteam. Faste månedlige møter med BUP, hvor lege, barnevern, PPT
og helsestasjon er tilstede. Gjennom prosjektet "Ungdom på ræk" er
målsettingen å ivareta alle barns rett til å delta og utvikle sine sosiale
ferdigheter.

TRG. Barnehage og skolehelseteam. Friluftsgjengen.

Inn på tunet benyttes som tilbud. Samarbeider med Mental Helse bl.a. i
forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse med tiltak rettet mot barn.

NAV kartlegger systematisk hele familien ved søknad om stønad. Gjelder
også samværsforeldre. Samarbeid mellom BV og NAV i enkeltsaker.

Ikke besvart

Ikke besvart 


STEG 3 - Særskilt vern og støtte

BV-tjenesten samarbeider med nødvendige instanser, i samarbeid med
fosterforeldre og/ eller familie. IP benyttes ofte sammen med ansvarsgruppe

Det innhentes vandelsattest for tilsynsførere. Disse tilbys også kurs. BV-
tjenesten innhenter rapporter fra tilsynsbesøk. Det innkalles til
vurderingssamtale ved behov.

Samvær og kontakt med familie reguleres i vedtaket om omsorgsovertakelse.
Dette følges opp gjennom veiledning og samtaler.

BV-tjenesten samtaler med barnet i god tid før det blir 18 år om frivillige
tiltak. Der hvor det er aktuelt, inngås det samarbeid med andre instanser.

STEG 4 —Vern mot overgrep

Det er utarbeidet Plan mot vold i nære relasjoner samt en veileder med
retningslinjer for hvordan fagpersoner forholder seg ved mistanke.
Tverrfaglige fagdager hvor fagpersoner fra RVTShar bistått. Etablert kontakt
med konsultasjonsteamet ved Barnehuset i Tromsø.

Plan mot vold i nære relasjoner inkludert en veileder. Det er utarbeidet
brosjyrer og plakater med informasjon til publikum om aktuelle instanser å
henvende seg til. Det har vært arrangert foreldremøter og
informasjonsmøter hvor SMISO har deltatt. Det har vært arrangert
"Trøbbeluke" i barnehager

Brosjyrer og plakater er tilgjengelige på helsestasjon, ungdomskolen, VG
skole, legekontor, tannklinikk, bibliotek, apotek, NAV, BV-tjenesten.
"Trøbbeluke" i barnehagen med fokus bl.a. på hvilke ord barn kan bruke
dersom de ønsker å si fra om noe ubehagelig.

Positiv erfaring med samarbeid med konsultasjonsteamet ved Barnehuset og
med politiet i aktuelle situasjoner.

•

li

Side 348



STEG5 - Fullverdig liv• • -
1

STEG7 —God utdanning

Kommunen har egen Omsorgs og avlastningsbolig for barn og unge med
nedsatt funksjonsevne og sammensatte behov. Godt system for bruk av IP.
Det er systemer for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som ivaretar barns
interesser.

God tilgang til offentlige bygg (svømmehall, idrettshall, kino)

God tilgang til offentlige bygg som idrettshall, svømmehall, kino mv.
Folkehelsekoordinator gir innspill i forhold til prinsippet om universell
utforming i kommuneplanarbeidet.

Folkehelsekoordinator gir innspill i forhold til å innarbeide prinsippet om
universell utforming.

STEG6 - God helse

Det er bygd en del sykkelstier og fortau. Fartsdumper. Enveiskjøringer.

Uteområde på barneskolen er tilrettelagt for ulik aktivitet. Det er laget
"klatrejungel" i tilknytning til friluftsområde. Det er bygget flere Gapahuker
med tilgjengelig atkomst for alle.

Det benyttes trivselsundersøkelser i skolen. Mobbeplaner følges opp.
Årsmelding fra folkehelsekoordinator og TRG. Barnas talsperson i
kommunestyret gir også informasjon.

Barn og unge er eget område i alkoholpolitisk plan. Plan mot vold i nære
relasjoner tar for seg barn og unge. "Trivselsplan" konkretiserer en del tiltak.
TRG har et politisk forankret mandat med fokus på forebygging og tiltak for å
styrke barn og unges psykiske helse.

TRG har et politisk forankret mandat med fokus på forebygging og tiltak som
styrker barn og unges psykiske helse. Program i skolen med "Det er mitt
valg".

Helsestasjon for ungdom med fast åpningstid, hvor også lege er tilstede.
Ellers ivaretar helsestasjonstilbudet lovpålagte oppgaver.

Barn og unge har tilbud gjennom avlastnings og omsorgsbolig. Systematisert
tilbud om IP. Tilbud om koordinator.

Barnehage og skolehelseteam sikrer at barn som pedagogisk eller sosialt har
behov for ekstra oppfølging, får det gjennom IP. Overgangsmøter mellom
barnehage og skole samt barne- og ungdomsskole.

Det er overgangsmøter mellom barnehage og skole samt mellom barne- og
ungdomsskole. 2 personer i skolen/barnehagen har videreutdanning i
psykososialt arbeid. Det er utarbeidet planer i skolen for hvordan det jobbes
for et godt psykososialt miljø.

Det er utarbeidet planer i skolen for hvordan det jobbes med et godt
psykososialt miljø. TRG har avholdt fagdager/temadager med fokus på
psykososialt arbeid blant barn og unge. Ansatte i skole/barnehage har
deltatt.

Det er overgangsmøter mellom barnehage og skole samt mellom barne- og
ungdomsskole. 2 personer i skolen/barnehagen har videreutdanning i
psykososialt arbeid. Det er utarbeidet planer i skolen for hvordan det jobbes
for et godt psykososialt miljø.

Ikke besvart

Overgangsmøter mellom barnehage, skole, barne- og ungdomsskole og
ungdomsskole - vg. skole. I Ungdomsskolen er det fokus på
rådgivning/veiledning til ungdommen og foresatte. Barnehage og skole har
ellers aktiviteter som inkluderer foresatte. Ny Giv og 50% stilling i samarbeid
med NAV.

Ny Giv og 50% stilling i samarbeid med NAV. Veiledning og rådgivning til
ungdom og foresatte.

Kommunen har oversikt.

Ikke besvart.

Kulturskolen er et generelt tilbud til alle, hvor alle som har søkt har fått plass.

Kommunen har idrettsanlegg og ballbinger til fri benyttelse. "Åpen hall".
Skolegården på Skjervøy barneskole er tenkt som et flerbruksområde.
Klatrejungel benyttes på i skolesammenheng og på fritiden.
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SKÅNLANDKOMMUNE

li
STEG 1— Medbestemmelse

Behandles i planutvalget hvor leder for forebyggende tjenester er
representant for barn og unge i plansaker. Står fritt til å komme med
kommentarer eller delta på møter

Det er en av kultursjefens arbeidsoppgaver.

Foreldre og ansatte i grupper rundt bygging av nye barnehager. Ansatte har
god kunnskap i utforming av bygg og utelekeplasser

Ungdomsråd med møte- og talerett i kommunestyret. Etablert 1987-89

Ungdomsrådet viktig for at ungdommens stemme blir hørt. Støtte til ungdom
som ikke driver med organiserte aktiviteter. Utfordrende med
kommunikasjon og transport for å møtes. Nedleggelse av vg.skole negativ for
ungdomsrådet

STEG 2 - God omsorg

Foreldreveiledning i barnehager/skoler så langt det er mulig, henvisning også
til andre. Har orientert seg litt om hva andre kommuner gjør, spesielt Harstad
(PMTO/TIBIR). Fått prosjektmidler til å utdanne veileder, men har ikke fått
det til enda.

Viser til rutinehåndbok for BV-tjenesten.

Barnevernet jobbet i 2010/2011 med å opprette tverrfaglig råd med ledere
for driftsenheter som jobber med barn og unge. Har ikke fått det til. Jobber i
år med dialogformen mellom barnevern, barnehager, skolen og
forebyggende enhet. Tidlig hjelp er god hjelp

Godt samarbeid med PPT

Gjennom møter mellom idrettsråd og kommunen, støtte til lag og foreninger

I hovedsak tre tiltak for barn: Støttekontakt, avlastning og økonomisk bistand

NAV Skånland har ikke etablerte rutiner for å sikre denne gruppen

Nei, ikke i forhold til boliger 


STEG 3 - Særskilt vern og støtte

li
BV-tjenesten har retningslinjer som de følger. Rapporter gir oversikt over om
disse følges.

BV- godkjenner tilsynsførere i.h.h.t retningslinjer, innhenting av politiattest
og intervju. En har ansvar for oppfølging og det gis tilbud om kurs

Legger til rette for samvær i tråd med vedtak. Treffpunkt med tidligere
nettverk vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Følges opp i.h.h.t. internkontroll og lovverk. Arbeidet starter minimum et
halvt år før fylte 18 år.

STEG 4 —Vern mot overgrep

Har ikke spesielle rutiner for dette

Skoler og barnehager har egne kriseplaner som også omhandler vold og
overgrep. Har rutiner for rullering

Info på kommunens hjemmeside og rutiner i kriseplanen.

Ikke etablert noe samarbeid, avhengig av den enkelte medarbeider.

STEG 5 - Fullverdig liv

Ansvarsgrupper etter behov/ønske. Vurderes etter bestemte rutiner om det
skal utarbeides individuell plan

Skoler og barnehager er i varierende tilrettelagt bygg. Råd for
funksjonshemmede med i planlegginga ved renovering av Skånland skole,
svømmehall og idrettshall. Tilrettelegging ivaretatt ved nybygg.

Plan for tilrettelagte tilbud og opplæring (TP0) skal forhindre det.

Foreldre og ansatte i grupper rundt bygging av nye skoler/barnehager.
Ansatte har god kunnskap i utforming av bygg og utelekeplasser.
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STEG 6 - God helse

Gratis skyss 1.-5.klasse for barn med farlig skolevei. Har forskuttert gang- og
sykkelsti som blir bygd i 2013. Er med i NorSafety-prosjektet som har gitt en

plan for forebyggende tiltak. Dette er med i planstrategi 2012-16

Gode uteområder ved skoler og barnehager, uteskole 1.-4.trinn ved to

skoler. Samarbeid med lag/foreninger om bygging av ballbinger og
lekeplasser

Ingen spesiell overvåking, mye hviler på svært aktive lag og foreninger.

Samarbeidsmøter med idrettsrådet

Det skal utarbeides en felles rusmiddelplan med Evenes og Tjeldsund i 2012

Alle skoler kjører programmet "Det er mitt valg". Alle lærerne har vært på

kurs. Skolene deltar også i FRI-programmet. Psykiatriplanen skal rulleres i
2013, og det er naturlig at arbeidet med Sjumilssteget og
barnekonvensjonen blir en del av det

To helsesøsterstillinger og egen driftsenhet for forebygging. Rutiner for å

fange opp barn i første leveår. Helsesøster har faste dager i skoler og dialog

med barnehagene

Er en del av rutinene ved utarbeidelse av individuell plan. Ansvar knyttet til

driftsledere i helse og omsorg

STEG 7 —God utdanning

Plan for tilrettelagte tilbud og opplæring i barnehager og skoler (TP0).

Kvalitetssikre tilbudet til barn med ekstra behov.

TPO-planen. Hver skole har spesialpedagogisk koordinator med ansvar for

kartlegging pedagogiske behov. Kontaktlærerne ansvar for kartlegging
sosiale behov. Barnehagene har god kompetanse på kartlegging og
iverksetting. Tiltak iverksettes i samarbeid med andre

Kommunen har en plan som heter "Elevenes arbeidsmiljø, helse-,miljø- og

trivselsarbeid i Skånlandkommune". Rutiner for forebygging, kartleggingog
oppfølging. Skolene har plan for sosial kompetanse. Barnehagene jobber med
utvikling av sosial kompetanse (Kari Lamers "du og jeg og vi to". Prosjekt
"Vennskap i barnehagen"

Programmet "Det er mitt valg" i alle skolene. FRI-programmet.

Alle skolene har kriseperm fra Personalomsorg. Gjennomgås årlig. Hjelp til
krisehåndtering fra kommunens kriseteam.

Følger opplæringslovens krav om to foreldesamtaler og minst ett samla

foreldremøte. Skolene har elevråd, foreldreråd, samarbeidsutvalg og

skolemiljøutvalg. Kommunen deltar i utviklingsprosjektet "Den gode dialog" i
regi av fylkesmannen. Bruker læringsplattformen Classfronter. Barnehagene

har foreldresamtaler minst en gang pr. år., overgangssamtaler, Vektlegger
daglig kontakt. Medvirkning gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg

Kommunal plan med bevisstgjøring av utdanningsvalg, forhindre feilvalg og

frafall. Ungdomsskolene er med i Ny Giv

Registrer ved innskriving elever som ønsker opplæring i samisk og elever med

fremmedspråklig bakgrunn

Til bud om opplæring i eller på samisk, fremmedspråklige får tilbud om

morsmål når lærere kan skaffes. Bolyst i Grovfjord stimulerer til feiring av

ulike nasjonaldager, og inkludering i det frivillige livet i bygda

Deltar i Den kulturelle skolesekken, lager også egne produksjoner. Felles

kulturskole med Evenes og Tjeldsund

Kommunens skolebygg leies ut til aktiviteter på kveldstid. Stor pågang for å få
leie fra lag, foreninger og privatpersoner
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STORFJORDKOMMUNE

li
STEG 1— Medbestemmelse

Kommunen har organer som samtaler med barn og unge på ulike nivåer. Det
er elevrepresentasjon i samarbeidsutvalg og skoleutvalgene. Kommunen har
ungdomsråd med møte-, tale- og forslagsrett. Kommunen gjennomfører
barnesamtaler i barnehagen og elevsamtaler i skolen. Følges eventuelt opp
med tiltak. Skolene har elevråd og fokus på elevens læringsmiljø.
Ungdomsrådet har rolle som høringspart. Klubbråd i fritidsklubbene legger
føringer for tilbudet.

Det gis felles opplæring gjennom RUST.Samarbeid i Nord-Troms regionråd
og Ungdommens fylkesting

Kommunen har barnerepresentant. Ungdomsrådet er høringsinstans

Skolen har basemøter. Deltakelse i utarbeidelse av individuell
opplæringsplan. Uttalelsesrett. Barnevernet gjennomfører samtaler med
barn fra syv år og yngre avhengig av modenhet.

Kommunen utarbeider høringslister for å sikre at ungdomsrådet får sakene.
Det gis opplæring av ansatte som arbeider med barn og unge. Barn og
psykisk helse: Medvirkning. Det er anledning til samtaler med helsesøster.
Helsesøster er ukentlig i skolene. Barn og unge er høringspart i basemøter -
direkte eller gjennom representanter

Det er samlokalisering mellom rus- og psykisk helse og BV-tjenesten.

Kommunen bruker ansvarsgrupper. Det er gjort brukerundersøkelser i
barnehager og skoler. Kommunen har tverrfaglig internkontroll. Det er en
samarbeidsplan for barnehage og skole. Kommunen bruker tverrfaglige
team, og har beredskapsplaner i barnehage, skoler og fritidsklubb. Det er
laget skriftlige prosedyrer. Ekstern observasjonskompetanse brukes ved
behov.

Brukertjenesten har faste møter med helseavdelingen. Det holdes
basemøter. Fagdager om spillavhengighet, ADHD/Tourette, og om
spesialundervisning. Bruker henvisningsskjema fra fysioterapeut til skoler og
barnehager for kartlegging og undersøkelser. Faste samarbeidsmøter med
DPS

Kommunen bruker Inn på tunet samt avlastningstiltak for barn etablert i
annen kommune. Det gis tilskudd til lag og foreninger, og man prioriterer
barn og unge. Samarbeider med lokale idrettslag. RIO er samarbeidspart på
rus. Har HLF-teleslynger i kommunale bygg. Inn på tunet samarbeid mellom
Hatteng skole og Brukertjenesten (Naimak gård).

Brukertjenesten har et særlig ansvar for å sørge for at barn blir ivaretatt ved
foreldres sykdom. NAV bistår med ekstra midler i spesielle tilfeller.

NAV samarbeider med barnevern og brukertjenesten. Vedtak om
fritidskontakt til enkeltbrukere. Barnevernet deltar i basemøter og har
koordineringsansvar for basegrupper.

Utarbeidelse av rutine: Barn og unges boligbehov.

STEG 3 - Særskilt vern og støtte

STEG 2 - God omsorg

Kommunen tilbyr foreldreveiledning om ungdom og rus. Årlig arrangement
på verdensdagen for psykisk helse. Temakvelder på skoler og barnehager.
Lesekurs/matematikkurs for 1. klasseforeldre. Foreldreveiledning i
helsestasjonsprogrammet.

Tilbakemeldinger fra foreldrene etter veiledningskveldene. 


Det etableres samarbeid med kommunen der barnet blir plassert. Dette
reguleres gjennom vedtak, tiltaksplan, omsorgsplan og generell oppfølging.

Det er en utfordring å finne kompetente tilsynsførere. Tilsynsførere tilbys
opplæring.

Oppfølging av barn og biologiske foreldre reguleres av samværsplan.
Tidligere nettverk byr på utfordringer. Kommunen har ingen særskilte
ordninger for dette
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4. Oppfølging fra saksbehandler, individuelle samtaler, hjemmebesøk

(fosterhjem/institusjon) minimum 4 gangerårlig. Samarbeidmed involverte
instanser (regulert i ansvarsgrupper). Barnevernet kartlegger hva barnet
einsker etter fylte 18 år. Følger opp bekymringsmeldinger.

•
li

STEG 6 - God helse

STEG 4 —Vern mot overgrep

Det er meldt behov for kompetanseheving, og det er etablert fast veiledning
med UNN/RVTS.

Politianmeldelser benyttes. Samarbeid med Barnehuset Avtale med
krisesenter i Tromsø.

Kommunen har en godt etablert og kjent helsesøstertjeneste.

arbeid mellom barnevern, Barnehuset og lokalt politi.•
STEG 5 - Fullverdig liv

Kommunen har råd for funksjonshemmede samt basegrupper. Kommunen
kvalitetssikrer saksbehandlingen. Det er ingen eller kort ventetid på
tjenester. Det gis info fra PU-tjenesten. Kommunen har fritidskontakter,
rehabiliteringskontakt, IP-koordinator og hjelpemiddelkoordinator

Bibliotek og rådhus er universelt uformet. Barnehage og skoler er
rullestoltilpasset

Dette tas opp som del av arbeidet med respekt og forståelse for andre.
Brukere med ledsager deltar sammen med andre barn. Fritidsklubbene har
"crew" av ungdommer - også av de som selv har behov for integrering.
Informasjonstiltak i mottak fra kulturskolelærere.

Universell utforming er et bærende prinsipp i kommunen 


Kommunen tilbyr skoleskyss til alle. Det er laget en investeringsplan for
utbygging av gang og sykkelveg.

Fritidskontakt tilbys ved behov. Det arrangeres postkassetrim vår og sommer,
"Fem på topp", fotball for barn opp til 12 år, klatrejungel, sykkelløype og
ballbinge. Kommunen har flerbrukshall, fem lysløyper, tre gymnastikksaler,
privat svømmebasseng, naturstier, treningsstudio, skyteanlegg, klatrevegg,
lekeanlegg i skoler og uteområder, tilrettelagt strandpromenade. Det drives
mye jakt og fiske. Hundeklubb. Kommunestyre har vedtatt at barn ikke har
lov å sykle uten hjelm. Kommunen tilbyr sykkelsertifikat (sykkelknapp). Har
aktivitetsdager/ og andre foreldreinitierte tiltak.

Oversikt over lokale helseutfordringer sikres gjennom elev-, trivsels- og
mobbeundersøkelser, skolehelseundersøkelser, brukersamtaler,
helsesamtaler med helsesøster, fritidsklubben samt fagdager fra
brukertjenesten til ungdommene.

Det er et samarbeid mellom politi og brukertjenesten. Kommunen bruker Fri-
programmet. Kommunen driver tverrsektorielt samarbeid, og det er flere
foreldreinitierte tiltak.

Kommunen har en delplan for psykisk helse samt kommunal planstrategi.
Skolene bruker Zippys venner, Olweus m.m. Har drevet kompetanseheving
hos lærere.

Kommunen følger retningslinjene for helsesøstertjenesten, og har nå ett
årsverk i helsesøstertjenesten. Helsesøsterbesøk 1 gang i uken på skolene.
Har egne henvisningsskjema for fysioterapi. Fysioterapeut deltar på
temabasert undervisning.

Det sendes henvisning til barnehabiliteringstjenesten. Ved behov brukes
basegrupper og individuell plan samt individuelt tilpassede tiltak.
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STEG 7 —God utdanning

Kommunen har kartleggingsrutiner, tilpasset opplæring, PPT,og
enkeltvedtak.

Kommunen benytter TRAS(tidlig registrering av språk) og "Alle med", og har
handlingsplaner i skolene og barnehagene.

Kommunen har internkontroll på skolene, handlingsplan mot mobbing i
barnehagene og sosiale kompetansemål i barnehage og skole..

Kommunen bruker programmet Zippys venner i småskolen, og "Alle har en
psykisk helse" på ungdomstrinnet. Barnehagelærer har gått på kurs i Zippys
venner. Kommunen markerer verdensdagen for psykisk helse.

Kommunen har beredskapsplaner.

Det er laget retningslinjer for samarbeid.

Kommunen er i gang med prosjektet "Individuelt opplæringsløp"
(hospiteringsavtaler) og " Ny Giv". Tilrettelegger for alternative
opplæringsløp.

Kommunen har elevarkiv og barnelister, innmeldingsskjema

Kommunen har samisk og finsk/kvensk assistent i barnehagen. Det gis
opplæring i samisk og finsk i grunnskolen. Det arrangeres kulturmønstring og
markering av samefolkets dag. Det er utarbeidet fraseordbok for aktuelle
minoritetsspråk.

I stor grad

Kommunen har en kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

V:rjumilir te et

Internkontrotthåndbok
Sjumilssteget

rA):.
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SØRREISAKOMMUNE

STEG 1— Medbestemmelse

li
Elevråd for 5.-7.trinn og 8.-10.trinn. Elever, ansatte og foresatte foreslår
saker. Klassemøter 1.-4.trinn. Ungdomsråd. Valg av lek og aktivitet i
barnehagene, barnesamtaler

Kort opplæring i elevrådet i skolene. Ungdomsråd nylig opprettet,
ansvarsområde og arbeidsform ikke avklart

Helsesøster er barnas talsperson i plan og byggesaker. Nye reguleringsplaner
avsetter nok areal til lekeplasser. Alle planer oversendes barnas representant

I skolen blir elevrådet hørt i saker som angår dem gjennom
skolemiljøutvalg/samarbeidsutvalg. Barnevernet samtaler med barn, både
alene og med foreldre, barnets behov og situasjon som hovedtema, bistår
foreldre i å skille mellom egne og barnas behov, gir råd i forhold til barns
rettigheter på ulike alderstrinn

Saker for barn til høring i organer hvor barn er representert, invitere
representanter fra ungdomsrådet til kommunestyre og politiske utvalg

Samarbeidsmøter barnevern/NAV, samtaler med barn for å avdekke behov,
individuell vurdering. Helsetjenesten vurderer alltid barnas behov

Barneteam/tverrfaglig team, ressursteam, tverrfaglige samarbeidsmøter for
enkeltbarn. Skole/barnehage tar kontakt for anonyme diskusjoner

NAV er med i gruppa for boligsosial handlingsplan

• STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Følger opp fosterforeldre, biologiske foreldre, og samarbeid med
institusjonene. Tilsynsfører i fosterhjemmet. Kursing og veiledning i skolene,
kan bli bedre.

Kurs for tilsynsførere, veiledning, oppfølging av rapporter fra tilsynsførerne

BV-tjenesten utarbeider samsværsavtaler, egne avtaler ved høytider. Ved
behov legges til rette for henting og bringing. Veiledning og kurs for
fosterhjem

Samtaler med ungdommene før 18-årsdagen. Har egne rutinebeskrivelser for
å søke tiltak etter 18 år.

STEG 2 - God omsorg

STEG 4 —Vern mot overgrep

Råd og informasjon fra helsestasjon og skolehelsetjeneste. Tiltak fra
barnevernet etter behov. Info på hjemmesiden om barne- og familievern.
Tverrfaglige team i skolene hvor foreldre er representert

Ingen oversikt eller vurdering fra helsestasjonen. Barnevernet har samtaler
med foreldre, evaluering tiltak i tverrfaglig samarbeid

Tverretatlig team og barneteam. Samarbeid skole/barnehage, helsestasjon
og barnevern. BUP i tverrfaglig team på sentralskolen. Faste
samarbeidsmøter barnehagene og PPT.Ansvarsgrupper rundt enkeltelever

Barneteam, tverretatlige team og ansvarsgrupper. Veiledning fra
barnevernet. Felles ressursteam for alle barnehagene + PPT.Styrerteam

Gårdsopphold som hjelpetiltak. Samarbeid med Frivillighetssentralen om lån
av lokaler for samvær foreldre/barn, og om leksehjelp 5.-10.trinn

Tverretatlig deltakelse på barnevoldskonferansen 2012. Info gis skoler og
barnehager ved kursing og veiledning. Det er utarbeidet kompetanseplan
som korrigeres etter behov. Grunnutdanning, videreutdanning og kursing for
saksbehandlere i barnevernet. Ingen sikring i legetjenesten

Helsestasjonen har ingen handlingsplan, men rutiner for bekymringsmelding.
Skolene har rutiner og system for melding av vold, tas opp i tverretatlige
team. Barnehagene har generell kartlegging av hver unge

Info i skolehelsetjenesten, barnevernet viser til info på heimesida til
kommunen + alarmtelefonen. Veiledning til barn man har mistanke om
utsettes for vold. Kontaktlærere åpner for temaet i elevsamtaler, og barn i
barnehagen kan henvende seg til personalet

God erfaring med Barnehuset og politiet. Skolene føler at taushetsplikten
noen ganger kan være til hinder. Legetjenesten har intet samarbeid.
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STEG 5 - Fullverdig liv STEG 7 —God utdanning

Ansvarsgrupper, individuell plan, nært samarbeid med rehabiliteringa.
Koordinerende enhet mottar søknad om IP. Ikke gjennomført
brukerundersøkelser

Offentlige bygg har rullestolrampe. Bygg med flere etasjer har heis unntatt
Skøelv skole. Flere bygg har elektriske døråpnere.

Psykiatritjenesten samarbeider med skole, barnehage og andre

Blir særlig vektlagt ved rullering av kommuneplanen

STEG 6 - God helse

•

tt trafikksikkerhetsplan, og kommunen er pådriver for å få bygget
gang- og sykkelveier ved å søke og få tildelt trafikksikkerhetsmidler. Planlagt
byggestart 2013 for gang- og sykkelvei F86 Sørreisa - Finnfjord.

Skolen har ingen fast plan, mens kultur sikrer alkoholfrie møteplasser

God oversikt p.g.a. små forhold. Skolene kjører elevundersøkelsen 5.-10.trinn

Rusmiddelpolitisk handlingsplan med bl.a. forebyggende tiltak rettet mot
elever og foreldre. 50% prosjektstilling fra høsten 2012. Samarbeidsgrupper
rundt familier med rusproblematikk (helsestasjon, barnevern, psykisk helse.
Tilbud om samtale med helsesøster. Barnevernet kan tegne avtale om
rusmiddelkontroll i samarbeid med politiet noen ganger, følger opp foreldre
med rusproblemer. Fører noen ganger til omsorgsovertakelse

Ikke besvart

Helsestasjonen følger veiledere fra Helsedirektoratet, lavterskeltilbud både i
helsestasjon og skolehelsetjeneste. Faste kontortider på skolene.
Rehabiliteringa har tett samarbeid med fysioterapeuter, helsestasjon, skoler
og barnehager.

Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Fokus på kompetanseheving. 


Skolene har tverrfaglig samarbeid med faste møter gjennom skoleåret,
ivaretar også sosiale behov. Behov for rutiner for oppfølging av barn med
sosiale vansker. Ressursteam for pedagogiske utfordringer med PPT.
Barnehagene samarbeider med kommunal spesialpedagog, ressursteam,
PPT,barneteamet.

Skolene har kartleggingsrutiner av faglig utvikling. Barnehagene har
systematisk kartlegging/observasjoner av alle barn.

Skolene har aktive planer for å fremme elevmiljøet/forebygge mobbing,
Kjører Olweus-programmet. Skolens rådsorganer involvert. Barnehagene
bruker pedagogiske opplegg som styrker sosial kompetanse, men er pr.i dag
for dårlig på mobbing.

For dårlig på kompetanseutvikling, og samarbeidet med BUP kunne vært
langt bedre. Opplæring i Zippys venner for 1.-4.trinn.

Barnehagene har planer, men ingen rutiner for oppdatering. I skolene kan
arbeidet med å sikre sammenheng bli bedre. Enhetsleder ansvarlig for
oppdatering.

Barnehagene har to foreldresamtaler og 1-2 foreldremøter årlig + daglig
kontakt. Skolene følger vanlige retningslinjer for samarbeidet. Ikke fastsatt
egne utviklingsmål for samarbeidet.

I skolen handler det mye om å sikre ferdigheter og læringsresultater + god
rådgivning ved valg av utdanningsretning. Barnevernet veileder og
samarbeider i enkeltsaker, samarbeid med Oppfølgingstjenesten. Det er også
tett samarbeid mellom lærer og helsesøster.

God oversikt da de utgjør en liten gruppe.

Individuell tilpasning, ofte vanskelig da få ansatte behersker språket. I forhold
til å utøve kultur legges det til rette for det der det er mulig. Den kulturelle
skolesekken har fokus på samisk kultur og det brukes i kommunen med
skolebesøk på det samiske kultursenteret Gamtofta i kommunen.

Kulturskolen tilbyr bare musikk og har høy elevavgift, og er i liten grad et
reelt tilbud til alle.

For kulturavdelinga er barns muligheter til aktivitet et hovedfokus i plan for
idrett og friluftsliv. Prioritert ved tildeling av treningstid i svømme- og
idrettshall.
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TORSKENKOMMUNE

STEG 1— Medbestemmelse

Elevrådene er en viktig arena for barns rett til å si sin mening. Kommunen
har nå opprettet ungdomsråd etter at det har ligget i dvale. Ungdomsrådet
bør arbeide aktivt med alle saker for barn.

Ordfører har de to siste år deltatt på det 1.elevrådet om høsten på begge
skoler. Dette er positivt for elevene som her lærer om det politiske arbeidet i
kommunen. Opplæring av ungdomsrådet gis av ordfører og rådgiver.

Barns interesser etter Plan og bygningsloven ivaretas av egen representant.

Ikke besvart

Kommunen ønsker at både elevråd og Ungdomsråd skal bli tatt på alvor når
de tar opp saker. Barn og unge må få tilbakemelding på saker de har tatt opp
- noe som kan gi stor symboleffekt.

STEG 2 - God omsorg

God tilgjengelighet til tjenestene er viktig. Kommunen har brosjyrer og
opplysninger på sin hjemmeside.

Alle familier med nyfødte barn får hjemmebesøk og skriftlig info om
kommunens tilbud. Helsestasjonens nærhet til disse gir oversikt over
barnefamilienes behov.

Det er innført samarbeidsrutiner mellom BV, helsesøster og jordmor. Det
arbeides tverrfaglig gjennom skolehelseteam der barnevern, helsesøster og
skole/barnehage deltar. PPT og BUP i særlige tilfelle. Halvårlige møter i
skolehelseteamene - det ene handler om forebygging.

Barnevernet informerer skoler og barnehager 1 gg pr. år om ansvaret for å
melde fra om bekymringer.

Idrettslag bruker skolene til ulike aktiviteter. Idrettslagene driver
svømmebassengene etter avtale med kommunen. Samarbeid med lokal jeger
og fiskeforening. 19 turløyper av ulike vanskelighetsgrad er etablert i
samarbeid med idrettslagene i prosjektet "Ut i Torsken".

NAV har et særlig fokus på barna når det søkes om økonomisk hjelp der det
er barn i familien.. Utstrakt bruk av økonomisk stønad som forebyggende
tiltak i fattige familier.

Ansatte er skolert i tema og tiltak ang. barnefattigdom. Det er stort fokus på
fattigdomsbekjempelse.

Ikke besvart

STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Il
Faste rutiner på overføring av informasjon til helsestasjon, barnehage og
skole ved flytting.

BV-tjenesten ivaretar rutinemessig tilsynsordningen for fosterhjemsbarna
ved jevnlige tilsynsbesøk. Personell har tilbud om kursing og oppfølging fra
BV-tjenesten.

Det tilrettelegges for kontakt med biologisk familie ihht. vedtak.

Det er rutiner på vurdering av tidligere tiltak etter fylte 18 år i samråd med
barnet/ungdom men .

STEG 4 —Vern mot overgrep

i
Kommunen prøver etter beste evne å ha oversikt over barnas situasjon
gjennom helsestasjon, barnehage og skole. Barnehagene og skolene er
organisert som oppvekstsentre.

Oppvekstsentrene rår over tverrfaglige team (skolehelseteam) som møtes 2
ganger pr. år. Gjennom dette skaffes oversikt over oppvekstkår generelt og
de enkelte barnas situasjon. Om nødvendig settes det i gang tiltak.

Ikke besvart

Kommunen har et nært samarbeid og henter kompetanse fra PPT, BUP og
Pedagogisk senter. Deltar også selv på kurs. BUP kan tilby dagskurs innen
dette området.
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STEG 5 - Fullverdig liv

Kommunen har råd for funksjonshemmede som behandler saker som har
betydning for denne gruppen. Har koordinerende enhet som gir tjenester til
brukere med sammensatte behov. Kommunen samarbeider med
habilliteringsenheten ved UNN, BUP, Psykiatrisk senter, PPTog krisesentret
for Midt-Troms.

Alle kommunale bygg er tilrettelagt for funksjonshemmede. Svømmebasseng
er tilrettelagt for funksjonshemmede og oppvarmet til 31 grader. Utvidet
åpningstid for funksjonshemmede ved behov.

Kommunen vil aktivisere så mange grupper som mulig gjennom "Ut i
Torsken". En løype for rullestolbrukere er tilrettelagt - det arbeides for å få
til flere.

Ikke besvart

STEG 6 - God helse

Gode og trygge skoleveier er en utfordring. Fortsatt mange rasfarlige veier,
selv om mye er gjort. Ingen gang- og sykkelsti i kommunen, så barn ferdes
langs veier med mye tungtrafikk. Det tilrettelegges for god trafikkopplæring i
skolene.

Det er tilrettelagt for trygge leke- og idrettsanlegg nær der folk bor. I alle
bygder er det nærmiljøanlegg for lek på fritiden. Ny ballbinge i 2011 på
Medby oppvekstsenter. Det er tilrettelagt for flere turløyper både sommer
og vinter. Fått midler fra Fylkesmannen til aktivitetskvelder for barn og unge
fra begge deler av kommunen. Dette har vært positivt mottatt.

Kommunen har ikke helsestasjon for ungdom, men tilbyr helsetjenester det
er behov for.

Prosjekt "Losen" for folk med rusproblemer, skal innen 2012 inkludere og
iverksette tiltak for barn og unge bl.a. i skolen.

Har psykiatrisk sykepleier - barns psykiske helse er ett av områdene
skolehelseteamene arbeider med. Trygge skoler og barnehager er viktige for
å forebygge psykiske lidelser hos barn.

Helsesøster tilstede i skolene hver 14.dag og har god oversikt. Kommunen
har stabil legetjeneste gjennom "Senjalegen".

Ikke besvart

STEG 7 —God utdanning

På hver skole/oppvekstsenter er det er fagveileder for hjelpetiltak.
Skolehelseteamet er viktig ressurs i det tverrfaglige arbeidet. Om nødvendig
kontaktes PPT.

Fagveileder for hjelpetiltak kartlegger de enkelte elevene gjennom
kartleggingsprøver og tar grep om tiltak ved behov. Resultater av prøvene
rapporteres til barnehage- og skoleeier hver høst. Deltar interkommunalt
gjennom PPTsom har særlig ansvar for skolenes faglige kompetanse for barn
med særlige behov.

Det er utarbeidet plan for å forebygge mobbing, reglementer og plan for
elevens skolemiljø. Elevrådet bidrar årlig til dette gjennom rutiner knyttet til
årshjulet. Elevundersøkelsene diskuteres jevnlig og gir grunnlag for tiltak.

Kommunens psykiatriske sykepleier deltar i skolehelseteamene og er en
ressurs for forebygging og for styrking av arbeidet for et godt psykososialt
skole- og barnehagemiljø.

Beredskapsplaner for skoler og barnehager revideres hver høst og tar
utgangspunkt i kommunens overordnede kriseplan. Skoler og barnehager har
kriseplaner med tiltak for barn og elever som ikke kommer seg hjem pga.
stengte veier.

Nært samarbeid mellom skoler, barnehager og foreldrene. Deltar i et
nasjonalt skole-hjem-prosjekt. Mål å utarbeide et effektivt system for å
styrke skole-hjem-samarbeidet slik at foreldrene kan bidra som ressurs for
elevenes faglige og sosiale utvikling. 4 felles foreldremøter og 4 individuelle
utviklingssamtaler pr. år.

Fra 2013 deltar skolene i prosjektet Ny Giv. Siden alle elever flytter for å ta
videregående, er det viktig av skolene gir god grunnkompetanse. Frafall tas
også opp i foreldrekonferanser i ungdomsskolen.

Kommunen har oversikt over disse elevene gjennom kartlegging i barnehage
og skole.
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Ikke alle typer tilbud kan gis ut fra Iærerkrefter og økonomi.

Elevene får et utvalg av kulturskoletilbud å velge mellom. Profesjonelle
kunstnere kan leies inn til prosjekter.

Det er utarbeidet og vedtatt kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i

samarbeid med lokale lag og foreninger.

Bilde av Senjatrollet hentet med tillatelse fra www.senjatrollet.no
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TRANØYKOMMUNE
STEG 1— Medbestemmelse

Har etablert Barne- og Ungdomsråd med 6 elever fra hver av de 2 skolene.
Første møte avviklet 1.2.2013. Har egne vedtekter og egen veileder. Rådet
har uttalt seg om samfunnsdelen i kommuneplanen (barn og unge). Foreslår
selv saker i rådet. Rådet har tale og møterett i kommunestyret og i alle
utvalg. Barnehagene har barnesamtaler.

Kommunen v/veileder har ansvar for opplæring. Rådmann og ordfører har
også deltatt. Har samarbeid med Troms fylkeskommune ang.
opplæringsseminar.

Har barnets talsperson etter PBL.Saker sendes både talspersonen og barne-
og Ungdomsrådet.

Barne- og Ungdomsrådet inviteres til kommunestyremøtene med talerett.
Hører barn i BV-saker. I skolene deltar barna i foreldrekonferanser og av og
til også på ansvarsgruppemøter.

Barne-. Og Ungdomsrådet kan invitere ordfører, rådmann eller andre til
møtene. Dette gir påvirkningsmulighet. Kommunen har tatt et krafttak for å
gi barn og unge medbestemmelse i forbindelse med kommuneplanens
samfunnsdel.

STEG 2 - God omsorg

Helsesøster har nær kontakt med foreldrene. I helseprogrammet er det
rutiner for styrking av foreldrerollen. BV arbeider for å bli mer åpen - dette
gjør at foreldre søker råd og veiledning. Skolene tar selv kontakt med BV,
PPT,helsesøster eller BUP når de avdekker behov for tiltak. Foreldre tar selv
lite kontakt.

Ikke i verk tiltak for å få slik oversikt. Behov vurderes underveis og
ansvarsgrupper opprettes.

Helsetjenesten tar kontakt med andre samarbeidspartnere ved behov. IP
benyttes ved behov. Politi har deltatt på info-opplegg for elever, foreldre og
voksenopplæringa på en av skolene.. Samarbeider i ansvarsgrupper.
Helsesøster besøker skolene 1gg hver uke.

Helsetjenesten skal starte info-opplegg vedr. kjønnslemlestelse og
tvangsekteskap.

Frivillighetssentral etablert, men samarbeidet har ikke kommet i gang enda.

Ikke besvart

Helsestasjon og skolehelsetjeneste har dette nedfelt i veileder m/forskrift.
Foreldre, skole, PPT,BUPog spesialisthelsetjenester er samarbeidspartnere.
Gjøres i ansvarsgruppemøter og skole/hjem-samarbeid.

Hittil ikke behov for barneboliger, men planer om etablering av boliger for
vanskeligstilte, herunder ungdom. Behovet er trukket inn i kommuneplanens
samfunnsdel.

STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Gjennom kontakt mellom skoler, helsesøster og barnevern
(ansvarsgruppemøter). Skolene avdekker skolefaglige behov og gjennom PPT
prøver å få til kommunal ressurs.

Det velges tilsynsførere som passer til barnet og familien. Disse har god
kompetanse til å kommunisere og observere. De tilbys kurs i regi av Bufetat.
Barnevernet er med før oppstart og underveis. Tiltaksplaner evalueres
fortløpende av den interkommunale BV-tjenesten.

Det legges til rette for samvær samt for dekning av reise- og oppholdsutgifter
i forbindelse med besøk i biologisk familie og nettverk.

Barnevernet og fosterforeldre snakker med barna når de fyller 16 og tiden
fremover og om de muligheter som finnes.
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STEG 4 —Vern mot overgrep STEG 6 - God helse

Har ikke egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Helsetjenestene har

psykiatrisk sykepleier og helsesøster som har kompetanse til å samtale med

barna. Skolene skal sørge for å melde fra og utvikle kompetanse på dette.

Helsetjenesten og skole har klare regler for samtaler og meldinger når barn
utsettes for vold..

Helsetjenesten og skolen har klare regler for samtaler med barna, om

meldinger som skal gis og hvem de skal gis til. Skolen har et ansvar for å lære
elevene til å sette grenser og om når det er tid for å si fra i forhold til

overgrep.

Kommunen samarbeider med andre faginstanser ved behov. Har et godt
samarhpid med spesialisthelsetjenesten. Politiet besøker skolene minst 1

og driver forebyggende arbeid.

•
STEG 5 - Fullverdig liv

i. Gang- og sykkelstier sikres på Stonglandseidet og i Vangsvik.

Gymsaler på begge skoler leies ut til barn og unge, bassengene 6 mnd i året.

Begge skoler har ballbinger. Det er søkt tippemidler til nærmiljø-,
klatreanlegg og ball-løkker. Friluftskartlegging er utført. Arealplanen legger

opp til satsing på gang- og sykkelveier i nye boligområder. Lekeplasser inngår

i reguleringsplanene.

Lege- og helsesøstertjenesten skal ha oversikt over folkehelsen, også for barn

og unge.

Lege- og helsesøstertjenesten har oversikt over folkehelse i kommunen -
også for barn og unge. Barne- og Ungdomsrådet kan si sin mening om dette.

Begge skoler starter skoleåret med prosjektet "Psykisk helse i skolen", noe

som har gitt positive resultater. På individuelt plan tas dette opp i
ansvarsgruppemøter.

Ikke besvart

Ikke besvart

Kommunen har råd for funksjonshemmede, har ansvarsgrupper og bruker

støttekontakt for å hindre sosial diskriminering.

I alle nye planer og i planer som nå revideres, legges det inn krav om
Universell utforming. Ikke alle offentlige bygg er tilrettelagt.

Det arbeides gjennom samtaler med barn og foreldre, med skole og andre
involverte.

Gjennom regelverket i PBL,planbestemmelsene i kommuneplanen og i alle

reguleringsplaner er det krav om universell utforming. Prinsippet går som
enn rød tråd i all planlegging, også i byggesaksbehandlingen.

STEG 7 —God utdanning

Ansvarsgrupper brukes. Skolen avdekker behov og starter prosesser mot

ekstra ressurs til barnet.

Barnehager benytter kartleggingsprogram. Skolene har rutiner på avdekking

av behov og bruker kartleggingsprogram. Helsesøster inngår i dette.

Skoler og barnehager har rutiner for håndtering av meldte mobbesaker. Det

er egen handlingsplan mot mobbing i skolene.. Trivselsundersøkelser

gjennomføres minimum 1 gang pr. år.

Ressursteam er etablert . Det er behov for mer kursing.
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Barnehager og skoler har beredskapsplaner som skal følges hvis kriser

oppstår. Disse henger sammen med kommunens overordnede kriseplan.

Barnehager og skoler har plan for skole/hjemsamarbeid. Skolene har
samtaletid etter årsplan hvert halvår, samt elev- og foreldresamtaler.

Det etableres kontakt med oppfølgingstjeneste og PPTved behov. Før vg-

utdanninga starter, arrangeres skolebesøk og ekstra møter med rådgiver.

Opplæring i bedrift kan være et alternativ for elever som søker på særlige

vilkår. Har ei håndbok for overganger som også handler om overgang til vg-

skole.

Har introduksjonsklasse, voksenopplæring og flyktningetjeneste integrert i

en av skolene. Skolene har kontinuerlig oversikt over antall barn med annen
religiøs, språklig eller etnisk bakgrunn.

Skoler og barnehager har planer for dette.

Alle barna som søker, får plass i kulturskolen. Skolene oppfyller læreplaner

på dette området.

Har kommunal investerings- og rehabilliteringsplan for idrettsanlegg.

Anleggene leies ut gratis.

Alle som søker får plass på kulturskolen i Tranøy
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TROMSØ KOMMUNE

STEG 1— Medbestemmelse

li
Barnas kommunestyre og Ungdommens kommunestyre møtes årlig og
disponerer kr. 50000 hver. Elevråd involveres i saker som skal opp.
Byrådsavd. for utdanning administrerer ordninga, politikere er tilstede.
Møtet ledes av ordføreren. I Ungdomsrådet møter ordfører og rådgivere.

Kommunen ønsker å styrke demokratiopplæring ved elevrådskonferanser.
Ønsker drøfting av innspill til opplæringsplan for Ungdomsrådet og for
samarbeidet med Ungdommens fylkesråd..

Kommunen har barnerepresentant (Ba-By-Le) som deltar i planprosessene og
deltar på konferanser med utbyggere. Mer kontakt mellom Ba-By-le og
elevråd er ønskelig.

BV-tjenesten snakker med barna i alle faser av barnevernssaker og
samarbeider med Universitetet i Tromsø om prosjektet "Barnets talsperson".

Elever uttaler selv i arbeidet med Sjumilssteget at de har forslag og arbeider
med mobbing. De er positive til at Barnas kommunestyre er kommet.
Forslag om bl.a. forbedring av språket på kommunens hjemmesider, tettere
kontakt med skolerådgivere, sjumilsstegskoordinator og Ungdomsrådet.

STEG 2 - God omsorg

Kommunen har foreldrekurs og veiledningstilbud på ulike nivå (universelle,
selektive og indikerte). Bruker Marte Meo, DUÅ, Dialog, "Bluesmother",
ICDP,"Godt samliv".-Koordinator for 2 nye Familiens Hus koordinerer og
utvikler veiledningsbanken.

Forebyggende helsetjeneste har oversikt over foreldreveiledningstiltak i
kommunen. Koordinator for Familiens-Hus-tiltakene koordinere og utvikler
veiledningsbanken. Formål å gi det mest treffsikre tiltaket.

Har innført DUÅ (De utrolige årene)i samarbeid med Universitetet.
Kommunen skal innføre BTI (Bedre Tverrfaglig innsats) for å styrke
tiltakskjeden utenfor BV-tjenesten.

BTI er ett av flere tiltak som kan øke kompetansen i flere tjenester. De ulike
metodene som brukes gir kompetansetilførsel. 8 barnehager prøver ut
tverrfaglige tiltak overfor barnehagebarn etter Kvello-modellen.

Samarbeider med Tromsø Bymisjon (Home Start), Amathea, VFB, LFBog BAR,
Røde Kors og Redd Barna. SLT.koordinator nært samarbeid med frivillig
sektor, kultur og idrett. Idrettsrådet disponerer midler til inkludering av
utsatte barn i idretten.

Har barneansvarlige i Rus- og psykiatritjenesten, Tildelingskontoret.
Legevakta og Sosialmedisinsk senter. Ca 370 familier med barn har
sosialhjelp som eneste inntekt. Intensjon om å utvikle tverrfaglige metoder
for mer systematisk hjelp.

NAV ønsker samarbeid om mer systematisk arbeid. Utstyrssentral på vei.
Egen barneansvarlig i NAV vurderes. NAV koordinerer "Nytt gir". SLT,UK,
Politi og andre samarbeider om kriminalitetsforebygging.

Boligkontoret trenger tett samarbeid med andre instanser for å tilby bolig.

•

Il
STEG 3 - Særskilt vern og støtte

Saksbehandler i BV.-tj. koordinerer ansvarsgrupper. Barn med særlige behov
får IP. Barna får barnehageplass og som utgangspunkt tilgang på tjenester
som alle andre barn. BV-tjenesten har skolert seg i "Trygg Base" (veiledning
til fosterforeldre). "Rand-tjenestene" må bidra for at barna skal få nødvendig
hjelp. Det er grensesnittsutfordringer her.

Følger gjeldende prosedyrer for godkjenning. Ressursavdelingen. I BV-tj gir
tilsynsførere veiledning og opplæring Det er ei utfordring å få kompetente
tilsynsførere som er god til å snakke med barna.

Det er kontinuerlig vurdering av samværsomfang. Mange utfordring mht.
flerkulturelle barn.

BV tar dette opp med alle før fylte 18 år. Vanskelig å få psykiatritjenesten inn.
Driver prosjekt "Samordnet og koordinert" som viser utfordringer i
grensesnitt med andre tjenester, Har rutiner mellom BV, Utekontakt og SMS
- sosialmedisinsk senter.
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STEG4 —Vern mot overgrep STEG6 - God helse

Interne fagdager for barnehager, fritidssektor, lærere mfl. Lokal veileder er
utarbeidet og implementert. Målet er å styrke kompetansen til å avdekke
vold helt til de som står barna nærmest i det daglige tilbudet. Dette må
koordineres tverrfaglig. BV har eget voldsteam. Skolehelsesøster er viktig og
er ønsket av barna. Det er behov for kartlegging av kompetansebehovet.

Har handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Rutiner mellom BV og politi.
Voldsteamet sikrer godt samarbeid. Etablert samarbeidsnettverk mot vold og
overgrep mellom kommune, ATV, RVTS,Familievernkontoret, Barnehuset,
BUP og SMISO. Vurderer nye verktøy. Deltakelsen i Modellkommuneforsøket
gir mulighet for flere screeningverktøy.

Opplyser om alarmtelefonen, distribuert plakater og flyers til skoler,
barnehager, fritidsklubben. Utekontakt og Barnevemvakt arbeider
oppsøkende. Helsesøster viktig. BV har "info-ut"-gruppe.

Deltar i Barnehusets konsultasjonsteam. Samarbeider også med ATV, SMISO
og RVTS,Konsultasjonsteamet må brukes mer. Bufetat har gitt opplæring i
"Abuse Assessment Screen". Dette vurderes satt i verk.

STEG5 - Fullverdig liv

Etablerte koordinerencW enhet i 2009. Har barneansvarlig ved
Tildelingskontoret. God info om rettigheter på hjemmesiden. Samarbeid med
UNN om kurs til foreldrene. Kommunalt lærings- og mestringssenter er
under etablering. Tilbudet "Tindfoten" gir brede tilbud. Aktuelt å etablere Inn
på Tunet-tiltak. Det er utfordringer i grensesnitt mellom tjenestene.

Ikke alle bygg er tilrettelagt for rullestol. Dette krever ombygging i eldre
bygg. Mange utfordringer med funksjonshemmede barn på skolene.

Kommunen satser på informasjonsarbeid overfor foreldre og barna i
gruppen, samt nære fagpersoner. IP er viktig. Kommunen ønsker flere
ungdom med funksjonsnedsettelse som deltakere i elev- og ungdomsråd.

Universell utforming er innarbeidet i planarbeid, høyt fokus på barn med
funksjonsnedsettelser. Ba-by-le er aktiv i planprosesser og i møter.

Bygger underganger (Gyllenborg). 4.klassinger tar sykkelsertifikat. "God
skolestart" med fokus på lek, motorikk og trivsel gir gode resultater.

I barneskolene er det elever som har rollen som trivselsledere i friminutt for
å sikre inkludering og unngå mobbing.

Helsesøstre har kontakt med alle barnefamilier og har et kartleggings-/info-
og overvåkningsansvar. Kommunen trenger flere kartleggingsverktøy.
Avholdt tverrfaglige verksteder rundt begrepet "Ei-dør-inn". Fokus på
folkehelseloven og føringene denne gir til alle sektorer.

Kommune deltar i Modellkommuneforsøket og har forsterket helsestasjonen
for gravide rusmisbrukere. Familien følges tett til barnet er 6 år.
Kartleggingsverktøyene EPDS,støttesamtale ved fødselsdepresjon og TWEAK
brukes med veiledning fra psykologer. Samarbeid med KoRus Nord. ang rus
blant barn og unge.

Rus- og psykiatritjenesten gjennomfører ekstern evaluering.. Drøftinger av
tiltak og planer i tverrfaglige verksteder. Kommunepsykologen har sentral
rolle i kompetanseutvikling for psykisk helsearbeid i bl.a. barnehager.
Kompetanseutvikling må ikke bli "midlertidige prosjekter".

Kommunen har egen psykolog i forebyggende helsetjeneste som bl.a.
veileder helsestasjonene. Skolehelsetjenesten/helsesøster kan trekkes inn i
arbeid med mobbeplaner og psykososialt miljø. Har etablert 2 Familiens Hus-
tiltak.

Har fyldig og oppdatert info på internett om tilbud til barn med
funksjonsnedsettelser. Helsesøster og fysio-/ergoterapeuter er godt kjent
med kommunenes tilbud og bidrar med info til barn/unge og foreldrene.
Samarbeider med Lærings- og mestringssentret på UNN om kurs til foreldre.
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STEG 7 —God utdanning

Har rutiner for overgang barnehage-skole og ungdomstrinn-videregående for
flerspråklige og barn med spesielle behov. Er Ny Giv-kommune. Har innført
Kvello-modellen for kompetanseheving og observasjon i 4 kommunale
barnehager. Det arbeides med avklaring av samarbeid mellom PPTog BUP.

Har startet tverrfaglig kartlegging av barn i 4 kommunale barnehager etter
Kvello-modellen. Rutiner mellom UNN og kommunen om samarbeid om barn
født med sykdom og funksjonsnedsettelse.

Skolene har plan etter opplæringsloven § 9a. Årlige elevsamtaler og
egenvurdering fra skolene som grunnlag for tiltak på ulike nivå. I årlige
rapporteringer om lærings- og oppvekstmiljø kartlegges detaljert hvordan
den enkelte skole arbeider med å forebygge mobbing og løse enkelttilfeller.

Barnas og Ungdommens kommunestyre opptatt av
skolehelsesøstertjenesten. Utfordringen er 37 grunnskoler og 5
videregående skoler. ønskelig med felles kompetanseheving mellom skoler,
barnehager og helsestasjon.

De enkelte enhetsledere har ansvar for kriseplan og for at denne henger
sammen med kommunenes overordnede kriseplan.

Skoler og barnehager har rutiner for samarbeidet med hjemmene. Årshjul
med møter og konferansetimer på ulike nivå. FAU og samarbeidsutvalg
viktig. 2 "Kvellobarnehager" driver felles opplæring for foreldre og
ansatte.UK (prosjektet "Ung og inkludert") har foreldrekurs for foreldre i en
ungdomsskole.

Gjennom Ny Giv hvor det settes inn ekstra oppfølging for enkeltelever i
ungdomstrinnet, arbeides det med å forebygge frafall fra Vg-skole. Kultur- og
idrettsenheten har et lavterskeltilbud (teatergruppe) som alternativ
opplæringsarena. "Nytt Gir" er et tverrfaglig forum der det samarbeides i
ungdomssaker med NAV. Forum for miljøarbeidere sikrer
kompetanseutvikling og nettverk.

Byråd for utdanning har oversikt over alle minoritetsspråklige barn.
Prestvannet er samisk skole. Også samisk barnehage.

Vedtatt eget "program for inkludering og godt oppvekstmiljø for
minoritetsspråklige barn og ungdom" og plan for "Språkopplæring for
språklige minoriteter". Innføringsklasser på barnetrinnet ved 2 skoler,

Lang ventetid i Kulturskolen. For noen familier er tilbudet dyrt. Innføring av
"kulturkort" vurderes.

Tromsø Idrettsråd aktiv med inkludering av utsatte barn. Kommunen
(forebyggende helse og NAV) etablerer utstyrssentral i Familiens Hus.
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BarnekonvensjonenFpraksis
Sjumilssteget —for barn og unges beste, handler om å lverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge.

Sjumilssteget hjelper kommunene med å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen, slik at disse kan brukel å

planlegge og kvalitetssikre tjenestene til barn og unge.

iew
*ø 411111111PP.

Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

,Fylkesmannen i Troms, Fylkeshuset, Strandveien 13, 9007 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00, Telefax: 77 64 20 39

E-post: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no www.sjumilssteget.no
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamanni

Saksbehandler
Eivind Pedersen

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 54 02.03.20122012/230 - 360

Deres datoDeres ref.

Kommunenei Troms v/ordførerog rådmann
Tromsøkommunev/byrådsadministrasjonen
Longyearbyenlokalstyre

SJUMILSSTEGET- SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE -
OPPLEGG FOR KOMMUNEANALYSE 2012

Bakgrunn:

Fylkesmanneni Troms introdusertei januar 2009en modellfor kommunalsatsingrettetmot
barn og unge,basert på FNs barnekonvensjon.Bakgrunnenfor dennesatsingenvar en flerårig
og markantnegativutviklingmht.problemerfor barn i Troms.Problemutviklingenfordelte
segpå mangesektorer:

Det var registrert sterktøkendebehovfor tiltakknyttet til barns psykiskehelse,
antallmeldingerog tiltaki barnevernethaddeøkt dramatisk,
behovetfor spesialpedagogisketiltak visteen sterkøkningog fylketvårthaddelandetsnesthøyesterate
for frafall i videregåendeskole,
sværtmangebarn "satt i kø" for å få nødvendigutredningfra PPT-kontorerog behandlingvedBarne-
og Ungdomspsykiatriskepoliklinikker,
satsingenpå kommunaletiltakpå russektorenivaretokikke barnas situasjonspesifikt,
sosialetjenestervar sterktvoksenorientert,
i tilleggvar situasjoneni 2009ogsåpregetav at de kommunaletjenestenehaddeet mangelfullt
tverretatligog tverrfagligsamarbeid.Tilsynbasertpå landsomfattendetemai 6 av kommuneneshelse-,
sosial-og barneverntjenester,visteogså at tjenestenehaddemangelfullekunnskaperom hverandre.
i sumviste dette et bekymringsfulltbilde av kommunensevne til å hjelpebarna,herunderevnentil å se
"hele"barnet, ikke bare det somi øyeblikketfremstosom symptomet.

Med dettesombakteppe,ble kommunenei Tromsinviterttil å utføreen tverretatliganalyse
av kommunenstotale tilbud,gjennomen analysemodellsomtok utgangspunkti FNs
barnekonvensjonulike artikler.Barnekonvensjonen,somfra 2003er vedtattsomnorsk lov,
gir viktigeføringerfor den lokaleforvaltningenstotaleansvarfor barna.Fylkesmannentok
utgangspunkti det som ble vurdertsom de mest relevanteartikleneog samletdisse i det som
ble benevntsomde "7 stegene".Kommuneneble, gjennomFylkesmannensbrev av 21.01.09,
utfordrettil å utføreen tverretatliganalyseav tilstandeni kommunenstilbudtil barn og
barnefamiliermedbakgrunni et sett "kontrollspørsmål"somvar knyttettil de 7 stegene.

Allefylketskommunergjennomførtedenneanalyseni 2009eller i 2010.Et flertall av
kommuneneutførteanalysenetverretatlig,mensnoen ga sine svarut fra slik tilstandenble
vurdertfra den administrativeledelse.Analysenefra den enkeltekommunekan hentesvia
dennelenken:

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 www.fylkesmannen.no/troms
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http://www.sjlimilssteget.no/index.php?option=com content&view=article&id=45:folg.,er-
kommunene-i-troms-fns-barnekonvensjon&catid=72:hjem&Item id=15

Kommunenes svar er samlet i en fylkesoversikt som gir et overordnet bilde av hvordan
kommunene vurderte seg selv på dette tidspunktet. Fylkesrapporten fra 2009 i matriseoppsett
og samlerapporten som ble presentert for Sjumilsstegskonferansen 2009, kan hentes via denne
lenken:
http://www.sjumilssteget.no/index.php?option=com content&view=article&id=62:brosjyrer
&eatid=17:rapporter-og-dokumenter&Itemid=19 


Endringer siden 2009.

Ut fra tilstanden i 2009 har fylkets kommuner på ulike vis gjort endringer i flere av sine
tilbud. Fylkesmannen har i den forbindelse øremerket skjønnsmidler til ulik prosjekt- og
tiltaksutvikling knyttet til Sjumilsstegsarbeidet i kommunene. I perioden 2009 t.o.m 2011 er
det bevilget vel 7.5 mill kr. til 32 ulike prosjekter i kommunene. Iberegnet en 50% egenandel
for kommunene, innebærer dette en samlet satsing på 15 mill kr. i fylket vårt. Det er også for
2012 åpnet for nye prosjektskjønnsmidler til "Sjumilsstegsrettet" arbeid og Fylkesmannen har
for dette året mottatt 34 nye søknader med en samlet søknadssum på 11,3 mill kr. Dette viser
at det er stor vilje i kommunene til nytenkning på denne sektoren.

Det kan oppsummeres at det har skjedd ei positiv utvikling mht. innsats på ulike områder for
barn. Her skal bl.a. nevnes at mange kommuner har foretatt endringer i sine tverretatlige
møtesystemer. Omfanget av foreldreveiledningsprogrammer har økt. Flere kommuner har
startet arbeid med å utvikle handlingsplaner på flere områder (vold, barnefattigdom mv).
Barnevernet har også noe nedgang i lovbrudd mht. fristoversittelser, tiltaksplaner og tilsyn i
fosterhjem. Flere av kommunene har gjennomgått opplæring som har bidratt til ny forståelse
av ulike hindre for samarbeid, herunder taushetsplikten. Vi går mot "full" dekning av
Ungdomsråd eller andre organer der barn kan utøve medvirkning eller medbestemmelse.

Nå-situasjonen. 

Situasjonen ved utgangen av 2011, målt ut fra tall kommunale tjenester leverer, tyder likevel
ikke på at vi har oppnådd den ønskede forbedring av situasjonen for barna i kommunene.
Barneverntallene fortsetter å stige, andelen elever med spesialpedagogisk hjelp øker —spesielt
i 10.klasse på ungdomstrinnet. I alt 1868 skolebarn har i 2011 spesialundervisning i
grunnskolen. Det er nå registrert en markant økning i klagesaker knyttet til mobbing i skolene.
Kapasiteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er ikke endret vesentlig i kommunene i
2011. Flertallet av kommunene har middels til liten kapasitet i helsestasjonstjenesten. Det er
heller ikke grunn til å tro at omfanget av kommunenes innsats i det psykiske helsearbeidet for
barn, har økt siden 2009. De sist oppdaterte tall om lavinntektsfamilier viser at 5,5% av barna
i Troms, d.v.s. vel 1700 barn, lever i familier som har mindre enn 60% av medianinntekten til
disposisjon. Dette forhold gir særlige utfordringer til NAV-kontorene som skal bidra til å
sikre forsvarlig levestandard og samordning av tilbud til barna og deres familier.

Å arbeide i samsvar med "barnets beste" (Barnekonvensjonens art 3 nr. 1) må innebære et
vesentlig fokus på å utvikle tiltakene som vil ha størst effekt. Dette vil i stor grad handle om
kommunenes evne til tidlig kartlegging og tidlig intervensjon. Å hjelpe barna som lever i en
vanskelig situasjon i 1.1eveåreller i tidlig barnehagealder må derfor anses som en av de
viktigste områdene kommunene bør ta fatt i. Å oppdage og igangsette tiltak for barna senere i
barndommen, vil innebære større, mer spesialisert og kostnadskrevende innsats. All erfaring
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viser imidlertid at det er store gevinster å hente gjennom et nært og godt organisert samarbeid
mellom de kommunale tjenestene.

Fylkesmannen ber nå kommunene utføre en ny kommuneanalyse basert på det materialet som
vedlegges dette brevet. Opplegget for kommuneanalysen i 2012 er utviklet i samarbeid med
Sametingsadministrasjonen og Sjumilsstegskoordinatorene i Kvæfjord, Harstad, Sørreisa,
Tranøy, Lenvik, Tromsø og Kåfjord. Det er i arbeidet lagt særlig vekt på den kommunale
nytteverdien når det gjelder utforming av nye "kontrollspørsmål". I forhold til analysen som
ble lagt til grunn i 2009, er det i 2012 tatt inn spørsmål knyttet til ytterligere 4 artikler fra
barnekonvensjonen;

art 26 ombarns rett til sosialetrygdeordningermv
art 27 om barns rett til en forsvarliglevestandard
art 30 om barn av etniske,religiøseeller språkligeminoriteter
art 31 ombarnasrett til hvile, lek, fritid og til d elta i kulturlivog kunstneriskvirksomhet

At artiklene 26 og 27 er tatt inn, gjør det særlig viktig at NAV-kontorene deltar i kommunens
analysearbeid.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har i tildelingsbrevet til
fylkesmannsembetene for 2012 gitt oss oppgaven å samle og systematisere informasjon om
kommunenes oppfølging av barnekonvensjonen. Opplegget med ny kommuneanalyse for
2012 må derfor også ses i sammenheng med departementets krav til embetet.

For å sikre en bedre og mer behovsstyrt planlegging er det krav om at kommunene skal
utarbeide kommunal planstrategi. I arbeidet med planstrategien skal kommunene identifisere
hovedutfordringene innenfor både planlegging og tjenesteyting og således prioritere
planbehov for inneværende fireårsperiode. Det er i denne sammenheng viktig at
kommuneanalysen sees i sammenheng med dette arbeidet.

Det understrekes at Fylkesmannen gjennom analysen ikke pålegger kommunene nye
oppgaver eller plikter på de ulike områdene. Sjumilssteget er i hovedsak ment som en hjelp
for kommunene til å gjennomgå både omfanget av og kvaliteten på allerede eksisterende
tjenester og samarbeidet tjenestene imellom til beste for barn og unge.

Oppleggetfor kommuneanalysen2012

Det bes om at kommuneledelsen legger til rette for at kommunale tjenester for barn,
herunder også ansatte i skole og barnehage, kan gjennomføre møter og ellers
samarbeide slik at kontrollspørsmålene som følger av vedlegget, kan bli besvart
samlet.
I tillegg bes om en kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer som har
skjedd i kommunens tilbud til barn og unge siden siste kommuneanalyse i 2009,
herunder bes om at det kort redegjøres for endringer og resultater av tiltak som er
delfinansiert gjennom prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen.
Det er videre ønskelig at kommunene peker på 3-5 områder som det er særlig behov
for å endre eller forbedre.
Kommuneanalysen bes fremlagt for relevante politiske organer.
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Det bes i tillegg om at kommuneanalysen, særlig hva gjelder steg 1—
"medbestemmelse", legges frem for kommunens Ungdomsråd, evt. andre organer der
barn og ungdom kan uttale seg til analysen.
Kommunene bes sende inn analysen innen 15.oktober 2012.

Fylkesmannen vil etter å ha mottatt kommunenes analysesvar, publisere en fylkesoversikt.
Denne vil kunne gi et bilde av både utviklingen de siste 3 årene, på nåsituasjonen i 2012 og et
bilde av områder som må utvikles. En slik oversikt vil ha stor betydning for Fylkesmannens
vurdering av hvilke tiltak som må iverksettes i fylket for å utvikle tjenestene til barn og unge i
Troms.

Vedlagt dette brev følger et sett eksemplarer av kontrollspørsmål, samt kopi av de felles
forslag eller krav som ble lagt frem fra fylkets ungdomspartier (19 teser) på
Sjumilsstegskonferansen 2011. Disse vedlegges som et innspill fra barn og unge til den
analysen kommunene nå skal gjennomføre.

Kommuner som har spørsmål til analysen kan henvende seg til representanter for
Sjumilsstegets prosjektgruppe:

Eivind Pedersen - tlf. 77642054/95213976, epost: epe@fintr.no (koordinator Sjumilssteget)
Anders Aasheim - tlf 77642478, epost: aaa@fintr.no (seniorrådgiver helseavdelingen)
Eivind Bratsberg —tlf 77642419, epost: ebr@fintr.no (seniorrådgiver Utdanningsavdelingen)
Marianne Pleym Arctander tlf. 77642072, epost: mpa@fintr.no (rådgiver Justis- og sosialavdelingen)
Lone Alien HØgda - tlf 77642136, epost lah@fintr.no (rådgiver avd. Areal, klima og santfunnssikkerhet)
Arve Kleiven - tlf 77642106, epost: akl@fintr.no (seniorrådgiver Landbruksavdelingen)

Ytterligere opplysninger om Sjumilssteget ligger på nettsiden www.sjumilssteget.no

Med vennlig hilsen

Svein Ludvigsen

Eivind Pedersen
koordinator

2 vedlegg

Kopi: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Helsedirektoratet, Postboks 7000 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Postboks 5, St.Olavs plass, 0130 Oslo
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 Oslo
Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo
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Fylkesmannsembetene
KSNord-Norge,9296Tromsø
Tromsfylkeskommune,Postboks6600,9296Tromsø
Regionaltkunnskapssenterfor barn og unge,Universiteteti Tromsø,9037Tromsø
BufetatregionNord,Betongveien2, 9509Alta
Sametinget, Postboks 144,9735Karasjok
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Nordreisa kommune Vår ref. Vår dato:

Postboks 174 13/04866-1 24.07.2013

9156 STORSLETT Deres ref. Deres dato:
Norge

Vår saksbehandler:
Tor Rasmussen

Sørkjosen Lufthavn —avgiftsparkering for biler

Ved Avinors lufthavner er tilbudet om gode parkeringsarealer til reisende en viktig del av den
infrastrukturen som vi tilrettelegger ved våre lufthavner. Kravet for å kunne tilby denne
infrastrukturen er tilrettelegging av arealer og vedlikehold av disse (asfaltering, belysning,
snørydding, oppmerking, tilrettelegging for handikappede, etc). For å kunne tilby gode
parkeringsforhold vil det påløpe kostnader.
Avinor har et økt krav om å drive kommersiell virksomhet. Derfor fattet divisjonsledelsen den
10.09.2009 (DL —vedtak 179/09)et prinsippvedtak om at samtlide lufthavner skal iverksette
avgiftsparkering for biler.

Avinor informerer derfor om at Sørkjosen lufthavn i løpet av siste halvår 2013 vil innføre
avgiftsparkering for biler i tråd med divisjonens vedtak. Avgiftsnivået vil ligge på samme nivå som
alle andre lokale lufthavner.

Med vennlig hilsen
Avinor AS

Tor Rasmussen
Lufthavnsjef

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen
Tlf: +47 815 30 550 / Fax: +47 64 81 20 01
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA
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Nord-Troms Regionråd DA

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

EMNE: Møtenr 03-2013
STED: S ildra, Kvænan en
TIDSPUNKT: 26. o 27. au ust 2013

DELTAKERE:
Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord

Sølvi Jensen, Lyngen
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Bjørn Inge Mo, Kåfjord

Rådmenn: Einar Pedersen, Kåfjord
Deltok i fellesmøte: Anne-Marie Gaino, Nordreisa
kl 1330 —1600 Leif Lintho, Lyngen

Frank Pedersen, Kvænangen
Cissel Samuelsen, Skjervøy
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder

Merknad til innkalling: Ingen
Merknad til sakslisten: Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendt
saksliste:

Sak 25/13 Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd: «En mørkeblå regjering vil
være ødeleggende for utviklinga av Nord- Norge!»

S nda 25. au ust:
Kl 2100 Avgang med «MS Kvænangen» til Spildra
Manda 26. au ust:
K10815 Frokost
Kl 0900 Møtestart styret (ordførere) og rådmannsutvalget
Kl 1130 Lunsj —felles
Kl 1230 Fellesmøte —saker på sakslista
Kl 1400 Fellesmøte —hovedtema interkommunalt samarbeid Nord-Troms

Regional utredning interkommunalt samarbeid Nord-Troms
Høringsuttalelser fra kommunene
Plan for videre arbeid

Kl 1800 Møteslutt
Kl 1900 Sosialt opplegg med grilling
Tirsda 27. au ust:
Kl 0900 Frokost —omvisning - vi blir kjent med Spildra

Lunsj
Kl 1410 Avreise med båt til Burfjord (ankomst kl 1500)

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Org.nr 979 470 452

E-post: regionrad@halti.no

1
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MØTEDAGMANDAG26. AUGUST2013
Møtestartkl 0900

REFERATSAKER:
Fra ungdomssatsingenRUST:«Evalueringav tur ungdomog ordførere»
Fra Midt-TromsRegionråd:«FilmCampmå bli et fylkesregionaltfyrtårn!»
Det var enighet om å ta denne saken opp som egen vedtakssak.
Fra Sør-TromsRegionråd:«Tromsfylkeskommunesansvarfor realiseringav
Bjarkøyforbindelsen»
Fra Tromsø-områdetsregionråd:

PressemeldingvedtakLangsundforbindelsen
Hørin suttalelse— lanprogram—fylkes lan 2014-2025

Fra Midt-Tromsog Nord-TromsRegionråd:«Fellesbrev og notat til Universiteteti Tromsø
vedrektorog Tromsbenken»
Fra Nord-TromsRegionråd:

«HøringplanprogramRegionaltransportplanfor Troms2014-2023»
«Høring lan rogramFylkes lan for Troms2014-2025»

Fra TromsFylkeskommune:«Sykestuenei Nord-Tromsmå få statligfinansiering»

Vedtak: Referatsaken ble tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER:

Sak 15/13 Saker fra Nord-Troms Museum
Saksdokumenter:brev fra Nord-TromsMuseum

Saker somer oversendtregionrådettil behandling«Forvaltningav kulturarveni
Nord-Troms»;

henstillingtil kommunenei Nord-Tromsom å bidramed kr 25.000årlig
fra 2014 til drift av Flerbrukshuseti Kvænangen
utstillingen«debrentevårehjem»

Sakenpresenteresi regionrådsmøteav ordførerJan HelgeJensen.

Forsla til vedtakfremmeti m tet:
Nord-TromsRegionrådoppfordrerNord-TromsMuseumtil å avholde
eiermøtei museethvorprinsipperog praksisrundthusleieog fordelingav
kostnaderkan settespå dagsorden.
I 2014er det 70-årsmarkeringfor evakueringen,og da kan utstillingen«de
brente vårehjem»væreet viktigbidragtiljubileet. Regionrådetoppfordrer
Nord-TromsMuseumog kommunenetil å markerejubileet.

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

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Org.nr 979 470 452

E-post: regionrad Øhalti.no
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Sak 16/13 Regnskap 31.03.13
Saksdokumenter: Totalregnskappr 31.03.13

Delregnskaperpr 31.03.13

Totalregnskapeti Nord-TromsRegionrådbestår av 3 avdelings-regnskap(drift
Inkl ungdomssatsingaRUST,Nord-TromsStudiesenterog Omdømmeprosjektet).

Totalregnskapeter summenav de tre omtaltedelregnskapene.Totalregnskapeter
gjort opp medet underskuddfor 1.kvartal2013på kr 40.875,-.

Underskuddethar oppståtti studiesenteretsom i 2013har mindreekstern
finansieringenn forventet.Tiltakfor å reduseredriftskostnadenefor å oppnå
bedrebalansei regnskapeter iverksatt.Det å sikreen forutsigbarog tilstrekkelig
finansieringfor studiesentereter fremdelesen viktigoppgaveå få på plass. Det
visesfor øvrigtil vedtattestrategierfor Nord-TromsStudiesenter.

De andredelregnskapeneer gjortopp i balanseog kun små avvikihhtbudsjett.

Regnskappr 30.06.13ble delt ut i møtet,og det ble orientertom status.

Forslagtil vedtak:

Styreti Nord-TromsRegionrådDA tar regnskapetfor pr 31.03.13til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 17/13 Oppnevning av ny representant til vannregionutvalget i Troms
Saksdokumenter:

fra Vannregionutvalgeti Tromsfylkeskommunesak 1/13
forlengelseav oppnevnelseav vannregionutvalgetfor Tromsog
oppnevnelseav ny lederfor utvalget,og møteprotokollfra
06.06.13
møtereferaterog dokumenterwww.vann ortalen.no/troms
herunder«Forslagtil vesentligevannforvaltningsspørsmål,
vannregionTroms

Bakgrunn: 

VannforvaltningsforskriftengjennomførerEUs vanndirektivi norskrett. Hovedformåletmed
vanndirektiveter å sikrebeskyttelseog bærekraftigbruk av vannmiljøet,og om nødvendig
iverksetteforebyggendeeller forbedrendemiljøtiltakfor å sikremiljøtilstandeni ferskvann,
grunnvannog kystvann.Et viktigformålmedvannforskriftener derforå sikreen mer
helhetligog økosystembasertvannforvaltningi Norgeved utarbeidingav helhetlige,regionale
vannforvaltningsplaneri henholdtil vanndirektivet.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Org.nr 979 470 452

E-post: regionrad@halti.no
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Vannforskriftenmedførerat alle vassdrag(inkludertgrunnvann),fjorderog kystområder,
inntil 1nautiskmil utenforgrunnlinjenmå kartleggesog analyseres.Det må ogsåfastsettes
miljømålog kvalitetskravfor disseområdenesamtutarbeidestiltaksplanerog
overvåkningsprogram.Målsetningener godtøkologiskpotensialfor alle vassdragog
fjordområderinnenutgangenav 2021.Det leggesopp til at alleberørteog alle interesserte
skalkunnedeltaog påvirkeprosessengjennomtilgangpå informasjon,medvirkningog dialog
både når det gjelderfastsettingav miljømål,tiltaksprogramog overvåkning.

Vannforskriftendelerlandeti vannregioner medén fylkeskommunesom
vannregionmyndigheti hver vannregion.Avgrensningenav vannregioneneer basertpå
naturfagligekriterierog tar utgangpunkti hele nedbørfeltmed tilhørendekystsone.I tillegger
det lagtvektpå administrativehensyn,herunderhensynettil en effektivbruk av kompetansei
alleberørtemyndigheter.

Arbeidet i Troms:

Tromsfylkeskommuneble fra 01.01.2010vannregionmyndighetfor Troms.Dette
innebærerat fylkeskommunenhar plan-og prosessansvarfor å lageen helhetlig
forvaltningsplanog tiltaksprogramfor hele Tromsfylkeinnen2015.

Vannmyndigheten(vedfylkesrådet)oppretteti 2010et regionaltvannregionutvalg(VRU)for
perioden2010-2013,medfølgendesammensetning;

Tromsfylkeskommune(leder)
Fylkesmanneni Troms
NVERegionNord
Mattilsynetfor Tromsog Finnmark
KystverketTromsog Finnmark
NorgesGeologiskeUndersøkelser(NGU)
StatensvegvesenRegionNord
FiskeridirektoratetRegionNord
Reindriftsforvaltningeni Troms
Midt-TromsRegionråd
Sør-TromsRegionråd
Nord-TromsRegionråd
Tromsø-områdetsRegionråd

Tromsfylkeer delt inn i seksulikevannområderog vannregionmyndighetenønskeret
samarbeidog en samordningmed kommunene,slik at mye av planarbeidetetter
vannforskrifteni praksisvil kunneforegålokalti vannområdene.Hverenkeltkommuneog
andreaktørersitterpå lokalkunnskapom tilstandog påvirkninger,somigjengir gode
mulighetertil å utviklelokaleløsninger.Målsetningenfor vannregionTromser å ha et bredt
regionaltog lokaltsamarbeid.I hvertvannområdeer det opprettetet vannområdeutvalgmed
en lokalreferansegruppe,og kommunenehar et ansvarfor å oppnevnemedlemmertil
utvalget.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Org.nr 979 470 452

E-post: regionrad@halti.no
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Nord-Tromskommuneneoppnevntei 2011representantertil vannområdeutvalgene.

Så langt i prosessenhar Planprogrammetvært til høring2010-2011.Det har vært arbeidet
med «forslagtil vesentligevannforvaltningsspørsmål»i etterkantav planprogrammet,med
høringsfrist31.05.2013.

Statusi dag:

I møte06.06.13(se vedlagtemøteprotokoll)ble sammensetningenav VRUdiskutert,og
møtetkonkludertemed at det er naturligå forlengevannregionutvalgetsoppnevnelseut 2015
og beholdeutvalgetssammensetning.

VRUmøtesto til tre gangerpr år og koordinererog samordnerarbeidetmed
vannforvaltningeni regionenog bistår i etableringav lokalevannområdeutvalg.
Fylkeskommunenlederarbeidetog har avsatten stillingsressurstil dette,mens det så langter
ansatten «lokal»prosjektledermed ansvarfor den lokalegjennomføringen(denkommunale
delenav vannforvaltningen).Arbeideter ressurskrevendeog kreveren innsatssom de
færrestekommunenehar kapasitettil å gi tilstrekkeligprioritet.Det viser seg vanskeligå få
fulgt opp i tilstrekkeliggrad med denprogresjoni arbeidetsomDirektoratetfor
naturforvaltningforventer.

Vurdering:

Detteer et viktigog veldigomfattendearbeidsom skalgjennomføres.Tilbakemeldingeneså
langt i prosessengir et bilde av at det kanbli utfordrendeå kommei mål i henholdtil tidsplan
medde ressursersomer tilgjengeligepr i dag. Tromsfylkeskommunebør gjennomgå
framdriftsplanog vurdereressursbrukeni henholdtil denne.I tilleggbør roller og fordeling
av arbeidsoppgavermellomde ulikepartenei prosessenvære tydelige.Milepælsplanmå
utarbeides.
Samtidigmed arbeidetmed vannforskriftenpågårdet også et omfattendearbeidmed
kystsoneplanleggingi Troms.Dissearbeidsområdenebør koordineres,og det bør leggestil
rettefor god dialogog samarbeid.

I tillegger det spørsmålvedrørendemandattil VRU sommå avklares(semøteprotokoll).

VRU:

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Org.nr 979 470 452

E-post: regionradØ halti.no

Ilgtasmaem
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Nord-Troms Regionråd oppnevnte representant fra Storflord kommune til vannregionutvalget
(VRU). Den oppnevnte representanten er sluttet i jobben og regionrådet må oppnevne en ny
representant med vara.

Vannområdeutvalg:
Det skal være en representant med vara fra hver kommune. Alle kommunene i Nord-Troms
oppnevnte representanter i 2011.

Fra Nord-Troms bør det oppnevnes en representant i VRU som har god faglig innsikt i
området for å kunne ivareta og fremme regionens interesser på en best mulig måte.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd oppnevner Karin Karlsen, Kåfjord til representant
i vannregionutvalget i Troms. Som vararepresentant oppnevnes: (forslag
fremmes i møte)
Nord-Troms Regionråd oppfordrer kommunene i Nord-Troms om å sikre
at de har valgt representanter til vannområdeutvalgene som kan delta på
møter når innkalling kommer fra prosjektleder.

Rådmannsutval et foreslår at unkt 1 i vedtaket erstattes med.
Karin Karlsen oppnevnes som representant i vannregionutvalget i Troms inntil
neste rådmannsutvalgsmøte, hvor representant med vararepresentant oppnevnes.

Vedtak: forslagtil vedtakpunkt2 og fra rådmannsutvalgettil punkt1 ble
enstemmigbifalt.

Sak 18/13 Deltakelsei NILUS(Norsk Interesseorganisasjon for Lokale Utdanningssentra)
Saksdokumenter: Invitasjonsbrev til stiftelsesmøte og presentasjon av NILUS

Bakgrunn: 

Nord-Troms Regionråd har fått oversendt denne saken fra styringsgruppa i Nord-
Troms Studiesenter sitt møte 23. april 2013, vedrørende deltakelse i den nylig
etablerte interesseorganisasjonen for lokal studiesentra - NILUS.

Styringsgruppa diskuterte denne saken i tilknytning til de strategiske utfordringer
lokale studiesentra står foran, og hvordan Nord-Troms Studiesenter kan tenkes å
møte disse, på bakgrunn av en invitasjon oversendt fra ordfører i Nordreisa om
medlemskap i NILUS som hadde stiftelsesmøte 23.april 2013.

NILUS skal jobbe for:
Bedre rammevilkår for lokale utdanningssentra —sentral og forutsigbarhet
finansiering
Være høringsinstans for desentralisert og fleksibel utdanning —sentrale
myndigheter og utdanningsleverandører
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Sikre felles norm for kvalitet —utdanningstilbud, fasiliteter, tjenester
Synliggjøre lokale utdanningssentra som viktig aktør i det norske
utdanningssystemet
Samarbeid og nettverksbygging

Utdrag av invitasjonen:
Utdanningssektoren i Norge består av et mangfold små og store aktører. Når det gjelder høgere
utdanning spiller lokale utdanningssentre en stadig større rolle. Det er ingenting som tyder på at
den utviklingen ikke fortsetter. Internasjonale trender og den teknologiske utviklingen tilsier at
utdarmingssentrenes rolle bør og vil bli større i årene fremover.

De som i dag representerer sektoren har ulike utfordringer iforhold til sentrale-, lokale- og
regionale myndigheter og etablerte utdanningsinstitusjoner. Det er stor variasjon i hvordan
utdanningssentrene er organisert og finansiert.

Vi ønsker med dette å invitere til suftelsesmøte for en organisasjon som kan representerer de godt
og vel hundre kommunene i Norge som er tilknyttet lokalt utdanningssenter. Vi håper de fleste
kommunene i vårt langstrakte land ser at en slik organisasjon kan være avgjørende for at lokale
utdanningssentre fortsatt skal kunne kvalitetssikre og tilby høgere utdanning til innbyggerne —
uansett bosted, livssituasjon og økonomi. Skal høgere utdanning være en reell mulighet i hele
landet mener vi kommune-Norge må samle seg.

Medlemskap i NILUS vil koste:
Kommuner med under 10 000 innbyggere = 5 000 kr.
Kommuner med over 10 000 innbyggere = 10 000 kr.

Anbefalin fra st rin s ru a:
Styringsgruppa stiller seg positivt til etableringen av NILUS og ønsker at Nord-
Troms Studiesenter blir del av dette nettverket fordi det kan bli en viktig aktør i en
strategisk politisk posisjon og synliggjøre aktiviteten og gi tyngde i forståelsen av
studiesentrenes rolle i utdanningssystemet. Man anmoder derfor regionrådet om å
delta, gjerne gjennom en forsiktig inngang der en kommune melder seg inn «på
vegne av» regionen.

Vurdering: 

Saksbehandler deler vurderingene som er gjort av styringsgruppa om at dette kan
bli et nyttig nettverk å være en del av. Studiesenteret har begrensede ressurser i
likhet med regionrådet, noe som gjør at det er utfordrende å jobbe mot regionalt
og statlig nivå for forståelse og gjennomslag for det viktige arbeidet som
studiesenteret gjør.

Vi har en situasjon i landet hvor deler av kompetanseinfrastrukturen for høgere
utdanning ikke er avklart. Høgskoler og Universitet har avklarte roller og
finansiering, men den delen av kompetanseinfrastrukturen som studiesentra utgjør
mangler denne avklaringen. For å få drahjelp og stå sterkere kan et nettverk av
studiesentra med nasjonalt omfang være en vei å prøve ut.
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Styringsgruppa foreslår en forsiktig inngang, og foreslår at en av kommunene
melder seg inn i NILUS og møter på vegne av hele regionen. Leder i Nord-Troms
Studiesenter bør knyttes tett opp til dette arbeidet.

Forslagtil vedtak:

Nord-Troms Regionråd oppfordrer Kåfjord kommune om å melde seg inn i Norsk
Interesseorganisasjon for Lokale Utdanningssentra. Medlemsavgiften dekkes av
Nord-Troms Regionråd. Medlemskapet evalueres etter 1 år med rapport til Nord-
Troms Regionråd.

Vedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak 19/13 Behandlingav høringsuttalelser«Rapportinterkommunaltsamarbeid
Nord-Troms
Saksdokumenter:

Rapport interkommunalt samarbeid i Nord-Troms med vedlegg;
Vedlegg 1: Samarbeid i Nord-Troms
Vedlegg 2: Plangrunnlag for Nord-Troms 2011

Høringsuttalelser fra Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord
og Lyngen
Høringsuttalelse fra skolesjefene i Nord-Troms
Selskapsavtale og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd DA

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn: 

Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms (heretter kalt rapporten) ble
utarbeidet av tidligere rådmann i Nordreisa Kjetil Hallen etter forespørsel fra
Nord-Troms Regionråd DA. Rapporten ble laget for å få en bedre innsikt i hvilke
samarbeid vi har, hensikten og omfang med samarbeidet og hvordan samarbeidet
styres og finansieres.

Rapporten:

I arbeidet med rapporten og innhenting av erfaringer fra andre kommuner, er det
spesielt å registrere at det er utviklet mange unike samarbeidsmodeller i Nord-
Troms, uavhengig av geografi, profesjon og organisasjonstilhørighet.
Kommunene i Nord-Troms har et omfattende samarbeid, ofte med ulike
kommuner, ulike samarbeidsformer og ulike kostnadsfordelinger.

De mange og ulike samarbeidstiltakene gir liten oversikt, noe som vanskeliggjør
både administrativ og ikke minst politisk styring.

Rapporten skisserer noen store utfordringer for regionen:
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Befolknings- og demografiutvikling

Kompetansenivå på grunnskolen

Høy andel barn med spesialundervisning

Lav andel av befolkningen med hoyere utdanning

Få store næringsaktører i regionen

Mange små og bitte små bedrifter

Rapportenmed vedlegggir en godbeskrivelseog dokumentasjonav utviklingen
og nåsituasjoneni regionen.Den trekkerogså opp de viktigstehovedutfordringene
i Nord-Tromsfor årenesom kommer.Utfordringenesom kommerfram i
rapportenharmonerermed beskrivelsersomgis av regionensett fra
fylkeskommunenog fylkesmanneni Troms.Nord-Tromshar særskilte
utfordringenei åreneframoverog disseutfordringenekan vi løse på en bedre
måte ved å stå sammenenn hverfor oss.

I ra ortener det foreslåtttiltak å tre hovedområder
Tiltakfor å møtehovedutfordringenei regionen(kap7 i rapporten)
Tiltakfor å forbedreeksisterendesamarbeidi regionen(kap8 i rapporten)
Anbefalingav nye tiltak i regionen(kap9 i rapporten)

Etter vedtaki regionrådet29.01.13ble «Rapportom interkommunaltsamarbeidi
Nord-Troms»med vedleggsendtpå høringtil formannskapenei Nord-Tromsmed
frist 1.april 2013 (fristenble forlengettil 01.06.13).

H rin suttalelser:
Fristenfor å gi høringhar værtforlengetflere gangermed begrunnelsenat det har
vært viktigat alleeierkommuneuttalteseg om saken.Sistehøringsuttalelseble
mottatt 16.07.2013.I tilleggtil eierkommunenehar skolesjefenegitt innspilltil
tiltaket i rapportensom omhandlerRegionkontoret.

Alle høringsuttalelserfinnessom vedleggi saken.Her gjengisi stikkordsform
hovedtrekki uttalelsenepå overordnanivå (innspilltil det enkeltetiltaker ikke
tatt med);

Fra Kvænangenkommune:
Kommunenei Nord-Tromshar mangeforskjelligeutfordringer,derforvil
hver kommunenoengangerha ulikemeningerom hvilkeområderdet er
hensiktsmessigå samarbeidepå
Ser viktighetenog betydningenav et konstruktivtsamarbeidpå flere
områder
Samarbeidetfungererrelativtgodtpå de fleste områder,menspå enkelte
andreer det rom for forbedringer
Utfordringi forholdtil samarbeidet;lokaliseringav arbeidsplasser
(ringvirkninger;kompetanse,tilflytting,rammeoverføringer)
Hvordankan en fordelede interkommunalearbeidsplassenepå en bedre
måte og finne en mer rettferdigøkonomiskfordelingsnøkkel?
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Ønskerå være egenkommunei framtiden,og serpå interkommunalt
samarbeidsom viktigfor et godt tjenestetilbud

Fra Nordreisakommune:
En regionalstrategiskplanbør byggepå lokaleprosesseri hverkommune
(kommuneplanerog næringsplaner)
Forslårat det skal lagesmestmuligfelleskostnadsfordelingsnøkkelfor
alle samarbeidene.Pr i dag er det mangemåterå fordelekostnadenepå
Uttalerat vi må prioriterede interkommunalesamarbeidenevi har,
evaluereog gjørede bedrefør det settesi gang arbeidinnenhelt nye
fagområder

Fra Skjervøykommune:
Ser ikke at en videreoppbyggingav et regionaltstyresystemer riktig
Regionstenkingamå ha en sterkerepolitiskforankringi den enkelte
kommuneog en mer solidplattform
Stramkommuneøkonomisetterklaregrenser
Usikkerheti framtidanår detgjelderforvaltningsnivåog
kommunesammenslåing
Menerat en videreføringav dagenssystemder man samarbeiderutfra
behovetom spesialisertkompetanseeller økonomiskgevinster vegenå gå

Fra Kåfjordkommune:
Slutterseg til beskrivelseni rapporten
Stillerseg positivetil å videreutviklesamarbeidepå de flesteområderi
regionenog vil fremmeforslagtil nye samarbeidsområder

Fra Storfjord kommune:
Kommunenei Nord-Tromshar flere like utfordringer,men ogsåmange
ulikeutfordringer.Kommunenevil ved flere anledningerha ulike
meningerom hvilkeområderdet er mest hensiktsmessigå samarbeideom
Positivetil interkommunaltsamarbeidog ser betydningenav å ha et
konstruktivtsamarbeidpå flere områder
Det interkommunalesamarbeidetfungererrelativtgodtpå de fleste
områdene
Utfordringerknyttettil kompetansebåde med hensyntil internkompetanse
og byggingav størrekompetansemiljø
Ved samlokaliseringog byggingav kompetansemiljøi en kommunevil
dettemedførereduserttilgangog størreavstandtil personellmed
kompetansefor andrekommuner.Viktigå ha fokuspå fordelingav ulike
kompetansemiljømellomalle kommunenei regionen.Vil skapeen større
gjensidigavhengighetfor konstruktivtsamarbeid
Et sentraltforholdved videreinterkommunaltsamarbeider fordelingav
arbeidsplasserog kompetanse.Hvordanfordelede interkommunale
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77/
arbeidsplassenepå en hensiktsmessigog rettferdigmåte—sett i forholdtil
den summenhver kommunebetaler inn i samarbeidet?

Fra Lyngenkommune:
Ser behovetfor en overordnanærings-og utviklingsplan.For at dette skal
forankresi hverkommuneer det viktigat dettegjøresinternti
kommuneneog ikke av eksterne
Viktig å være tydeligpå mandatog lokalforankring,både administrativt
og politisk (planområdet)
Kan se på samarbeidsformerpå flereprimæroppgaver,men at de
overordnedeoppgavenemå holdes innenforhverkommune
En rettferdigfordelingav ressursenetil det interkommunalesamarbeidet
må sikres,og dettekreverat noen har oversiktoverdisseoppgavene

Fra skolesjefenei Nord-Troms:
Har gitt innspilltil pkt 8.10vedrRegionkontoreti Nord-Troms

Vurdering: 

Arbeidsutvalgeti regionrådethar i møte 14.08.13diskuterthvordanvi skal legge
opp det viderearbeideti dennesaken.Arbeidsutvalgetvelgerå starteden
videreprosessenmedfokuspå tydeliggjøringav hva vi skal samarbeideom og
hvordan vi skal samarbeide.Dettebegrunnesmed at flere kommunerhar
lagt vektpå lokaliseringav arbeidsplasserog økonomiskfordelingsnøkkel
som viktigeelementeri høringsrunden.

Når regionrådethar avklartrammenefor «hvaog hvordan»vi skal samarbeidei
regionenkan vi adresserehøringsinnspillenepå de ulike tiltakenetil rett mottaker,
og vi kan dersom«Nord-TromsStrategier2007-2016»skal revideres,ta med
innspilltil tiltak i reviderthandlingsplan.

HVA skal vi samarbeide om?
I selskapsavtalen(vedtektene)til Nord-TromsRegionrådDA (NTRR)er
overordnetmål og samarbeidsområdenebeskrevet;

Formål:
Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan
som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer
regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

Hovedmålsetting:
REGIONRÅDET SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE ORGAN, OG
JOBBE AKTIVT FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR UTVIKLING
AV NORD-TROMS-REGIONEN

Dette kan bl.a. skje ved å:
11
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samordne eksisterende interkommunale samarbeidsforetak under felles politisk
styre,
utvikle eksisterende samarbeidsforetak som egne resultatområder,
utvikle nye sanzarbeidsområder i tråd med eiernes Ønsker;
ivareta eiernes interesser m.h.t.
samordnet strategisk næringsplanlegging,
regional samordnet planlegging innenfor kommunikasjon, helse/sosial, skole
o.s.v.,
samordnet kulturutvikling,
samordnet pedagogisk utviklings- og servicetilbud,
samarbeid omfelles stillinger og/eller tiltak innenfor ansvarsområder hvor dette
kan medvirke til mer effektiv offentlig service.
regionalt samarbeid i samferdselssaker.
andre saker avfelles interesse.

Som det går fram av disse kulepunktene kan regionrådet både arbeide med
interkommunalt samarbeid og regionalt utviklingsarbeid. I gjeldende «Nord-
Troms Strategier 2007-2016» tillegges også regionrådet begge typer oppgaver
gjennom de 5 vedtatte innsatsområdene;

kompetanse
nyskapning og utvikling i næringslivet
infrastruktur
tjenestetilbud
profilering/markedsføring

Siden fiere av høringsinnspillene både peker på samarbeid om tjenesteproduksjon
og mere utviklingsorienterte oppgaver (bl.a kompetanseutvikling), kan det være
fornuftig å starte med å diskutere regionrådetsrolle,med basis i skille mellom
regionalt utviklingsarbeid og interkommunalt samarbeid:

Re 'onalt samarbeider e entli to tin RU o IK

Samarbeidom tiltak som er motivertut fra et ønske
om å ivaretaden helhetligeutviklingai regionen

(befolkningsutvikling,næringsutvikling,
un domssituasjonen,re ionensomdømmeetc)

Samarbeidder kommuneneer sværtavhengigav
andreparter(næringslivfrivilligsektor,o.a.) for å

lykkes
Primærtutviklin sorientert

Samarbeidom tiltak somer motivertut fra ønskeom
kostnadsreduksjon,fagligmiljø,brukertilfredshet,

etc i kommunalvirksomhet

Samarbeidom kommunaltjenesteproduksjon
og/ellerforvaltning/administrasjon

Primærtdriftsorientert

Aktuellespørsmåltil diskusjon:
hva skalregionrådetsrollevære?(Utviklingsaktør?Koordinator
for interkommunaltsamarbeid?Begge?)
hva skal vi samarbeideom? (innsatsområder)

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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HVORDAN skal vi samarbeide?
Lokaliseringav arbeidsplasser,byggingav kompetansemiljøsamtøkonomiske
fordelingsnøklerer temade flestekommunenepekerpå i sinehøringsuttalelser
som sentraleå diskuterefor det videresamarbeidet.

Somet bakteppefor dennediskusjonenkan vi ta utgangspunkti gjeldende
samarbeidsavtalesom mer i detaljbeskriversamarbeidetsinnhold,samarbeids-
måte,konflikthåndteringmm. Samarbeidsavtalener et tilleggtil
selskapsavtalenfor Nord-TromsRegionråd.

Samarbeidsavtalenbestår av følgendehoveddeler(vedlegg);
Bestemmelservedrørendeselskapetsdrift (forretningsordenog
kompetanserådsforsamling,representantskapog hovedstyre,
resultatområder,fellestiltak,underutvalg,driftstilskuddog utfyllende
bestemmelser)
Samarbeidsregulerendebestemmelser

Retningslinjerfor utarbeidelseog endringav samarbeidsavtalen
Retningslinjerfor representantskapsmøtetsom vedtar
samarbeidsavtalen
Prinsipperfor lokaliseringav virksomheter
Om samarbeidinterntog utad
øvrige samarbeidsprinsipperog prosedyrerfor håndteringav
konflikter

I del I av samarbeidsavtalenfinnervi tema som matchertemai
høringsinnspillene(hvemskal fatte vedtakom tiltak,og fordelingsnøkkel);

H Fellestiltak
Med fellestiltak forstås oppgaver selskapet arbeider med etter vedtak i kommunene,
representantskapet eller hovedstyret, og hvor de aktuelle samarbeidspartnere har avtalt og
vedtatt en kostnadsfordeling.

Representantskapet kan med alminnelig flertall vedta at selskapet kan påta seg å organisere og
iverksette nye fellestiltak mellom 2 eller flere eierkommuner. Dette kan skje etter at det er
gjennomført en prøveperiode på minimum ett årfor fellestiltaket, og dersom erfaringene viser
at virksomheten blir permanent.

Hvert permanente fellestiltak skal organiseres som et resultatområde, og det skal utarbeides
bestemmelser vedrørende:
- hvem som deltar,
- hva fellestiltaket orqfatter,
- kostnadsfordeling,
- fellestiltakets drift og administrasjon,
- evt. andre forhold.

j Driftstilskudd
Kommunenes tilskudd til drift av selskapet fordeles på kommunene etter nærmere avtale
mellom kommunene.
For tiden gjelder følgende fordeling:
• 40 % av rammen fordeles likt mellom kommunene

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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60 %fordeles etter folketall 01.01. foregående år

Del II i samarbeidsavtalenregulerersamarbeidet.Her velgersaksbehandlerå
referereprinsippenefor lokalisering(næringslivog offentligservice)i avtalen
sidenflere kommunerberørerlokaliseringav arbeidsplasserog
kompetansemiljøi sine innspill;

3 Prinsi er or lokaliserin av virksomheter
I forbindelse rned innsatsområdet "Utvikling av næringslivet i regionen", skal følgende
prinsipper gjelde mellom kommunene i Nord-Troms-samarbeidet:
For å motvirke at eksterne etablerere tvinger kommunene inn i en "overbudspolitikk" når det
gjelder lokalisering av privat virksomhet, plikter kommunene å holde hverandre orientert om
slike henvendelser.
Det er ikke opp til Nord-Troms Regionråd å tilrå hvor etablering av næringsvirksomhet skal
finne sted. Initiativtakeren(e) må selv - på bedriftsøkonomisk grunnlag - avgjøre hvor i
regionen han/hun vil lokalisere bedriften.
Ved yting av lån/tilskudd til eksisterende eller nye bedrifter, bør kommunene som et av
vurderingskriteriene ta hensyn til eksistensgrunnlaget for eksisterende bedrifter av samme type
i regionen.
Kommunenes representanter i selskapets organer skal arbeide for næringsulvikling i regionen
etter følgende forståelse:
Næringsutvikling er å bearbeide rammebetingelser for næringsvirksomhet, med utgangspunkt i
strategiske næringsplaner der både næringsliv og kommuner deltar. Med rammebetingelser
forstås regionale infrastruktur og andre vilkår.

I forbindelse med innsatsområdet "Utvikling av offentlig service i regionen", skal følgende
prinsipper gjelde mellom kommunene i Nord-Troms-samarbeidet:
Offentlig service, som skal dekke hele regionen, bor lokaliseres til regionsenteret Storslett.
Maritime servicefiinksjoner bør lokaliseres til Skjervøy.

de tilfeller der den type service det gjelder, har etablerte fagmiljøer utenfor regionsenteret,
kan lokaliseringen skje til kommunen(e) som har det etablerte fagmiljøet.
I de tiffeller der forslag fremmes om etablering av offentlig service, som ikke finnes i regionen,
bor vedkommende service iverksettes i den kommune som forslaget kommer fra, dersom ikke
kommunen eller initiativtakerne selv ser andre steder i regionen som mer relevant for lokali-
sering.
I de tiffeller hvor det er ønskelig å utvikle et kommunesenter gjennom å etablere et nytt
fagmiljø, kan lokalisering kanaliseres dit, jfr neste punkt.
Hver kommune i Nord-Troms-samarbeidet må på eget grunnlag avgjøre hvilke fortrinn de har,
og i det regionale samarbeide aktivt få fram hva de ønsker av bistand fra selskapet for å utvikle
egne fortrinn/mål innen offentlig service.
Kommunenes representanter i selskapets organer skal arbeide for utvikling av offentlig service
etter følgende forståelse:
Utvikling av offentlig service er å tilpasse regionens offentlige service etter kommunenes
politiske mål og innbyggernes behov.

Aktuelle spørsmål til diskusjon:
Hvem bør fatte vedtak om samarbeidstiltak? (representantskap,
styre, rådmannsutvalg?)
Hvilken fordelingsnøkkel skal benyttes? —skal det være lik
fordelingsnøkkel for alle interkommunale samarbeidstiltak?
(tjenesteproduksjon, prosjekter/utviklingsrelaterte oppgaver,
samarbeid gjennom selskap?)

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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samarbeidsavtalenpå dettepunktet?

Saken presenteres med de overnevnte spørsmålene «hva og hvordan
samarbeide?» til diskusjon i styret og rådmannsutvalget.

Forsla til vedtak fremmet i m tet:
Rådmannsutvalget følger opp saken med en utredning som beskriver de
økonomiske konsekvensene av å samlokalisere tjenester/oppgaver (for
eksempel det interkommunale plankontoret). Utredningen presenteres i
regionrådsmøte i oktober 2013.

Vedtak: forslagtil vedtakfremmeti møtetble enstemmigbifalt.

Sak 20/13 Brev til UNN vedrsykestuesengeri Nord-Troms
Saksdokumenter:

Tidligere uttalelser fra regionrådet og fylkeskommunen
Brev fra Helse Nord av 01.03.13

Bakgrunn:

Saken gjelder finansiering av sykestuesenger i de 4 nordligste kommunene i
Troms etter samme ordning som sykestuene i Finnmark. Nord-Troms har vært
en del av samme ordning som Finnmark begrunnet med at utfordringene og
behovene er like i hele regionen. Sykestuene i Finnmark er sikret finansiering
av dagens sykestuestruktur fram til 2016 gjennom en samfinansiering mellom
Helse Finnmark HF, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet (HOS).

F 1 ende aks'ons ru e er nedsatt av re ionrådet for å arbeide med saka:
Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Knut Berglund, Nordreisa
Lise Roman, Skjervøy
Berit deltar som sekretær ved behov.

Oversikt over mile æler i arbeidet så lan t i 2013.
10.januar —regionrådet har lunsjmøte i Tromsø —blir enige om at Bjørn Inge
kontakter HOS for møte vedr saka
29. januar —saken følges opp på regionrådsmøte i Skibotn —Bjørn Inge
orienterer om avtalt møte med HOD 31.01.13
31. januar —møte med statssekretær Kjell Erik øie i HOD.Fra regionrådet
deltok saksordfører Bjørn-Inge Mo og kommuneoverlege Knut-Ivar Berglund.
I møtet ble det fremsatt ønske fra HODom at kommunene i Nord-Troms i
samarbeid med Helse Nord RHFutarbeider en felles uttalelse til departementet
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der man begrunner sykestuenes betydning som en del av helsetjenesten til
befolkningen i Nord-Troms regionen.

1. februar —regionrådet ved BerglundÆjellberg kontaktet Helse Nord RHF og
ba om et snarlig møte med administrativ leder og styreleder.

4. februar —brev til HOD fra regionrådet for å «bekrefte» utfordringene med
sykestuefinansieringen
20. februar —aksjonsgruppa møter Helse Nord i Bodø
1. mars —brev fra Helse Nord, hvor de bekrefter å gå inn med kr 200.000 årlig
pr sykestueseng, det samme beløp som gis til sykestuesengene i Finnmark
August —det ligger an til at HOD ikke vil bevilge midler til sykestuesengene i
Nord-Troms.

Skjervøy kommune har jobbet med saken i vår/sommer og foreslår at
regionrådet sender brev til Universitetssykehuset Nord-Norge ved direktøren,
med følgende brevtekst;

«Vedrørende sykestuesenger i Nord-Troms
Nord-Troms Regionråd har siden 2012 arbeidet med åfå finansieringa av sykestuesengene i
Nord-Troms på plass. I brev fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin til Nord-
Troms kommunene, datert 09.10.12, heter det: «Tilskuddsordningen fra UNN vil endres/
avvikles dersom kommunene i Nord-Troms kommer inn under samme finansieringsordning
som kommunene i Finnmark. Dersom kommunene i Nord-Troms ikke får en tilsvarende
finansiering som kommunene i Finnmark for sine sykestueplasset; vil UNN i løpet av 2013
måtte vurdere videre støtte iforhold til omfang og innretning.»

Nå er situasjonen slik at Helse Nord RHF går inn med kr 200 000 pr seng —uansett om det
kommer finansering fra helse- og omsorgsdepartementet eller ikke. Det ligger ikke an til at det
bevilges midler fra departementet. Nord-Troms Regionråd ber detfor UNN på nytt vurdere
videre støtte til sykestuesenger —slik det fremholdes i nevnte brev.»

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget fra Skjervøy kommune
om å sende brev til UNN vedrørende sykestuesengene i Nord-Troms med
overnevnte brevtekst.

Vedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak 21/13 Opprettelseav Newton-romi Nord-Troms
Saksdokumenter: prosjektskisse —Newtonrom i Kystens Kompetansesenter

Skjervøy kommune ved formannskapet har bedt om støtte til et prosjekt for
opprettelse av Newtonrom i Nord-Troms, slik at det kan søkes om
prosjektmidler fra Troms fylkeskommune.

11~
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Prosjektet skal arbeide for å etablere to Newton-rom knytta til KKS (Kystens
kompetansesenter). Rommene skal være regionale opplæringssteder for
kystbaserte næringer som havbruk/sjømatproduksjon/reiseliv og offshore/olje-
gass. Dette innebærer kartlegging av muligheter, investeringskostnader og

behov.

Ordfører og rådmann fra Skjervøy presenterer saken i møte.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd støtter etableringen av Newtonrom i Nord-Troms
lokalisert til Kystens Kompetansesenter på Skjervøy.

Vedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak22/13 Høring—NOU2013:9Ett politi—rustettil å møtefremtidensutfordringer
Saksdokumenter: utredningen kan leses på;
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-
9.html?id=730815

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt NOU 2013:9 «Ett politi —rustet
til å møte fremtidens utfordringer» på høring med frist 1. oktober 2013.

Utredningen er avgitt av et eget utvalg oppnevnt av departementet med mandat
å gjennomføre en politianalyse, som skal danne grunnlaget for en langsiktig
plan for videreutvikling av etaten. Analysen skulle peke på forslag til
forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsning og
mer effektiv ressursbruk i politiet.

Utvalgets forslag:

Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og
grenseoverskridende kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der
befolkningen bor. For å utvikle et politi som kan møte fremtidens behov
anbefaler utvalget at det gjennomføres to reformer i norsk politi; en
strukturreform og en kvalitetsreform.

Strukturreformen har som formål å frigjøre ressurser til løsning av
kjerneoppgavene og legge forutsetninger for et kompetent og robust
lokalt politi samt robuste fagmiljøer og spesialister regionalt og
nasjonalt. Strukturreformen omfatter forslag om endringer i politiets
oppgavesett og en ny struktur og organisering av politiet.
Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og
effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling.
Kvalitetsreformen vil omfatte forbedringer i styring og
ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner.
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Vurdering:

Arbeidsutvalget i regionrådet har i sitt møte 13. august diskutert denne saken,
og mener strukturreformen er den som berører oss mest i distriktene. Med
utvalgets forslag om færre og større politidistrikter, med Nord-Norge som ett
distrikt blir situasjonen vedrørende beredskap og utrykningstid sentralt.

Arbeidsutvalget vil foreslå overfor styret i regionrådet at man sender uttalelsen
som ble utarbeidet i 2012 vedrørende «lensmannskontorer i Nord-Troms» med
fokus på beredskap i vår region med lange avstander og lang utrykningstid som
et høringsinnspill til NOU 2013:9.

Forsla til uttalelse:
Nord-Troms Regionråd anser det som særdeles viktig at regjeringen
fastsetter en maksimal utrykningstid som må være den samme om man
bor i sentrale strøk eller i distrikts-Norge. I Troms må det etableres et
samarbeid mellom politi og forsvar, slik at forsvarets helikopter som er
stasjonert på Bardufoss kan benyttes av politiet i akutte situasjoner.»
Forsla til n tt unkt 2 fremmet i m te:
Nord-Troms Regionråd vil også understreke viktigheten av å
opprettholde tjenestetilbudet i distriktene, i tillegg til å beholde de få
statlige arbeidsplasser vi har i Nord-Troms.

Vedtak: forslag til uttalelse med nytt punkt 2 ble enstemmig bifalt.

Sak 23/13 Etablering av oppfølgingsteam for unge lovbrytere i kommunene i
Nord-Troms
Saksdokumenter: henvendelse fra leder av oppfølgingsteam konfliktrådet i
Troms, med mandat for oppfølgingsteamet og organisasjonskart

Nord-Troms Regionråd har mottatt en henvendelse fra oppfølgingsteam
konfliktrådet i Troms vedrørende etablering av oppfølgingsteam for unge
lovbrytere i kommunene i Nord-Troms.

Oppfølgingsteam er en alternativ straffereaksjon til ungdom mellom 15 og 18
år som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Hovedmålet med
oppfølgingsteam rundt den enkelte ungdom er å stoppe en kriminell løpebane
og bidra til positiv utvikling gjennom forpliktende tverretatlig samarbeid på
ulike forvaltningsnivå. Etablering av oppfølgingsteam er initiert av
Justisdepartementet.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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Oppfølgingsteamfor unge lovbryteredriftesav Konfliktrådeti Troms,og har
et tett samarbeidsmedpoliti/lensmannskontor,samt øvrigeinstansersom
jobber medmålgruppen.

Oppfølgingsteamer etablerti Tromsøog i regionMidt-Troms,og nå starter
etableringeni Nord-Troms.Konfliktrådetber om at Nord-TromsRegionråd
oppnevneren representantpå vegneav de 6 eierkommuneneinn i
ressursgruppatil oppfølgingsteamet.Fra de to andreregionenei Tromser det
oppnevnten rådmann.

Ressursgruppamøtes2 gangerpr år og er forankretpå ledernivåi Troms
politidistrikt.

Arbeidsutvalgeti regionrådetleggersakenfram til diskusjonuten innstilling.

Forsla til vedtakfremmeti m tet:
Nord-TromsRegionrådoppnevnerrådmannEinarPedersensomrepresentant
til ressursgruppatil oppfølgingsteamfor unge lovbryterei kommunenei Nord-
Troms.

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

Sak 24/13 FilmCamp i Midt-Troms som fylkesregionalt fyrtårn!
Saksdokumenter:henvendelsefra Midt-TromsRegionråd:«FilmCampmå bli
et fylkesregionaltfyrtårn!»

Forslaa til vedtakfremmeti m tet:
Nord-TromsRegionrådser positivtpå utspilletfra Midt-Tromsregionråd,og
støtterFilmCampi Midt-Tromssomfylkesregionaltfyrtårn.

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

Sak 25/13 Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd:
En mørkeblå regjering vil være ødeleggende for utviklinga av Nord-
Norge!

Nord-TromsRegionrådhar sommål å jobbe for bedrerammebetingelserfor en
positivutviklingav Nord-Troms.På bakgrunnav dettevil vi frarådevelgerei
vår regionå støtteHøyreog Fremskrittspartiet.En mørkeblåregjeringvil bety
at de kommunaletjenestetilbudvil byggesnedpå grunn at de økonomiske
rammenevil omfordelesfra små distriktskommuneri Nord-Troms.Bærumvil
være en av budsjettvinnerne.
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Fjerning av de regionale utviklingsmidler vil bety at tilrettelegging av ny
infrastruktur vil bli en umulig oppgave for distriktskommuner i Nord-Norge.
En fjerning av leveringsforpliktelser for trålerflåten vil være å fjerne grunnlaget
for bosetting i kystsamfunn i hele landsdelen. Dette vil bety tidenes største
utflytting av ressurser fra Nord-Norge og til Vestlandet. Høyre og
Fremskrittspartiets landbrukspolitikk med store kutt i støtten til landbruket vil
bety at distriktslandbruket vil bli rasert.

Nord-Troms kommunene og våre innbyggere vil være best tjent med at en også
etter valget får en regjering der disse rammebetingelsene videreføres. På denne
bakgrunn oppfordrer vi våre innbyggere til å stemme på et slikt alternativ ved
stortingsvalget!

Saksordfører: Jan Helge Jensen

0 f 1 in ssaker:

StatusNord-TromsStudiesenter—oppfølging av vedtatte strategier
Orientering om de 9 strategiske uordringene som styringsgruppa har utmeislet i et
eget seminar 23.04.13

Videre planprosess for utarbeidelse av strategi- og handlingsplan 2014-2016;

7. oktober 2013 styringsgruppa vedtar forslag

29. oktober 2013 forslag legges fram til høring i regionrådsmøte

Desember 2013 bearbeiding av høringsinnspill i styringsgruppernøte

Januar 2013 vedtak i regionrådsmøte

Statusomdømmeprosjekteti Nord-Troms—filmer
Rådmannsutvalget vil ta tak i omdømmeprosjektet i neste rådmannsmøte for å gi
mere kraft og synlighet til arbeidet.
Kommentarer til NT-filmen;

Passe lang

Kort og moderne

Må legges på hjemmesidene til kommunene

Må lages en engelsk variant
Kommentar til film livslang læring;

Er vi i nærheten av det som beskrives?
Vi må levere det som påstås ifilmen
Er dette et riktig bilde av utemiljøene til barnehagene?
Vi må ha et bevisst forhold til det vi sier
Hver kommune må ta dette hjem og sjekke ut om «bildet» stemmer
Vurder lengden på filmen

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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Kommentar til film om helseløpet;

For lang —kutt ut det som er generelt, som man finner i alle kommuner/det som
gjelder alle

Mangler folkehelsearbeid/forebygging —her kan man bruke
naturbilder/trimkasser/10 på topp

I tillegg kan man gjerne ta med satsing på 7-milssteget, barn og unge/livslang
helse (Ellen-Beate eller May-Tove kan bidra fra Storfjord)

Status—arbeidmed strekningsstrategiNord-Troms
Sigmund Steinnes følger opp og avtaler møte i det oppnevnte arbeidsutvalget

Status—programarbeidForskningsdagenei Nord-Troms
Uke 39 tema hav og vann

Foreløpig program utdelt i møte

Diskusjonssaker:

«Nyttfra kommunene»—hver enkelt ordfører orienterer (ca 5 min) om aktuelle saker som
skjer i egen kommune

Kvænangen;fokus på å få opp folketallet og synliggjøre dette utad. Mere liv og røre
i bygda. Omdømmeprosjektet viktig. Næringshagen i Sørstraumen kommer på plass.
Plan for boligbygging i flere bygder (utleie)—flytta miljøstasjon mer sentralt,
vaskeritjeneste også for befolkningen, ny barnehage, prosjektering av ny
ungdomsskole og idrettshall. Flere tiltak for å øke attraktivitet —skal gå inn med
tilskudd for bygging av boliger utenfor boligfelt, innføre kontantstøtte for unger
mellom 0-12 mnd, som ikke skal i barnehage. Utfordringer; samferdsel, men har fått
ny kollektivrute (buss) til Alta. Prøver å snu den negative tankegangen og klare å
synliggjøre de tiltak som settes i gang. Fiskemottak i Segelvik —bygging starter i
september.

Lyngen;er i sluttspurten med arealplan i kommunen. Barents Resque tar mye fokus;
13. sept stor gratiskonsert for ungdom. I Koppangen jobbes det med forebygging.
Opplever nedgang i folketallet —nå under 3000. Skal rive det gamle kommunehuset.
Holder på med ny barnehage i gamle Oksvik skole. Boligområde på Svensby er i
sluttfasen for ferdigstillelse. Ny strategi for Furuflaten 2020, næringspark under
planlegging. Pollfjelltunnelen —600 m ferdig, ikke midler til ferdigstillelse. Bredband
til Koppangen.

Kåfjord;omsorgsboliger, ny ungdomsskole, sentrumsplan Manndalen, utbygging av
hyttefelt i Kåfjorddalen, Løkvoll 3 —vært en lang prosess. Jobba med stor omstilling
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internt i kommunen, fokus på budsjettdisiplin, vært gjort en god jobb.

Skjervøy; skjer mye på bedriftsetableringssiden, utvidelse av smolt-produksjon, å
være sjømathovedstad er viktig for kommunen. Oppdretterne samarbeider om
slakting, dette er positivt. Mørenot ekspanderer på Skjervøy. Utfordring med
boligbygging —behov for å gjøre noe, sjekker ulike muligheter. Utfordring med
samferdsel; hurtigbåtruta. Kollaps i datanettverket i kommunen —hva kan forventes
av IT-samarbeidet i regionen?

Nordreisa; arealplan på høring, arbeider med Halti II, ny ungdomsskole klar i
oktober, tunnelmasser fra Reisafjellet skal brukes til ny kai i Sørkjosen - begynner å
jobbe med tunnelen gjennom Reisafjellet i høst. økning i befolkning.
Omorganisering i kommunen, ny struktur. Nybygg rederi —fiskefor. Behov for ny
kai. Behov for flere barnehageplasser —opptak flere ganger i året er nå innført.

Storfjord; utfordring med kommuneøkonomien, boligutfordringer —planer om bruke
«Hamarøymodellen» for å få flere boliger, Barents Resque —krever mye. Er en
kultur- og aktivitetskommune —UKM, skyting, terrengsykling, krigsminner,
sykkelturisme en mulighet til større satsing. Arbeider med sentrumsplan i Skibotn,
småkraftverk, større kraftverk, vindmøllepark. Folketall gikk tilbake i 2013.

RUST —ungdomssatsingen har startet diskusjon om et mulig samarbeid med
ungdomssatsingen i Tromsø-områdets regionråd gjennom et «hybelprosjekt». Her tenkes et
samarbeid for å sjekke ut behov og muligheter for å bedre situasjonen for «våre elever» fra
Nord-Troms på videregående skole som må bo på hybel på skolestedet. Orientering ved Berit
Fjellberg

Dette er en viktig sak åfølge opp —og sette fokus på

Også sette fokus på vertskommuneforpliktelsene

Bør det opprettes et «godkjenningsorgan» for de som leier ut hybler? (kvalitet,
boforhold, sikkerhet o.l.)

Hybelforberedende kurs for 10 kl er en god ide som må arbeides videre med.

Bruk av spesialundervisning i Nord-Troms —hvordan ta tak i utfordringen?
Spesped - utfordring i Nord-Troms;
NT ligger langt over snittet nasjonalt og på fylkesnivå i ant elever som får
spesialpedagogisk tilbud, mens ant timer er relativt få pr elev. Ny forskning fra KS
viser også at «en gang spesialelev, alltid spesialelev» - det er vanskelig å komme «ut»
av systemet, det varer gjerne gjennom hele skoleløpet. I rapporten «Interkommunalt
samarbeid i Nord-Troms» estimeres et «overforbruk» i NT i forhold til snittet i Troms
på ca 8 mill pr år.
Forslag videre oppfølging;

høringsinnspill fra kommunene til rapporten om interkommunalt samarbeid
behandles
Rådmenn resenterer status og hvordan det 'obbes i egen kommune med
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saken —diskusjon om videre løp
Høsten: dersom enighet på møte —eget seminar med spesped som tema
(skolesjefer, rektorer, PP-tjenester, Statped, KS osv...)

Fra møtet i regionrådet;
Flere av kommunene har tatt tak i utfordringen og det jobbes på flere ulike måter

Stryn- modellen er et godt eksempel på hvordan man kan arbeide med disse tema

Kåfjord og Skjervøy deltar i skoleutviklingssatsingen i regi av KS —anbefaler dette til
de andre kommunene

Det er viktig å sette klare mål og hafokus på 1. —4. trinn i dette arbeidet

Saken følges opp i den enkelte kommune.

Arbeidslivsdagen i Tromsø 12. september —planlegging og samordning av stand fra Nord-
Troms
Oppfølging:

Behov for å synliggjøre hva vi har felles i regionen.

Se hvordan vi kan fremme Nord-Troms samla. Opptre som region i lag- praktisk
gjennomføring

Virkemidler i tiltakssonen —felles profilering?

Hva kommer vi til å gjøre iframtida? Hvilket behov har min kommune iframtida?

Ordførerne deltar.

Statoil ønsker å besøke leverandørindustrien i Nord-Troms.
Orientering ved ordfører Torgeir Johnsen

Aktuell dato: 9.oktober 2013

Info om det planlagte orienteringsmøte på Skjervøy denne dato.

Regionalpark Nord-Troms, en mulig utviklingsstrategi? Orientering ved daglig leder Berit
Fjellberg
Diskusjon om hvordan man kan gå videre;

En satsing videre krever godforankring.

Regionrådet er positive til å utvikle dette prosjektet

Prosjektplanen må arbeides videre med for å bedre beskrivelsen av mål og innhold
og gjennomføring.

Møtet hevet kl 1600

Rett protokollutskrift bevitnes
Spildra 26.08.2013

Berit Fjellberg
Referent
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Nordreisa kommune

v/Ordfører

Deres ref. NS Vår ref. 2013/ Dato. 07.10.2013

økt driftsmidler til Nord-Troms Museum

Nord-Troms Museum ble innvilget økte driftsmidler fra Kulturdepartementet i 2011, med

virkning fra 2013. Med bakgrunn i forberedelse til innflytting i Halti Il. Dette ble lagt frem for

eierne på Regionrådsmøte på Lyngseidet 31. januar 2012.

Begrunnelsen for økningen er museets husleie og drift som leietaker i Halti

Ifølge vedlagt eieravtale er museets totale driftsmidler fordelt med 60% fra staten og 20%

fra Troms Fylkeskommune og de siste 20% er fordelt på de 6 kommunene i Nord-Troms.

Med utgangspunkt i eiernes avtale skal kommunene bidra med økte driftsmidler på kr:

300 000 fra 2013. Den interne fordeling vil følge etter bestemmelse fra eierne i selskapet fra

2013.

De økonomiske driftsmidler som bevilges hvert år fra kommunene i Nord-Troms er pr. i dag

ikke prisindeksregulert. Nord-Troms Museum har som mål at driften skal være forutsigbar. Vi

ber derfor om at kommunene prisindeksregulerer driftstilskuddet med 5% fra 2014.
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Med hilsen

Nina Einevoll Strøm

Daglig leder

Nor d-Troms Museum

t. 97558334

nina@ntrm.no
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Nord-Troms Museum
KVÆNANGEN NORDREISA SKJERVØY KAFJORD STORFJORD . LYNGEN

Deres ref. Dato. 13.12..2012
NES Vår ref. 2012' 


Aksjonæravtale

Aksjonærene forplikter seg til å opprettholde avtalen om tilskudd til Nord- Troms
Museum AS. Denne går ut på at fordelingen av årlig driftstilskudd 60/40
opprettholdes.

Kulturdepartementet 60%
Troms Fylkeskommune 20%
Nord-Troms kommunene/Aksjonærene fordelt 20%

nderskrift:

( nderskri ft:

*
Ure-;,e (415.2 'WI elefun 9" 55 3(1 ±- 1-defak,. "" -6 4i .36

f.mai
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Sametingsvalget 2013

Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalg

Komm une: Nordreisa

Fylke: Troms Romsa

År: 2013

A Administrative forhold

Al Samevalgstyret

Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Telefon.:

Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer)

Navn Funksjon

Jakobsen Lidvart Leder

Wahlgren Halvar Nestleder

Kristiansen Gerd Medlem

Karlsen John Medlem

Hestdal Sigrund Medlem

Eva nger Øyvind Medlem

Dyrstad Ola Medlem

Sagelv Geir Varamedlem

Johansen Leif Christian Varamedlem

Olsen Terje Varamedlem

Hammari Ragnhild Varamedlem

Larsen Rikke Gausdal Varamedlem

Nyvoll Hilde Varamedlem

Musum Ida Bakkejord Varamedlem

Bjerkmo Trond Varamedlem

Kristiansen Aina Varamedlem

Pedersen Ole Morten Varamedlem

Bergset Olaug Varamedlem

Hansen Siv Elin Varamedlem

A2 Valgtinget

Stemrnekretser og tid

Navn på alle kretsene i kommunen:
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Krets Apningstid søndag Apningstid mandag

Uoppgitt




Storvik




10:00 - 20:00

Storslett 15:00 - 19:00 10:00 - 20:00

Kjelderen




10:00 - 20:00

Sørkjosen




10:00 - 20:00

Bakkeby




10:00 - 20:00

Rotsund




10:00 - 20:00

Havnnes




10:00 - 18:00

Straumfjord




10:00 - 20:00

Oksfjord




10:00 - 20:00
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Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer

D 1. 1lotau mottaue tornanosstermner
Antall stemmegivninger

Forkastet Godkjent

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli —9. august (tidlig-stemmegivn.) 0 1

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august 0 56

Antall brevstemmer utenriks 0 0

Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen
0 0

Sum mottatte forhåndsstemmer 0 57

Totalt antall 57

B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger

Forkastelser Innenriks Utenriks

Velger var ikke innført i Sametingets valgmanntall i kommunen §56(1) a) 0 0

Ikke mulig å identifisere velgeren §56(1) b) 0 0

Sternmegivningen ikke avgitt i rett tid §56(1) c) 0 0

Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker §56(1) d) 0 0

Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet §56(1) e) 0 0

Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning §56(1) f) 0 0

Sternrnegivningen kom for sent frem §56(1) g) 0 0

Sum forkastede forhåndsstemmegivninger 0 0

Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik B1.3 - Totalt antall) 57

Totalt antall forhåndsstemmegivninger 57
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B1.3 Opptalte stemmeseddelkonvolutter

Stemmeseddelkonvolutter behandlet senest fire timer før valglokalene stengte 55

Stemmeseddelkonvolutter behandlet etter valglokalene stengte, inkl sent innkomne 2

(skal være like B1.2 - Godkjente forhåndsstemmegivninger)
Totalt antall 57

B1.4 Merknad:
(Årsak til evt. differanse mellom B1.2 - godkjente forhåndsstemmegivninger og B1.3 - Totalt antall stemmeseddelkonvolutter)

B2 Foreløpig opptelling av forhåndstemmer

B2.1 Opptalt senest 4 timer før valglokalet stenger

B2.1.1 Behandlede forhåndsstemmesedler

Godkjente (skal være lik B2.1.2 - Totalt antall partifordelte stemmesedler) 34

Blan ke 1

Tvilsomme 0

Totalt 35

B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler

Parti Opptalte stemmesedler




Rettet Urettet Sum

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet 0 8 8

Nordkalottfolket 0 1 1

Norgga Såmiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund 0 4 4

Ovddådusbellodat/Fremskrittspartiet 0 10 10

Årja 0 2 2

Guovddååbellodat/Senterpartiet 0 5 5

Olgebellodat/Høyre 0 4 4

Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik B2.1.1) 0 34 34

B2.1.3 Merknad:

(Årsak til evt. differanse mellom B2.1.1 Godkjente forhåndsstemmesedler og B2.1.2 - Totalt antall partifordelte stemmesedler)
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82.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne)

B2.2.1 Behandlede forhåndsstemmesedler

Godkjente (skal være lik B2.2.2 - Totalt antall partifordelte stemmesedler) 21

Blari ke 1

Tvilsomme 0

Totalt 22

82.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler

Parti Opptalte stemmesedler




Rettet Urettet Sum

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet 0 7 7

Nordkalottfolket 0 1 1

Norgga Såmiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund 0 3 3

Ovcidadusbellodat/Fremskrittspartiet 0 6 6

Årja 0 1 1

Guovdda§bellodat/Senterpartiet 0 2 2

Olge§bellodat/Høyre 0 1 1

Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik B2.2.1) 0 21 21

B2.2.3 Merknad:
(Arsak til evt. differanse mellom B2.2.1 - Godkjente forhåndsstemmesedler og Totalt antall partifordelte stemmesedler)
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C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer

Cl Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser

Se vedlegg

C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene

Se vedlegg
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C3 Stemmegivninger - Valgting

C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag

Godkjent 1

Forkastet 0

Tota It 1

C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag

Velger ikke i kommunens manntall §57(1) a) 0

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §57(1) d) 0

Totalt 0

C3.3 Fremmede stemmegivninger

Godkjent 3

Forkastet 0

Totalt 3

C3.4 Forkastede fremmede stemmegivninger

Velger ikke i kommunens manntall §57(1) a) 0

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §57(1) d) 0

Totalt 0

C3.5 Merknad:
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C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret

C4.1 Antall valgtingstemmesedler i urne

Godkjente (skal være lik 04.2 - Totalt antall partifordelte stemmesedler) 71

Blanke 1

Tvilsomme 0

Totalt 72

C4.2 Partifordelte valgtingsstemmesedler i urne

Parti Opptalte stemmesedler




Rettet Urettet Sum

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet 0 18 18

Nordkalottfolket 0 4 4

Norgga Såmiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund 0 11 11

Ovddådusbellodat/Fremskrittspartiet 0 14 14

Årja 0 9 9

Guovdda-Sbellodat/Senterpartiet 0 12 12

Olgeåbellodat/Høyre 0 3 3

Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik C4.1) 0 71 71

C4.3 Antall fremmede stemmesedler

Godkjente (skal være lik 04.4 - Totalt antall partifordelte stemmesedler) 0

Blanke 0

Tvilsomme 0

Totalt 0

C4.4 Partifordelte fremmede stemmesedler

Parti Opptalte stemmesedler




Rettet Urettet Sum

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet 0 0 0

Nordkalottfolket 0 0 0

Norgga Såmiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund 0 0 0

Ovddadusbellodat/Fremskrittspartiet 0 0 0

Årja 0 0 0

GuovddaSbellodat/Senterpartiet 0 0 0

Olge'Sbellodat/Høyre 0 0 0

Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik C4.3) 0 0 0

C4.5 Antall stemmesedler i særskilt omslag
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Godkjente (skal være lik C4.6 - Totalt antall partifordelte stemmesedler i særskilt 0

Blan ke 0

Tvilsomme 0

Tota It 0

C4.6 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag

Parti Opptalte stemmesedler




Rettet Urettet Sum

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet 0 0 0

Nordkalottfolket 0 0 0

Norgga Såmiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund 0 0 0

Ovddådusbellodat/Fremskrittspartiet 0 0 0

Arja 0 0 0

Guovddååbellodat/Senterpartiet 0 0 0

Olge'Sbellodat/Høyre 0 0 0

Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik C4.6) 0 0 0

C4.7 Antall fremmede stemmesedler

Godkjente (skal være lik 04.8) 0

Blanke 0

Tvilsomme 0

Tota It 0

C4.8 Partifordelte stemmesedler - fremmede

Parti Opptalte stemmesedler




Rettet Urettet Sum

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet 0 0 0

Nordkalottfolket 0 0 0

Norgga Såmiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund 0 0 0

OvddådusbellodatlFremskrittspartiet 0 0 0

Arja 0 0 0

GuovddaSbellodat/Senterpartiet 0 0 0

Olge§bellodat/Høyre 0 0 0

Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik C4.7) 0 0 0
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03 Elektroniske stemmer

Det er ikke åpnet for e-valg i kommunen

04 Total oversikt

Parti Forhånd Elektroniske Valgting Total

Derriokratene i Norge 0 - 0 0

De Kristne 0 - 0 0

Venstre 0




0 0

Frernskrittspartiet 0 - 0 0

Arbe iderpartiet 0 - 0 0

Kystpartiet
_

- 0 0

Kristelig Folkeparti 0 - 0 0

Miljøpartiet De Grønne 0 - 0 0

Høyre 0 - 0 0

Rødt 0 - 0 0

Norges Kommunistiske PartV 0 - 0 0

Kristent Samlingsparti 0




0 0

Piratpartiet 0 - 0 0

Senterparti 0 - 0 0

Sosi - . tisk Venstreparti 0 - 0 0

, talt antall partifordelte stemmesedler 0 - 0 0

Underskrifter:

Dato:

Leder:

Øvrige medlemmer:
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Stortingsvalget 2013

Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013

Kommune: Nordreisa

Fylke: Troms Romsa

Ar: 2013

A Administrative forhold

Al Valgstyret

Valgstyrets sekretær: Evensen Ellinor Anja E-postadresse: ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no

Telefon: 45505454

Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):

Navn Funksjon

Jakobsen Lidvart Leder

Wahlgren Halvar Nestleder

Hestdal Sigrund Medlem

Evanger Øyvind Medlem

Kristiansen Gerd Medlem

Karlsen John Medlem

Dyrstad Ola Medlem

Sagelv Geir Varamedlem

Johansen Leif Christian Varamedlem

Olsen Terje Varamedlem

Hammari Ragnhild Varamedlem

Larsen Rikke Gausdal Varamedlem

Nyvoll Hilde Varamedlem

Musum Ida Bakkejord Varamedlem

Bjerkmo Trond Varamedlem

Kristiansen Aina Karoline Varamedlem

Pedersen Ole Morten Varamedlem

Bergset Olaug Varamedlem

Hansen Siv Elin Varamedlem
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A2 Valgtinget

Stemmekretser og tid:

Navn på alle kretsene i kommunen

Krets Apningstid søndag Apningstid mandag

Storvik




10:00 - 20:00

Storslett 15:00 - 19:00 10:00 - 20:00

Kjelderen




10:00 - 20:00

Sørkjosen




10:00 - 20:00

Bakkeby




10:00 - 20:00

Rotsund




10:00 - 20:00

Havnnes




10:00 - 18:00

Stra umfjord




10:00 - 20:00

Oksfjord




10:00 - 20:00

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer

•
131.1I Uld11.1111-1LLdlle 10111d1lUbbW111111e1

Antall stemmegivninger

Forkastet Godkjente

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli —9. august (tidlig-stemmegivn.) 1 20

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august 0 692

Antall brevstemmer utenriks 0 0

Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen
0 7

Antall i beredskapskonvolutt 0 1

Sum mottatte forhåndsstemmer 1 720

Totalt antall 721
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B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger

Forkastelser Innenriks Utenriks

Velger ikke i manntall §10-1(1) a)(§10-1(1) a) 0 0

Ikke mulig å identifisere velgeren §10-1(1) b)(§10-1(1) b) 0 0

Sternmegivningen ikke avgitt i rett tid §10-1(1) c)(510-1(1) c) 0 0

Sternmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker §10-1(1) d)(§10-1(1) d) 0 0

Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet §10-1(1) e)(§10-1(1) e) 0 0

Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning §10-1(1) f)(§10-1(1) f) 0 0

Sternmegivningen kom for sent frem §10-1(1) g)(§10-1(1) g) 0 0

Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen § 10-la (1) a(§ 10-la (1) a) 1 1

Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning § 10-la (1) c(§ 10-la (1) c) 0 0

Sum forkastede forhåndsstemmegivninger 1 0

Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1) 720

Totalt antall forhåndsstemmegivninger 721

B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger

B2.1.1 Behandlede forhåndsstemmesedler




Kryss i manntall Ant. sedler

Godkjente - 680

Blanke - 5

Tvilsomme - 0

Total 685 685
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B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler

Parti Antall

Dernokratene i Norge 0

De Kristne 4

Ven stre 18

Freniskrittspartiet 179

Arbeiderpartiet 221

Kystpartiet 4

Kristelig Folkeparti 27

Miljepartiet De Grønne 16

Høyre 125

Rødt 10

Norges Kommunistiske Parti 0

Kristent Samlingsparti 0

Piratpartiet 2

Senterpartiet 39

Sosialistisk Venstreparti 35

Totalt antall partifordelte stemmesedler 680

B2.1.3 Merknad
(Arsak til evt. differanse mellom kryss i manntaff(B2.1.1) og foreløpig opptelling og evt andre forhold.)

B2.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne)

B2.2.1 Behandlede forhåndsstemmesedler




Kryss i manntall Ant. sedler

God kjente - 35

Blan ke - 0

Tvilsomme - 0

Tota I 35 35
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B2.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler

Parti Antall

Demokratene i Norge 0

De Kristne 0

Venstre 3

Frernskrittspartiet 3

Arbeiderpartiet 8

Kystpartiet 0

Kristelig Folkeparti 3

Miljøpartiet De Grønne 2

Høyre 7

Rødt 1

Norges Kommunistiske Parti 0

Kristent Samlingsparti 0

Piratpartiet 2

Senterpartiet 3

Sosialistisk Venstreparti 3

Totalt antall partifordelte stemmesedler 35

B2.2.3 Merknad

(Arsak til evt. differanse mellom kryss i manntall(B2.2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold):
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C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer

Cl Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser

Stemmekrets
Sted for foreløpig

opptelling
Kryss i manntall Opptalte stemmer

Søndag Mandag
Stemmesedler i

urne
I særskilt
omslag

Fremmede

Storvik Hos valgstyret 0 55 55 0 0

Storslett Hos valgstyret 809 0 809 0 64

Kjelderen Hos valgstyret 0 216 216 0 4

Sørkjosen Hos valgstyret 0 351 351 0 5

Bakkeby Hos valgstyret 0 49 49 0 0

Rotsund Hos valgstyret 0 147 147 0 3

Havnnes Hos valgstyret 0 18 18 0 0

Straumfjord Hos valgstyret 0 52 52 0 0

Oksfjord Hos valgstyret 0 112 113 0 6

Sum




809 1000 1810 0 82

Sum




1809




C1.1 Merknad

Arsak til eventuell differanse mellom kryss i manntall og opptalte stemmesedler i urne:

Storvik - Valgtingsstemmer ordinære:

Storslett - Valgtingsstemmer ordinære:

Kjelderen - Valgtingsstemmer ordinære:

Sørkjosen - Valgtingsstemmer ordinære:

Bakkeby - Valgtingsstemmer ordinære:

Rotsund - Valgtingsstemmer ordinære:

Havnnes - Valgtingsstemmer ordinære:

Straumfjord - Valgtingsstemmer ordinære:

Oksfjord - Valgtingsstemmer ordinære:
• 1 stemmeseddel uten stempel. 1 velger har lagt 2 stk stemmesedler i urna.

C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene

Det er ikke foretatt foreløpig opptelling hos stemmestyrene:
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C3 Stemmegivninger - Valgting

C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag

Godkjente 1

Forkastet 8

Tota I 9

C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag

Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a) 8

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c) 0

Tota I 8

C3.3 Fremmede stemmegivninger

Godkjente 70

Forkastet 3

Tota I 73

C3.4 Forkastede Fremmede stemmegivninger

Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a) 3

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c) 0

Tota I 3
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C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret

C4.1 Antall valgtingstemmesedler i urne




Kryss i manntall Ant. sedler

Godkjente - 1798

Blanke - 12

Tvilsomme - 1

Total 1879 1811

C4.2 Partifordelte valgtingsstemmesedler i urne

Parti Antall

Dernokratene i Norge 1

De Kristne 3

Venstre 48

Fremskrittspartiet 345

Arbeiderpartiet 553

Kystpartiet 13

Kristelig Folkeparti 166

Miljøpartiet De Grønne 27

Høyre 331

Rødt 12

Norges Kommunistiske Parti 2

Kristent Samlingsparti 2

Piratpartiet 6

Senterpartiet 180

Sosialistisk Venstreparti 109

Totalt antall partifordelte stemmesedler 1798

C4.3 IVIerknad
(Arsak til evt. differanse mellom kryss manntall(C4.1) og foreløpig opptelling og evt andre forhold.)

En velger ikke krysset av i manntall
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C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag




Kryss i manntall Ant. sedler

Godkjente - 1

Blanke - 0

Tvilsomme - 0

Total 1 1

C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag

Parti Antall

Demokratene i Norge 0

De Kristne 0

Venstre 0

Fremskrittspartiet 0

Arbeiderpartiet 0

Kystpartiet 1

Kristelig Folkeparti 0

Miljøpartiet De Grønne 0

Høyre 0

Rødt 0

Norges Kommunistiske Parti 0

Kristent Samlingsparti 0

Piratpartiet 0

Senterpartiet 0

Sosialistisk Venstreparti 0

Totalt antall partifordelte stemmesedler 1

C4.6 Merknad
(Arsak til evt. differanse mellom kryss i manntall(C4.4) og foreløpig opptelling og evt andre forhold)

C4.7 Antall Fremmede stemmesedler




Kryss i manntall Ant. sedler

Godkjente - 70

Blanke - 0

Tvilsomme - 0

Tota I 70 70
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C4.8 Partifordelte stemmesedler - Fremmede stemmesedler

Parti Antall

Demokratene i Norge 0

De Kristne 0

Ven stre 1

Frernskrittspartiet 24

Arbeiderpartiet 12

Kystpartiet 0

Kristelig Folkeparti 4

Miljøpartiet De Grønne 1

Høyre 13

Rødt 0

Norges Kommunistiske Parti 0

Kristent Samlingsparti 0

Piratpartiet 0

Senterpartiet 10

Sosialistisk Venstreparti 5

Totalt antall partifordelte stemmesedler 70

C4.9 Merknad
(Årsak til evt differanse mellom kryss i manntall(C4.7) og foreløpig opptelling og evt andre forhold.)

D Endelig opptelling

D1 Forhåndsstemmer

01.1 Opptalte forhåndsstemmesedler

Type Godkjente Blanke Forkastet Total

Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger: 680 5 0 685

Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og
sent innkomne)

35 0 0 35

Total antall opptalte forhåndstemmesedler 715 5 0 720
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01.2 Forkastede stemmesedler

Type forkastelse Startet senest 4 timer før
valglokalene stenger

Opptalt etter stenging

Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a) 0 0

Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)(§10-3(1) 0 0

Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) 0 0

Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)(§10-3(1) d) 0 0

Totalt antall forkastede stemmesedler 0 0
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D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti

Parti Endelig

Dernokratene i Norge 0

De Kristne 4

Venstre 21

Frernskrittspartiet 182

Arbeiderpartiet 229

Kystpartiet 4

Kristelig Folkeparti 30

Miljøpartiet De Grønne 18

Høyre 132

Rødt 11

Norges Kommunistiske Parti 0

Kristent Samlingsparti 0

Piratpartiet 4

Senterpartiet 42

Sosialistisk Venstreparti 38

Totalt antall partifordelte stemmesedler 715
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D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling

Parti Foreløpig Endelig Avvik

Dernokratene i Norge 0 0 0

De Kristne 4 4 0

Ven stre 21 21 0

Fremskrittspartiet 182 182 0

Arbeiderpartiet 229 229 0

Kystpartiet 4 4 0

Kristelig Folkeparti 30 30 0

Miljøpartiet De Grønne 18 18 0

Høyre 132 132 0

Rødt 11 11 0

Norges Kommunistiske Parti 0 0 0

Kristent Samlingsparti 0 0 0

Piratpartiet 4 4 0

Senterpartiet 42 42 0

Sosialistisk Venstreparti 38 38 0

Totalt antall partifordelte stemmesedler 715 715 0

D1.5 Merknad

(Arsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)

Uoppgitt - Sent innkomne/lagt til side:

Uoppgitt - Forhåndsstemmer ordinære:

•

D2 Valgtingsstemmer

D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler

Type Godkjente Blanke Forkastet Total

Ordinære 1798 12 1 1811

Særskilt 1 0 0 1

Frernmede 70 0 0 70

Total antall opptalte valgtingstemmesedler 1869 12 1 1882
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D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler

Type forkastelse Ordinære Særskilt Fremmede Total

Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a) 1 0 0 1

Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)(§10-3(1) b) 0 0 0 0

Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c)
(§10-3(1) c) 0 0 o 0

Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)(§10-3(1) d) 0 o 0 0

Totalt forkastede stemmesedler 1 0 0 1
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02.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti

Parti Endelig

Dernokratene i Norge 1

De Kristne 3

Venstre 49

Fremskrittspartiet 369

Arbeiderpartiet 565

Kystpartiet 14

Kristelig Folkeparti 170

Miljø partiet De Grønne 28

Høyre 344

Rødt 12

Norges Kommunistiske Parti 2

Kristent Samlingsparti 2

Piratpartiet 6

Senterpartiet 190

Sosialistisk Venstreparti 114

Totalt antall partifordelte stemmesedler 1869
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D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling

Parti Foreløpig Endelig Avvik

Dernokratene i Norge 1 1 0

De Kristne 3 3 0

Venstre 49 49 0

Frernskrittspartiet 369 369 0

Arbeiderpartiet 565 565 0

Kystpartiet 14 14 0

Kristelig Folkeparti 170 170 0

Miljøpartiet De Grønne 28 28 0

Høyre 344 344 0

Rødt 12 12 0

Norges Kommunistiske Parti 2 2 0

Kristent Samlingsparti 2 2 0

Piratpartiet 6 6 0

Senterpartiet 190 190 0

Sosialistisk Venstreparti 114 114 0

Totalt antall partifordelte stemmesedler 1869 1869 0

02.5 Merknad
(Arsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)

Uoppgitt - Valgtingsstemmer ordinære:
• Mangler off. stempel på 1 stemmeseddel.

Uoppgitt - Fremmedstemmer:

Uoppgitt - Stemmer i særskilt omslag:
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D3 Elektroniske stemmer

Det er ikke åpnet for e-valg i kommunen

04 Total oversikt

Parti Forhånd Elektroniske Valgting Total

Dernokratene i Norge 0 - 0 0

De Kristne 0 - 0 0

Venstre 0 - 0 0

Fremskrittspartiet 0 - 0 0

Arbeiderpartiet 0 - 0 0

Kystpartiet 0 - 0 0

Kristelig Folkeparti 0 - 0 0

Miljøpartiet De Grønne 0 - 0 0

Høyre 0 - 0 0

Rødt 0 - 0 0

Norges Kommunistiske Parti 0 - 0 0

Kristent Samlingsparti 0 - 0 0

Piratpartiet 0 - 0 0

Senterpartiet 0 - 0 0

Sosialistisk Venstreparti 0 - 0 0

Totalt antall partifordelte stemmesedler 0 - 0 0

Underskrifter:

Dato:

Leder:

Øvrige medlemmer:
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Nordreisa kommune
Servicetorget

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

Kommunestyret

  

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/263-62 34478/2013 033 23.09.2013

Referater til kommunestyret den 24.oktober 2013

1. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ELDRERÅDET DEN 04.06.13.
Sak:
1/13 Referatsaker
2/13 Referater til møte i eldrerådet
3/13 Årsmelding 2012

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ELDRERÅDET DEN 30.08.13
Sak:
4/13 Referatsaker

2. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRINGS- OG KULTURUTVALGET DEN 03.10.13
Sak:
12/13 Referatsaker
13/13 Regler for bruk av midler på budsjettpost; Kommunale driftsmidler til næringsrettede tiltak
14/13 Høring – Kommuneplanens arealdel 2013-2015.

3. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 20.09.13.
Sak:
8/13 Referatsaker
9/13 Dagsentertilbud i Nordreisa kommune
10/13 Høring -kommuneplanens arealdel 2013-2015
11/13 Behandling av årsmøtesaker i Nordreisa Frivillighetssentral 2013
12/13 Bemanningsbehov på voksen funksjonshemmet mann – Unntatt off.het
13/13 Bemanningsbehov på voksen funksjonshemmet mann – Unntatt off.het

4. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 27.06.13.
Sak:
25/13 Referatsak
26/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser gbr.1942/13/25
27/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for bygging av garasje gbr.1942/15/106
28/13 Søknad om deling gnr 1942/22/5
29/13 Klage - søknad om deling gnr 1942/49/10
30/13 Endring av forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag – høring
31/13 Kommuneplanens arealdel 2013-2025 – revisjon
32/13 Søknad om dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan gbr.1942/52/7
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HOVEDUTSKRIFT FRA TELEFONMØTE I DRIFTSUTVAGLET DEN 30.08.13.
Sak:
33/13 Klage på tildelt elg for området Ytre Oksfjord og Molvik

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 19.09.13
Sak:
34/13 Referatsak
35/13 Søknad om deling gnr 1942/42/2
36/13 Søknad om deling gnr 1942/14/4
37/13 Klage på deler av vedtak angående fellingstillatelse i Nordreisa kommune 2013
38/13 Finansiering vedlikehold ny vei - Hans Lillengs vei, Oksfjord
39/13 Klage vedr. flomsikring av Reisaelva ved Røyelen eiendommen 1942/22/4

5. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.13.
Sak:
15/13 Referatsaker
16/13 Regnskap 2012
17/13 Årsmelding 2012
18/13 Økt kassakreditt 2013 – 2014
19/13 Revidering av budsjett 2013
20/13 Søknader om økonomisk støtte
21/13 Søknad om skjenkebevilling 8. juni 2013 – Kronebutikken
22/13 Søknad om skjenkebevilling 22. og 23. juni 2013 - Kaikafèn ved Havnnes handelssted
23/13 Finansiering Storslett skole byggetrinn 3
24/13 Utbygging av Halti II
25/13 Revidering investeringsbudsjett 2013

HOVEDUTSKRIFT FRA TELEFONMØTE I FORMANNSKAPET DEN 08.07.13
Sak:
26/13 Søknad om skjenkebevilling 10. august 2013 - Oksfjord og Straumfjord il
27/13 Delvis oppgjør ved kjøp av Saga skistadion

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.08.13.
Sak:
28/13 Søknad om skjenkebevilling 6. september 2013 - Ihana AS
29/13 Søknad om skjenkebevilling 23. august 2013 - Ihana AS

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.08.13.
Sak:
30/13 Referatsaker
31/13 Søknad om støtte til informasjon, distribusjon og avstemning blant de fiskeberettige i gamle 

Nordreisa kommune
32/13 Oppstart tunellbygging E6, Sørkjosen – Langslett

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.09.13.
Sak:
33/13 Kjøp av moduler for midlertidig skolefløy Moan skole
34/13 Høring -kommuneplanens arealdel 2013-2015
35/13 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013
36/13 Reparasjon av Saraelv bru

6. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 28.11.12.
Sak:
7/12 Valg av nye medlemmer til Barn - og unges kommunestyrets arbeidsutvalg for 2013 – BUKA
8/12 Budsjett 2013
9/12 Saker til behandling i Barn- og unges kommunestyre 28.11.12
10/12 Høring - kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel 2012-2025
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 05.06.13.
Sak:
1/13 Budsjett 2013
2/13 Innkomne saker til barn og unges kommunestyre
3/13 Årsmelding 2012
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/530-9

Arkiv:                A20

Saksbehandler:  Johanne Båtnes

Dato:                 18.09.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/13 Nordreisa oppvekstutvalg 02.10.2013
38/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa kommune 2012

Henvisning til lovverk:
Opplæringsloven § 13-10
St.meld.nr. 31 og 16
Ot.prp. nr. 55

1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa kommune 2012

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 02.10.2013 

Behandling:

Oppvekstutvalget fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 2: Lokale mål for nasjonale 
prøver: Målet er at andelen på laveste nivå reduseres og andelen på høyeste nivå heves. Andre 
punkt i rådmannens innstilling fjernes ordlyden «i rapporten søkes». 

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa tas til orientering.
2. Lokale mål for nasjonale prøver: Målet er at andelen på laveste nivå reduseres og 

andelen på høyeste nivå heves.
3. Lokale mål som nevnes innarbeides i kommunens handlings- og økonomiplan for 2014-

2017.
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Rådmannens innstilling

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa tas til orientering.

Lokale mål som nevnes i rapporten søkes innarbeidet i kommunens handlings- og økonomiplan 
for 2014-2017.

Saksopplysninger

I følge Opplæringsloven §13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å 
utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Av St.meld.nr. 31 fremgår viktigheten av 
at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på 
grunnopplæringen. Dette for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. I St.meld. 
nr.16 fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglig 
utvikling.

Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Verktøyet består 
av en ferdig mal for rapporten, og dataene som inngår i rapporten hentes fra Skoleporten.
Ot.prp.nr.55 peker på at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæring av 
voksne etter Opplæringsloven kapitel 4A, men disse dataene er ikke tilgjengelige i Skoleporten.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, læringsmiljø og frafall, men 
kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det 
presiseres at denne rapporten ikke gir opplysninger og vurderinger om alle forhold ved 
grunnskolen i Nordreisa.

Rapporten har vært drøftet og utformet i møte med rektorene i offentlige grunnskoler i 
Nordreisa kommune, PPT for Nord-Troms og skoleeier, og det vises til lokale mål og 
vurderinger i rapporten.

Vurdering

Tilstandsrapporten for grunnskolen 2012 er egnet for politisk drøfting. Den gir i hovedsak et 
bilde av tilstanden i opplæringen knyttet til læringsmiljø og læringsresultater, men den gir ikke 
opplysninger om alle forhold ved grunnskolen i Nordreisa. Rapporten har også naturlige 
variasjoner ettersom resultatene hentes fra ulike årsklasser fra år til år. Den peker likevel ei 
retning og må være et dokument som operasjonaliseres i skolene. Vi har derfor gjort vurderinger 
i forhold til hvert område i rapporten. 
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Fredag 20. september, 2013

Tilstandsrapport for 
grunnskolen
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte.

Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport:

 Kommuner
 Fylkeskommuner
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12
 Private skoler med rett til statstilskudd

Rapport om tilstanden i opplæringen

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen 
ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven § 
5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har 
fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i 
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp 
indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Krav til innhold i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan 
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra 
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men 
det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete 
målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet 
til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke 
særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I 
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, 
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må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting.

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter 
og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har 
behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De 
dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren 
må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting.

Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten.

Det generelle systemkravet

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
videre enn det tilstandsrapporten dekker.

Personvern

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale 
indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller 
personopplysningslovens bestemmelser.

Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke 
finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk.
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Innhold
For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9.
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1. Sammendrag
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2. Hovedområder og indikatorer

2.1. Elever og undervisningspersonale

Om Elever og undervisningspersonale

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten:

 tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet)

 lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn)

Tallet på lærerårsverk er gått ned fra forrige år, og dette har sammenheng med en generell nedskjæring 

i grunnskolen.

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk

Antall elever

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring.

Årsverk for undervisningspersonale

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning.

Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet 

og 656 timer på ungdomstrinnet.

I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.

Lokale mål
Målet er at vi skal være en attraktiv kommune for barn og unge, og at dette skal bidra til at 
elevgrunnlaget øker i Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole

Indikator og nøkkeltall 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Talet på elevar 554 536 528 508 492

» Årsverk for undervisningspersonale 68,7 73,7 65,8 62,3 59,7

Nordreisa kommune skoleeier, Grunnskole
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Vurdering

Vi må se på skolen som en del av flere områder hvor vi skal ha positiv videreutvikling og bidra til å gi 
Nordreisa kommune godt omdømme.

2.1.2. Lærertetthet

Lærertetthet 1.-7. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Lærertetthet 8.-10. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter

Lokale mål
Lærertettheten må være så god at vi kan dreie arbeidet mer mot tilpassa opplæring.

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2012-13 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Lærertettheten er noe bedre enn sammenlignbare kommuner. Dette har sammenheng med at vi har 
mange elever med betydelige funksjonsnedsettelser, og som har behov for tett oppfølging. Videre har vi 
hatt en kultur med overdreven bruk av spesialundervisning, og denne kulturen er vi i gang med å endre.

2.2. Læringsmiljø

Om Læringsmiljø

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal.

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:

 trivsel

 mobbing på skolen

 faglig veiledning

 mestring

 faglig utfordring

2.2.1. Trivsel med lærerne

Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne 

er hyggelige.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Lokale mål
Vi har et to-delt mål;
Trinn 7 : 4,3
Trinn10: 4,0
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Vi satser nå på etterutdanning for å øke kompetansen i forhold til klasseledelse, og dette er viktig for å 
skape gode relasjoner som igjen gir et miljø for god læring. Videre utdanner vi to såkalte ART-instuktører 
ved ungdomsskolen i kommunen samt ved PP-tjenesten. Dette opplegget har strukturer som gjør 
at elever skal oppleve at de voksne ser dem, og vi mener dette vil bidra til økt trivsel.

2.2.2. Mobbing på skolen

Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing.

Lokale mål
Målet er 1,0.

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Vi er fornøyde med at indikatoren for skolene i Nordreisa er lavere enn sammenlignbare kommuner! Vi 
har likevel som mål å redusere verdien(dvs forekomst av mobbing), og vi mener at vår satsning på 
klasseledelse ved skolene i kommunen vil bidra også i forhold til dette området. Rektorene, PP-tjenesten 
og skoleeier skal også søke å øke foreldreinvolveringa, legge tilrette for arbeidet med programmet mot 
mobbing og antisosial atferd samt få laget en kommunal kvalitetsplan.

2.2.3. Faglig veiledning

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor 

grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Lokale mål
Vårt mål er 3,3.
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Skolene har deltatt i utviklingsprosjektet Vurdreing for læring, og denne nye kompetansen bidrar 
nå til at lærerne blir dyktigere veiledere. Vi skal ha målbare mål for undervisninga, og disse skal også 
være kjente for elevene. Videre skal vi arbeide med underveisvurderinger hvor elevene deltar på en slik 
måte at lærer og elev i samarbeid peker retning for det videre arbeidet.

2.2.4. Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Lokale mål
Vårt mål er 4,1.

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

For 7.trinn har vi høyere grad av mestring enn på 10.trinn. De to siste årene er det utdannet noen 
NyGIV-lærere ved ungdomsskolen, og det betyr at de har lært om ulike måter å undervise på. I Nord-
Troms regionen er det denne høsten igangsatt ei etterutdanning Læring, mestring, trivsel som 
blir forløperen til ungdomsskolesatsninga Kunnskapsdepartementet har innvilget midler til (for oss fra 
2014). Forskjellen er at i vår region deltar hele grunnskolen og videregående skole, fordi satsning på 
klasseledelse og grunnleggende ferdigheter er viktig også på lavere trinn i grunnskoleløpet. Vi mener 
dette vil få effekt i forhold til elevenes mestring i forhold til undervisning.

Videre vil tidligere nevnte metode Vurdering for læring der elevene skal delta i evalueringsarbeidet i 
forhold til seg selv og få direkte veiledning, bidra til at den enkelte får bedre tilpassa opplæring og 
dermed opplevelse av mestring. Det er i denne sammenheng også viktig at leksene tilpasses den enkelte 
elev.

Vi mener i tillegg at opplevelsen av mestring i grunnskoleløpet henger nøye sammen med hvorvidt vi 
unngår frafall i videregående skole.

2.2.5. Faglig utfordring

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.
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Lokale mål
Vårt mål er 4,1.

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Vi ser at vi har lavere skore enn sammenlignbare kommuner, så det er tydelig at vi trenger å ha fokus på 
elevenes opplevelse av faglige utfordringer. Da skoleeier drøftet dette med rektorene og PP-tjenesten, 
var vi enige om at svaret er tilpassa opplæring. Elevene har krav på tilpassa opplæring, og dette gjelder 
også elever med høy måloppnåelse. På ungdomsskolen har de gjort et grep med parallellagte timeplaner 
i hovedfagene på de ulike trinnene. Dette gjør at de kan ha fleksible ordninger i løpet av skoleåret hvor 
de kan danne grupper på tvers av trinnet alt etter hvilke utfordringer de står overfor.

2.3. Resultater

Om Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske:

 nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk

 grunnskolepoeng

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten:
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 nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn

2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.

Lokale mål
Øke prosenten til 15 på høyeste mestringsnivå.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering
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Vi ser at resultatene varierer noe fra år til år, også fordi at det er ulike klassetrinn som måles. Vi mener 
at etterutdanninga med fokus på klasseledelse og de grunnleggende ferdighetene skal gi positiv effekt på 
alle trinn.

2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
Øke prosentnivået til 13 på høyeste nivå.
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Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Vi ser at resultatene varierer noe fra år til år, også fordi at det er ulike klassetrinn som måles. Vi mener 
at etterutdanninga med fokus på klasseledelse og de grunnleggende ferdighetene skal gi positiv effekt på 
alle trinn.

2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

 tall

 måling

 statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:
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 kan løse en gitt utfordring

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

 kan vurdere om svarene er rimelige

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.

Lokale mål
Målet er å øke høyeste mestringsnivå til 17 %.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Etterutdanninga på skolene skal gi positiv effekt.

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

 tall

 måling

 statistikk
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Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de:

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

 kan vurdere om svarene de får er rimelige

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
Målet er at høyeste mestringsnivå først skal stabilisere seg på 17 %.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Etterutdanninga på skolene skal gi positiv effekt.
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2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene:

 finne informasjon

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.

Lokale mål
Øke andelen på høyeste mestringsnivå til 8 %.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Etterutdanning på skolene skal gi positiv effekt.

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn
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Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:

 finne informasjon

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
Øke andelen med høyeste mestringsnivå til 8 %.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering
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Etterutdanning på skolene skal ha effekt.

2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

Lokale mål
Vi har som mål at vi skal tangere nasjonalt nivå, eventuelt at vi opprettholder eget nivå der det er 
høyere enn det nasjonale.

Side 453



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 24 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 20. september 2013

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2012-13 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Økt fokus på grunnleggende ferdigheter vil øke læringstrykket og dermed kompetansen hos elevene.

2.3.8. Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Lokale mål
Målet er 40 poeng.
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Grunnskolepoengene vil øke som et resultat av målet om økt læringsutbytte for elevene.

2.4. Gjennomføring

Om Gjennomføring

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen.

Lokale mål
100 %
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2010 | Grunnskole

Indikator og nøkkeltall Nordreisa 

kommune skoleeier

Kommunegruppe 

03

Troms 

fylke

Nasjonalt

Overgang frå grunnskole til 

vidaregåande opplæring (prosent)

100,0 98,6 96,3 96,6

Nordreisa kommune skoleeier, Grunnskole, 2010-2010

Vurdering

Vi er fornøyde med at alle elevene våre starter videregående opplæring. Fokuset vi nå har i 
grunnskoleopplæringa skal også bidra til at flere fullfører videregående opplæring.

2.5. Opplæring knyttet til voksne

Om Opplæring knyttet til voksne

Ot.prp. nr. 55 tilsier at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til voksne som får opplæring 
etter opplæringsloven kapitel 4A. Vi har pr. tiden ingen som får opplæring etter kap. 4.1 –A på 
grunnskolens område. Fra høsten 2014 vil vi tilby undervisning på grunnskolens område. Målet for dette 
er å kvalifisere elever/unge innvandrere til videregående opplæring. Det vil si de som ikke har rett på
videregående opplæring etter §3.1. Opplæring i forhold til § 4A-2 gis til tre elever med forskjellige 
individuelle målsetninger. Disse går først å fremst på kommunikasjonsopplæring og vedlikehold av dette.
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3. System for oppfølging (internkontroll)
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4. Konklusjon
Nordreisa kommune sine resultater for trivsel, mobbing, faglig utvikling, mestring og faglig utfordring 
avviker ikke vesentlig fra sammenlignbare kommuner. Vi har over tid hatt dårlige skorer på nasjonale 
prøver (og særlig på 5.trinn), og vi ser at vi har ett forbedringspotensiale. Skoleeier konkluderer med at 
oppslutningen omkring etterutdanningsløpet som er satt igang er godt, og med dette engasjementet vil 
elevene i neste omgang oppnå økt trivsel og faglig utvikling. Skoleeier skal følge 
skoleutviklingsprogrammet tett for å sikre fremdrift sammen med skolelederne.
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kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1588-2

Arkiv:                S11

Saksbehandler:  Hanne Henriksen

Dato:                 08.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
39/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Henstilling til kommunestyret om å be NVE om ny konsesjonsbehandling av 
Stuora Mollesjavri

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Henstilling til kommunestyret om å be NVE om ny konsesjonsbehandling av Stoura 

Mollesjavri
2 Reforhandling av konsesjonsbehandling
3 Brev -Mars 1962
4 Vassdragsdirektoratets brev
5 Tillatelse Stuora Mollesjavri
6 Brev - Nordreisa kommune 20.aug

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune ønsker å fremme krav om revisjon av vassdragsområde 209.4Z Abojohka 
til Norges vassdrags- og energidirektorat. Krav fremmes med bakgrunn i ønske om å forbedre 
miljøtilstanden i Mollesjohka som har vært skadelidende på grunn av reguleringen av Stuora 
Mollesjavri.

Saksopplysninger

Hvem ber om dette?
Interessegruppa for tilbakeføring av Stoura Mollisjavrre til Reisaelva har gjennom e-post den 5. 
mai (se vedlegg), og senere møter med kommunen, bedt om at kommunen fremmer krav om 
revisjon av konsesjon til vannkraftutnyttelse av 209.4Z Abojohka til NVE – Norges vassdrags-
og energidirektorat.

Bakgrunn
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Stuora Mollesjavri ble regulert som en del av vannkraftutbyggingen av Abojohka etter tillatelse
gitt 15. mai 1964. I tillatelsen er revisjonstiden satt til 50 år. Det vil si at det nå kan fremmes 
krav om revisjon slik at konsesjonen behandles på nytt av NVE. 

NVEs utgangspunkt for en revisjon vil være å bedre miljøforholdene i de berørte vassdragene. 
Vassdragsregulering påvirker en rekke faktorer, både fysiske og biologiske, i og rundt de 
vassdrag som bygges ut. Da de fleste av de større vannkraftanleggene i Norge ble bygget var det 
stort fokus på vannkraftens samfunnsmessige betydning, og mindre fokus på miljøhensyn enn i 
dag, og vannkraftverk og vassdragsregulering er en betydelig påvirkningsfaktor på norsk natur. 
Krav om minstevannføring og magasinrestriksjoner er vanlig i revisjonssaker. Samlet vil slike 
tiltak kunne gi vesentlige miljøforbedringer, men samtidig en ikke ubetydelig reduksjon av 
fornybar energi.

Vann og vassdrag er også en sentral del av opplevelsen av norsk natur i forbindelse med 
friluftsliv og reiseliv. Minstevannføring og magasinrestriksjoner er tiltak som vesentlig kan øke 
både opplevelsesverdi og egnethet for vassdragstilknyttede friluftsaktiviteter.

Mål med ny konsesjonsbehandling:
Interessegruppa ønsker å få tilbake vannføringen i Mollesjohka gjennom strengere miljøkrav til 
regulant. Først og fremst ønsker interessegruppa å stenge uttaket fra Stuora Mollesjavri, men et 
nytt kjøringsreglement med minstevannføring er også et alternativ. 

Interessegruppa har påpekt flere konsekvenser av overføringen av vann fra Stuora Mollesjavri til 
Abojávri:
 Betydelig lavere vannstand i Mollesjohka. Den første kilometeren er tørrlagt. 
 Sterk reduksjon (tap) av fiskebestandene i Mollesjohka.
 Økt drenering av vann fra terreng til Mollesjohka på grunn av lavere vannspeil i elva. En 

konsekvens av dette er at myrer tørker opp og påvirkes negativt.
 Negativt for Reisa nasjonalpark, siden siste del av Mollesjohka nå ligger innenfor 

nasjonalparken.
 Mollisfossen er en viktig turistattraksjon, og påvirkes også negativt ved det går mindre 

vann enn normalt i vassdraget.
 Lavere og mer ustabil vannstand i Reisaelva. Dette påvirker både fisk og ferdsel på elva.
 Lavere grunnvannstand i Reisadalen. Private brønner måtte graves ½ til 1 meter dypere

rett i etterkant av regulering.
 Reisavassdraget er et vernet vassdrag som påvirkes negativt av reguleringen.

Mulighet for ny konsesjonsbehandling
Konsesjonstiden er i ferd med å gå ut, og det kan derfor fremmes krav om ny 
konsesjonsbehandling. I tillatelse til erverv og regulering av Abojohka datert 15. mai 1964 står 
det: 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonsvilkårene kan tas opp til alminnelig 
revisjon etter 50 år, jfr. ervervslovens § 2, post 17,annet ledd, de 4 siste punktum, og 
vassdragsreguleringslovens § 10, post 2, siste ledd.

NVE har i rapport 49:2013 «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal 
gjennomgang og forslag til prioritering» gått igjennom vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
innen 2022 og prioritert vassdrag etter hvor stor miljøgevinst som kan fås gjennom ny 
behandling.
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Det fremkommer av rapporten at hovedformålet med revisjon av konsesjonsvilkår i eldre 
konsesjoner er å bedre miljøtilstanden i regulerte vassdrag ved å sette nye vilkår for å rette opp 
miljøskader og ulemper som har oppstått som følge av reguleringen.

Det er viktig å huske at det bare er konsesjonsvilkårene som kan revideres, ikke selve 
konsesjonen. Det innebærer at høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte 
vannstand (LRV) ligger fast og ikke kan endres. Innenfor HRV og LRV og de tillatte 
overføringene utgjør manøvreringsreglementet en del av konsesjonsvilkårene, og kan dermed 
revideres på lik linje med de andre vilkårene. Privatrettslige forhold omfattes ikke, og normalt 
omfattes heller ikke økonomiske vilkår som ikke kan knyttes direkte til miljøvilkårene.

I en revisjonssak kan det bl.a. være naturlig å stille krav om tiltak for å avbøte skader og 
ulemper knyttet til:

 Magasinfylling og -tapping.
 Vannføring (og vannføringsvariasjon).
 Vanntemperatur og vannkvalitet (valg av kilder for vannslipp gjennom året).
 Hyppige endringer i vannstand og vannføring.
 Vandringshindringer for fisk (både opp- og nedvandring).
 Naturmiljøet i og langs vassdraget (fisk, fugl, biologisk mangfold, friluftsliv, landskap 

m.v.).
 Andre forhold som følger av utbyggingen, f.eks. veger, ferdsel, merking, kulturminner 

etc.

For mer detaljer om mulighetene for revisjon og regelverk rundt dette, se rapportens kapittel 4 
om konsesjoner og revisjon av vilkår. NVE rapport 49:2013 kan lastes ned fra: 
http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2013/rapport2013_49.pdf

Vurdering

Reguleringen av Abojohka er i NVE rapport 49:2013 klassifisert som er vassdrag i kategori 1.2 
– lavere prioritet. Vassdrag i kategori 1.2 er vurdert å ha lavere potensial for forbedring av 
viktige miljøverdier, og med antatt større krafttap (sammenlignet med vassdrag i kat. 1.1) av 
aktuelle tiltak sett i forhold til forventet miljøgevinst. 

Selv om vassdraget i den nasjonale prioriteringen er plassert i kategori 1.2, så er det allikevel et 
prioritert vassdrag for revisjon. Direktoratene er også åpne for at vassdrag bør prioriteres 
annerledes, dersom viktig kunnskap om vassdragene er oversett, eller nye data framskaffes som 
tilsier en annen prioritering.

I nåværende konsesjon er det ikke krav om slipp minstevannføring til Mollesjohka fra Stuora 
Mollesjavri. Ved en revisjon av konsesjonsvilkårene vil føre til at standardvilkår vil bli innført. 
Moderne standardvilkår gir de relevante fagetatene omfattende påleggsmyndighet til avbøtende 
tiltak, med unntak av tiltak som endrer manøvreringsreglementet. Dette vil kunne gjøre at 
interessegruppas ønske om større vannføring i Mollesjohka blir en realitet.

Lokalt engasjement vil være viktig for å få til en revisjonsprosess. Administrasjonen anbefaler
derfor at kommunestyret fremmer krav om revisjon av vassdragsområde 209.4Z Abojohka til 
Norges vassdrags- og energidirektorat.
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Vedlegg: NVE (2).docx; Vedlegg 1. brev 2 mars 62.pdf; Vedlegg 2 Vassdragsdirektoratets

brev.PDF; Vedlegg 3. Tilatelse Stuora Mollisjavri 1962..pdf; Vedlegg 4. Nordreisa
Kommune 20 aug. 1970.pdf

Storslett 06.05.2013

NORDREISAKOMMUNE
SEHVICEKONrOHET

Actrncw,L.
UPISZ?:Ord-fzp(ef;

fl MM 2013

SA'KSN

LOE ; AHK

Til Nordreisa Kommunestyre.

A/S KVÆNANGEN KRAI, 1VERK

TIL ERVERV OG REGULERINGAV ÅSBUJÅKKA M. V. I TROMSFYLKE

OG TIL Å EKSPROPRIERE FALLRETTIGHETEROG GRUNN OG

RETTIGHETERFORØVRIG

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON 15. MAI 1964.

htt ://www.nve.no/no/Konses'oner/Konses'onssaker/Vannkraft/?soknad=829&t e=11

Som dere ser av denne overskriften så er denne konsesjon gitt for 50 år siden og da skal den revideres i 2014, noen
av dere er kansje klar over det, men ikke alle tror vi. Her går vatten fra et nedslagsfelt på 43,8 Kvadratkolimeter til
Kvænangen kommune uten at Nordreisa mer får et øre for dette vannet. Vi fikk de første 30 årene 50000,- kr pr år,
men så var ikke Kommeadmeristasjon våken etter 30 år og så ble det satt strek over de 50000,- kronene.
For med denne konsesjon så fikk de tilatelse til å senke Mollisvannet 5 meter med en tunell til Abbojavri i 1964, og
siden den datoen har vi ikke fått noe vaten fra Mollis vannet.

Vi er 4 stykker ( Undertengende , Asbjørn Fredriksen, Dagfinn Kristiansen og Terje Holmen) som har jobbet med
denne saken en del, og vi har kommet frem til at di fikk denne konesjon på heilt feile premisser. Og nå er tiden inne
for å få vannet tilbake til Nordreisadalføret, slik at alle de skadevirkningene det har medført kan bli rettet opp.

Derfor sender vi en hendstilling til dere i kommunestyre at dette taes alvårlig og sender et brev til NVE.,med et innhold
lik det vi skisseser i vårt forsIg til brev se vedIgg og at de vedlegg vi har lagt med sende med som viser at den
behandlinga våre folk i Kommun da i 1962 - 63 gjorde var heilt feil og ikke i følge Norsk lov.

Med Vennlig Hilsen.
Intressegruppa for tilbakeføring av
Stoura Mollisjavrre til Reisaelva

Ashjørn Fredriksen Dagfinn tiristiansen
,

Janlerfoss
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NVE Storslett 05.05.2013

Oslo

Reforhandlingav Konsesjonssøknadfor Reguleringav Abbujokka og Stoura Mollisjavre.

Nordreisa Kommune ber om helt ny Konsesjonsbehandling av regulering av Stoura

Mollisjavri. Fordi den behandlinga i 1962 av våre forgjengere var heilt feil. En slik regulering

skal legges ut på høring og behandles i Kommunestyre. Men våre forgjengere tok dette som

en hastesak i formannskapet bare 3 uker etter at de fikk hendvendelsen. Se vedlegg 1 —2 og

3.

Først i 1970 sak 129/70 oppdaget folket hva som hadde skjedd og sende Kommunen en

henvendelse men da var skaden alt skjedd se vedlegg 4.

Siden 1964 har vi hatt store skadevirkninger av at vi mistet et nedslagsfelt på 43.8

kvadratkilometer til Reisaelva.

Dette på grunn av at Stortinget gav i sin tid Einar Gerhardersen's Regjering ( 2 perioder)

fullmakt til å utforme lovgrunnlag (fullmaktslov) for ekspropriasjon av Stoura Mollisjavre for

erverving og regulering av Abbujåkka m.v. i Troms fylke. Vannstanden i Stoura Mollisjavre

ble senket med 5 meter, , slik at Mollis elvas begynnelse ble tørrlagt i ca. 1 km , og dermed

ble vannstanden i heile elva mye redusert. Dette medførte at all fisken døde ut i øvre del av

Molliselva med en gang, og senere så har fjellvandrere fortalt at der finn ikke fisk i den 30

km lange Molliselva mer. Mot at før så fikk de både røye og ørret der på sine turer.

Mollisfossen er heler ikke slik den var før de tok vannet fra oss, selv om Troms Kraftforsyning

i brev av 13 januar 1962 sier at det ikke vil ha noen virkning på fossen. Og de vet allerede da

at den vil bli fredet slik den er, noe den ikke er mer.

Livsbetingelsen for laksen og all annen fisk i Reisavassdraget har stadig forverret seg fordi

vannstanden i elva har vert for liten og ustabil i ca. 50 år.

Siden flomvannet om våren er svært begrenset , kanskje bare noen dager blir strømdraget så

lavt når det skal renne ut i Reisafjorden at laksestimen får store problemer med å orientere

seg oppstrøms etter elveutløpet. Og er den korte flommen tidlig på året så har kanskje ikke

laksen kommet inn i fjorden ennå, når den så kommer senere finn laksen knapt en djupål

som den kan benytte på sin vandring de første kilometeren. Dette har sin årsak i at

elveutløpet brer seg ut i vifteform over en enorm stor grunn sanddelta på ca.1500meter

x2000 meter. Detter er sand som elva har fraktet på sin rygg i tusenvis av år.

At laksen ble borte når vannet fra Mollis ble borte viser jo fangsten i elva , frem til 1964

hadde vi store fangster av laks i Reisaelva , mellom 15 og 20 tonn , så begynte den å gå

nedover .11972 var fangsten halvert til ca 8 —10 tonn , for da slo virkningen av tapt gyting fra
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1965 inn på grund av at straumnakkene bottenfraus og da fraus rogna og ble ødelagt. Derfor

falt fangsten litt hvert år frem til 95 da var vi nede i 2 tonn og der var vi frem til 2007 ,da

begynte den å stige litt igjen. Som skylles klima endringer, , slik at strømnakkene ikke boten

fraus mer fra ca.1995. For nå har vi ikke slike kalde høster med ned i ca. -20 grader uten snø.

Så nå overlever nokk den rogna som blir gytt, men oppvekstområdene er småe fortsatt i

forhold til da vi hadde vannet fra Mollis.

Bønder vi har snakket med sier at våren etter at de tok Stoura Mollisjervi fra oss

vannstanden sank med 1/2til 1 meter i dalføre for alle gårdene ble da fri for vann , alle

brønnene måtte graves dypere fra en 14til 1 meter i mars og april. Dette burde også være

bevis på at det økologiske naturlige system er forstyrret. Vann speilet ligger laver i terrenget

nå, spesielt om vinteren.

Ellers er det mange forhold som kunne nevnes der Reisaelva og naturen i dalen har vert

skadelidende på grund av at vi har mistet vannet vårt.

For å få i-gjenopprettet øko-balansen i Nordreisadalføre forlanger vi å få vannet tilbakeført.

Nordreisa Kommune.
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Fylkesmanneni Troms,
Troms 5.

3nr.2148/61- V 2, mars 1962.
" 181,437/62- V AG/SF

S KVmn en Eraftverk ervervo re er av Abbuåkkam.v.

TromsFylkesEraftforsyminghar 16. oktober1961på vegne
av et dengangstiftendesselakapinnsendtsbknadom ervervs-,regu-
lerings-og ekspropriasjonstillatelsei forbindelsemed utbyggingen
av EVmnangenEraftverk.

Man oversendervedlagtto eksemplarerav sbknadenog av
kraftforsyningens tilleggsopplysninger av 13, jan. og 17. februar

samtligemed bilag.

Man ber,om uttalelse fra vedkommende kommunestyrer, fylkes-
landbruksstyret, mulige andre interesserte øg herr Fylkesmannen selv.
Hovedstyret vil forelegge planene for fiskerisakkyndige, men ber
utvirket at kommunestyrene innhenter uttalelser fra eventualle
lokaleorganarfor innlandsfiskeog for jord-og skogbruk.

Da sbknaden ogsåomfatterekspropriasjonettervassdrags-
loven,vil dokumenteneherfrabli utlagttil ettersynhos skogvok-
tereni Evmnangen,Kjsekan,og utleggingenkunngjortI NorskLys-
ingsblad,Nordlysog TromsbDagblad.

H. 8perstad

uudal
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TROMSFYLKESKRAFTFORSYNING
TELEGRAMADRESSE: KRAFTFORSYNING

'TELEFON: SEN'TRALBORD 1514

POSTG IRO 956 37 - POSTBOKS 192

TROMSØ, DEN
GRONNEGATH 122

13. januar 1962.

DERES REF. DERES EIREV AV VAR REF. SO/AB

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen,

0 s 1 o.

Vedrørende søknad om regulerings-, ervervskonsesjon- og ekspropria-

sjonstillatelse 1 forbindelse med utbygging av Kvænangen Kraftverk,

Kvænangen herred.

Vi viser til vår søknad av 16/10 1961 og til Deres brev av 14/11

1961, hvor De ber om en del ytterligere opplysninger.

Angående disposisjonsretten over statens vannfall, vil det i nærm-

este framtid bll sendt søknad til staten om lele. Så snart lele-

forholde't er bragt i orden, vil De få oversendt avtrykk av leie-

kontrakten.

Hva angår de private falleierne og eierne av de elendommer som blir

berørt av selve utbyggingen, så har vl forsøkt å oppnå minnellg

ordning - hittil uten resultat. Det blir derfor nødvendig å foreta

ekspropriasjon. På vedlagte kart (6 eksemplarer) 1 målestokk

1 : 5000, er Inntegnet de elendommer - eller deler av eiendommer -

som vi søker ekspropriert, samt de deler av eiendommer som v1 søker

om midlertidig bruksrett til.

Av privat elde fallrettigheter er det bare gnr. 33, br.nr. 21s

rettighet 1 Abbujåkka som vi søker ekspropriert. Eiendommen eies

av Iver Sandtrøen, Kjækan.

Ekspropriasjonstillatelse søker vi om for følgende eiendommer:

Gnr. 33, br.nr. 17 - eler John Seljevold, Kjækan.

ti
33 , tt

.5
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og for deler av følgende elendommer:

Gnr. 33, br.nr. 14 - eler Krist. Borkenhagen, Burfjord.

" 33, " " 13 - " Andor Enoksen, Kjækan.

samt for de på kartet avmerkede deler av statselendommene.

Midlertidlg bruksrett søker vi om for deler av følgende eiendommer:

Gnr. 33, br.nr. 11 - eler Randi Henriksen, Kjækan.

33, nn13 Andor Enoksen, Kjækan.

33, " - Krist. Borkenhagen, Burfjord.

Vedrørende overføringene av Savrejavri og Stuora Mållesjavri, viser

vi til vedlagte 6 sett kartblad i målestokk 1 : 50.000. På dem er

inntegnet nedbørfeltenes grenser for nevnte vann og også for Navit-

elva og Mållesjåkka, målt til toppen av det fall i hvert av vass-

dragene som kan utnyttes.

På kartene er Navitelvas totale nedbørfelt-målt til 307,4 km2. Av

dette utgjør Savrejavris nedbørfelt 15 km2, eller bare 4,9 %. Ved

å foreta den planlagte overføring av Savrejavri til Kvænangen

Kraftverk's nedbørfelt, vil vannet kunne utnyttes 100 % i de tre

kraftstasjonene med en samlet fallhøyde på 680 meter. Ved en

eventuell utbygging av Navitelva vil vannet fra Savrejavri antake-

lig bare kunne utnyttes 90 - 100 % i et fall på 360 meter. Det er

ikke fisk i Savrejavri, og noen skade for reindriften vil neppe"

heller overføringen av vannet få.

Mållesjåkka's totale nedbørfelt er på kartene målt til 268,5 km2.

Av dette utgjør Stuora Mållesjavri felt 44 km2, eller 16,4 %.

Etter det kjennskap vi har til saken, vil Mollisfossen bli total-

fredet. Noen utnyttelse av vannet fra Stuora Mållesjavris nedbør-

felt den vei vil derfox ikke bli aktuelt. Reduksjonen på 16,4 %

i vassføring vil neppe heller få noen betydning for Mollisfossen,

sett fra turistsynspunkt. I flomtiden vil det alltid være vann nol

og i.en tørkeperiode i august - september vil vassføringen allike-

vel være så liten at nevnte reduksjon neppe vll få noen betydning

for fossen som naturherlighet.
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Det er en del fisk (røyre) i Stuora Mållisjavre. Om overføringen

av vannet til Kvamangen Kraftverk's nedbørfelt vil ha til følge at

fiskebestanden går tilbake, kan vi ikke si noe sikkert om, mon vi

anser det for lite sansynlig. For reindriften overfaringen av

vannet neppe være til noen ulempe.

I Kvienangen kommune vil det Passe å legge ut søknaden med bilag

hos skogvokteren i Kvænangen, adr, Kjækan. I Nordreisa kommune

et passende sted være Nordrelsa formannskapskontor, adr.

Storslett.

TROMSFYLKESKRAFTFORSYNING

e z
a • tør
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NORDUISA KOMMUNE
Formanalkapet

STORSLETT

NVIE090')78. TRONI-5---
LANDUUKSSELSICAP

V 1-4:i_-__‘ 44372 *14.4.62..

TROsPISFIIKE -

19434C 12t 4.62
S 7-Z F

av mötebokfor nrdreib 2

sr,t-T 5 medlemmervar 4 tilstedemedregnetmUtendevaramenn.

NVE001 97

Sak nr. 94 62. V 1f332

ir A S XVænanen Xraftverk — ervervo rePuler -; P-av Abbu'okka.

UOrgesVassdragsvesenber i skrivav 2. mars 1962 om Nordreisa
kommunensuttalelsei forbindelse med reguieringaav Stuora

Mollibjavre.J-fr.påtegningav Fyikesmanneni Troms,datert9.3.1962.,

Vedtak:
Nordreisakommunehar Ikkeno innvendemed at det gis konsesjon_

for reguierin av StuoraMellieavre, eventueltandrevann Innenfor
Nordreisakommunes.,renser.
En forutsetterat Xwnangen rraftverktilplikteiå deltai utbygginga
av laksepleien,slikat laksebesnden 1 de aktuellevassdragikke

blir skadelidende.

Vedtaketer gjort i medholdav kommunelovens§ 22%

Rettutskrift:

ArthurElvestad
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Utskrift av møtebok

WOREISAKr7MMONE

9.6.70

for Nordreisaformannskap

møte den 4. juni 1970.

Av medlemmer var 4 tilstede (medregnet motende varamenn),

ti.k129/70.

VKDR. R2GULRING AV MOLLISJAVRI.

brev av 6/5-70,undertegnetav 41.personer,hvorav en
vesentligdel består av elvebåtførereog laksefiskere,

henatillesdet til Nordeeleaformannakapå fremmekrav overfor
Kvmnangenkraftverkom eratatningfor de ulempersom er opp-

ståt i Hordreisavasadragetsom følge av reguleringenav
Molliejavrii forbindelsemed utbyggingenav Kvmnangenkraft-

verk. I brevet pekee det på at reguleringenav Mollisjavri
 medført en betyddligreduksjonav vannatandeni Molliajok,

som så lgjen har bevirketat vannstandeni Reisaelver så lav om

sommerenat det er neeten uråd å ta seg fram med elvebåt.
Den lave vannstandhar også uheldlgevirkningerfor fiske-
bestandeni Reisaelv.

Vedtak:Der inahentesuttaleisefra NordreisaJeger- og Fiskeriag
og fra Nordreisaturistforening. Når disse uttaielserfore-

ligger, vil formannskapeT.ta 8aken opp til realitetsbehandling.

utskrif:,.

NORDREISATORMAMSKAPSKONTOR

Ove Myrland
form.sk.sekr.

Side 470



Utskrift av møtebok

for Nordreisaformannskap

møte den 20,august1970.

5  Av
medlemmer var 4

"NOR -4-(tOMMUNE'

009'ti3

tfistede (medregnet møtende varamenn)

L.a.k220/70.

RSGULERINGAVEOLLISFOSUN.
Nordreisanatur-og friluftenemndhar i møteden 11/Ø-70

vedtattå hen,9t1lletil kommunenå ta kontaktmed 1,3mIlarz-en
kraftverkmed henblikkpå å få kraftverkettil ikke bfuke
av de magasinersom berørerMollisfossen,dersomdet er
rikeligmed vann og tekniskmulig.

Vedtak:Formannskapetkan ikkeimøtekommehenstillingen,da
en slikhenstillingfra kommunenssideikkehn.rhjemmel
de konsesjonsvilkårenesom kommunenhar gåttmed„påovenfor
Kværlangenkraftverk.

Rett utskrift

Ove 1:yrland
form.sk.sekr.

Utskriftsendt: Nordreisanatur-og fkiluftsnemnd.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2441-43

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Espen Li

Dato:                 09.09.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
35/13 Nordreisa formannskap 12.09.2013
40/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Kvartalsrapport per 30. juni 2013

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 2. kvartal 2013. Regnskap og budsjett for første 
halvår er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse.

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. Kolonnen ”avvik” viser det som 
står i regnskapssystemet, mens kolonnen ”reelt avvik” viser det faktiske avviket. Denne 
kolonnen er korrigert for periodiseringsavvik og andre ting som er feil i budsjettet/regnskapet. 
De reelle avvikene forklares under hver sektor.

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. Også alle prosjekter er holdt utenfor, da vi vet at de har 
ekstern finansiering.

1.1 Sektor for administrasjon
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Oversikten for sektoren:
1.1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 1 10 860 187 12 764 823 -1 904 636 -1 904 636

Driftsinntekter -5 871 498 -3 973 999 -1 897 499 -1 897 499

Driftsutgifter 16 731 685 16 738 822 -7 137 -7 137

 Lønn 8 168 100 8 303 593 -135 493 -135 493

 Pensjon 1 104 950 1 029 305 75 645 75 645

 Varer og tjenester 7 458 636 7 405 924 52 712 52 712
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er kommet kroner 1,7 mill mer i integreringstilskudd enn budsjettert.
 Merinntekt på refusjon sykepenger på kroner 200 000.

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

o Det er overforbruk på fast lønn. Det skyldes at det i administrasjonen foreløpig 
ikke er spart inn så mye som er lagt inn i budsjettet. Innsparingen ligger på 
fellesutgifter personaltiltak og er ikke fordelt ut på enhetene. Så langt utgjør det 
ca kr 200 000.

o Det som gir mindreforbruk på lønn og pensjon er at det er betalt ut mindre 
introduksjonsstønad enn budsjettert.

 Varer og tjenester:
o Det lille overforbruket kommer av litt høyere forbruk på flere poster.

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:
1.2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 2 42 574 397 43 173 884 -599 487 -599 487

Driftsinntekter -10 753 026 -6 281 638 -4 471 388 -4 471 388

Driftsutgifter 53 327 422 49 455 522 3 871 900 3 871 900

 Lønn 35 964 345 32 732 307 3 232 038 3 232 038

 Pensjon 6 176 928 5 546 151 630 777 630 777

 Varer og tjenester 11 186 149 11 177 064 9 085 9 085
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er refundert kroner 2,5 mill mer sykepenger og fødselspenger enn budsjettert. 

Dette må sees i sammenheng med overforbruket på lønn.
 Voksenopplæringen har fått omtrent kroner 800 000 mer fra IMDI på grunn av 

bosetting av flere flyktninger.
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 Barnevernet i Kvænangen har hatt mye saker. Dette har ført til at vi i det 
interkommunale barnevernet har fakturert dem for kroner 300 000 mer enn 
budsjettert.

 Det er kommet kroner 387 000 mer i refusjon fra staten for finsk- og 
samiskundervisning enn budsjettert. 

 Vi har fakturert kommuner som har barn plassert i fosterhjem i Nordreisa kommune 
og som går på skole eller i barnehage her for kroner 400 000 mer enn budsjettert. 
Dette må sees i sammenheng med utgifter vi har til barn på skole eller barnehage i 
andre kommuner.  

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

o Fravær på grunn av sykdom er den største årsaken til merforbruket innenfor 
sektoren. Alle skolene, barnehagene og fellestiltak barnehager, med unntak av 
Høgegga barnehage har overforbruk på lønn. Dette må selvsagt sees i 
sammenheng med sykelønn og svangerskapspenger som refunderes av NAV.

o Budsjettene til skolene er lagt opp slik at de skal spare i høstsemesteret. Det 
betyr at de ligger over budsjett frem til august, for så å komme seg ned på 
budsjett i løpet av høsten. 

o Barnevernet har i overkant av kroner 200 000 i overforbruk på overtid, og 
skyldes mange større saker i vår.

o Som følge at stort vikarbruk er det også merforbruk på pensjon.

 Varer og tjenester er i balanse.

1.3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:
1.3 Sektor for helse og 
sosial

Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 3 61 903 321 60 946 552 956 769 956 769

Driftsinntekter -12 456 929 -9 370 627 -3 086 302 -3 086 302

Driftsutgifter 74 360 249 70 317 179 4 043 070 4 043 070

 Lønn 46 594 176 44 060 373 2 533 803 2 533 803

 Pensjon 8 573 511 8 828 761 -255 250 -255 250

 Varer og tjenester 19 192 562 17 428 045 1 764 517 1 764 517
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er en merinntekt på rett i overkant av kr 2,6 mill på sykelønnsrefusjoner.
 Merinntekt på egenandeler på ca kroner 1,1 mill. Deler av dette må sees i sammenheng 

med merforbruket på varer og tjenester. 
 Merinntekt på matpenger og andre salgsinntekter på kjøkkenet på kroner 200 000.
 Det er kommet i underkant av kroner 150 000 mindre i refusjon fra staten enn budsjettert 

på fysioterapitjenesten.
 Refusjon fra andre kommuner for jordmortjeneste er ikke fakturert. Utgjør kroner 

380 000.
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 Det er ikke kommet fastlønnstilskudd fra staten til legetjenesten som antatt. Kroner 
100 000.

 Innteketer på private leger er budsjettert for høyt, og det mangler omtrent kroner 
200 000.

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

o Merforbruket på lønn skyldes i stor grad sykefravær og må sees i sammenheng 
med merinntekten på sykelønnsrefusjon.

o Faste og variable tillegg er fortsatt feilbudsjettert og har siden det ble vist til i 
kvartalsrapporten for 1. kvartal økt, og utgjør nå kr 1 394 000. 

o Det er utstrakt bruk av overtid, spesielt på sykehjemmet, men også i 
hjemmesykepleien, på Fosseng og Guleng, samt på sykestua/fødestua. Dette 
utgjør kroner 700 000 av overforbruket.

 Varer og tjenester:
o Overføring av egenandeler til legene har et overforbruk på kroner 680 000. Dette 

er ikke budsjettert da det er nytt av året, og må sees i sammenheng med deler av 
merinntekten på egenandeler.

o Medfinansiering har et overforbruk på kr 102 000. Det vil bli et overforbruk på 
kroner 324 000 totalt i år, da a-kontobeløpet har økt med kroner 24 000 pr måned 
fra august. 

o NAV-sosial betaler ut mer i bidrag enn budsjettert. Utgjør så langt kroner 
260 000.

o Resten av merforbruket består av flere mindre poster som til sammen utgjør ca 
kroner 600 000. Det gjelder alt fra medisiner til EDB-utstyr.

1.4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen:
1.4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 4 5 770 271 5 439 181 331 090 331 090

Driftsinntekter -3 024 098 -2 607 522 -416 576 -416 576

Driftsutgifter 8 794 369 8 046 703 747 666 747 666

 Lønn 4 651 401 4 065 578 585 823 585 823

 Pensjon 976 254 898 714 77 540 77 540

 Varer og tjenester 3 166 714 3 082 411 84 303 84 303
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Merinntekt på gebyr kart og oppmåling på kroner 390 000.
 Sykelønnsrefusjon gir en merinntekt på kroner 220 000.
 Mindre i refusjon fra staten enn budsjettert på ungdomskontakt. Dette utgjør så langt 

rundt kroner 250 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
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 Lønn og pensjon:
o Overforbruket på lønn skyldes en deltidsstilling mer enn budsjettert, samt en 

prosjektstilling som er belastet drift. Etter de store kuttene i budsjettet jobbes det 
fortsatt med å ta ned driften og stillingene til det nye nivået.

 Varer og tjenester:
o Dette har blitt brukt mer enn budsjett, men dette vil jevne seg ut gjennom høsten.

1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:
1.5 Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 5 6 313 080 5 664 216 648 864 648 864

Driftsinntekter -98 071 -263 466 165 395 165 395

Driftsutgifter 6 411 152 5 927 682 483 470 483 470

 Lønn 2 598 481 1 898 647 699 834 699 834

 Pensjon 375 327 324 664 50 663 50 663

 Varer og tjenester 3 437 344 3 704 371 -267 027 -267 027
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene på avviket på inntektene er:
 Avviket på inntektene skyldes at vi ikke får refundert noe fra andre kommuner for 

feietjenester. 

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

o Overtid og beredskapslønn på brann og brøyting utgjør overforbruket på lønn.

 Varer og tjenester:
o Sektoren kjører med sparebluss, noe som gir mindreforbruk.

1.5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -10 023 760 -9 085 864 -937 896 -500 896

Driftsutgifter 3 961 853 4 663 842 -701 989 -284 989
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Forklaringen på selvkost er stort sett at 

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Kr 224 000 mer i tilknytningsgebyrer og andre inntekter enn budsjettert. 
 Forsikringsutbetaling på kroner 277 000 for skade på vannverk i Røyelen.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Det kjøres på sparebluss, noe som gjør at det er et mindreforbruk på varer og tjenester.
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1.6 Bygg og eiendom

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

Totalt avvik sektor 6 9 833 466 9 579 228 254 238 254 238

Driftsinntekter -2 433 384 -1 692 335 -741 049 -741 049

Driftsutgifter 12 266 850 11 271 563 995 287 995 287

 Lønn 6 066 091 5 512 752 553 339 553 339

 Pensjon 1 250 621 1 112 402 138 219 138 219

 Varer og tjenester 4 950 139 4 646 409 303 730 303 730
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er kommet mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Utgjør ca kr 375 000.
 Det er ikke budsjett for konsesjonskraftoppgjør. Denne merinntekten på kroner 251 000 

må sees i sammenheng med merforbruket på strøm.
 Det er også fakturert mer husleie og andre gebyrer enn budsjettert.

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

o Det er lønn til sykevikarer og andre vikarer innenfor renhold som gjør at det er så 
stort overforbruk på lønn.

o Pensjon har overforbruk på grunn av høy bruk av vikarer.

 Varer og tjenester:
o Merforbruket på varer og tjenester skyldes flere poster, men mest på strøm. 

Strømutgiftene må sees i sammenheng med inntektene fra konsesjonskraft.

1.7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:
1.7 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -145 162 349 -144 733 309 -427 540 572 460

 Skatt på inntekt og formue -42 331 608 -40 684 766 -1 646 842 -646 842

 Eiendomsskatt -7 645 865 -7 752 000 106 135 106 135

 Statlige rammetilskudd -85 974 200 -85 774 200 -200 000 -200 000

 Inntektsutjevning -7 959 395 -8 269 855 310 460 310 460

 Refusjon mva fra investeringer -1 051 199 -2 056 150 1 004 951 1 004 951

 Øvrige generelle statstilskudd -200 082 -196 338 -3 744 -3 744
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

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

 Prognosen for skatt på inntekt og formue og inntektsutjevning har tatt utgangspunkt i 
prosentvis skatteinngang for 2010, 2011 og 2012. Her ligger vi foreløpig med en merinntekt, 
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men skatteinngangen varierer fra måned til måned, og vi vet at inntektsutjevningen justerer 
dette slik at skatt på inntekt og formue og inntektsutjevningen totalt sett går i balanse.

 Eiendomsskatt har en liten mindreinntekt på kroner 100 000. 
 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. 
Dette skal jevne seg ut i løpet av året. 

 80 % av investeringsmomsen skal i år overføres til investeringsregnskapet. Kun 20 % kan 
benyttes i drift. Her forutsettes det at investeringene forløper i henhold til planene, og så 
langt ligger vi langt under budsjett.

1.8 Renter og avdrag

1.8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -1 536 302 -2 014 500 478 198 478 198

 Renteinntekter -1 560 300 -2 014 500 454 200 454 200

 Utbytte 23 999 0 23 999 23 999

Driftsutgifter 11 329 884 14 403 666 -3 073 782 -3 073 782

 Renteutgifter 4 207 558 7 813 676 -3 606 118 -3 606 118

 Avdrag 7 122 326 6 589 990 532 336 532 336

Totalt avvik sektor 8 9 793 582 12 389 166 -2 595 584 -2 595 584
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Lave renter og lite bankinnskudd gjør at renteinntektene ikke har vært som det er budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Lavere rente enn budsjettert gir et mindreforbruk.

Totale lønnsutgifter per 30. juni

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle 
lønnsposter tatt med, bortsett fra VAR-området. Som vi ser er det totalt sett et overforbruk på 
lønn og pensjon. Tar vi med det som er budsjettert på lønn på helse, men som ikke skal være 
der, er overforbruket enda større. 

Selv om vi vet at pensjonssatsen har vært for høy i 1. kvartal, og at satsen er justert slik at 
pensjonskostnaden jevner seg ut i løpet av neste kvartal er det er reelt overforbruk på pensjon.
Dette skyldes at man også betaler pensjon for vikarer.

Totalt pr 30. juni 2013 Regnskap Budsjett Avvik
Sum alle lønnsposter inkl. pensjon 122 500 183,96 114 313 247,00 8 186 936,96

Pensjon 18 457 589,68 17 739 997,00 717 592,68

Refusjoner sykepenger -8 450 130,80 -2 443 000,00 -6 007 130,80

Sum alle lønnsposter inkl. pensj. og ref. 114 050 053,16 111 870 247,00 2 179 806,16
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk
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Totale kostnader varer og tjenester per 30. juni

Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på kr 1,4 mill. Avvikene er forklart i detalj under 
hver sektor. I denne oversikten er VAR holdt utenfor da det er et eget regnskap på det.

Totalt pr 30. juni 2013 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Sum alle varer og tjenester 60 721 428 61 672 890 -951 462 -1 126 462

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

Nordreisa kommunes totale avvik per 30. juni 2013

Totalt pr 30. juni 2013 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -181 335 656 -170 937 396 -10 396 760 -9 396 760

Driftsutgifter 183 221 612 176 161 137 7 060 475 7 060 475

Total 1 885 956 5 223 741 -3 336 285 -2 336 285
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Vurdering 

Ser vi på tabellen over er det per 30. juni 2013 et mindreforbruk på kr 2,3 mill. Husker vi tilbake 
til første kvartal i år var det et overforbruk på kroner 2,5 mill da. Det var spesielt sektor for 
levekår og renhold som hadde utfordringer, både på lønnssiden og på tilskudd til private 
barnehager. Dette har nå jevnet seg ut og halvårsrapporten viser bedre tall.

Det som har skjedd siden 1. kvartal er at innsparingstiltak som er satt inn på renhold ser ut til å 
fungere, samtidig som budsjettet til private barnehager er revidert med kroner 700 000, noe som 
gir kroner 350 000 i økt budsjett for første halvår. I tillegg har skolene justert seg inn en del, 
samt at all sykelønn for de seks første månedene er inntektsført.   

Sektor for administrasjon har merinntekt. Det skyldes at vi har tatt i mot og bosatt flere 
flyktninger, og dermed fått mer integreringstilskudd. 

Sektor for levekår har store utfordringer på lønn. Selv om det har kommet inn kroner 2,5 mill 
mer enn budsjettert i sykelønnsrefusjon og svangerskapslønn, har de en utfordring med et 
overforbruk på lønn og pensjon på nesten kroner 4 mill etter første halvår. Også andre inntekter 
er større enn budsjettert, noe som gjør at sektoren ser ut til å ha kontroll. Vi vet også at de har en 
del vedtatte kutt som ikke har trådt i kraft enda. De vil ikke virke før i august måned da skolene 
starter opp nytt skoleår.

Sektor for helse og sosial har og utfordringer. Sliter fortsatt med å tilpasse seg de nye, trange 
budsjettene etter kuttene, da vedtak ikke fikk virkning før i april. I tillegg er faste og variable 
tillegg underbudsjettert, og overforbruket har økt med kroner 500 000 i andre kvartal. Det var 
kroner 900 000, og er nå kroner 1 394 000 i overforbruk. Dette gir utfordringer og må 
hensynstas under budsjettarbeidet for 2014. 

Utviklingsavdelingen sliter med det samme som forrige kvartal. De fikk kutt i budsjettet for 
2013, og jobber hardt med å holde forbruket nede.

Anleggsdrift har et overforbruk på lønn. Det skyldes overtid og beredskapslønn som kommer av
at kommunen selv overtok noen brøyteroder i vinter. Dette må sees i sammenheng med 
mindreforbruket på øvrige utgifter. 
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Kommunen har tidligere hatt samarbeid med blant andre Kvænangen kommune på feiing. De 
feier fra nå av selv, og gjør at vi ikke får de inntektene vi har budsjettert med. Dette må tas 
høyde for under budsjettarbeidet for 2014. 

VAR-områdene ser ut til å ha kontroll. Det er større inntekter enn budsjettert, og utgiftene 
holdes på et lavt nivå.

Bygg og eiendom har fortsatt utfordringer etter kutt i budsjettet for 2013. Det er renhold som 
sliter mest, men det jobbes med nedskjæringer og effektivisering, og resultatet blir bedre og 
bedre for hver måned.

Budsjettet innenfor skatter og rammetilskudd vet vi av erfaring vil gå i balanse. Da vi i følge 
prognoser fra KS lå høyt på skatt på inntekt og formue ble det i revideringen av budsjettet for 
2013 justert ned kroner 1 mill. Skatteinngangen varierer fra måned til måned, og selv om vi har 
en merinntekt i dag, kan dette endre seg i løpet av året. Det som gjør at vi har mindreinntekt på 
skatter og rammetilskudd totalt sett er vi bare har fått halvparten av den mva-kompensasjonen vi 
har budsjettert. Vi vet her at det vil komme inn mer når arbeidet med Storslett skole starter opp 
igjen etter ferien.

Renter og avdrag har et mindreforbruk. Dette skyldes at rentekostnadene er mindre enn 
budsjettert, da renta er lavere enn vi budsjetterte med i fjor. Det er knyttet stor usikkerhet til 
renta, og vi kan fort få en renteoppgang i løpet av høsten.

Et mindreforbruk på kroner 2,3 mill kroner i Nordreisa kommune etter første halvår er veldig 
bra. Spesielt flyktningetjenesten og voksenopplæringen som gjør at kommunen får merinntekter. 
For øvrig vet vi at det følger med kostnader til etablering av flyktninger.

Kommunen har redusert og kuttet kraftig i budsjettet for 2013, noe som er nødvendig med 
hensyn til avtale med KRD om å komme i havn med å få nedbetalt Robekgjelden. Nordreisa 
kommunestyre fattet også intensjonsvedtak i møte i juni måned om å klare å betale i hht 
forpliktende plan.Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.09.2013 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
41/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Etablering av asylmottak i Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 UDI rundskriv - Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter
2 Satser for tilskudd til kommuner som har statlig eller omsorgssenter for enslige 

mindreårige asylsøkere
3 Informasjon om planlagt mottaksetablering
4 Informasjon om mulig mottaksetablering i Nordreisa kommune
5 Presentasjoner møte med Hero Norge den 10.10.2013

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune vil ikke at det etableres et nytt asylmottak i Nordreisa kommune. 

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har mottatt henvendelse fra Hero Norge AS om etablering av asylmottak i 
Nordreisa kommune. Hero har også presentert planene for politisk og administrativ ledelse i 
møte i Nordreisa.  

Hero Norge AS er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppen flyktninger, 
innvandrere og asylsøkere. Virksomheten har 45 avdelinger i landet og 608 ansatte.
Hovedkontor ligger i Stavanger. I Nord-Norge har de etablert mottak i Alta, Tromsø, Finnsnes, 
Narvik, Vestvågøy, Lødingen, Bodø og Rognan. I 2012 ble Skånland mottak lagt ned. Bedriften 
har inngått intensjonsavtale om leie av Storslett Hotell av Norlandia for å etablere mottak i disse 
lokalene på Storslett. Bedriften har 25 års erfaring med mottaksdrift
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I denne forbindelse har HERO vært i kontakt med politisk og administrativ ledelse i Nordreisa 
kommune. 

Bakgrunnen er at staten på grunn av økte ankomster av asylsøkere har et behov for flere 
mottaksplasser, opp mot 30-40 nye mottak på kort tid. Hero vil gi UDI et tilbud på drift av
mottak på Storslett inntil 180 ordinære plasser, og inntil 60 opsjonsplasser som ekstra beredskap 
for å håndtere mottakskapasitet. Mottak drives på kontrakt med UDI og kommunene skal levere 
en del lovpålagte tjenester innenfor helse, skole, barnevern, opplæring. 

Hero vurderer Nordreisa kommune som svært godt egnet som vertskommune for asylmottak 
både med hensyn til innkvarteringstilbud, de kommunale tjenester og politisk ledelse. 

Kommuner med asylmottak har ansvar på lovpålagte tjenester til beboerne. Beboerne i statlige 
asylmottak har rett til tolketjenester, barnevernstjenester, helsetjenester som inkluderer 
forebyggende helsetjenester spesielt når det gjelder psykososiale lidelser, oppfølging av 
vaksinasjonsprogrammer, rådgivning innenfor kosthold, helsekontroll for de yngste, 
skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste for barn i grunnskolen, fastlege, sykehusbehandling og 
barnehageplass til 4 og 5 åringer. Videre har barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring 
og øvrige asylmottakere over 16 år kan få inntil 250 timer med norskopplæring i kommunal 
regi. Asylsøkende barn under 18 år har også krav på helsetjenester i hjemmet, personlig 
assistanse herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, plass i institusjon og 
avlastningstiltak.  

Hero ønsker å skrive samarbeidsavtaler med Nordreisa kommune, herunder avtaler med 
barnevern, voksenopplæringen, helsetjenesten, barnehager, skoler og øvrige samarbeidspartnere.  

Vertskommunen får et årlig tilskudd som skal kompensere for de gjennomsnittlige utgiftene 
forbundet med helsetjenester, barnevern, tolketjenester, administrasjon og barnehagetilbud så 
langt det er mulig til 4 og 5 åringer. Tilskuddet skal sette kommunene i stand til å dimensjonere 
tjenesteapparatet i tråd med oppgavene som skal løses. 

HERO AS ser for seg 144 faste plasser og 36 variable plasser, samt opptil 60 opsjonsplasser på 
Storslett. 

Grunnsats 462.070,-
Tilskudd pr plass kr 4.995,-x 180 899.100,-
Totalt tilskudd pr år          1.361.170,-

I tillegg kan man få 
 tilskudd til barn i barnehage pr barn pr mnd 10.425,-
 tilskudd for skoletilbud til barn u/18 kr 70.980,- pr år gjennom utdanningsmyndighetene 
 Tilskudd til voksne deltaker på VO kr 18.100 pr år gjennom utdanningsmyndighetene
 ekstraordinære utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse barnevern kan utløse 

særtilskudd 

Beboere med oppholdstillatelse vil bli folkeregistret i kommunen og blir da å telle med 
beregning av innbyggertilskuddet 1. juli hvert år.  

Drifting av asylmottak er svært uforutsigbar, med mange opp- og nedbygginger. Både etablering 
og nedlegging er krevende prosesser hvor UDI sier opp mottaksplasser som følge av lave 
ankomster eller at behovet er økende som følge av økning av asylsøkere. Dette har følgelig også 
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store konsekvenser særlig for nedbygging av tjenester i kommunene. I 2012 har HERO bl.a. lagt 
ned mottak i Skånland, Arendal og i Hurdal kommune. 

Storslett har tidligere hatt asylmottak, fra 1999 - 2005. Mottaket hadde 110 plasser og ble etter 
hvert øket til 180 ordinære plasser. Som vertskommune ble bemanningen styrket i 
helsesøstertjenesten med 50% stilling, flyktningetjenesten hadde 1,5 stilling mer enn i dag, 
voksenopplæringen hadde 11 lærere og legetjenesten ble overført ekstra ressurser på grunn av 
økt arbeidsmengde. I tillegg var det et stort press på biblioteket som den gang beregnet 
ekstrautgifter til brukere fra mottaket på kr 35.000,- pr måned, inkl en 50 % stilling, 
materiellinnkjøp og administrative utgifter. 
Mottaket ble nedlagt i 2005 og kommunen sitter igjen med negative erfaringer fra driften. 
For å kunne være vertskommune for et stort asylmottak må Nordreisa kommune dimensjonere 
opp tjenesteapparatet i forhold til de lovpålagte oppgaver som følger av etableringen.

Nordreisa Voksenopplæring har i dag 40 kursdeltakere. Dersom man antar at ca 90-100 personer
i mottak er over 16 år og skal ha norskopplæring må voksenopplæringen styrkes med omtrentlig 
7-8 lærerstillinger samt ca kr 1.000,- pr deltaker i læremateriell. Det vil i tillegg bli utfordringer i 
forhold til lokaler for så stort antall voksne som skal ha opplæring. I tillegg må skyss til 
Sørkjosen beregnes til gruppen over 16 år. 
Om det tillegges oppgaver til flyktningetjenesten så må tjenesten styrkes med personell. 
Flyktningetjenesten har i dag 1,5 årsverk, og vil måtte styrkes med ca 1 stilling.  

Helsesøstertjenesten ble tilført 75% stilling da det ble etablert asylmottak i 1999. For å ivareta 
mottaksarbeid av asylsøkere, de grunnleggende arbeidsoppgavene i anslått volum, vil det samme 
behovet være tilstede nå som i 1999.

Åpen barnehage er svært viktig som en del av innføring til det norske samfunnet. Spesielt barn 
vil ha stort utbytte av å møtes på en arena for lek og samvær. Foreldre vil kunne bli kjent med 
andre, og dette vil være en vei ut av isolasjonen – som man erfaringsvis vet kan prege gruppen. 
Førskolelærer vil være tilgjengelig for veiledning og observasjon. Nordreisa kommune må 
forholde oss til at dette er familier og barn som bærer med seg traumer. De vil trenge oppfølging 
av mye og ulik kompetanse. Åpen barnehage vil være sentral i kartlegging/oppdaging. Åpen 
barnehage må utvide åpningstid (flere dager åpent) for å imøtekomme behovet for møteplass. 
Dermed må også personellressursen øke fra dagens nivå med 50% stilling som førskolelærer. 
På Åpen barnehage er arealet pr i dag knapt, og med økt aktivitet/flere brukere er det nødvendig 
med enn utvidelse på 50 m2.

Med asylmottak ser en for seg en styrking av rustjenesten, både i arbeid med oppfølging og 
forebygging. Det er sannsynlig at det vil medfølge flere og større oppgaver for rustjenesten med 
skisserte økning i folketallet. Rusproblematikk er sannsynlig et stort og uttalt område. Det 
anbefales styrking med en hel stilling ruskonsulent. 

Med asylmottak antas at behov for barnevernstjenester øker. Mennesker som søker asyl har stor 
sannsynlighet for traumer og andre psykiske utfordringer. Barn i disse familiene lever med stor 
risiko for å utvikle forstyrrelser av ulike slag. Det vil være viktig å fange opp for å kunne sette 
inn tiltak til rett tid. Det vil også være viktig å ha kompetanse/ressurser til å informere om barns 
behov, rettigheter og norske forhold ved barneoppdragelse. Man vet at disse familiene vil ha 
behov for tiltak, både i og utenfor hjem for å kunne møte barns behov. Dette vil medføre mer 
saksbehandling og mer ressurser til tiltak. Med tilflytting av familier med krevende utfordringer, 
ser vi for oss et økt ressursbehov på med 100 % saksbehandlerstilling og 40 % stilling til 
forebygging, samt øke kostnader til tiltak i barnevernet (som er vanskelig å tallfeste). 
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Familiesenter for øvrig: «Modellkommunetenking» vil være sentral i jobb med asylsøkere. 
Kanskje spesielt med tanke på at familiene ofte er traumatiserte av tidligere opplevelser. Dette 
vil stille store krav til fagpersoner mht fokus på de yngste barna og tverrfaglig/tverretatlig 
arbeid. Det vil være viktig å sette inn tiltak tidlig for å gi barna best mulig utvikling. Tilnærming
/ formalisering av samarbeid med flyktningetjenesten og familiesenteret vil være nødvendig for 
å løse oppgaver best mulig.
Når antall stillinger økes må også areal til kontorplasser økes. Kontor beregnet for én er pr i dag 
bemannet med både to og tre enkelte dager, leder av familiesenteret har pt ikke fast kontor. I dag 
er det 17 personer som jobber fast på Familiesenteret og der er 14 kontorplasser (inkl 2 kontor 
på Nybo, to kontorplasser i resepsjonen og én kontorplass i barnehagen). Det er ikke mulig ta 
inn flere ansatte uten å bygge ut Familiesenteret. 
Alle tjenestene på Familiesenter vil innebære tolketjenester, med en kostnad som er vanskelig å 
forutsi. 

Helse- og omsorg melder om at erfaringen fra tidligere så vil beboerne på mottak trenge 
hjemmesykepleie og hjemmehjelp og evnt bistand fra kreftsykepleie. Helse- og omsorgs-
tjenesten innebærer også tolketjenester. Fra tidligere mottak hadde noen av asylsøkerne behov 
for hjelp til medisinadministrering, herav fra å legge ut medisin i ukesdosett, daglig utlevering
og tilsyn som for eksempel ved tuberkulosemedisin forskriften som krever at fagfolk ser at 
medisin blir tatt. Tjenester til mennesker som har behov for kreftsykepleie, er tidkrevende.  
Hjemmetjenesten ble også oppringt om natten slik at hjemmetjenesten sin nattvakt måtte dra på 
mottaket. Hvor stort omfanget vil bli er ikke mulig å si klart, men ut fra antallet flyktninger må 
kanskje tjenesten få tilført 2 stillinger til hjemmetjenesten og evnt 1,75 stilling nattevakt.  

Når det gjelder hjemmehjelpstjenesten (praktisk bistand) vil det være mulig å klare økt antall 
brukere uten å øke stillinger. 

I psykiatritjenesten erfarer man at mange av dem som kommer til Norge er traumatisert og vil ha 
behov for hjelp fra psykiatritjenesten både til samtaler, aktivisering, medikamentadministrering 
og lignende. Mulig må tjenesten tilføres mellom 1.5 - 2 stillinger.

For legetjenesten vedkommende vil det bli nødvendig med økning av legeressurs, på grunn av at 
dagens antall pasienter er like under listetaket for legene. Sonjatun helsesenter er i tillegg fysisk
sprengt og der er i dag ikke flere ledige kontorer til økt bemanning. 

Storslett skole vil etter innflytting i nye lokaler ha plass til flere elever. Personellmessig må 
skolene styrkes etter antallet nye elever som kommer inn. Eksempelvis er det i Lenvik med 
samme størrelse på mottak 23 barn under 18 år som går på skole. 

Moan skole ble bygd for 120 elever og for klasser med elever på 18 eller færre. I dag har de 167 
elever og 6 av klassene har mellom 22 og 24 elever. Moan skole trenger nye store klasserom. Pr 
i dag har skolen ikke plass til flere elever, så nye elever må få skoletilbud et annet sted.

Når det gjelder barnehageplass for asylsøkerbarn 4 – 5 år får kommunen tilskudd per måned. I 
Lenvik (Heimly mottak) med samme størrelse på mottak er der 11 barn i barnehage. Nordreisa 
har pr i dag 6 barn som krever 9 plasser, på venteliste til barnehageplass. Skal man tilby 
barnehageplass til asylsøkerbarna så må det opprettes ytterligere 1-2 nye avdelinger. Herav 
bemanning med 1 ped.leder og 2 assistenter pr avdeling.     

Nordreisa bibliotek har erfaringer fra tidligere mottak. For asylsøkere er bibliotek en viktig 
møteplass hvor man kan bruke internett, lese e-post og nyheter fra hjemlandet, holde kontakt 
med familie etc, låne bøker på sitt språk/morsmål, låne norskopplæringsmateriell, lese aviser og 

Side 484



annen informasjon. Erfaringene fra forrige gang er at asylsøkerne tok størsteparten av de 
ansattes arbeidstid, etter en tid måtte man sette tiltak hvor man enkelte dager hadde tilbud 
spesielt for rettet til asylsøkere, andre dager for bosatte innbyggere i Nordreisa. Dette fungerte 
bedre. Skrankevakttjenesten måtte legges og vaktplaner endres fordi ingen skulle være alene på 
jobb. Dette medførte redusert åpningstid. Biblioteksjefen har vært i kontakt med Kvæfjord 
bibliotek og Lenvik bibliotek som sier at de ikke får noen ytelser fra private mottak i sine 
kommuner. 
Konsekvensene for Nordreisa bibliotek med et asylmottak i er at vaktplaner på bibliotek vil bli 
endret og åpningstider redusert, når ansatte ikke skal være alene på jobb. Dette vil i praksis si at 
biblioteket bli åpent kun én ettermiddag pr uke, samt lørdagsstengt. Videre må biblioteket legge 
andre arbeidsoppgaver til side, fordi asylsøkerne er en ressurskrevende brukergruppe. Siden sist 
kommunen hadde asylmottak i Nordreisa sist har biblioteket etablert studiebibliotek. En rekke 
studenter krever service og tilrettelegging fra de bibliotekansatte. Det blir viktig å verne om 
denne tjenesten. 
Biblioteket har pr i dag ikke nok PC’er til å betjene beboerne på et asylmottak i kommunen og et 
asylmottak gjør at det må skaffes flere PCer til biblioteket. Dersom det etableres asylmottak i 
kommunen vil det også denne gangen være ønskelig om mottaket bidrar med stillingsressurs til 
biblioteket, som sist gang.

Utredninger fra Kommuneplanens samfunnsdel og utdrag fra drøfting i Nærings- og 
kulturutvalget i 2012 og planer som er lagt for næringsutvikling i området hvor Storslett 
Norlandia Hotell er etablert, vil være hemmet så lenge det er asylmottak i området. Nærings-
utviklingen skulle ha utgangspunkt i skjæringspunkt mellom helsenæringer, idrettsmiljøer, ny 
svømmehall og hotellvirksomheten. Hotellet var avgjørende som part i denne saken. Tomtene til 
svømmehall og Eventyrpark er med i Kommuneplanens arealdel som skal ferdigbehandles i 
2014. Nordreisa kommune fikk i 2008 status som nasjonalparkkommune og Storslett fikk, som 
en av fem tettsteder i Norge, status som nasjonalparklandsby. Ett av kriteriene for å få denne 
statusen var at det var overnattingsmuligheter i sentrum. Hotellet på Storslett er viktig for den 
videre utviklingen av Storslett Nasjonalparklandsby og sentrumsområdet, nedleggelse av 
hotellet vil ha negativ betydning i denne sammenhengen, for satsingen i sentrum og i 
kommunen for øvrig. 

Totalt vil tjenestenivået i Nordreisa kommune øke langt over 1.36 mill kroner om man skal 
følge anbefalingene til tjenestestedslederne som har meldt inn behov på over 20 stillinger med 
stort sett høgskolekompetanse, stillinger i grunnskolen kommer i tillegg. 

For at Norlandia Storslett Hotell kan omgjøres til asylmottak må det søkes kommunen om 
bruksendring som skal behandles av driftsutvalget. 

Vurdering

Nordreisa kommune har forståelse for at UDI må øke mottakskapasiteten i en situasjon der 
antall asylsøkere er økende, og at kommunene i denne situasjonen må ta sin del av ansvaret. 

Dette ansvaret mener rådmannen at Nordreisa kommune tar, gjennom å bosette årlig 10 nye 
personer fra mottak hvert år. I tillegg kommer familiegjenforening. I 2013 vil det derfor totalt bli 
bosatt 25 personer fra asylmottak, noe som er relativt høgt antall i forhold til dimensjonering av 
tjenestene i dag i kommunen. Flyktningene har ulike utfordringer og flere av senere bosatte er 
analfabeter, noe som gir relativt store utfordringer for rekruttering inn til arbeidsliv. Kommunen 
er opptatt av å ha et godt samarbeid med IMDI Nord når det gjelder bosetting og man ønsker en 
kontinuerlig bosetting, både med hensyn til forutsigbarhet i forhold til langsiktig planlegging og 
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opprettholdelse av kommunens kompetanse. Dette er nødvendig for å lykkes med 
integreringsprosessen og for at flyktningene skal bli en positiv ressurs i lokalsamfunnet, både i 
forhold til frivillig sektor og for rekruttering i arbeidslivet. De bosatte flyktningene klarer seg 
bra i Nordreisa selv om flere har utfordringer. Nordreisa kommune har bosatt 89 personer siden 
2008, herav har 10 personer flyttet fra kommunen. 

Et asylmottak vil gi Nordreisa kommune utfordringer med å rekruttere fagpersonell og 
dimensjonere tjenester. Samtidig kan et mottak være en styrke for kommunen med økt 
bemanning og økt antall mennesker som skal bekle stillinger og posisjoner i lokalsamfunnet. 
Det vil bli flere arbeidsplasser og næringslivet i sentrum vil merke en økt omsetning som følge 
av at asylsøkere får utbetalt kr 3.100,- pr mnd. Barnehage og skole er tilleggsfinansiert og et 
mottak kan være med på å styrke øvrig bosettingsarbeid i kommunen både med tanke på større 
fagmiljø på flyktningarbeid og integrering. Et mottak vil også bidra til økt mangfold og 
ressurser i lokalsamfunnet. På mottaket vil det bli ca 6 stillinger, som igjen vil gi ca 800.000,- i 
skatteinntekter fordelt til stat og kommune. Og beboere med oppholdstillatelse blir å telle med 
beregning av innbyggertilskuddet 1. juli hvert år. Tilsvarende er krevende når vedkommende 
mottak blir lagt ned eller når asylantene flytter, så vil kommunen få redusert inntekt og man må 
justere tjenestene ned i hht til folketall.   

Det er også et faktum at Nordreisa kommune har negative erfaringer fra tidligere mottak på 
Storslett. Kommunen har allerede spesielle utfordringer med en meget stram økonomi. 
Kommunen er på 10. året på ROBEK listen og har som hovedmål om å komme seg ut av 
ROBEK i 2014. Det er et pluss på rammetilskuddet å få flere innbyggere, men det er tilsvarende 
krevende å ta ned tjenester når mottak legges ned, eller asylsøkere flytter. 

Kommunen har kapasitets- og ressursproblemer ved voksenopplæringen, har stort press på 
helsetjenester og de forebyggende helsetjenester har kommunen ikke klart få opp til det nivået  
som er ønskelig, barnevernstjenestene og flyktningetjenesten har presset situasjon i dag og 180 
plasser i asylmottak vil forsterke presset ytterligere. Ved opprettelse av asylmottak vurderer
rådmannen at det er nødvendig med styrking av helsesøstertjenesten, barnevernstjenesten, av 
flyktningetjenesten, i grunnskolen, opprette midlertidige barnehageavdelinger, øke ressurser til 
legetjenesten, til bibliotek, bygge ut familiesenter, Moan skole og Sonjatun helsesenter, en 
utbygging rådmannen vurderer som risikabelt i og med den store usikkerheten som praksis gir 
når det gjelder opprettelse og nedleggelser av mottak i Norge. Som ROBEK kommune skal 
Fylkesmannen i Troms godkjenne all låneopptak i kommunen, også til utbygning. De senere år 
har fylkesmannen vært svært restriktiv på å godkjenne tiltak som er med på å øke kommunens 
driftsutgifter og lånegjeld.    

De kommunale utgiftene beregnes til langt over 1,36 mill kroner årlig i vertskommune-
tilskuddet og dekkes derfor ikke av det årlige tilskuddet.  

Etter en totalvurdering vil ikke rådmannen tilrå etablering av asylmottak i Nordreisa kommune. 
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UDI rundskriv

Dokument-ID :
Saksnummer :
Sist endret :
Dokumentdato
Mottakere :

RS 2011-025
10/4235-74
27.02.2012

: 09.05.2011
Vertskommuner for asylmottak
Vertskommuner for omsorgssentre
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Region- og mottaksavdelingen

UDI

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter
Inniedning

Målsetting

Vertskommunens ansvar

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

Tilskudd til vertskommuner for barnevernets omsorgssentre

Helsetjenester

6.1 Personer under 18 år

Barnevernstjenester

7.1 Særtilskudd til vertskommuner ved omsorgsovertakelse

7.1.1 Hvem kan søke

7.1.2 Hva kan det søkes om

7.1.3 Søknadens utforming

7.1.4 Tilskuddsbeløp

7.1.5 Søknadsfrist

7.1.6 Behandlingsinstans

Tolketjenester

Skoletilbud

Barnehagetilbud og foreldrebetaling

10.1 Utbetaling og rapportering

Administrasjon

Klageadgang

1. Innledning

Utlendinger som søker asyl i Norge har lovfestet rett til et statlig innkvarteringstilbud, jf. Lov om
utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 95. Utlendinger som har
fått endelig avslag på søknad om beskyttelse, kan gis tilbud om innkvartering i påvente av
utreise, jf. uttendingsloven § 95 første ledd, 2. punktum.
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Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å gi enslige mindreårige
asylsøkere under 15 år et tilbud om opphold i omsorgssenter for mindreårige.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for alle andre grupper som innkvarteres i statlige
mottak for asylsøkere.

Målsetting

Dette rundskrivet fastsetter kriteriene for virkeområde og beregning av
vertskommunetilskuddet, herunder tilskudd til barnehagetilbud til barn av asylsøkere, og skal
sikre et enhetlig og forutsigbart tjenestetilbud til beboere i asylmottak og omsorgssentre.

Vertskommunens ansvar

Kommuner med asylmottak og omsorgssentre har ansvar for lovpålagte tjenester til beboerne.
For å sikre beboere de tjenester de har krav på, er det nødvendig med et tett og strukturert
samarbeid mellom vertskommune og innkvarteringstilbudet.Vertskommunene vil motta et
tilskudd som skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og
administrasjon i forbindelse med at det drives et asylmottak eller omsorgssenter i kommunen.

Fra 1. januar 2011 vil kommunene også motta barnehagetilskudd for asylsøkerbarn i alderen 4
-5 år som tilbys barnehageplass. Tilskuddet inkluderer foreldrebetalingen.

Vertskommunetilskuddet skal sette kommunene i stand til å dimensjonere tjenesteapparatet i
tråd med oppgavene som skai løses. I tillegg til vertskommunetilskuddet kan et asylmottak ha
innvirkning på rammetilskuddet til kommunen. Beboere som har fått oppholdstillatelse kan bli
folkeregistrert i kommunen og vil da telle med ved beregning av innbyggertilskuddet.

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak
Ordinært vertskommunetilskudd består av en grunnsats for kommunen og en sats per plass
og type plass. For satser, se vedlegg 1.

Det foretas egne beregninger for kommunenes gjennomsnittlige utgifter som vertskommuner
for statlige mottak. Denne beregningen dokumenterer kommunenes gjennomsnittlige utgifter til
helse, barnevern, tolk og administrasjon og er tilstrekkelig bakgrunnsmateriale for fastsettelse
av de ulike satsene som inngår i vertskommunetilskuddet. UDI setter ikke krav til rapportering
fra vertskommuner på det ordinære vertskommunetilskuddet.

Kommunen trenger ikke søke om utbetaling av det ordinære vertskommunetilskuddet.
Tilskuddet utbetales kvartalsvis av UDI når det er inngått kontrakt med asylmottakets
driftsoperatør. Tilskudd beregnes etter asylmottakets kapasitet og utbetales først når mottaket
har fysisk startet opp. I en eventuell oppstartsfase beregnes det etter antall tilgjengelige
plasser.

Fra 1. juli 2009 ble det innført et eget tilskudd til verge/hjelpevergeordning knyttet til
transittfasen. Tilskuddet omfatter verger/hjelpeverger for enslige mindreårige mens de er i
transittfasen. Det dekker også overformynderienes arbeid med å oppnevne og følge opp
vergene/hjelpevergene. Kommunene trenger ikke søke om utbetaling. UDI beregner og
utbetaler tilskuddet etterskuddsvis hver måned. Dette gjelder søkere som har vært til
asylintervju fra 1. juli 2009. For sats, se vedlegg 1.

Tilskudd til vertskommuner for barnevernets omsorgssentre

Fordi barnevernet har små institusjoner samt at det på grunn av piassmangel har vært
nødvendig å plassere mindre grupper beboere i flere kommuner, beregnes tilskuddet etter en
sats per plass. For sats, se vedlegg 1.

Bufdir sender melding om tidspunkt for oppstart og størrelse av omsorgssentre til UDI som
utbetaler tilskuddet kvartalsvis. I en oppstartsfase beregnes tilskuddet etter antall tilgjengelige
piasser inntil senteret er i full drift. For enkeltplassering utenfor omsorgssenter, vil UDI utbetale
tilskuddet basert på kvartalsvise oversiktslister fra Bufdir. Tilskuddet beregnes per person per
nærmeste hele måned.
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6. Helsetjenester

Lovom kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av
2. juni 1999 nr. 61 og lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr.63 gjelder for
beboere i statlig asylmottak og omsorgssentre.

Vertskommunetilskuddet skal bidra til at kommunen kan legge til rette for at beboere i statlige
asylmottak også gis et tilbud innen forebyggende helsetjeneste, spesielt når det gjelder
psykososiale lidelser, oppfølging av vaksinasjonsprogrammer, rådgivning innen kosthold og
ernæring, samt mor/barn kontroll.

Utførlig informasjon om retrfingslinjer for helsetjenestetilbudet til innvandrere og asylsøkere er
beskrevet i Helsedirektoratets veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og
familiegjenforente IS-1022 (2010). Utførlig informasjon om tannhelsetjeneste er å finne i
daværende Sosial- og helsedepartementets (nåværende Helse- og Omsorgsdepartementet)
rundskriv 1-23/99Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig
mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger.

6.1 Personer under 18 år

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket (FOR 2011-
12-16 nr 1255) § 4 gir barn under 18 år rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra
vertskommunen selv om barna bor i eller har tilbud om opphold i statlige mottak (§6).

I henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 har asylsøkende barn
under 18 år krav på følgende tjenester:

helsetjenester i hjemmet
personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,
plass i institusjon, herunder sykehjem og
avlastningstiltak

7. Barnevernstjenester

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn i Norge uavhengig av asylsøkerstatus.
Asylsøkerbarn har, som alle andre barn i Norge, rett til å motta tjenester og tiltak etter lov om
barneverntjenester, dersom barnet har et særlig behov for hjelp. Utlendingsmyndighetene vil
fortsatt ha ansvar for behandlingen av barnets asylsak, selv om det fattes vedtak etter lov om
barneverntjenester. Utførlig informasjon om dette er å finne i Barne-, likestillings —og
inkluderingsdepartementets rundskriv Q-06/2010 Barnevernstjenestens ansvar for enslige
mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og
kommuner.

Dersom barnevernet tar over omsorgen blir utgiftene refundert av fylkeskommunen på vanlig
måte. Det gis statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige
asylsøkere og ftyktninger, se Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets rundskriv Q-05/2011
Om statsrefusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger.

Ekstraordinære utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse kan utløse særtilskudd til
vertskommuner, se punkt 7.1

7.1 Særtilskudd til vertskommuner ved omsorgsovertakelse

7.1.1 Hvem kan søke

Vertskommuner som blir påført urimelig store kostnader til barnevern i forbindelse med
omsorgsovertakelse kan søke om tilskuddet. Dette tilskuddet erstatter tidligere ordning for
etterskuddsvis og delvis dekning av vertskommuners ekstraordinære utgifter knyttet til
barnevern. Kostnadene må være av en viss størrelse for at kommunen skal kunne søke om
tilskudd. Særtilskuddet skal ikke være en utjevningsordning for et eventuelt avvik mellom
vertskommunetilskuddet og kommunens faktiske kostnader.

Kommunene kan ikke søke om dette særtilskuddet fra UDI for saker som kvalifiserer for
"særskilt tilskudd ved omsorgsovertakelse" fra lntegrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI), se
IMDis rundskriv 02/13: Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige. Kommunene
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kan heller ikke søke om særtilskuddet fra UDI dersom kostnadene kan dekkes av andre
offentlige refusjonsordninger, jf. punkt 7.

7.1.2 Hva kan det søkes om

Tilskuddsordningen omfatter kun plasseringer utenfor hjemmet etter Lov om
barneverntjenester §§ 4-4, 5. ledd, 4-6, 4-24, 4-25 og 4-26.

Plasseringer under tre måneder kvalifiserer ikke til tilskudd, med unntak for søskengrupper,
mor og barnplassering, eller dersom tiltaket gjelder grupper av barn i transittmottak. Det skaf
regnes fra vedtaksdato.

7.1.3 Søknadens utforming

Kommunen skal sende inn søknad på fastsatt skjema (vedlegg 2), vedlagt kopi av
barnevernsvedtak og grunnlag for dette (se søknadsskjema for detaljer). Søknader uten
vedlegg vil bli avslått.

Merk: økonomi og kostnadsoversikter skal IKKE legges ved søknad.

Dersom kommunen søker på feil grunnlag vil kommunen få to måneders frist til å utforme
søknaden på nytt.

7.1.4 Tilskuddsbeløp

Satsene er per barn per måned. I forhold til enslig mindreårige er satsen lavere enn for
medfølgende barn. Årsaken til differensieringen av er at kommunene betaler halv egenandel
ved omsorgsovertakelse av enslig mindreårige asylsøkere. For satser, se vedlegg 1.

7.1.5 Søknadsfrist

Tilskuddsbeløpet utbetales løpende etter søknad. Søknadsfrist for det enkelte år er 1. mars
det påfølgende år. Søknader mottatt etter denne søknadsfristen vil bli avslått, med unntak for
søknader ved avsluttet tiltak.

7.1.6 Behandlingsinstans

Vertskommuner for statlige mottak skal sende søknad til mottaksansvarlig regionkontor/enhet.
Vertskommuner for barnevernets omsorgssentre skal sende søknad til UDI sentralt.

Tolketjenester

Bruk av tolk er en nødvendig forutsetning for å sikre at beboere i statlig mottak får reell nytte
av kommunale tjenester. Kommunene har alminnelig rettlednings og informasjonsplikt, og må
benytte kvalifisert tolk når det er nødvendig. Den instansen som trenger tolk, bestiller og
betaler for tjenesten. Ansvarsforhold vedrørende tolkeutgifter i forbindelse med helsetjenester
omtales i Helsedirektoratets veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og
familiegjenforente IS-1022 (2010).

Skoletilbud
Barn og unge i grunnskolealder (6-15 år) i ordinære asylmottak og omsorgssentre har rett og
plikt til grunnskoleopplæring. Kommunen kan søke om tilskudd til ordinær
grunnskoleopplæring, jf. Udir-5-2008 Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i
asylmottak.

Tilskuddet skal også dekke særskilt norskundervisning, tospråklig fagopplæring og
morsmålsopplæring. Disse elevene har også rett til spesialundervisning og tilrettelagt
undervisning jf. opplæringloven § 1-3, jf.§ 5-1. Tilskuddene administreres av
Utdanningsdirektoratet.

Mindreårige asylsøkere i alderen 16-18 år har rett til 250 timers norskopplæring på linje med
voksne asylsøkere, jf. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv A-20/2007
Gjeninnføring av norskopplæring for asylsøkere i mottak. I henhold til rundskrivet er det
asylmottakene som er ansvarlig for å organisere skyss til og fra opplæringen. Se også IMDIs
rundskriv 4/13: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og
norskopplæring for asylsøkere i mottak.

Asylmottakene får skyssutgiftene refundert i henhold til pengereglementets punkt 5.6.
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Selv om rett og plikt til grunnskoleopplæring i henhold til opplæringslovens § 2-1 i
utgangspunktet gjelder barn i skolepliktig alder, kan asylsøkere mellom 16-18 år også delta i
opplæringen. Forutsetningen er at de ikke har utdanning tilsvarende norsk grunnskole fra før
og kommunen kan tilby slik opplæring, jf. opplæringsloven § 4A-1. Kommunene anbefales å
vurdere å tilby grunnskoleopplæring til asylsøkere i alderen 16-18 år i samarbeid med
asylmottak.

Kommunen søker fylkesmannen om tilskudd til dette. For nærmere om tilskuddsordningen, se
brev fra Udir til kommunene og fylkesmenn og retningslinjer for tilskudd til
grunnskoleopplæring for barn og unge asylsøkere fra Kunnskapsdepartementet.

Barnehagetilbud og foreldrebetaling

Barnehagetilskudd til barnehager som tilbyr barnehageplass til asylsøkerbarn i alderen 4-5 år
blir administrert av UDI. Tilskuddet inkluderer foreldrebetalingen og gjelder alle godkjente
barnehager. Alle asylsøkerbarn i alderen 4-5 år i asylmottak skal, så langt det er mulig, gis
tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra asylmottakene. Asylmottakene må i
søknad om barnehageplass spesifisere at søknaden gjelder et asylsøkerbarn.

Barn som fyller 4 år i løpet av første del av barnehageåret (august —desember) kan tilbys
barnehageplass fra august måned og inntil skolestart.

Barn som fyller 4 år i andre del av barnehageåret (januar —juli) kan tilbys barnehageplass fra
den dagen barnet fyller 4 år og inntil skolestart.

10.1 Utbetaling og rapportering

Utbetaling av barnehagetilskuddet baseres på rapportering fra asylmottakene til UDIs
respektive regionkontor. Rapporteringen skal inneholde opplysninger om antall asylsøkerbarn i
alderen 4-5 år som er tildelt barnehageplass, og om det er heltids- eller deltidsplass. Se
vedlagt rapporteringsskjema for rapportertingsfristerog utbetalingsdatoer.

Barnehagetilskuddet utbetales i 11 måneder (et barnehageår er 11 måneder).
Barnehagetilskuddet for asylsøkerbarn i alderen 4-5 år utbetales hvert kvartal.

Kommuner som tilbyr mindre enn heltidsplass, vil få redusert tilskuddet forholdsmessig.

Kommunene har ikke rapporteringspfikt.

Administrasjon
Statlige mottak og omsorgssentre vil medføre en viss belastning på kommunens sentrale
administrasjon i forbindelse med vertskommunale oppgaver.

Overformynderiet i kommunen har ansvar for å oppnevne verge/hjelpeverge til enslige
mindreårige asylsøkere. Vergen/hjelpevergen skal påse at ungdommens rettigheter blir
ivaretatt i behandlingen av asylsaken og at andre rettigheter oppfylles, eksempelvis i
forbindelse med skoletilbudet og omsorgen på mottaket. Vertskommunen har ansvar for
rekruttering, oppnevning og oppfølging av vergene/hjelpevergene. For transittfasen er det
opprettet en vergevaktordning som administreres av UDI.

UDI anmoder vertskommunen om oppnevning av verge/hjelpeverge. UDI tilstreber i størst
mulig grad at søker bor i samme kommune gjennom hele den innledende saksbehandlingen.
Kommunen har ansvar for å ha nok tilgjengelige verger/hjelpeverger til enhver tid slik at
innledende asylsaksbehandling kan gjennomføres uten unødig opphold.

Klageadgang

Tildeling av tilskudd til vertskommuner er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan
ikke påklages.

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Mottaksenheten
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Vediegg
RS 2011- 025V1 Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller omsorgssenter
for enslige mindreårige asylsøkere

RS 2011-025V2 Søknadsskjema, særtilskudd for vertskommuners utgifter ved
omsorgsplassering av barn av asylsøkere

RS 2011-025V3 Rapportering på bruk av barnehageplass for asylsøkerbarn i alderen 4-5 år
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RS 2011-025

Dokument-ID : RS 2011-025V1
Saksnummer : 10/4235-72
Sist endret 27.02.2012
Dokumentdato : 09.05.2011

UDI
Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller omsorgssenter
for enslige mindreårige asylsøkere
Vertskommunetilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til helse, bamevern,
tolk og administrasjon i forbindelse med at det drives et statlig mottak i kommunen. Satsene
fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet.

Følgende satser gjelder fra: 1.1.20111.1.2012 1.1.2013

Grunnsats per kommune per år 434 700 447 740 462 070

Sats per ordinær/transittmottaksplass per år '4 660 4 800 4 995

Sats per plass for enslige mindreårige per år 12 320 12 690 13 100

Sats per forsterket plass per år 113 300 116 700 120 430

Sats per plass i omsorgssenter per år 30 400 31

10

310

104-

32

10

310

425Barnehagetilskudd pr barn pr måned 9 810

Sats per enslig mindreårig asylsøker det skal oppnevnes verge
for i transittfasen

'5 000 8 000 8 250

Stas per innkalte, midlertidig verge for enslige mindreårige
asylsøker




- 2 500 2 580

Særskilt tilskudd per måned for medfølgende barn 22 220 22 887 23 620

bærskilt tilskudd per måned for enslige mindreårige 11 110 11 443 11 810

Utbetaling av vertskommunetilskudd skal foretas i samsvar med Bevilgningsreglementet,
Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmeisene om økonomistyring i staten, jf.
instruks fra departementet til UDI, generelle budsjettfullmakter for JDs underliggende
virksomheter i 2013 og de til enhver tid gjeldende rundskriv fra Finansdepartementet.
Utbetaling skal belastes post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere
og flyktninger.
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HERO
Hero Norge as
Postboks 459, 4002 Stavanger
Besøksadresse: Jernbanev. 9
Tel: +47 51 51 74 70
Faks: +47 51 51 74 71
herohero.no 

Org.nr. 876 785 722

Nordreisa Kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Att.: Rådmann Anne Marie Gaino

Stavanger 30. september 2013

Informasjon om planlagt mottaksetablering

Utlendingsdirektoratet har lyst ut anbud på kjøp av ordinære mottaksplasser (DOFFIN-
referanse: SEP 203979). Vi ønsker med dette å orientere Nordreisa kommune om at Hero
Norge AS (Hero) vil gi UDI et tilbud på drift av inntil 180 ordinære plasser, hvorav 144 vil
være faste plasser og 36 vil være variable plasser. Tilbudet inneholder også inntil 60
opsjonsplasser som en ekstra beredskap for å kunne håndtere en moderat økning i
mottakskapasiteten.

Som dere sikkert er kjent med har staten på grunn av økte ankomster av asylsøkere et akutt
behov for flere mottaksplasser. UDI presenterte nettopp et behov for 30 til 40 nye mottak på
kort tid. Vi vil gjerne bidra til å løse denne utfordringen og ønsker et godt samarbeid med
vertskommuner hvor vi ser muligheten for å etablere mottak.

Vi vurderer Nordreisa kommune som svært godt egnet som vertskommune for asylmottak
både med hensyn til det innkvarteringstilbudet beboere skal gis, de kommunale tjenestene
og den politiske ledelsen. Kommunen har også tidligere vært vertskommune for asylmottak.

Om mottaket
Vi planlegger en sentralisert mottaksmodell på Storslett hvor vi leier Storslett Hotell av
Norlandia. Gjennom godt samarbeid med Norlandia inngår vi nå en intensjonsavtale som
sikrer et godt innkvarteringstilbud til beboerne. Hvis vi inngår avtale med UDI vil også
bygningen gjennomgås og oppgraderes byggteknisk, for å imøtekomme de krav som gjelder.
Denne mottaksmodellen gir et trygt og godt botilbud til de ulike beboergruppene. Vi vil sikre
at mottaket bemannes med dyktige faglige mottaksansatte med lokal forankring.

Tilskudd til vertskommune
Som det fremgår av vedlagte rundskriv fra UDI vil en vertskommune motta et tilskudd som
skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse
med at det drives et asylmottak. Dette tilskuddet skal sette kommunen i stand til å
dimensjonere tjenesteapparatet i tråd med nye oppgaver. Det er verdt å merke seg at det
også gis barnehagetilskudd for barn fra 4 til 5 år som har rett på barnehageplass. Tilskudd til
skoletilbud for barn og voksne gis gjennom utdanningsmyndighetene. Det er også verdt å
merke seg at beboere som får oppholdstillatelse folkeregistreres i kommunen og teller med
ved beregning av innbyggertilskuddet. For mer informasjon om tilskudd og gjeldende satser,
se vedlegg.

Om Hero
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Hero er landets største driftsoperatør med over 25 års erfaring med mottaksdrift. Vår visjon
er å være ledende i mangfold og våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Vi
har utviklet en dynamisk driftsorganisasjon og en svært solid fagkompetanse på mottaksdrift.

Vi har vært og er i dag en pådriver i utviklingen av det faglige arbeidet i mottaksbransjen og
vil spesielt trekke fram vårt arbeid med beboermedvirkning, krisehåndtering i mottak, arbeid
med barn og unge, arbeid med sårbare grupper og returarbeid som våre styrker. Hero har i
dag 32 mottak over hele landet og driver både ordinære mottak, mottak for enslige
mindreårige (EM), forsterket mottak og transittmottak. Ved fire av våre mottak driver vi også
barnehager.

Vi har en landsdekkende tolketjeneste, Hero tolk, som også vil sikre at vertskommunen vil
kunne motta tolketjenester med høy kvalitet. Vi har også egne kurssentre gjennom Hero
kompetanse, som primært driver kurs og opplæring av arbeidssøkere med
innvandrerbakgrunn.

45 prosent av våre 600 ansatte har selv bakgrunn som innvandrere, noe som gir oss en
verdifull spisskompetanse på de tjenester vi leverer. Vi har ordnede lønns og arbeidsforhold,
med tariffavtale for ansatte. Vårt arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet er anerkjent også
utover bransjen og sikrer ansatte gode og trygge arbeidsforhold.

Godt samarbeid med vertskommunen
Hero har lang erfaring og samarbeider godt med de kommunene hvor vi driver mottak.
Gjennom profesjonell og god faglig drift av mottak i over 25 år har vi oppnådd et godt
omdømme og gode resultater sammen med vertskommunene. Vi har flere vertskommuner
som har sagt seg villige til å være referanse for oss.

For å sikre et godt formalisert samarbeid foreslår vi at det inngås en skriftlig
samarbeidsavtale mellom partene. Vi har god erfaring med at en slik avtale virker
forpliktende, avklarer ansvarsforhold og regulerer samarbeidets form og omfang. Hero vil
søke å inngå slike avtaler med barnevernet, voksenopplæringen, helsetjenesten, barnehage,
skole og andre samarbeidspartnere i kommunen.

Mottaket vil legge opp til en tett og god dialog med helsetjenesten om alle saker som
vedrører beboere med spesielle behov for oppfølging og tiltak. Mottaket vil ha rutiner for
samarbeid med barnevernet og overformynderi for å sikre at spesielt barn blir godt ivaretatt.

Det er også viktig å ha god kontakt med naboer, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv.
Vi inviterer på nyetablerte mottak alle i lokalsamfunnet inn på mottaket for å bli kjent med
både hva som foregår på mottaket og hvem beboerne er.

Kommunen og andre samarbeidspartnere vil holdes godt orientert om viktige forhold som
angår mottaket. Vi ønsker åpenhet rundt mottaksdriften i forhold til lokalmiljøet og andre
interesserte og at beboernes ressurser brukes også utenfor mottakets aktivitetstilbud.

Vi vil gjerne stille på et møte for videre dialog med det første.
For mer informasjon, ta kontakt med undertegnede eller se på www.hero.no.

Med vennlig hilsen
Hero N9rge AS

Vidar
Re ef
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Vedlegg:
RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter
RS 2011-025V1 Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller omsorgssenter
for enslige mindreårige asylsøkere

Kopi: Ordfører Lidvart Jakobsen
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Fra: Vida r Torheim [mailto:Vidar.Torheim@hero.nol
Sendt: 30. september 2013 15:05

Til: Anne-Marie Gaino

Kopi: Lidvart Jakobsen

Emne: Informasjon om mulig mottaksetablering i Nordreisa kommune

Til rådmann og ordfører

Vi ønsker å informere dere om at vi nå inngår en intensjonsavtale med Norlandia om å etablere mottak i deres
lokaler på Storslett. Se vedlagt vertskommunebrev og tilskuddsordning for mer informasjon om hva dette innebærer
for vertskommunen.

På bakgrunn av en dramatisk økning i ankomster av asylsøkere har nå staten ved UDI et behov for å opprette 30-40
nye mottak.

De henstiller også kommuner om å være positive i dette arbeidet som vi nå er i full gang med. Se link fra
pressekonferansen til UDI 12.09.:

httø://www.nrk.no/nvheter/norge/1.11237363 


Det vil være behov for god og rask dialog i forhold til en etablering og mange avklaringer må gjøres. Blant annet
gjelder det kommunale tillatelse for å bruke hotellet til dette formålet. Teknisk sjef og undertegnede er på reise i
nord denne uka og hvis det var mulig for kommunen kunne vi deltatt på møte hos dere allerede torsdag 03. okt,

på formiddagen? Ønsker i såfall en rask avklaring på om det er mulig. Undertegnede treffes enklest på mobil eller
mail de kommende dager.

Med ønske om et fremtidig godt samarbeid!

PS! Brev med vedlegg postlegges i dag. Vil også for ordens skyld orientere om at jeg i dag har forsøkt å få tak i
rådmann eller ordfører på telefonen, i forkant av denne mailen.

Med vennlig hilsen

Vidar Torheim

Regionsjef

Region: IMidt —Nord

Hero Barnehager

Tlf: 22034847, Mob: 97102949

E-post: vidar.torheimPhero.no

Hjemmeside: www.hero.no 


fr‘f HERO
-tedende i rnangfold
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Hero Norge
- fra mottak til integrasjon

42,5 millioner mennesker er
på flukt i verden i dag

Bare i 2011 flyktet 800 000
fra sine hjemland

327 000 søkte asyl i Europa

Ny prognose på ca 13000
Norge i 2013

Over 50 000 søkere i
Sverige i 2013

Hero Norge AS
Privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot asylsøkere,
flyktninger og innvandrere

En av landets største virksomheter innenfor feltet flyktninger
og integrering

En flerkulturell bedrift hvor 40 prosent av de ansatte selv har
flyktning- eller innvandrerbakgrunn

45 driftsenheter med ca 600 ansatte

Hovedkontor i Stavanger

<if#HERO

1987: Første mottak etableres i Bergen

1996: Ahmed Bozgil blir adm.da. i Hero

2002: Heros konsept beboermedvirkning lanseres
nasjonalt av UDI

2004: medlemskap i ENARO (European Network
of Asylum Reception Organizations)

2005: oppretter Hero tolk og Hero kompetanse

2009: historisk oppbygging av mottaksapparatet

2012: 25-års jubileumskonferanse

«Mottak som samfunnsaktør»

Vår visjon er å være
"Ledende i mangfold"

Våre kjerneverdier er:

Apenhet

Likeverd

Profesjonalitet

1
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Et Hero-mottak skal
kjennetegnes som
et godt sted å være
og å lære, både for
ansatte og beboere

Samarbeidspartnere:
UDI, vertskommuner
og frivillige

33 mottak i alle landets regioner

4 offentlig godkjente bamehager
tilknyttet mottak

Ornlag 6500 asylsøkere bor i
Hero-mottak

Mottak er både sentraliserte og
desentraliserte

•
"!!

Differensiertmottakstilbud

Hero driver alle typer
asylmottak:

Transillmottak

Ordinære mottak

Mottak for enslige
rnindreårige

Forsterket mottak

Beredskapsplasser

Bamehager tilknyttet mottak

Innenfor det enkelt mottak vil
også tilbud differensieres til
ulike sårbare grupper som:

Barn og unge

Kvinner

Syke belooere

Eldre

Funksjonshemmede

HERO

Flertallet av våre mottak er
delvis desentraliserte, dvs.
beboere bor i både sentralisert
bygning og vanlige leiligheter
tilknyttet et mottakskontor

A

Mottak i Nordreisa
Anbudskonkurranse i regiort nord

ca144 faste plasser + 36 variable??

Opsjon på 60 plasser ekstra

Sentralisert bygningsrnasse med seriøs
samarbeidspartner

God erfaring med sammenlignbare
kommuner: Lenvik, Vestvågøy, Lødingen,
Grong og Namsos

Oppstarts team sikrer god start

Positiv og åpen holdning fra kommunen er

HERO

Ansvar for egen hverdag

Omfattende informasjonsprog

Opplæring og skolegang

Arbeid og yrkesopplæring

Fritidsaktiviteter

Frivillig innsats av beboere

Mottaksansattes veiledning

2
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En god start

Et godt oppstartsteam

Orienteringsmøter

Rekrutteringsarbeid lokatt

Bruke ressurser i lokalsamfunnet aktivt

Bruke ressurser blant beboerne aktivt

Invitere på besøk til mottaket

Etablere godt samarbeid med kommunens tjenester

Mm
Styrker for vertskommune

Flere arbeidsplasser og næringsvirksomhet

Økt mangfold og ressurser i lokalsamfunnet

Større fagmiljø på flyktningarbeid og integrering

Styrking og forenkling av bosettingsarbeid

Økning i barnehage og skoletilbud (tilleggsfinansiert)

6 årsverk ved mottaket gir ca 800.000,- i ekstra skattekroner

HERO II,

Zr1:111 •
,,=11 3

Eksempler ved Storslett mottak

Vertskommunetilskudd, 1,4 mill i årlig tilskudd for å dekke
helse, tolk og barnevern

Snitt Kr. 3.100,- til beb pr mnd —(totalt ca Kr. 580.000,- pr
mnd. utbetalt til beboere)

Skole u118 år ( kr. 70980,- x 23 stk) 1 632 540,-

Deltaker på VO ( 18100,- x31 stk) 561 100,-

Barnehagedekning pr barn WiP(10425,-x11stk) 114 675,-

.lotalemrattal.£112;1-13.41357.---
(faktiske eksempler tatt fra Heimly mottak, Finnsnes)

<ifrHERO

25 års erfaring og
spisskompetanse på
mottaksdrift

Løsningsfokus og gode
samarbeidsevner

Stort og bredt nettverk

Mobiliseringsevne

Flerkutturell bedrift

Beboermedvirkning

Kundesenter i Stavanger,
avdeling i Oslo og ca 1100 tolker

God kundeoppfølging og
kvalitetssikring av tolkene

Kurser minoritetsspråklige til å
integreres i arbeidsmarkedet

Kurssentre i Bergen, Stavanger
og Oslo

Vår største samarbeidspartner er
NAV

3
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/92-21

Arkiv:                026

Saksbehandler:  Anne-Marie Gaino

Dato:                 06.08.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved 
opphold i sykehus

Henvisning til lovverk:
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.11
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m av 02.07.99
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.99
 Lov om helsepersonell m.v. av 02.07.99
 Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reiser for undersøkelse eller 

behandling av 04.07.08.

Vedlegg
1 Forslag til tjenesteavtale om bruk av ledsager ved reiser og opphold i sykehus 

(ledsageravtalen)

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyre slutter seg til tjenesteavtale mellom Nordreisa kommune og UNN HF 
om avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i 
sykehus (Ledsageravtalen) av 06.06.13.

Saksopplysninger

I forbindelse med gjennomføringen av Samhandlingsreformen vedtok Stortinget i ny Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester (kap. 6) at kommunene og helseforetakene skal inngå 
juridisk bindende avtaler innen de mest sentrale samhandlingsområdene, til sammen tolv 
lovpålagte avtaler. I tillegg har Helse Nord og kommunene vedtatt at det skal utarbeides en 
avtale om følgetjenester.

For UNN og Troms/Ofoten oppnevnte Overordnet samarbeidsorgan (OSO) et arbeidsutvalg
(KSU 3/11) i september 2011. KSU 3/11 leverte fem avtaler i desember – 11 og syv avtaler i 
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mai -12. 

I OSO i mai 2012 ble KSU 3/11 gitt mandat til å sluttføre sitt arbeid med å lage forslag til 
samarbeidsavtale om følgetjenestene.

Følgetjenester for pasienter kan grovt deles inn i fire områder: 

 følgetjenester for pasienter med kognitive forstyrrelser og andre store hjelpebehov.
 følgetjenester for fødende/gravide.
 følgetjenester for utagerende psykiatriske pasienter. 
 Følgetjenester ved reise til/fra og ledsager ved opphold i sykehus.

- Følgetjenester til fødende og gravide er ivaretatt gjennom en regional avtale utarbeidet av 
Helse Nord som vedlegg til tjenesteavtale 8. Den gjelder i Troms/Ofoten kun i Lyngen 
kommune. 

- For pasienter med store psykiatriske lidelser ble det i 2007/2008 utarbeidet og vedtatt (i OSO) 
egne retningslinjer for samarbeid om følgetjeneste. Den er implementert og vedlagt 
ledsageravtalen. 

Gruppa (KSU) har derfor avgrenset sitt arbeid til en generell avtale om ledsagertjeneste med 
retningslinjer. Det har hele tiden vært et ønske fra Helse Nord – og i tråd med Veilederens 
anbefalinger – at det oppnås størst mulig grad av regional likhet i struktur og innhold i 
avtaleverket. 

Gruppa har derfor sendt utkast av avtalen til Helse Nord og samhandlingskontaktene i Nordland 
og Finnmark.

Gruppas mål har i arbeidet vært å få til en avtale som kan gi grunnlag for mer helhetlige og 
koordinerte ledsagertjenester til pasienter hvor ansvarsforhold er avklart. 

Avtalen bygger på dagens lovverk og anbefalinger/brev fra HOD samt gjennom rutiner mellom 
UNN og de 31 kommunene som har UNN som lokalsykehus.

Avtalene har tidligere vært til høring i kommunene.

Noen gjennomgående forhold som ble påpekt i høringssvarene:

- Kommunene ønsker en klarere presisering av UNN sitt ansvar for organisering av 
ledsagertjenesten. 

- Kommunene ønsker ikke å forplikte seg til å måtte skaffe personell når UNN ber om det, men 
”bistå med” ved behov. 

Gruppa har imøtekommet dette ved å endre på en del formuleringer i pkt 7.3, første setning og 
pkt. 8. Det henvises her også til brev fra Sosial- og Helsedirektoratet 2007 og HOD 2011 i denne 
avtalens pkt.5.

OSO vedtok 30.01.13:
1. OSO gir sin tilslutning til forslag til ledsageravtale mellom kommunene og UNN med tilhørende 
” refusjonsskjema for kommunal vakt ved pasient innlagt på UNN”. OSO anbefaler styret ved UNN 
og kommune å inngå avtalen. 
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2. OSO anbefaler partene å igangsette en oppfølgingsprosess etter avtaleinngåelse som sikrer bred 
deltakelse, kvalitetssikring av rutiner og implementering av avtalene i organisasjonene. 
UNN HF godkjente avtalen på styremøte 08.05.13.

Iflg helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 skal kommunestyret selv inngå samarbeidsavtale med 
helseforetaket.  Saken legges derfor fram for kommunestyret til avgjørelse.

Vurdering

Avtalen tar sikte på å regulere ansvarsforholdet mellom kommunen og UNN HF mht ledsager 
ved reise til og fra sykehus, samt ved opphold på sykehus.

Rådmannen vurderer at avtalen tilfredsstiller lovens krav og at partene har medvirket til avtalen.
OSO med helseforetakets, kommunenes og KS sine representanter har gjort at kommunen har
vært en likeverdig part i forhold til UNN HF. 

KS sitt engasjement i Troms og Ofoten har også sikret at kommunenes innspill og synspunkt
videreformidles til sentralt hold og vært tilrettelegger for samhandlingsarena hvor temaet har 
hatt fokus. 

Både OSO og UNN HF har gitt sin tilslutning til forslaget til avtalen mellom kommunene i 
Troms/Ofoten og UNN HF.  

Avtalen har som beskrevet vært utarbeidet i samarbeid og gjennom høringskonferanser i regi
av KS. 

Rådmannen peker ellers på at det i avtalen ligger fast rutine for evaluering og revidering av
avtalene. 

Avtalen er i sin helhet vedlagt i saken.

Rådmannen understreker viktigheten av at avtalen gjøres kjent ute i enhetene,
for å sikre et mest mulig smidig og godt samarbeid med UNN HF.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/3490-1

Arkiv:                044

Saksbehandler:  Anne-Marie Gaino

Dato:                 11.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
43/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Delegasjon til barnevernleder

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven §§ 28 a – 28 k
Barnevernloven §§ 2-1, 4-6, 4-9 og 4-25

Vedlegg
1 Særutskrift 0042/08 Felles barneverntjeneste Nordreisa og Kvænangen kommune
2 Vedrørende barnevernets organisatoriske plassering - Brev fra Det kongelige barne-

og likestillingsdep.

Rådmannens innstilling

 Tittelen faglig leder for barneverntjenesten endres til barnevernleder.
 Nordreisa kommunes avgjørelsesmyndighet og ansvar etter barnevernsloven legges i sin 

helhet til barnevernadministrasjonen ved barnevernleder, og ved dennes fravær til 
barnevernleders stedfortreder jfr barnevernloven § 2-1.

 Rådmannen gis myndighet til å utpeke stedfortreder for barnevernleder.
 Lederen av Familiesenteret defineres som en del av barneverntjenesten.

Saksopplysninger

Barnevernet i Nordreisa er i et interkommunalt samarbeid med Kvænangen kommune, der 
Nordreisa kommune er vertskommune, jfr kommunestyresak 42/08. Bakgrunnen for dette er 
særlig å gjøre det mulig å bygge opp velfungerende fagmiljøer i områder av landet hvor den 
enkelte kommune hver for seg har vanskelig for å etablere den type kompetanse som kreves for 
å utføre hele registeret av kommunale oppgaver.  

Barnevernet i Nordreisa og Kvænangen kommune er organisert i et Familiesenter.  
Familiesenteret består av barnevernet, helsestasjonen og åpen barnehage og ledes administrativt 
av en egen leder.  
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Barnevernloven krever at det i hver kommune skal være en administrasjon med en leder som har 
ansvaret for oppgaver etter loven. Barnevernet har en faglig leder, som administrativt er 
underlagt leder for Familiesenteret. Etter etableringen av Familiesenteret er det blitt uklart hvem 
som etter loven har det formelle ansvaret for barnevernet; lederen av Familiesenteret eller faglig 
leder for barneverntjenesten.
Stillingstittelen «faglig leder for barneverntjenesten» har også skapt uklarheter i om det er denne 
stillingen som etter loven er barnevernleder.

I kommunestyrevedtak 42/08 er det vertskommunens ansvar v/rådmannen å utføre oppgaver 
etter barnevernloven.  Oppgavene forutsettes delegert til en egen barnevernleder, via leder for 
Familiesenteret.  

Barnevernloven stiller ingen konkrete krav til lederens kvalifikasjoner. Barne- og 
likestillingsdepartementet har likevel i brev av 27.09.07 til kommunene fremholdt at 
myndigheten til å treffe slike akuttvedtak direkte er lagt til barneverntjenestens leder og at det
forutsetter at lederen har kompetanse på barnevernfeltet.
Lederen av familiesenteret har ikke barnevernfaglig kompetanse.

Barnevernadministrasjonens leder vil også innenfor et vertskommunesamarbeid være 
barneverntjenestens øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål som ikke er lagt til et 
folkevalgt organ. Som ellers innebærer dette bl.a. at lederen ikke kan instrueres eller overprøves 
når det gjelder faglige spørsmål. Etter barnevernloven §§ 4-6, 4-9 og 4-25 er det 
barneverntjenestens leder, eller den som fungerer i dennes sted, som har myndighet til å fatte 
vedtak uten foreldrenes og barnets samtykke i akuttsituasjoner.
Lederens kompetanse til å treffe vedtak i akuttsituasjoner kan ikke delegeres.

Vurdering

Da det er uklarhet i hvem som har det formelle ansvaret etter barnevernloven, er det behov for at 
kommunestyret fatter et vedtak som definerer ansvaret.

I kommunestyrevedtak 42/08 fremgår stillingstittelen barnevernleder.  Ved ansettelse er tittelen 
faglig leder for barnevernet benyttet.  For å fjerne denne uklarheten foreslås det at 
stillingsbenevnelsen endres fra faglig leder for barneverntjenesten til barnevernleder, jfr 
kommunestyrets vedtak 42/08.

Kommunestyret kan selv utpeke en barnevernleder eller delegere myndighet til å utpeke en 
barnevernleder til rådmannen.  Barnevernlederens kompetanse kan ikke delegeres.  Det må 
derfor alltid utpekes stedfortreder ved barnevernleders fravær. 

Selv om det etter barnevernloven ikke stilles et direkte krav til barnevernlederens 
kvalifikasjoner, så er det likevel en forventning om at den som har avgjørelsesmyndighet og 
ansvar etter barnevernloven har formell kompetanse innen faget.  Likeledes gjelder det for den 
som er stedfortreder for barnevernleder.

I stillingen som faglig leder for barnevernet har kommunen satt krav om fagkompetanse innen 
barnevern.  Stillingen er ment å oppfylle barnevernlovens krav om en leder som har ansvar og 
myndighet etter loven.

Av disse grunner foreslås det at kommunestyret definerer at barnevernleder er den lovpålagte 
stillingen som barnevernloven krever til ledelse av barnevernadministrasjonen. Det foreslås 
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videre at rådmannen gis myndighet til å utpeke stedfortreder for barnevernleder ved dennes 
fravær.  Denne myndigheten kan videredelegeres til lederen for Familiesenteret.

Lederen av Familiesenteret har overordnet økonomi- og personalansvar for alle tjenester som er 
omfattet av senteret.  Vedkommende er derfor økonomisk ansvarlig for de vedtak som gjøres av 
barnevernet.  For å ha lovlig innsyn i barnevernssaker må lederen av Familiesenteret defineres 
som en del av barnevernet.  Lederen av Familiesenteret kan likevel ikke instruere eller 
overprøve barnevernlederens avgjørelser i faglige spørsmål.

Side 512



S
id

e 
51

3



S
id

e 
51

4



S
id

e 
51

5



S
id

e 
51

6



S
id

e 
51

7



S
id

e 
51

8



S
id

e 
51

9



S
id

e 
52

0



S
id

e 
52

1



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/2814-1

Arkiv:                

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 15.08.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
33/13 Nordreisa formannskap 12.09.2013
44/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Kjøp av moduler for midlertidig skolefløy Moan skole

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.09.2013 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune kjøper de 4 innleide modulene ved Moan skole i hht. tilbud. 
Kjøpet finansieres ved salg av tomter.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune kjøper de 4 innleide modulene ved Moan skole i hht. tilbud. 
Kjøpet finansieres ved salg av tomter.

Saksopplysninger

Nordreisa komme har de to siste årene leid 4 moduler til midlertidig skolefløy ved Moan skole.
Leietiden er nå uløpt og modulene skal etter planen demonteres og leveres tilbake 01.10.2013.
Endring av leietiden skal iflg. avtalen varsles innen 2 mndr. før utløp av leietiden. Leiepris i 
avtaleperioden har vært kr 11.200 eks mva. pr. mnd.  
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Vi har opsjon på kjøp av de innleide modulene til kr 263.200 eks. mva.
Returomkostninger av modulene (demontering og frakt) er på kr 112.000 eks mva.

Iflg. rektor ved Moan skole har skolen behov for modulene til grupperom, spesielt etter at det 
for skoleåret 2013/2014 er to store 1.klasser.

Vurdering

Merkostnadene ved kjøp av modulene blir kr 151.200 eks mva, noe som tilsvarer kr 1550 pr m2. 
Dette er brøkdelen av pris om vi skulle bygge konvensjonelt tilbygg (20- 25.000 kr/m2) 
Dersom modulene skal leveres tilbake i høst, må dette skje før vinteren setter inn, p.g.a. av 
tilgang/adkomst med bla. mobilkraner. Skal vi leie modulene hele skoleåret 2013/2014 blir 
leieprisen tilnærmet kjøpesummen.
Modulene kan senere brukes andre steder eller selges hvis vi ikke har bruk for disse.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/1189-8

Arkiv:                064

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 23.08.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
45/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Endring av §§ 1 og 5 i Selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Endring i selskapsavtalen §§ 1 og 5
2 Oversikt over endringer i  §§ 1 og 5 per 01.01.2013

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner at Bjarkøy kommune gikk ut som deltaker i selskapet 
Interkommunalt arkiv Troms IKS fra januar 2013.
Endring av selskapsavtalens §§ 1 og 5 godkjennes som følge av dette.

Saksopplysninger

Bjarkøy kommune har gått ut som deltaker i selskapet Interkommunalt arkiv Troms IKS og 
selskapsavtalens §§ 1 og 5 må derfor endres.
§ 1 lister opp de deltakende kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper.
§ 5 angir innskuddsplikten og eierandel. Innskuddet beregnes av folketallet som igjen vil bli det 
årlige driftstilskuddet.
Etter § 21 i selskapsavtalen skal alle endringer godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i 
kommunestyret.

I brev av 16.08.2013 fra IKAT bes det om nødvendig behandling i den enkelte kommune, og at 
godkjenningsvedtaket oversendes.

Vurdering

Det tilrådes at Nordreisa kommune gir sitt samtykke til at Bjarkøy kommune går ut som deltaker 
i ordningen IKAT.
De foreslåtte endringer av paragrafene er bare en tilpasning til de faktiske forhold.
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ref.Deres ref.Dato

J.rir. 194 /1-3 A.00016.o8.13
4937

NORDRELSAKOMMUNEI
SERVICKnNTORET

Til alle deltakere i Interkommunalt arkivTroms IKS

ENDRINGI SELSKAPSAVTALENS§§ 1 OG5

1.januar i år gikkBjarkøykommuneut avselskapet.Somfølgeav dette må § 1- somviser

oversiktover hvemsomer medeierne - og § 5 - somomtaler innskuddspliktog eierandeler

selskapsavtalenendres.

Forå kunneregistreredisseendringenei Brønnøysundregistretmå i tilleggalledeltakere

formelt godkjenneden nye utformingenav § 1 og§ 5. Dette følgerav Lovom

interkommunaleselskaper§ 4 2. ledd.

Vedlagtfølgernyoversiktover innholdeti §§ 1 og5. Vi ber om at dette leggesfram til

godkjenningsåsnartdere har anledning.

Vi trengerderetter en kopiavvedtaketsomvedleggtil vår registermelding.

Med vennlighilsen

HildeElvineBløfnå

arkivsjef

Postadresse Besoksadresse Telefon E- post Organisasjonsnurnmer
c/o StatsarkivetiTromsø Huginbakken 18 94 17 41 70 postmottak@ikatrornsno 989 532 960
Postboks 6315 Breivika
9293 Tromsø
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INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT), 2013

Oversikt over endringer i §§ 1 og 5 per 1.1.2013

§ 1 Navn

Interkommunalt arkiv Troms IKSer en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i

lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen, kommunene og

interkommunale selskap i Troms kan etter loven være deltakere i selskapet.

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv Troms IKS.

Selskapet har følgende deltakere:

Balsfjord kommune

Bardu kommune

Berg kommune

Dyrøy kommune

Gåivuona suohkan/Kåfjord kommune

Gratangen kommune

lbestad kommune

Karlsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Lavangen kommune

Lenvik kommune

Lyngen kommune

Målselv kommune

Nordreisa kommune

Salangen kommune

Skjervøy komm une

Skånland kommune

Storfjord kommune

Sørreisa kommune

Torsken kommune

Tranøy kommune

Troms fylkeskommune

- 1 -
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INTERKOMMUNALT AR101/TROMS (IKAn, 2013

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i

representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en

fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge

folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Deltaker Folketall
1.1.20101

Innskudd
2013

Eierandel i
%

Balsfjord kommune 5 515




121 610 5,2

Bardu kommune 3 949




97 345 4,2

Berg kommune




926




50 503 2,2

Dyrøy kommune 1 233




55 261 2,4

Gåivuona suohkan/Kåfjord kommune 2 207




70 352 3,0

Gratangen kommune 1 150




53 975 2,3

lbestad kommune 1 408




57 972 2,5

Karlsøy kommune 2 371




72 894 3,1

Kvæfjord kommune 3 049




83 399 3,6

Kvænangen kommune 1 316




56 546 2,4

Lavangen kommune 1 012




51 836 2,2

Lenvik kommune 11 243




210 365 9,0

Lyngen kommune 3 152




84 995 3,6

Målselv kommune 6 510




137 027 5,9

Nordreisa komm une 4 757




109 865 4,7

Salangen kommune 2 211




70 414 3,0

Skjervøy kommune 2 881




80 796 3,5

Skånland kommune 2 855




80 393 3,5

Storfjord kommune 1 888




65 410 2,8

Sørreisa kommune 3 366




88 311 3,8

Torsken komm une




899




50 085 2,1

Tranøy kommune 1 552




60 203 2,6

Troms fylkeskom mune 156 494




521 130 22,4

Sum




2 330 687 100 %

Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved

eventuelle inn- og utmeldinger.

Folketall hentet fra SSB

- 2 -
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/3491-3

Arkiv:                210

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 11.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Plan for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune 2012-2016

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Overordnet analyseplan for forvaltningsrevisjon
2 Plan for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune: 2012-2016, Innstilling til vedtak
3 Plan for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune 2012-2016

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret viser til overordnet plan for analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 
Nordreisa kommune 2012-2016. 

Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016:

Prioritering: Prosjekt:
1 Kvalitet og ressursbruk i grunnskolene – med spesiell fokus på tilpasset 

opplæring og spesialundervisning
2 Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barnevernstjenesten
3 Rus og psykiatri
4 Økonomistyring og økonomisk internkontroll
5 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
6 Inneklima og fysisk (arbeids-)miljø i barnehagene

Saksopplysninger

Av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 10 annet ledd fremgår at 
kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres en overordnet vurdering/analyse av 
kommunens virksomhet for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike 
områder/sektorer av kommunens virksomhet. Denne vurderingen skal danne grunnlag for en 
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plan for forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget etter kontrollutvalgsforskriftens § 10 første 
ledd er pliktig til å utarbeide.  

K-Sekretariatet har fått ansvaret for å gjennomføre analysen.  

Vurdering

Nordreisa kontrollutvalg rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 

Kommunestyret viser til overordnet plan for analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 
Nordreisa kommune 2012-2016. 

Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016:

Prioritering: Prosjekt:
1 Kvalitet og ressursbruk i grunnskolene – med spesiell fokus på tilpasset 

opplæring og spesialundervisning
2 Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barnevernstjenesten
3 Rus og psykiatri
4 Økonomistyring og økonomisk internkontroll
5 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
6 Inneklima og fysisk (arbeids-)miljø i barnehagene
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1. Bakgrunn
Kontrollutvalget skal, i henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 9, påse at kommunens virksomhet årlig blir gjen-
stand for forvaltningsrevisjon. I følge forskriftens § 10 skal utvalget, minst én gang i løpet av valgperioden —og
senest innen utgangen av året etter kommunestyrets konstituering, utarbeide en plan for gjennomføring av for-
valtningsrevisjon. Planen, som skal vedtas av kommunestyret, skal være bygget på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet. Analysen har som siktemål å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike
sektorene/områdene i kommunens virksomhet —ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

2. Forvaltningsrevisjon - definisjon ogformål
Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv (fylkes-)kommunal forvalt-
ning. Når det utføres forvaltningsrevisjon rettes fokus mot økonomi og måloppnåelse i vid forstand.

I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§ 7) innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om

forvaltningen bruker ressurser til å lose oppgaver som samsvarer med kommunestyrets eller ftlkestingets
vedtak og forutsetninger,

forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive iforhold til målene som er satt på området,
regelverket etterleves,
forvaltningens styringsverktoy og virkemidler er hensiktsmessige,
beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskray,
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller ftlkestingets forutsetninger og/eller om

resultatene for virksomheten er nådd.

Forvaltningsrevisjon ble lovfestet ved endringer i kommuneloven i 1992. Bakgrunnen for at forvaltningsrevisjon
ble innført som en del av revisjonen av kommunene og fylkeskommunene var økte krav om effektivitet og mål-
oppnåelse. Forvaltningsrevisjon fungerer som et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å føre
tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og resultatene som oppnås. Forvaltningsrevisjon innebærer
at det gjennomføres en type undersøkelser som gir de folkevalgte i kommunen informasjon om administrasjonens
oppfølging av vedtak i kommunestyret, og resultatet av disse. Forvaltningsrevisjon kan samtidig bidra til at
kommunal virksomhet oppnår økt produktivitet, mer effektiv måloppnåelse og at den sikres drift i samsvar med
gjeldende regelverk.

Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra overordnede risiko- og vesentlighetsanalyser
er viktig —slik at ressursene settes inn på de riktige områdene, og kommunen får prosjekter som har god nytte-
verdi. På den måten kan forvaltningsrevisjon gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i
kommunen.

3. Framgangsmåte og metode
Den overordnede analysen er basert på modellen presentert i figuren nedenfor. Modellen viser de seks ulike kil-
dene som er brukt som grunnlag i den overordnede analysen for å vurdere og synliggjøre innenfor hvilke områ-
der forvaltningsrevisjon bør iverksettes.

3
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Spørreundersøkelse

KOSTRA Forrigeanalyse/plan
OVERORDNET

ANALYSE

Revisjonenserfaringer Tidligereprosjekter

Årsberetning

Fig. A: Modell for overordnet
analyse —forvaltningsrevisjon

En sporreundersøkelse ble gjennomført blant deler av sentraladministrasjonen i kommunen (inkludert rådman-
nen), medlemmene i kontrollutvalget, ordføreren, gruppelederne i kommunestyret, samt hovedverneombudet.
Undersøkelsen ble sendt ut per e-post og ble gjennomført elektronisk ved hjelp av den nettbaserte tjenesten
Google Documents. Spørreundersøkelsen inneholdt spørsmål om innenfor hvilke sektorer, og innen hvilke av de
enkelte fag- og fokusområder, det er mest nødvendig å gjennomføre forvaltningsrevisjon i kommunen. Svaran-
delen for undersøkelsen i Nordreisa kommune var 60,9 %•1

Videre er KOSTRA2-tall fra 2010 og 2011 brukt i analysen. KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir
styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen om (1) kommunale og fyl-
keskommunale tjenester, (2) bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og (3) egenskaper ved befolkningen, blir
registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner og
staten. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner og fylkeskommu-
ner, samt gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper,
media m.fl. kunne finne informasjonen om kommuners og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk. Utvalgte
KOSTRA-indikatorer for Nordreisa kommune er sammenlignet med gjennomsnittstall for en gruppe kommuner
som er sammenlignbare med Nordreisa når det gjelder innbyggertall og økonomiske rammebetingelser (kommu-
negruppe 3 i KOSTRA)3, alle kommunene i Troms fylke og alle kommunene i landet (unntatt Oslo).

Sparreundersøkelsen ble sendt til 23 respondenter. 14 svar ble mottatt.

2 Forkortelsen "KOSTRA" står for "KOmmune-STat-Rapportering"

Statistisk sentralbyrå har foretatt en innde1ing av alle norske kommuner i 16 grupper (heretter kalt "kostragrupper"). Kommunene er gruppert
langs tre ulike dimensjoner: (1) Folkemengde (tre kategorier: små kommuner (under 5000 innb.), mellomstore kommuner (fra 5000 til 19999
innb.), og store kommuner (20000 eller flere innb.)), (2) bundne kostnader per innbygger (fire kategorier —kommunene inndelt i fire
like store grupper etter kvartilgrenser) og (3) frie disponible inntekter per innbygger (fire kategorier —kommunene inndelt i fire
like store grupper etter kvartilgrenser). Kostragruppe 3 (som Nordreisa kommune tilhorer) består av små kommuner
(befolkningsmessig) med middels bundne kostnader per innbygger og hoye frie disponible inntekter. Gruppen består av 37 kommuner (inkl.
Nordreisa kommune).
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Revisjonens erfaringer er brukt i analysen. Med bakgrunn i sitt arbeid kan revisjonen trekke fram informasjon
som kan gi innspill i forhold til hvilke temaer og områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i kom-
munen.

Forrige plan for forvaltningsrevisjon (som gjaldt perioden 2009-2012), samt den overordnede analysen som lå til
grunn for denne, er også brukt som en kilde til informasjon i forbindelse med utarbeidelsen av denne analysen.
Den forrige planen sier noe om hvilke prioriteringer i forhold til forvaltningsrevisjon som har blitt gjort tidligere i
kommunen —og den forrige overordnede analysen forteller noe om hva som var bakgrunnen for utvelgelsen og
prioriteringen av prosjektene i den forrige planen. 1 tillegg er det kastet et blikk på hvilke prosjekter som var
prioritert i planen som gjaldt perioden 2005-2007 —og hvilke prosjekter som ble gjennomført i løpet av perioden.

Resultatene og eventuell oppfølging av tidligere gjennomforte forvaltningsrevisjonsprosjekter er også brukt som
informasjonskilde i analysen.

Nordreisa kommunes årsberetning for 2011 er benyttet i analysen. Årsberetningen gir nyttig informasjon om
hvilke utfordringer kommunen har hatt, og om eventuelle forventede framtidige utfordringer. Årsberetningen i en
kommune kan dessuten gjerne antyde mulige forbedringspotensialer innenfor de ulike sektorene i kommunen.

4. Overordnet analyse for Nordreisa kommune

4.1 Risiko- ogvesentlighetsvurdering
Risikovurderinger henger i dette tilfellet nøye sammen med målsetninger. Vurderinger av risiko innebærer å
identifisere, og vurdere betydningen av, relevante trusler mot oppnåelse av bestemte målsettinger. En kommune
vil vanligvis ha en rekke målsetninger. Eksempler på dette kan være kommunens overordnede verdier og/eller
strategier, målsetning om etterlevelse av lover og forskrifter, og målsetninger for de enkelte etatene/enhetene i
kommunen.

For en kommunes vedkommende vil en risiko- og vesentlighetsvurdering innebære å gjøre en vurdering av in-
nenfor hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forut-
setninger og øvrige mål som er satt for virksomheten i kommunen. Analysen forsøker å synliggjøre —ut fra vur-
deringer av sannsynlighet for avvik og alvorlighetsgraden ved eventuelle avvik —områder i kommunen der det
vil være mest forrnåltjenelig å gjennomføre forvaltningsrevisjon.

Den overordnede analysen basert på seks ulike hovedkilder til informasjon (jf. kap. 3). Hensikten med bruk av
flere ulike kilder er både å fange opp mest mulig relevant informasjon og samtidig sikre informasjonens pålite-
lighet.

4.2 Resultatene fraspørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. februar til 26. mars 2012. Undersøkelsen ble gjennomført ved
hjelp av et elektronisk spørreskjema utsendt per e-post. Undersøkelsens respondenter (mottakere av spørreskje-
maet) var kontrollutvalgets fem faste medlemmer, ordføreren, formannskapets medlemmer, gruppeledeme i
kommunestyret, rådmannen, i tillegg til sju ansatte i sentrale stillinger i administrasjonen4, samt
hovedverneombudet. Totalt antall respondenter i undersøkelsen var 23. Spørreundersøkelsen fikk en svarprosent
på 60,9 %.

4 Følgende stillinger i sentraladministrasjonen var omfattet: Kommunalsjef/assisterende rådmann, økonomisjef, skole- og barnehagefaglig

rådgiver, enhetsleder - utviklingsavdelingen, enhetsleder —teknisk avdeling, leder —servicekontoret og konsituert helse- og omsorgsleder.
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Spørreundersøkelsen besto av to hoveddeler, i tillegg til en kategori for åpne svar.

I del én ble det spurt om viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen kommunens ulike virk-
somheter (generelt).

I del to ble det spurt om innenfor hvilke fagområder i kommunens ulike sektorer det bør igangsettes forvalt-
ningsrevisjon —og hvor fokus eventuelt bør rettes.

Svaralternativene var hele tallverdier på en skala fra 1-6, der verdien 1 representerer "svært lite viktig" og ver-
dien 6 representerer "svært viktig". På spørsmål om fokusområder krysser respondentene av på de områdene som
respondenten mener det bør fokuseres på —fiere kryss er mulig. Undersøkelsen hadde også et fritt/åpent svaral-
ternativ.

Figuren nedenfor viser resultatet av spørreundersøkelsens del 1:

Viktigheten av å igang.sette fotvaltnIngsrevisjon innenfor de enkefte omradene -6)

1 2 3 4
6

Barneverntjeneste
Grunnskolcr

Psykizitritjeneste
Rustienestu

Pedagegisk psykologisktjeneste (PPT) •
Syknhjnm

Barnehager
Helsetionoster

Hjemmetjeneste
Omsorgstjeneste
Selskansknntroll j

Rådmennen (inkl. rådmannens...4
Kommuna lo foretak

GiENNOMSNITT
Flyktningetieneste

Vann, avløp og renovasjon
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Bygg og eiendom
Kart, plan og byggesak

Vng
Brannvern- og heredskapstjeneste
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Bibliotek
I->wk ng idrett
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4,92

,92
--J 4 85
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4,621

4,62,

4,17
4,09

1

3,82

/38,8

9

_ 39
3,77
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,13,25

29
-

2,46 '1

Fig. B (undersokelsens del I): Viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de enkelte områdene i kommunen.

Av figuren framgår at barneverntjeneste blant respondentene i undersøkelsen blir vurdert som det viktigste om-
rådet å iverksette forvaltningsrevisjon innenfor (med en gjennomsnittlig skår på 5,15), fulgt av grunnskoler
(5,00). Deretter følger områdene psykiatritjeneste, rustjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) (alle
4,92), og sykehjem (4,85).

Nærmere omtale av de øvrige resultatene i spørreundersøkelsen inngår i vurderingen innenfor de ulike sektorene
og fagområdene (jf. kap. 5).
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Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av de ti fagområdene som skårer høyest i undersøkelsens del to — som
omhandler viktigheten av iverksetting av forvaltningsrevisjon innen de ulike spesifikke fagområdene ved eventu-
ell forvaltningsrevisjon innenfor de ulike sektorene i kommunen (inkludert ledelsen/sentraladministrasjonen)5:

Tilbudet om tilpasset opplæring (grunnskole) 5,31

2 Tilbudet om spesialundervisning (grunnskole) 5,31
3 Barnevern (helse og sosial) 5,17

4 Sykehjem (pleie og onisorg) 5,08
5 IT-si kkerhet (sentraladm.) 5,00

6 Oppfølging av politiske vedtak (sentralaclm.) 4,92
7 Ordinært undervisningstilbud (grunnskole) 4,77

Forebygging og oppfølging av sykefravær (senraladm.) 4,75
Oppfølging av kommunale inntekter (sentraladm.) 4,75

10 Rusmiddeltjenesten (helse og sosial) 4,75
Tab. I: Oversikt over de ti fagområdene som

skårer hoyest i sporreundersokelsens del 2

I spørreundersøkelsens kategori for åpne svar kom det inn fire svar. Svarene var som følger:

"Lederfunksjoner. økonomistyring"
"Det viktigste vi ønsker svar på er om 2 eller 3 nivå organisering er det rette for kommunen ifram-
tida."
"Viktig med budsjettkontroll, og kontroll på økonomien iforhold til driften av de ulike tilbudene til
kommunens innbyggere. Det er også viktig å rette fokus på effektivisering av driften for åfå mest
mulig igjen iforhold til ressursene som er tildelt de ulike tilbudene."
"Det viktigste spørsmålet for oss er åfå vurdert 2-nivå organiseringen."

4.3 Tidligere planer for forvaltningsrevisjonog tidligere gjennomførteforvalt-
ningsrevisjonsprosjekter
Plan for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune i perioden 2005-2007 var som følger:

I. økonotnistyring i Nordreisa kommune
Barnevernet
Oppfolging av politiske vedtak
Oppfolging av kommunens intektsskapende virksomhet

I løpet av planperioden 2005-2007 (op;iidligttre) ble følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomført i
Nordreisa kommune:

IIII(i-prosjektet (oppf ,
aro&Iffelser ('.`(19.5)

Økonomistyring i Nordreisa kommune (2006)
Forebyggende barnevern i Nordreisa kommune (2007)

5 Der to eller flere fagområderskårer likt, rangeresfagområdetsom av flest respondenterhar fått høyeste skår (6) øverst (dersomdette skårer likt
også her, rangereshøyestområdet som har fått flest antall nest høyeste skår (5) osv.).
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Iverksetting av politiske vedtak i Nordreisa kommune (2008)
Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet (2009)

Den forrige planen for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune, som gjaldt perioden 2009—2012, ble vedtatt
av kommunestyret i møtet 18.12.2008. Følgende prosjekter var ført opp i planen (i prioritert rekkefølge):

Arbeismiljo og sykefravær ipleie- og omsorgstjenesten
Ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenesten
Spesialundervisning i grunnskolen
Prosjektorganisering i byggesaker
Rusomsorg/rusmiddeltjenesten
Okonomistyring i Nordreisa kommune

I løpet av planperioden 2009-2012 har følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter blitt gjennomført i Nordreisa
kormrnme:

Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø og bemanning i pleie- og omsorgssektoren, Nordreisa kom-
mune (2010)

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie og omsorg —ressursbruk og kvalitet igangsatt —er igangsatt etter bestilling
av kontrollutvalget i møtet 1.3.2011 (sak 7111). Prosjektet var opprinnelig — i henhold til overordnet pro-
sjektskisse fra revisjonen —forventet ferdigstilt primo 2012. Imidlertid har prosjektet blitt forsinket —blant annet
på grunn av forsinket oppstart av prosjektet (grunnet sent oppnevnt kontaktperson fra kommunens side) og for-
sinkelser underveis i arbeidet med prosjektet. Prosjektet ventes ferdigstilt innen utgangen av 2012.

I tillegg igangsatte kontrollutvalget, gjennom bestilling i møtet 17.4.2012 (sak 9/12) —på bakgrunn av et kom-
munestyrevedtak —et forvaltningsrevisjonsprosjekt titulert Evaluering av to-nivåmodellen. På bakgrunn av opp-
lysninger om at kommunen er i ferd med å endre den administrative strukturen (overgang til trenivåmodell),
valgte imidlertid kontrollutvalget i møtet 2.10.2012 (sak 30/12) å annullere denne bestillingen.

5. Vurderinger - de ulike sektorene og fagområdene

Denne delen av analysen inneholder vurderinger av innen hvilke spesifikke områder innenfor hver av de ulike
sektorene i kommunen det —basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger —bør vurderes gangsetting av forvalt-
ningsrevisjon. Vurderingene er basert på en sammenstilling av resultatene fra spørreundersøkelsen, utvalgte
KOSTRA-tall, tidligere analyser og planer for forvaltningsrevisjon (2005-2007 og 2009-2012), innspill fra revi-
sjonen og informasjon fra kommunens årsrapport for 2011. Deretter redegjøres det for hvilke tema det —etter
sekretariatets vurdering —vil kunne være mest aktuelt å fokusere på i forbindelse med forvaltningsrevisjon innen-
for de ulike etatene/sektorene.

5.1 Barnehage
5.1.1 Sporreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens del én (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de ulike områdene i
kommunen —på en skala fra 1 til 6) får barnehager en gjennomsnittlig skår på 4,62 og blir dermed vurdert på
(delt) 7. plass blant de 26 nevnte områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av igangsetting av forvalt-
ningsrevisjon. Barnehagene blir vurdert som over gjennomsnittlig viktig område (gjennomsnittsskår for alle
områdene er 4,09). (jf. fig. B).

Av del to i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor barnehagesekto-



ren er inneklima og miljo og tilsyn/oppfolging av private barnehager som blir vurdert som viktigst (begge med
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en gjennomsnittlig skår på 4,54), fulgt av produktivitet/enhetskostnader (4,31), bygningsmasse (4,14). Deretter
følger pedagogisk kompetanse (4,00) - og til sist området barnehagedekning (3,15).

Videre i undersøkelsens del to - som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved
eventuellforvaltningsrevisjoninnenbarnebagesektoren - framgår følgendeprioritering6avdeoppgitte
fokusområdene7:

Kvalitet: 69 %
Etterlevelse av lover og regelverk: 62 %
Organisering: 54 %
Arbeidsmiljø: 38 %

4. Kompetanse: 38 %
4. Ledelse/administrasjon: 38 %
7. Bernanning: 23 %
7. Økonomi: 23 %

5.1.2 KOSTRA

BARNEHAGER

Prioritering:

	

NordreisaNordreisa

	

20102011
KG03
2010

KG03
2011

Troms
2010

Troms
2011

Gj.sn.
landet

(ulOslo)
2010

Gj.sn.
landet

(ulOslo)
2011

Nettodriftsutgiftertil barnehagerperinnbygger,i kr 1 183 7 210 1772 6 342 1 147 6 946 1043 6 608

Nettodr.utg.bhg-sekt.i %avkomm.stotalenettodriftsutg. 2,5 14,1 3,4 10,7 2,8 14,1 2,7 14,5

Korrigertebruttodriftsutg.perbarni komm.barnehage,i kr 134146 176978 146206 153572 143500 152796 142844 148665

Prosentvisfordelingav utg.påoppholdog stimulering 83,5 70,3 84,4 84,7 80 81 81,3 81,5

Prosentvisfordelingav utg.på tilrettelagtetiltak 8 22,9 5 5,4 7,9 8 9 9

Prosentvisfordelingav utg.på lokaler 8 6,8 10,6 10 11,1 10 9 9

Utg.til komm.lokalerogskyssperbarni komm.bhg,i kr 10989 12039 15544 15282 15966 15543 13801 13812

Bruttoinvesteringsutgifter- barnehage- perinnbygger 36 0 608 882 609 550 402 420

Dekningsgraderog utdypendeindikatorer:







Andelbarn 1-5årmedbarnehageplass,i % 88,8 89,7 89,9 91 92,7 92,9 89,9 90,4

Andelbarn i komm.bhgi forholdtil allebarni bhg,i % 71,8 72,5 84 83 66 65,2 51,4 50,9

Andelansattemedførskolelærerutdanning,i % 32,4 31 31,1 31 32,1 32,9 32,6 32,9

Andelansattemedannenpedagogiskutdanning,i% 1,4 0 2,7 2,8 3,8 3,5 3,3 3,3

Leke-og oppholdsarealperbarni komm.bhg,i m2 6,3 8,1 6,8 6,9 5,7 5,8 5,6 5,6

Leke-og oppholdsarealperbarni privatebhg,i m2 12,9 13,3 4,2 4,2 4,8 4,8 5,2 5






Tab. 2: KOSTRA-tall -- barnehage

Kommentarer:

6 denne delen av undersøkelsen satte respondentene kryss ved de fokusområdene de mente fokus burde rettes mot ved eventuell

forvaltningsrevisjon innenfor den aktuelle sektoren. I listen over fokusområder framgår bak hvert av områdene hvor stor prosentandel av

respondentene som har satt kryss ved det fokusområdet. Flere kryss var mulig - derfor kan summen av de oppgitte prosentandelene bak

fokusområdene være mer enn 100 %.

7 I tillegg var kategorien "annet" oppført. 8 % av respondentene krysset av i denne kategorien.
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KOSTRA-tallene fra 2010 og 2011 indikerer at Nordreisa kommune i denne perioden hadde en høy økning i
utgifter til barnehagene —målt i brutto driftsutgifter per barnehageplass. Mens disse utgiftene i Nordreisa kom-
mune i 2010 var lavere enn gjennomsnittlig, henholdsvis i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 3), Troms
fylke og hele landet (unntatt Oslo), hadde disse i 2011 —gjennom en økning på 42 832 kroner per plass —blitt
høyere enn gjennomsnittlig i alle de nevnte sammenligningsgruppene. Økningen i netto driftsutgifter til barneha-
ger per innbygger var også høyere enn i sammenligningsgruppene. 8

KOSTRA-tallene viser videre at Nordreisa kommune bruker en lavere andel av ressursene innen barnehagene til
lokaler sammenklignet med gjennomsnittene i alle sammenligningsgruppene.

KOSTRA-tallene indikerer ellers at det er god plass i barnehagene i Nordreisa kommune sammenlignet med
andre kommuner.

5.1.3 Forrige analyse/plan

I den forrige overordnede analysen, som ble utarbeidet i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon i Nord-
reisa kommune for perioden 2008-2011, ble det anbefalt forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til arbeidsmiljo i
barnehagesektoren og inneklima og miljo i barnehagene.

Verken den forrige planen for forvaltningsrevisjon (2008-2011) eller planen som gjaldt perioden 2005-2007
inneholdt prosjekter omhandlende barnehagesektoren. Det ble heller ikke gjennomført noen prosjekter innenfor
sektoren i løpet av disse periodene.

5.1.4 Årsberetningen

I Nordreisa kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at kommunen driver seks barnehager. Det
opplyses at kommunen hvert år siden 2006 har etablert en eller flere nye barnehageavdelinger —og at flere av
avdelingene holder til i midlertidige lokaler, eller lokaler som ikke er tilfredsstillende.

Det framgår videre i årsberetningen at flere av barnehagene melder om utfordringer knyttet til vikartilgang ved
fravær blant de fast ansatte.

5.1.5 Vurdering

På bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen, KOSTRA-tall fra 2010 og 2011, anbefaling i forrige overord-
nede analyse og opplysninger i kommunens årsberetning for 2011, vurderer sekretariatet at forvaltningsrevisjon
knyttet til inneklima og ftsisk (arbeids-)miljo i barnehagene kan prioriteres i løpet av kommende planperiode.
Undersøkelsestema i et slikt prosjekt vil kunne være hvordan inneklima og arbeids- og oppholdsmiljø i barneha-
gen for øvrig oppleves —og i hvilken grad kommunen legger til rette for et tilfredsstillende fysisk arbeids- og
oppholdsmiljø i barnehagene (herunder en tilfredsstillende bygningsmasse).

Videre vurderer sekretariatet —på bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsens (del to) —at det også vil kunne
være aktuelt å prioritere et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til kommunens tilsyn/oppfolging av private bar-
nehager i løpet av perioden. Fokus i et slikt prosjekt kan være hvorvidt/i hvilken grad kommunen gjennomfører
sin rolle som tilsynsmyndighet overfor private barnehager i kommunen tilfredsstillende i henhold til barnehage-
lovens § 16.

Den store økningen i netto driftsutgifter til barnehagesektoren (som finnes i alle kommuner) fra 2010 til 2011 skyldes at kommunene fra og

med 1.1.2011 fikk hele ansvaret for å finansiere barnehagene. Midler som tidligere var gitt som øremerkede tilskudd fra staten til barnehage ble

f.o.m. 1.1.2011 gitt som del av rammetilskuddet.
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5.2 Grunnskole
5.2.1 Sporreundersokelsen

I sporreundersøkelsens del én (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i
kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) —på en skala fra 1 til 6) får grunnskole en
gjennomsnittlig skår på 5,00 og blir vurdert på andreplass blant områdene i kommunen når det gjelder viktighe-
ten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon, fulgt av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) på (delt) fierde-
plass (4,92). Voksenopplæring får en gjennomsnittlig skår på 3,69 —og blir vurdert på 21. plass blant de nevnte
områdene i kommunen med hensyn til viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf. fig. B).

Av del to i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor grunnskolesekto-
ren er tilbudet om tilpasset opplæring og tilbudet om spesialundervisning som blir vurdert som viktigst (begge
med en gjennomsnittlig skår på 5,31), fulgt av ordinært undervisningstilbud (4,77), produktivitet/enhetskostnader
(4,54), skolefritidsordning (3,92) —og til sist bygningsmasse (3,69).

Videre i undersøkelsens del to —som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved
eventuell forvaltningsrevisjon innenfor grunnskolesektoren —framgår følgende prioritering av de oppgitte fokus-
områdene9:

1. Kompetanse: 77 %
1. Kvalitet: 77 %
3. Organisering: 69 %
3. Økonomi: 69 %

Ledelse/administrasjon: 46 %
Etterlevelse av lover og regelverk: 38 %
Arbeidsmiljø: 31 %

7. Bernanning: 31 %

5.2.2 KOSTRA

GRUNNSKOLE

	

NordreisaNordreisa

	

20102011
KG03
2010

KG03
2011

Troms
2010

Troms
2011

Gj.sn.landet
(u/Oslo)2010

Gj.sn.
landet

(u/Oslo)
2011

Prioritering:







Nettodriftsutgiftergrunnskolesektor,perinnb.,i kr 13144 11758 14765 15060 12360 12526 11371 11643

Nettodriftsutg.grunnskolesektor,i %avsaml.nettodriftsutg. 28,1 22,9 28,1 25,4 29,9 25,4 29,7 25,6

Korrigertebruttodriftsutg.til grunnskolesektor,perelev,i kr 116925 106661 121938 126695 105477 109353 95775 99332

Driftsutg.til undervisningsmateriell,perelev,i kr 2 082 2 017 2 132 2 043 1798 1764 1527 1481

Korrigertebruttodriftsutg.til skolelokaler,perelev,i kr 19265 19755 20321 20 816 19869 19144 15169 15415

Nettodriftsutgiftertil skolelokalerperinnbygger,i kr 2 115 2 141 2 542 2 552 2 414 2 296 1881 1898

Bruttodr.utg.til skolefritidstilb.,perkomm.og priv.bruker,i kr 22 100 20 144 24 135 24515 27319 29200 23227 24 163

Brutto investeringsutg.til grunnskolesektor,perinnb.,i kr 617 2032 1724 1511 2 482 2 566 2 150 1853

Dekningsgrader,utdypendeindikatorer,medmer:







Elever perkommunalskole 176 169 105 103 152 150 203 203

Gjennomsnittliggruppestørrelse,1.-4.årstrinn 8 10,7 9 9,6 11,6 11,5 13 12,9

Gjennomsnittliggruppestørrelse,5.-7.årstrinn 10,9 9 9,4 9,4 11,5 11,3 13 12,9

9 I tillegg var kategorien "annet" oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

11

Side 540



Gjennomsnittliggruppestørrelse,8.-10.årstrinn 10,8 10,7 11,1 11,1 12,4 12 14,714,5

Andellæreremeduniv.-/høgskoleutd.ogped.utd.,i % 85,4 85,4 85 85,1 86,9 88,5 86,987

Andellæreremeduniv.-/høgskoleutd.utenped.utd.,i % 4,5 9 5,2 6 4,7 4 5,45,4

Andellæreremedvideregåendeutdanningellerlavere,i % 10,1 5,6 9 8,9 8 7 7,77,5

Andelinnbyggere6-9år i kommunalog privatSFO,i % 62,2 60,2 40,4 41,2 60,2 62,1 53,653,9

Andelinnbyggere6-9år i kommunalSFO,i % 67,5 60,2 40,1 40 60,1 62 53,453,7

Andeleleveri grunnskolensomfår tilbudomskoleskyss,i °/0 75 60,9 47,8 44,3 37,5 33 24,724,2

Andeleleveri grunnskolensomfår spesialundervisning,i % 15,9 15,3 11,4 11,5 9,5 9,6 88,6

Andeltimerspesialundervisningav antalllærertimertotalt,i % 31,9 28,2 20,6 20 22,8 22 17,318,3





Tab. 3: KOSTRA-tall --grunnskole

Kommentarer:

Når det gjelder grunnskolesektoren indikerer KOSTRA-tallene fra 2010 og 2011 at Nordreisa kommunes netto
driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger er lavere enn gjennomsnittlig blant sammenlignbare kommu-
ner (kostragruppe 3) og fylkesgjennomsnittet - og om lag på nivå med landsgjennomsnittet (utenom Oslo).
Brutto driftsutgifter til sektoren per elev er også lavere i Nordreisa kommune enn gjennomsnittlig i sammenlign-
bare kommuner og fylkesgjennomsnittet, men noe høyere enn landsgjennomsnittet (utenom Oslo). Noe av forkla-
ringen på dette kan være at antallet elever per skole er høyere i Nordreisa kommune enn i sammenlignbare kom-
muner (kostragruppe 3) i gjennomsnitt. KOSTRA-tallene viser videre en reduksjon i ressursbruken i grunnskole-
sektoren (både målt per innbygger og per elev) fra 2010 til 2011 i Nordreisa kommune.

Når det gjelder spesialundervisning, viser KOSTRA-tallene at andelen elever som får spesialundervisning ved
grunnskolene i Nordreisa kommune sank med 0,6 % fra 2010 til 2011 - men var begge årene høyere enn gjen-
nomsnittlig i alle sammenligningsgruppene. Andelen spesialundervisning i Nordreisa kommune utgjorde også en
større andel av det totale antall lærertimer enn gjennomsnittlig i sammenligningsgruppene.

5.2.3 Forrige analyse/plan

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjon innen
grunnskolesektoren, og det ble heller ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter innen sektoren i
løpet av perioden.

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt å igangsette forvaltningsrevisjon vedrørende spesialundervis-
ning i grunnskolene, ressursbruk i grunnskolen og arbeidsnilljo innen skolesektoren.

I den forrige planen for forvaltningsrevisjon (2008-2012) var et prosjekt vedrørende spesialundervisning i grunn-
skolen prioritert på tredjeplass (av totalt seks prosjekter i planen). Det ble imidlertid ikke gjennomført forvalt-
ningsrevisjon innen grunnskolesektoren i løpet av planperioden.

5.2.5 Årsberetningen

I Nordreisa kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at Nordreisa kommune driver tre grunnskoler.
Det opplyses at det i løpet av året ble arbeidet systematisk med tidlig innsats og tilpasset opplæring overfor ele-
ver - med formål å redusere behovet for spesialundervisning.

Ved Storslett skole opplyses at 2011 (i likhet med alle årene siden 2003) var preget av om-/utbygging av skolens
lokaler. Forventet ferdigstillelse av pågående byggeprosjekt ved skolen er januar 2014.

5.2.6 Vurdering

Forvaltningsrevisjon innen grunnskolene anbefales prioritert i løpet av perioden. Det har ikke blitt gjennomført
forvaltningsrevisjon innen sektoren i løpet av de to foregående periodene (til sammen 2005-2012). Forvaltnings-



revisjon innen sektoren (omhandlende spesialundervisning) var prioritert i den forrige planen, men ble ikke gjen-
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nomfort i løpet av perioden. Sekretariatet vurderer at et aktuelt tema for undersokelse vil kunne være kvalitet og
ressursbruk i skolene —med spesielt fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning. Anbefalingen gjøres på
bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen (området grunnskoler blir i del én vurdert som det nest viktigste
området i kommunen med tanke på gjennomføring av forvaltningsrevisjon, og i undersøkelsens del to skårer
tilbudet om tilpasset oppkering og tilbudet om spesialundervisning høyest når det gjelder prioritering av forvalt-
ningsrevisjon innen sektoren), anbefalinger i forrige overordnede analyse og opplysninger i kommunens årsbe-
retning for 2011, samt at KOSTRA-tall indikerer lav prioritering av grunnskolene, samtidig som andelen spesial-
undervisning er høy i Nordreisa kommune. I et slikt prosjekt vil det kunne foretas sammenligninger med andre
kommuner med hensyn til ressursbruken (målt opp mot kvalitet/produktivitet) i grunnskolesektoren, og videre
fokuseres på hvorvidt kommunen sørger for et undervisningstilbud som er i tråd med regelverkets krav. Samtidig
vil et slikt prosjekt kunne rette fokus mot eventuelle sammenhenger mellom tistrekkelig ressursbruk til ordinær
undervisning og tilpasset opplæring og reduksjon av utgifter til spesialundervisning.

5.3 Helse og sosial
5.3.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens del én (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i
kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) —på en skala fra 1 til 6) får barneverntjeneste
en gjennomsnittlig skår på 5,15 og blir dermed vurdert på førsteplass blant områdene i kommunen når det gjelder
viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Deretter følger psykiatritjeneste og rustjeneste på delt
tredjeplass —begge med en gjennomsnittlig skår på 4,92. Videre havner helsetjenester på (delt) 7. plass (4,62),
flyktningetjeneste på 14. plass (3,91) og boligkontor på 22. plass (3,33) (jf. fig. B).

Av del to i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor helse- og sosialsek-
toren er barnevern som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittsskår på 5,17), fulgt av rusmiddeltjeneste
(4,75), kommunehelsetjeneste (4,67). Deretter følger psykiatritjeneste (4,42), sosialtjeneste (4,33), rehabilitering
(4,08), utekontakt (3,27) —og til sistflyktningetjenesten (3,08).

Videre i undersøkelsens del to —som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved
eventuell forvaltningsrevisjon innenfor helse- og sosialsektoren —framgår følgende prioritering av de oppgitte
fokusornrådenel°:

Organisering: 83 %
Ledelse/administrasjon: 67 %
Kompetanse: 58 %
Bemanning: 50 %

4. Kvalitet: 50 %
6. Arbeidsmiljø: 42 %
6. Etterlevelse av lover og regelverk: 42 %
6. Innføring av samhandlingsreformen: 42 %
8. Økonomi: 33 %

5.3.2 KOSTRA

HELSEOGSOSIAL

	

Gj.sn.Gj.sn.

	

Nordreisa Nordreisa KG03 KG03 Troms Tromslandetlandet
201020112010201120102011(ulOslo)(ulOslo)

10I tillegg var kategorien "annet" oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.
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Barnevern:





2010 2011

Nettodriftsutg.til sammenpr. innbygger,i kr 2 062 1892 1560 1658 1442 1607 1345 1411

Nettodriftsutg.perinnbygger0-17år, barneverntjenesten,i kr 9 088 8 518 7 074 7 622 6 380 7 217 5 842 6 192

Nettodriftsutg.pr.barni barnevernet,i kr 80537 63 174 86728 85896 78 101 83 880 90482 90 141

Andelnettodriftsutgiftertil saksbehandling,i % 36,6 30,8 36,9 35,5 36 38,6 34 33,1

Andelnettodriftsutg.til barnsombor i sin oppr.familie,i % 35,9 41,8 18 20,8 19 15,3 15,4 15

Andelnettodriftsutg.til barnsomborutenforsinoppr.familie,i % 27,5 27,4 45,1 43,7 43,9 46,1 50,5 51,9

Andelbarnmedundersøkelseift.antallinnbyggere0-17år, i % 7,2 10,4 4 4 4 5,2 3,6 3,9

Andelbarnmedbarnevernstiltakift. innbyggere0-17år, i % 7,2 9,5 5,8 6,5 5,8 6 4,5 4,7

Andelbarnmedtiltakper31.12.medutarbeidetplan,i % 64 93 64 80 73 87 73 80

Stillingermedfagutdanningper 1000barn0-17år 4 4,7 3,6 4 3,9 4 2,8 3,2

Andelundersøkelsermedbehandlingstidovertre måneder,i % 60,8 39,4 38,5 36 20,9 25,5 25,8 26,5

Systemfor brukerundersøkelseri barnevernstjenesten Nei Nei






Innførtinternkontrolli barnevernstjenesten Ja Nei






Sosialtjenesten:







Nettodriftsutg.til sosialtjenestenpr. innbygger,i kr 1 139 1 102 1245 1 168 1 150 1253 1524 1577

Andelnettodriftsutg.til råd,veiledningog sosialtforeb.arbeid,i % 39,1 36,5 47,6 48,7 32 32 37,4 39,4

Andelnettodriftsutgiftertil økonomisksosialhjelp,i % 50,5 53,9 47,2 48,8 48,9 47,9 50,2 48,2

Andelnettodriftsutg.til tilbudtil personermedrusproblemer,i % 10,4 9,6 5 2,5 19 20 12,4 12,4

Andelensosialhjelpsmottakerei forholdtil innbyggere,i % 3,1 3,1 2,7 2,6 2,4 2 2,5 2,4

Andelsosialhjelpsmottakeremedstønadi 6 månederellermer,i % 8 10,7 25,2 24,3 24,3 23,4 35 32,9

Kommunehelse:







Nettodriftsutg.pr. innbygger,kommunehelsetjenesten,i kr 2 366 2 401 3 206 3 484 2 119 2 279 1834 1960

Andelnettodriftsutg.til kom.helsetj.av saml.nettodriftsutg.,i % 5 4,7 6,1 5,9 5 4 4,8 4,3

Nettodr.utgtil foreb.,helsest.-ogskolehelsetj.pr. innb0-5år, i kr 7 312 7 848 8 376 8 948 5 947 6 508 5 741 6 009

Nettodr.utgtil foreb.,helsest.-ogskolehelsetj.pr. innb0-20år, i kr 1928 1991 2 077 2 227 1616 1767 1558 1644

Nettodriftsutg.til forebyggendearbeid,helsepr. innb.,i kr 67 18 163 175 70 85 103 121

Nettodriftsutg.til diagnose,behandlingog rehab.pr. innb.,i kr 1786 1857 2 500 2 732 1614 1726 1308 1398

Legeårsverkpr 10000innbyggere,kommunehelsetjenesten 10,4 11,8 14,1 14,3 11,5 12,1 9,6 9,6

Fysioterapiårsverkper10000innb.,kommunehelsetjenesten 12,5 12,5 10,6 10,5 9,9 10 8 8,6






Tab. 4: KOSTRA-tall - helse og sosial

Kommentarer:







Når det gjelder barneverntjenesten, indikerer KOSTRA-tallene fra 2010 og 2011 at Nordreisa kommune har
høyere kostnader til barneverntjenesten per barn i barnevernet sammenlignet med andre kommuner. Tallene viser
videre at andelen barn med undersøkelser og tiltak var høyere i Nordreisa kommune enn gjennomsnittlig i sam-
menligningsgruppene. Det var videre en økning i andelen barn med undersøkelser andelen barn med barnevern-
tiltak, i kommunen fra 2010 til 2011. Tallene viser videre at andelen barn med barneverntiltak som hadde utar-
beidet plan økte fra 64 i 2010 til 93 i 2011, og var i 2011 høyere i Nordreisa kommune enn i alle sammen-
ligningsgruppene. Videre hadde kommunen en kraftig nedgang i andelen undersøkelser med behandlingstid over
tre måneder fra 2010 til 2011. Denne andelen var likevel noe høyere enn gjennomsnittlig i sammenligningsgrup-
pene.

Når det gjelder kommunehelse gir KOSTRA-tallene blant annet indikasjoner på at Nordreisa kommune priorite-
rer forebyggende helse lavt sammenlignet med andre kommuner.
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5.3.3 Forrige analyse/plan

planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende
barne-vernet prioritert på andreplass (av totalt fire prosjekter i planen). I løpet av perioden ble prosjektet Fore-
byggende barnevern i Nordreisa kommune gjennomført (ferdigstilt i 2007) (jf. kap. 5.3.4).

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt gjennomføring av forvaltningsrevisjon vedrørende psykiatri-
satsingen i kommunen, NAV-reformen og barnevern.

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2008-2011 var et prosjekt omhandlende rusom-
sorg/rusmiddeltjenesten prioritert på femteplass (av totalt seks prosjekter i planen). Det ble ikke gjennomført
forvaltningsrevisjon innen helse- og sosialsektoren i løpet av perioden.

5.3.4 Tidligere prosjekter

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Forebyggende barnevern i Nordreisa kommune ble ferdigstilt i januar 2007.
Formålet med prosjektet var å undersøke hvorvidt Nordreisa kommune drev et tilfredsstillende forebyggende
barnevern. På bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen konkluderte revisjonen med at barneverntjenes-
ten i Nordreisa kommune, i samarbeid med resten av oppvekstavdelingen og familiesenteret i kommunen, hadde
fokus på —og jobbet tilfredsstillende med —forebyggende barnevern. Revisjonen fant imidlertid at det fantes
forbedringspotensial på noen områder. På bakgrunn av konklusjonene (herunder avdekket forbedringspotensial) i
forbindelse med gjennomføringen av prosjektet, ga revisjonen anbefalinger overfor kommunen knyttet til å (1)
bedre informasjonsutvekslingen mellom barneverntjenesten og skoler/barnehager, (2) øke informasjon om —og
bruk av —eksisterende kontaktarenaer for barneverntjenesten og skoler/barnehager, (3) øke informasjon om
barneverntjenestens organisering og arbeidsrnetoder, samt familiesenterets virksomhet, til skoler og barnehager,
og (4) vurdere barneverntjenestens ressurser sett i lys av tjenestens oppgaver knyttet til informasjonsutveksling
og samarbeid med skoler og barnehager i kommunen. I forbindelse med behandlingen av revisjonens rapport
etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt ba kommunestyret —etter innstilling fra kontrollutvalget —råd-
mannen om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan revisjonens anbefalinger i rapporten skulle følges
opp på en tilfredsstillende og etterprøvbar måte. Kontrollutvalget fikk i et møte muntlige orienteringer fra repre-
sentanter fra barneverntjenesten, men har ikke mottatt skriftlig tilbakemelding fra rådmannen om iverksatte heller
planlagte tiltak for å imøtekomme revisjonen anbefalinger.

5.3.5 Årsberetningen

I Nordreisa kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at barneverntjenesten i Nordreisa kommune fra
1.9.2008 har vært sammenslått med barneverntjenesten i Kvænangen kommune. Tjenesten er lagt til enheten
familiesenteret i Nordreisa kommune —som er en samordnet og samlokalisert virksomhet rettet mot barn, unge
og deres familier, med formål å gi et lavterskeltilbud og en møteplass med lett tilgang til ulike tjenester for bru-
kerne. Videre opplyses i årsberetningen at barneverntjenesten i løpet av året opplevde en økning i antall saker.
Videre opplyses at målsetningene om reduksjon i bruk av eksterne konsulenter i tjenesten, sammen med den
nevnte økningen i saksmengde, medførte utfordringer knyttet til å behandle flere av sakene selv. Det opplyses
også om utfordringer knyttet til knappe økonomiske rammer —som spesielt går utover forebyggende arbeid.
Videre framgår at det i tjenesten framover fortsatt vil være behov for å arbeide med forbedring av rutiner —blant
annet for overholdelse av frister, oppfølging av lovpålagte oppgaver, oppfølging av tiltak, samt være å jour når
det gjelder dokumentasjon i barnevernsaker.

Når det gjelder helsesøstertjenesten opplyses i årsberetningen blant annet at det siste halvdel av 2011 sto en hel-
sesøsterstilling vakant —til tross for to utlysninger av stillingen. Videre opplyses at kvalitetssikring innen tjenes-
ten, herunder for eksempel revidering av rutinebeskrivelser og prosedyrer, ikke ble prioritert i løpet av 2011.
Videre opplyses at tjenesten hadde flere avvik i løpet av året.
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Når det gjelder rustjenesten meldes det i årsberetningen blant annet om utfordringer knyttet til komplekse og
utfordrende saker, flere bekymringsmeldinger vedrørende tilfeller av mistanke om rus blant gravide, manglende
botilbud for personer med rusproblematikk.

Det framgår videre i årsberetningen at det forventes utfordringer knyttet til innføringen av samhandlingsreformen
—både når det gjelder økonomi og kompetanse.

5.3.6 Revisjonens erfaringer

Revisjonen (v/forvaltningsrevisjonsteamet) trekker fram rus og psykiatri som et aktuelt område med tanke på
forvaltningsrevisjon kommende periode.

5.3.7 Vurdering

Sekretariatet vil anbefale at det gjennomføres et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende barneverntjenesten
i løpet av perioden. Tema i et prosjekt innen tjenesten kan etter sekretariatets vurdering være forebyggende ar-
beid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten. Barneverntjenesten er et område der eventuelle av-
vik når det gjelder målsetninger og krav i regelverket kan medføre negative konsekvenser av svært vesentlig
karakter for berørte tjenestemottakere. Prosjektet omhandlende forebyggende barnevern som ble gjennomført i
perioden 2005-2007 (ferdigstilt januar 2007) avdekket flere svakheter. Oppfølgingen av dette prosjektet har ikke
blitt rapportert skriftlig til kontrollutvalget. Barneverntjenesten ble videre anbefalt som område for forvaltnings-
revisjon i forrige overordnede analyse, og skårer videre høyest i sparreundersøkelsens del én (området blir blant
respondentene vurdert som det aller viktigste blant kommunens område når det gjelder viktigheten av gjennom-
føring av forvaltningsrevisjon), samtidig som KOSTRA-tall fra 2010 og 2011 indikerer høy aktivitet —Nordreisa
kommune har en relativt sett høy andel barn og unge med undersøkelser og tiltak. Det overnevnte, sammen med
opplysninger i kommunens årsberetning angående utfordringer i tjenesten, utgjør bakgrunnen for sekretariatets
vurdering om at det bør være høyst aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon innefor barneverntjenesten i løpet
av perioden. Fokus for eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt på området kan være hvorvidt regelverket etterle-
ves, slik at kommunen sikrer brukerne et forsvarlig tilbud. I et slikt prosjekt kan også en undersøkelse av hvor-
vidt kommunen har et tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innenfor barnevern inngå, og hvorvidt
tjenesten har et tilfredsstillende system for internkontroll. Prosjektet kan i tillegg kartlegge hvorvidt tiltakene som
ble innført i etterkant av det forrige prosjektet på området har hatt ønsket effekt.

På bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen (del én og to), anbefaling fra revisjonen og opplysninger i
kommunens årsberetning, vil sekretariatet videre anbefale at det prioriteres gjennomført et forvaltningsrevisjons-
prosjekt knyttet til rus- og psykiatritjenestene i kommunen. Fokus i et slikt prosjekt kan være samordning av
tjenester overfor personer som har problemer knyttet til rusmisbruk og psykiske lideleser —og hvorvidt kommu-
nen har et tilfredsstillende tilbud —som er i tråd med krav i regelverket —til disse personene.

Videre anbefales et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til innforingen av samhandlingsreformen gjennomført
på sikt. Bakgrunnen er opplysninger i kommunens årsberetning for 2011 om utfordringer knyttet til innføringen
av reformen, samtidig som KOSTRA-tall fra 2010 og 2011 gir indikasjoner om at Nordreisa kommune prioriterer
forebyggende helsearbeid lavere enn andre kommuner (i gjennomsnitt). Samhandlingsreformen, som trådte i
kraft fra 1. januar 2012, er en omfattende reform som trolig vil stille store krav til kommunen —blant annet in-
nenfor helse- og sosialsektoren —og som legger opp til økt innsats fra kommunens side blant annet når det gjel-
der forebyggende helsearbeid, rehabilitering og kortidsopphold for pasienter som ikke har behov for sykehus-
opphold. Sekretariatet vil anbefale at et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomføres mot slutten av planperi-
oden, når reformen har fått "satt seg litt". Tema for prosjektet kan være i hvilken grad kommunen har levd opp til
de krav, intensjoner og målsetninger som kom i forbindelse med samhandlingsreformen. Eksempler på mer konk-
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rete undersøkelsestemaer sekretariatet i dag ser for seg kan bli aktuelle i forbindelse med forvaltningsrevisjon
knyttet til innføringen av samhandlingsreformen er kommunens oppfolging av samhandlingsavtaler med syke-
hus11, evaluering av kommunens etablering av tilbud om dognopphold for oyeblikkelig hjelp12 (mest aktuelt mot
slutten av perioden), samt hvorvidt kommunens forebyggende helsearbeid er i tråd med intensjonene bak refor-
men. Imidlertid vil trolig også andre mulige temaer og innfallsvinkler knyttet til eventuell forvaltningsrevisjon av
samhandlingsreformen tre klarere fram senere i perioden —når implementeringen av reformen har "gått seg mer
til".

5.4 Pleie og omsorg
5.4.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens del én (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i
kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) —på en skala fra 1 til 6) havner sykehjem på 6.
plass —med en gjennomsnittlig skår på 4,85, fulgt av hjemmetjeneste og omsorgstjeneste på delt 7. plass (begge
med en gjennomsnittlig skår på 4,62) (jf. fig. B).

Av del to i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor pleie- og omsorgs-
sektoren er sykehjem som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittsskår på 5,08), fulgt av hjemmetjeneste
og onisorgsboliger (begge 4,42) —og til sist aktivitetssenter/dagsenter (4,00).

Videre i undersøkelsens del to —som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved
eventuell forvaltningsrevisjon innenfor pleie- og omsorgssektoren —framgår følgende prioritering av de oppgitte
fokusområdene13:

Organisering: 83 %
Ledelse/administrasjon: 67 %
Bemanning: 50 %

3. Innføring av samhandlingsreformen: 50 %
3. Økonomi: 50 %

Arbeidsmiljø: 42 %
Etterlevelse av lover og regelverk: 33 %

7. Kompetanse: 33 %
9. Kvalitet: 25 %

5.4.2 KOSTRA

PLEIEOGOMSORG

Prioritering - driftsutgifter:

	

Gj.sn.Gj.sn.

	

landetlandet

	

Nordreisa NordreisaKG03KG03 TromsTroms (ulOslo)(u/Oslo)
20102011201020112010201120102011

11 Et ledd i samhandlingsreformen er at kommunene og sykehus er lovpålagt å inngå samhandlingsavtaler. Hensikten med disse avtalene er at de

blant annet skal sikre gode løsninger for utskrivningsklare pasienter og at pasienter ikke legges inn på sykehus hvis de kan få like god eller bedre

behandling i kommunen der de bor. Det skal inngås avtaler for alle fagområder, dvs, både somatikk, psykisk helse og rus.

12 I forbindelse med samhandlingsreformen skal kommunene gradvis etablere et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Dette blir en

lovpålagt oppgave for kommunene i 2016

13 tillegg var kategorien "annet" oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.
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Nettodriftsutg.pr. innbygger,pleie-og omsorgtjenesten,i kr 16622 15767 19226 19770 15106 15906 13702 14195

Andelnettodriftsutg.til ploav kommunenstotalenettodriftsutg.,i % 35,5 30,7 36,6 33 36,6 32 35 31,2

Nettodriftsutg.,pleieog omsorgpr. innbygger67 år ogover,i kr 110774 101329 118952 120530 117164 120562 102724 104782

Nettodriftsutg.,pleieogomsorgpr. innbygger80 år ogover,i kr 322048 284940 327199 338713 366899 385441 298710 312074

Tjenestertil hjemmeboende- andelavtotalenettodr.utg.til plo,i % 47,1 46,4 46,4 46,4 50,5 50,3 49,2 49,7

Institusjoner- andelavtotalenettodriftsutgiftertil plo,i % 50,8 51,7 50,2 50,4 45,5 45,8 45,5 45,2

Aktivisering,støttetjenester- andelavtotalenettodr.utg.til plo,i % 2,1 1,9 3,4 3,2 4 3,9 5,3 5,2

Nettodriftsutgiftertil institusjonslokalerper innbygger,i kr 1308 1 144 1377 1365 880 959 726 736

Produktivitet, enhetskostnader:






Korr.bruttodriftsutg.pr. mottakeravkommunaleplo-tjenester,i kr 353484 309842 318485 330111 341659 .. 315526 332425

Korr.bruttodriftsutg.pr. mottakeravhjemmetjenester,i kr 217330 201944 .. 183889 .. 223356 187973 197214

Korr.bruttodriftsutg.,institusjon,pr.kommunalplass,i kr 827367 606937 ,. 913030




.. 849877 893615

Personell:






Andelårsverki brukerrettedetjenesterm/fagutdanning,i % 74 73 72 73 72 71 73 73

Andellegem.sykefraværavtot.ant.årsverki brukerrettettj., i %




8 9 8 10 9,4 9 8,6

Dekningsgrader:







Mottakereavhjemmetjenester,pr. 1000innb.0-66år 22 21




25




19 19 19

Mottakereavhjemmetjenester,pr. 1000innb.67-79år. 82 95




107




91 79 77

Mottakereavhjemmetjenester,pr.1000innb.80 årogover. 375 376




407




377 345 345

Andelinnbyggere67 årog oversomer beboerepå institusjon,i % 6,4 6,6




7,3




6,4 5,9 5,8

Andelbeboerepå institusjonunder67år, i %





6




6,7 10,1 10,6

Andelbeboere80 år ogoveri institusjoner,i % 76,7 79




76,5




73,5 72 72

Utdypendetjenesteindikatorer:







Andelhjemmetj.mott.medomf.bistandsbehov,67 årog over,i °/0 10,6 8,9




10,7




12,1 11,2 11,8

Andelhjemmeboeremedhøytimeinnsats,i % 10 8




5,4




7,4 6 6,1

Andelplasser,institusjonavsatttil tidsbegrensetopphold,i % 5,5 28,6




16




14,7 14,6 16,5

Andelplasser,inst.i skjermetenhetfor personermeddemens,i % 43,6 28,6




26,4




27,2 22,7 24,9

Andelplasseri institusjonavsatttil rehabilitering/habilitering,i % 0 10,7




7,2




3,3 5,2 5,3

Legetimerpr.ukepr.beboeri sykehjem 0,2 0,35




0,37




0,39 0,36 0,39

Systemfor brukerundersøkelseri hjemmetjenesten Nei Ja






Systemfor brukerundersøkelseri institusjon Nei Ja






Tab. 5: KOS.TRA-tall - pleieO g omsorg

Kommentarer:







KOSTRA-tallene for 2010 og 2011 viser at Nordreisa kommune sett i forhold til sammenlignbare kommuner har
lavere driftsutgifter til pleie- og omsorgssektoren - både når det gjelder netto driftsutgifter per innbygger og
brutto driftsutgifter per tjenestemottaker. Tallene indikerer videre en kraftig reduksjon i disse utgiftene fra 2010
til 2011.

Videre viser KOSTRA-tallene at Nordreisa kommune har større andeler plasser i institusjon avsatt til henholdsvis
tidsbegrenset opphold, i skjermet enhet for personer med demens og til rehabilitering/habilitering enn gjennom-
snittlig i sammenligningsgruppene.

5.4.3 Forrige analyse/plan

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjon innen
pleie- og omsorgssektoren, og det ble heller ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter innen sekto-
ren i løpet av perioden.

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt forvaltningsrevisjonsprosjekter omhandlende arbeidsmiljo
innen pleie og omsorg, ressursbruk ipleie og omsorg og eldreomsorg.
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I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2008-2011 var de to øverst prioriterte prosjektene i planen
knyttet til pleie- og omsorgssektoren: Prosjektet Arbeidsmiljo og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten var
prioritert på førsteplass, og prosjektet Ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenesten var prioritert på andreplass i
planen. I løpet av perioden ble prosjektet Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljo og bemanning i pleie- og om-
sorgssektoren, Nordreisa kommune gjennomført (ferdigstilt i 2010) (jf. kap. 5.4.4). Videre ble prosjektet Pleie-
og onisorg —ressursbruk og kvalitet igangsatt i mars 2011. Prosjektet ventes ferdigstilt innen utgangen av 2012.

5.4.4 Tidligere prosjekter

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljo og bemanning i pleie- og omsorgssekto-
ren, Nordreisa kommune ble ferdigstilt i november 2010. Hensikten med prosjektet var å kartlegge arbeidsmiljøet
innen pleie- og omsorgssektoren. Kartleggingen skulle avdekke årsaker til sykefravær blant ansatte, rutiner for
avviksregistrering, og de ansattes vurdering av det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet innen tjenesten. I til-
legg skulle kartleggingen berøre ulike faktorer knyttet til blant annet bemanning, kompetanse og sykefravær.
Revisjonens funn i undersøkelsen var blant annet at de ansatte i pleie- og omsorgstjenestene opplevde å ha et
godt sosialt miljø, og mente at både de selv og kolleger er høyt motiverte. Det var likevel enkelte som mente at
mobbing på arbeidsplassen hadde vært eller var et problem. Nesten halvparten av de ansatte som svarte på under-
søkelsen, menter de hadde registrert mobbing på arbeidsplassen siste to år, eller var usikre på hvorvidt de hadde
registrert dette. Videre var det fa av respondentene som hadde deltatt på medarbeidersamtale siste år. Selv om
flere ikke følte behov for slik samtale på grunn av god uformell kontakt med leder, var det fortsatt i overkant av
halvparten som mener de ikke hadde hatt medarbeidersamtale eller tilsvarende uformell kontakt med sin nær-
meste leder. Videre fant revisjonen i undersøkelsen at de fleste ansatte oppga at arbeidspresset periodevis var
svært høyt, og at en tredjedel opplevde at det ikke var tilstrekkelig bemanning generelt. I tillegg opplevde de aller
fleste at det ikke var tilstrekkelig bemanning ved fravær. Ved enkelte enheter var det en svært lav andel av de
ansatte som svarte at de alltid får tid til å gjøre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Revisjonen fant også at
svært få mente arbeidspress/manglende bemanning gikk ut over brukernes/beboernes primærbehov, men at en av
tre mente at det går ut over praktiske arbeidsoppgaver, og at vel halvparten av de ansatte opplevde at disse for-
holdene gikk ut over brukernes/beboernes livskvalitet. De fleste ansatte mente videre det var behov for flere res-
surser, da særlig på dagvakt hverdager og dagvakt helger. Når det gjaldt årsaker til sykemelding, fant revisjonen i
undersøkelsen at det ca. var en tredjedel av de sykemeldte som mente at arbeidsrelaterte forhold var helt eller
delvis årsak til sykemelding. Det så videre ut til at mange ikke var klar over kommunens tilbud til sine ansatte
når det gjaldt fysisk aktivitet. På to av sonene opplevde de ansatte at sikkerhetsutstyr, teknisk utstyr og brukerut-
styr var lite tilfredsstillende. Litt over halvparten av de ansatte mente det var noe fare for å bli skadet på jobb,
mens et fatall mente det var stor fare for dette. De ansatte påpekte selv områder som kunne forbedre situasjonen.
Videre fant revisjonen at avviksskjema langt fra fullt ut ble benyttet ved skader, uhell eller uønskede situasjoner
blant ansatte, brukere eller ved medisinhåndtering. Funn i undersøkelsen tydet videre på at det var stor grad av
underrapportering på avviksskjema (ca 35 % når det gjaldt medisinhandtering, 42 % når det gjaldt brukere, og 48
% når det gjaldt ansatte). Nærmere halvparten av respondentene oppga at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i
bruk av avviksskjema. På bakgrunn av funnene i undersøkelsen anbefalte revisjonen Nordreisa kommune å (1)
innføre nye rutiner for medarbeidersamtale ved enhetene, (2) vurdere om det er tilfredsstillende i henhold til
målene kommunen har satt som IA-bedrift at cirka halvparten av de sykemeldte ikke følges opp med samtale i
sykemeldingsperioden, (3) gi mer informasjon og fokus på kommunens tilbud med hensyn til fysisk aktivitet,
samt jevnlig sette fokus på og informasjon til de ansatte om sammenheng mellom fysisk aktivitet og belastnings-
skader, samt (4) vurdere tiltak knyttet til å øke bruk av avviksskjema, samt opplæring i bruk av disse. Kommune-
styret behandlet revisjonens rapport fra prosjektet i mars 2011, og vedtok —etter innstilling fra kontrollutvalget —
å be rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som var satt i verk eller planlagt satt i verk
for å imøtekomme revisjonens anbefalinger. Tilbakemelding fra rådmannen ble mottatt av kontrollutvalget i mars
2011. I tilbakemeldingen framgikk at rådmannen ville følge opp alle de fire anbefalingene. Under behandling av
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet tok kommunestyret —etter innstilling fra kontrollutvalget —de
opplyste tiltakene til orientering.
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5.4.4 Årsberetningen

I Nordreisa kommunes årsberetning for 2011 framgår —når det gjelder institusjonstjenesten —blant annet at det
stadig blir fiere yngre brukere i tjenesten —som krever mer av de ansatte. Videre opplyses om utfordringer knyt-
tet til kontinuitet og kvalitet på bakgrunn av mange små deltidsstillinger i tjenesten. Det framgår også at det er
utfordringer når det gjelder rekruttering av faglært personale og videreutdanning.

Videre framgår at det er utfordringer ved Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun bo- og kultursenter når det gjelder
datautstyr og nettverkskapasitet —noe som skaper problemer for disse avdelingene knyttet til oppfylling av do-
kum entasj onsplikten.

Når det gjelder hjemmetjenesten opplyses blant annet at det hadde vært ønskelig med flere sykepleiere i tjenesten
—for å få til større grad av rullering av arbeidsoppgaver —for slik å unngå psykiske og fysiske belastninger på
sykepleierne i tjenesten. Tjenesten melder videre om økt arbeidstnengde på bakgrunn av tidligere utskriving av
pasienter fra sykehus (UNN). Det påpekes også i årsberetningen at hjemmetjenesten ikke makter å dekke bruker-
nes sosiale behov —og at et dagsentertilbud ville være et godt tilbud til mange av kommunens isolerte eldre. Vi-
dere framgår at tjenesten har utfordringer knyttet til ikke-tilfredsstillende IKT-ressurser, samt rekruttering av
personell og kvalifiserte vikarer.

5.4.5 Vurdering

På bakgrunn av at det sist gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet i Nordreisa kommune omhandlet pleie-
og omsorgssektoren (Ansattes oppfatning av arbeidsmiljo og bemanning i pleie- og omsorgssektoren, Nordreisa
kommune —ferdigstilt november 2010), i tillegg til at ytterligere et omfattende prosjekt innen sektoren er igang-
satt —og nærmer seg ferdigstilt (Pleie og omsorg —ressursbruk og kvalitet) —vil sekretariatet anbefale at igang-
setting av et eventuelt nytt prosjekt innen sektoren avventes igangsatt til slutten av perioden.

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende rekruttering av personell og kompetanseutvikling innen pleie og
omsorg —som undersøker hvilke tiltak Nordreisa kommune iverksetter for å møte utfordringene knyttet til økt
bernannings- og kompetansebehov som følge av forventningene om økende omfang av, og krav til, pleie- og
omsorgstjenestene framover, anbefales gjennomført i løpet av perioden. Bakgrunnen er opplysninger i kommu-
nens årsberetning, samt resultatene av spørreundersøkelsen (del to).

Videre vil et relevant prosjekt mot slutten av perioden kan være et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet opp mot
innforingen av samhandlingsreformen. Det vil være naturlig at et slikt prosjekt undersøker både pleie- og om-
sorgssektoren og helse- og sosialsektoren (jf. kap.5.3.7 for en nærmere beskrivelse av bakgrunnen for anbefa-
lingen av et slikt prosjekt).

5.5 Kultur
5.5.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens del én (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i
kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) —på en skala fra 1 til 6) havner kulturskole —
med en gjennomsnittlig skår på 3,25 —på 23. plass blant områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av
gjennomføring av forvaltningsrevisjon, deretter bibliotek på 24. plass (3,08) —og på 26. —og siste —plass havner
kino (2,46) (jf. fig. B).

Av del to i spørreundersøkelsen fi-amgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor kultursektoren er
generelt ungdomsarbeid og stotte-/tilskuddsordninger som blir vurdert som viktigst (begge med en gjennom-
snittlig skår på 4,08), fulgt av idrett og friluftsliv (3,75), kulturskole (3,62), bibliotek og musikk, dans og teater
(3,00) —og til sist kino (2,69).

20

Side 549



Videre i undersøkelsens del to - som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved
eventuell forvaltningsrevisjon innenfor kultursektoren - framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområ-
dene14:

1. Kvalitet: 69 %
1. Organisering: 69 %

Ledelse/administrasjon: 54 %
Kompetanse: 38 %

4. Økonomi: 38 %
Bemanning: 31 %
Arbeidsmiljø: 23 %
Etterlevelse av lover og regelverk: 15 %

5.5.2 KOSTRA

KULTUR

Prioritering:

Nordreisa
2010

Nordreisa
2011

KG03
2010

KG03
2011

Troms Troms
20102011

Gj.sn.
landet

(u/Oslo)
2010

Gj.sn.
landet

(ulOslo)
2011

Nettodriftsutgifterfor kultursektorenperinnbygger,i kr 1747 1566 2 627 2 715 1679 1943 1667 1728

Andelav nettodr.utg.til kulturav komm.totalenettodriftsutg.,i % 3,7 3,1 5 4




4




3,9 4




3,8
Fordeling av nettodriftsutgifter innen kultursektoren:









Nettodriftsutgifter- aktivitetstilbudbarnog unge,i % 6,3 7,8 8 8,1




9




9 9,6




9

Nettodriftsutgifter- folkebibliotek,i % 23,3 13,1 15,1 14,4




14,7




12,9 15,1




15

Nettodriftsutgifter- kino,i % 0,3 0,9 1,3 1




-0,1




2,9 1




1

Nettodriftsutgifter- museer,i % 3,4 4,3 4 5,2




4




4,8 3,2




3,6

Nettodriftsutgifter- kunstformidling,i % o 0 0,6 0,7




9,4




8 6




5,9

Nettodriftsutgifter- idrett,i % 20,2 24 11,2 11,5




12,6




12,7 11,6




11,4

Nettodriftsutgifter- kommunaleidrettsbyggog idrettsanlegg,i % o 0 14,6 15,3




13,2




14,3 17




17,5

Nettodriftsutgifter- kultur-og musikkskoler,i % 18,3 24,2 17 18




16




15,5 14,8




14,7

Nettodriftsutgifter- andrekulturaktiviteter,i % 28,1 25,7 15,3 13,7




10,4




9,1 12,7




12,3

Nettodriftsutgifter- kommunalekulturbygg,i % o 0 10,9 12,1




9




9,9 8,4




9

Driftstilskudd:









Antallfrivilligelagsommottarkommunaledriftstilskudd 49 31 1035 26




547




21 14463




35

Komm.dr.tilskuddtil lagogforeninger- pr lagsommottartilsk.,i kr 7 531 13258 17751 22953 15919 13674 28504 25978
Tab. 6: KOSTRA-tall - kultur

Kommentaren

KOSTRA-tallene fra 2010 og 2011 indikerer at Nordreisa kommunes prioritering av kultursektoren generelt i
2010 og 2011 var noe lavere enn gjennomsnittlig i sammenlignbare kommuner. Når det gjelder fordelingen av
utgiftene innenfor kultursektoren viser tallene at Nordreisa kommune prioriterer idrett, kultur- og musikkskoler
og "andre kulturaktiviteter" relativt høyt.

14 I tillegg var kategorien "annet" oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

21

Side 550



5.5.3 Forrige analyse/plan

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt forvaltningsrevisjon omhandlende kulturskolen og ungdoms-
arbeid i kommunen.

Det har ikke vært prioritert forvaltningsrevisjonsprosjekter innen kultursektoren i de to forgående planene for
forvaltningsrevisjon, og det har heller ikke vært gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til
sektoren i Nordreisa kommune i løpet av disse planperiodene.

5.5.5 Årsberetningen

Når det gjelder kultursektoren framgår i kommunens årsberetning for 2011 blant annet at kommunen dette året
tilsatte ungdomskontakt (etter tilsagn om midler fra helsedirektoratet om midler til rusforebyggende arbeid). Det
opplyses at ungdomskontakten skal drive oppsøkende virksombet blant ungdom i kommunen —med sikte på
reduksjon av rus og rusrelaterte problemer blant ungdom. Det opplyses videre at ungdomskontakten har et nært
samarbeid med blant annet enheten familiesenteret, ungdomshuset, skole og politi.

Videre framgår at ungdomshuset ("Point"), etter oppussingen i 2010, har opplevd økt aktivitet, og fikk i løpet av
2011 —etter tilsetting av ungdomskontakt —utvidet åpningstid med én kveld i uka. Utenom åpningstidene funge-
rer ungdomshuset som øvingslokale for lokale band.

5.5.7 Vurdering

Basert på informasjonskildene som er benyttet i denne analysen er det —slik sekretariatet ser det, etter en vurde-
ring av risiko og vesentlighet —ingen tungtveiende argumenter for å prioritere forvaltningsrevisjon innen kultur-
sektoren i løpet av perioden.

5.6 Teknisk sektor

5.6.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens del én (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i
kommunen som er nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) —på en skala fra 1 til 6) får vann, avlop
og renovasjon en gjennomsnittlig skår på 3,86 og blir blant respondentene i undersøkelsen vurdert på 15. plass
blant områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Videre følger
bygg og eiendom, kart, plan og byggesak og veg på delt 17. plass —alle med en gjennomsnittlig skår på 3,79.
Deretter følger brannvern- og beredskapstjeneste, på 20. plass (3,77) og park og idrett på 25. plass (2,79) (jf. fig.
B).

Av del to i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor teknisk sektor er
bygg- og eiendomsforvahning som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittlig skår på 4,23), fulgt av
brann- og ulykkesvern (4,00), vann og avlop (3,92), samferdsel (3,69), byggesaksbehandling (3,62), renovasjon
(3,23) —og til sistparkering (2,36).

Videre i undersøkelsens del to —som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved
eventuell forvaltningsrevisjon innenfor teknisk sektor —framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområ-
dene15:

15 I tillegg var kategorien "annet" oppfort. Ingen av respondentenekryssetav i denne kategorien.
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• Organisering: 62 %
2. Etterlevelse av lover og regelverk: 54 %
2. Ledelse/administrasjon: 54 %
2. Okonomi: 54 %

Kompetanse: 46 %
Kvalitet: 38 %
Bemanning: 31 %
Arbeidsmiljo: 23 %

5.6.2 KOSTRA

TEKNISKSEKTOR

Brann- og ulykkesvern:

Nordreisa
2010

Nordreisa
2011

KG03
2010

KG03
2011

Troms
2010

Troms
2011

Gj.sn.
landet

(u/Oslo)
2010

Gj.sn.
landet

(u/Oslo)
2011

Nettodriftsutg.til forebyggingav brannero.a.ulykkerpr. innb.,i kr




-80 -42 59 51 50 67 52 41
Nettodriftsutg.til beredskapmotbrannero.a.ulykkerpr. innb.,i kr




672 649 859 894 640 657 617 611
Eiendomsforvaltning:








Nettodriftsutg.til komm.eiendomsforvaltningperinnb.,i kr 3 995 3 871 5 930 5 993 4 819 4 849 3 906 3 988
Andelenergikostnadavbruttodriftsutg.til eiendomsforvaltning,i c/.




19 16 18 16,3 19,3 16,8 16 14,3

Andelnettodriftsutg.til eiendomsforv.,avsaml.nettodriftsutg.,i %




8,5 7,5 11,3 10,1 11,7 9 10 8

Korr.bruttodriftsutg.til komm.eiendomsforvaltningperm2,i kr




629 637 765 791 920 921 842 858
Fysisk planlegging:








Saksbehandlingsgebyr,privatforsl.til reg.plan(boligformål),i kr 11602 16200 15873 16208 22 182 22027 32736 35 272

Saksbehandlingsgebyrforoppføringav enebolig,i kr 4 460 4 585 4 734 5 493 6 016 5 620 7 900 8 498

Std.geb.foroppm.foretn.for arealtilsv.en boligtomt750m2,i kr 10734 11035 11493 11735 11071 11478 12509 12371
Gj.sn.saksbehandlingstid,vedtattereg.planer(kalenderdager)








Andelsøkn.omtiltakmedoverskr.av lovpålagtsaksbeh.tid,i %




50 0 10 8 8 5 6 5
Gj.sn.saksbehandlingstid,oppmålingsforretning(kalenderdager)




125 90 85 82 77 71 66 66
Samferdsel:








Nettodriftsutgifterperinnbygger,samferdseli alt, i kr 1687 1757 1539 1745 1062 1039 744 771

Nettodriftsutg.pr.kmkommunalveioggate,samferdseli alt,i kr 64848 67584 71 124 80441 88632 87276 85463 89 356

Gang-og sykkelveii kmsomeret komm.ansvarpr. 10000innb.




6 6 14 14 5 6 12 13
Vann, avløp,avfall, renovasjonog feiing:








Årsgebyrfor vannforsyning(gjelderrapporteringsåret+1),i kr 4 368 5 024 3 220 3 377 3 317 3 622 2 831 2 994

Andelav befolkningensomer tilknyttetkomm.vannforsyning,i %




69 75,5




79 80,5 81,7 82,1

Gebyrinntekterperinnb.tilkn.komm.vannforsyning,i kr 1970 2 435




1399 1523 1 185 1253

Gebyrgrunnlagperinnb.tilknyttetkommunalvannforsyning,i kr 2 682 2 882




1482 1454 1223 1253

Gebyrgrunnlagperm3(vannleveranse),i kr 16,34 17




6,44 6,33 6,69 7,02

Årsgebyrfor avløpstjenesten(gjelderrapporteringsåret+1),i kr 5 621 5 621 3 242 3 345 2 960 3 255 3 184 3 346

Andelav befolkningensomer tilknyttetkomm.avløpstjeneste,i %




67 67,7




71 71 81,3 81,8

Årsgebyrfor avfallstjenesten(gjelderrapporteringsåret+1),i kr 2 702 2 783 2 580 2 717 2 848 2 952 2 365 2 443

Husholdningsavfallperinnbygger(kommune)




215 206






Andelhush.avfallsendttil materialgjenv.ogenergiutnyttelse,i %




78 84 70 80 77 76 81 83

Gebyrinntekterperårsinnbygger(avfallog renovasjon),i kr 1 127 1 145 1 102 1 119 1276 1370 894 898

Gebyrgrunnlagperårsinnb.for komm.avfallshåndtering,i kr 1 109 1 132 1086 1 183 1 182 1319 875 929
Gebyrgrunnlagpertonninnsamlethusholdningsavfall,i kr 5 157 5 500 2 734 3 101 3 451 4 031 2 068 2 126

Årsgebyrfor fefingogtilsyn(gjelderrapporteringsåret+1),i kr




500 418 388 393 394 422 344 362






Tab. 7: KOSTRA-tall —teknisk sektor

Kommentarer:
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KOSTRA-tallene for 2010 og 2011 indikerer at Nordreisa kommune prioriterer eiendomsforvaltning lavt sam-
menlignet med andre kommuner. Andelen av kommunens totale netto driftsutgifter som gikk til eiendomsfor-
valtning var i 2011 7,5 %. Tilsvarende andel var samme år i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 3) 10,1
%. KOSTRA-tallene viser videre at brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter var
betydelig lavere i Nordreisa kommune enn gjennomsnittlig både i sammenlignbare kommuner, fylkesgjennom-
snittet for Troms og landsgjennomsnittet (utenom Oslo).

Når det gjelder samferdsel viser KOSTRA-tallene at Nordreisa kommune har lavere netto driftsutgifter til sam-
ferdsel per per kilometer kommunal veg og gate enn gjennomsnittlig i alle sammenligningsgruppene.

5.6.3 Forrige analyse/plan

I Nordreisa kommunes plan for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var det ikke prioritert for-
valtningsrevisjon innen teknisk sektor, og det ble heller ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter i
løpet av perioden.

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til
eiendomsforvaltning, byggesaksbehandling og VAR-sektoren.

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2008-2011 var et prosjekt titulert Prosjektorganisering i
byggesaker prioritert på fjerdeplass (av totalt seks prosjekter i planen). Det ble imidlertid ikke gjennomført for-
valtningsrevisjon innen teknisk sektor i løpet av perioden.

5.6.5 Årsberetningen

I Nordreisa kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at levering av tilftedsstillende drikkevann er en
stor utfordring for kommunen —på bakgrunn av at kommunens systemer for drift og vedlikehold av vannled-
ningsnettet ikke er tilstrekkelige for å sikre at drikkevannet til forbrukerne tilfredsstiller kvalitetskravene i drik-
kevannsforskriften. Det opplyses at årsaken til utfordringene knyttet til vannforsyningen er for lav bemanning på
området.

Når det gjelder samferdsel opplyses i årsberetningen at det er behov for opprustning og vedlikehold av flere av de
kommunale vegene. Videre opplyses at det er behov for å skifte om lag 1 200 veglysarmaturer.

Når det gjelder eiendomsforvaltning framgår i årsberetningen at kommunens bygninger generelt lider under
mangel på vedlikeholdsmidler —og at mange år med for lite vedlikehold har resultert i at byggene forfaller. Det
meldes om at etterslepet når det gjelder vedlikehold er stort, og videre at dersom det ikke tilføres mer ressurser til
vedlikehold, vil det oppstå behov for opprustnings-/investeringsprosjekter.

5.6.6 Vurdering

Sekretariatet vurderer at forvaltningsrevisjon innen teknisk sektor er aktuelt i kommende planperiode. Det har
ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innen sektoren i løpet av de to siste planperiodene (2005-2012). Ved
forvaltningsrevisjon innen teknisk sektor anbefaler sekretariatet at det gjennomføres et nytt prosjekt knyttet til
forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Dette på bakgrunn av resultatene fra spørreundersøkelsen
(del to), KOSTRA-tallene fra 2010 og 2011, anbefaling i forrige overordnede analyse, samt opplysninger i kom-
munens årsberetning for 2011. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området —som Undersøker kommunens sys-
temer for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen —vil kunne bidra til å rette fokus mot de verdier
som kommunens bygg utgjør, og at kortsiktige innsparinger på vedlikehold kan medføre høyere kostnader på
lang sikt.
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Ytterligere et område sekretariatet vurderer at det kan være aktuelt å prioritere med tanke på forvaltningsrevisjon
innenfor teknisk sektor, er vann- og avlopsområdet. I et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende vann
og avløp vil det —på bakgrunn av resultatene av sporreundersokelsen (del én og to) og opplysninger i kommu-
nens årsberetning —kunne være aktuelt å se nærmere på kommunens drift av vann- og avlopstjenestene. Fokus i
en slik undersøkelse vil kunne være hvorvidt kommunen sørger for å ha tekniske anlegg og en drift av disse som
sikrer kvalitet og leveringssikkerhet til innbyggerne når det gjelder disse tjenestene.

Ytterligere et område sekretariatet vurderer at det kan være aktuelt å prioritere med tanke på forvaltningsrevisjon
innenfor teknisk sektor, er samferdsel. I et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende sarnferdsel vil det
—på bakgrunn av opplysninger fra kommunens årsberetning og KOSTRA-tallene —kunne være aktuelt å se nær-
mere på kommunens drift av kommunale veger og gater —med fokus på ressursbruk. Så vidt sekretariatet kjenner
til har det ikke tidligere vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor samferdselsområdet i Nordreisa kom-
mune tidligere.

5.7 Sentraladministrasjonen

5.7.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens del 1 (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i
kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) —på en skala fra 1 til 6) får rådmannen (inkl.
rådmannens stab/kontor) en gjennomsnittlig skår på 4,23 —og havner på 12. plass blant områdene i kommunen
når det gjelder viktigheten av igangsetting av forvaltningsrevisjon. Sentraladministrasjonen (støtteenhetene) hav-
ner på 16. plass —med en gjennomsnittlig skår på 3,82 (jf. fig. B).

Tabellen nedenfor viser en oversikt over de ti områdene innenfor sentraladministrasjonen som fikk høyest skår i
spørreundersøkelsens del to:

1 IT-sikkerhet 5,00
2 Oppfølging av politiske vedtak 4,92

3 Forebygging og oppfølging av sykefravær 4,75
4 Oppfølging av kommunale inntekter 4,75
5 Ressurs-/bemanningssituasjonen i sentraladministrasjonen 4,67

6 ' Oppfølging av investeringsprosjekter 4,58
7 Internkontroll/interne rutiner 4,58

8 Innholdet i saksutredninger fra administrasjonen 4,45
9 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 4,33

10 Praktisering av offentlighetsloven 4,33
Tab. 9: Oversikt over fagområdenes rangering i sporreundersokelsens del to (sen raladministrasjonen)

5.7.2 KOSTRA

SENTRALADM.

Prioritering:

Nettodriftsutgifter,administrasjonogstyring,per innb.,i kr

Andelnettodriftsutg.til adm.ogstyringavtotalenettodriftsutg.,i %

Andelnettodr.utg.styringog kontrollvirks.avtot. nettodriftsutg.,i %

Andelnettodriftsutg.administrasjonavtot. nettodriftsutg.,i %

Nettodriftsutgiftertil administrasjonslokalerperinnbygger,i kr

	

Gj.sn.Gj.sn.

	

landetlandet

	

NordreisaNordreisaKG03KG03TromsTroms(u/Oslo)(ulOslo)

	

20102011201020112010201120102011

	

4 5884 4617 1787 5844 2924 6023 7113 930

	

9813,712,810,4998,6

	

1,31,31,81,71,31,211

	

8,57,411,9119,18,18,67,6

	

164138543502370352310308
Tab. 9: KOSTRA-tall —sentraladministrasjon
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Kommentarer:

KOSTRA-tallene for 2010 og 2011 indikerer at Nordreisa kommunes netto driftsutgifter til sentraladministrasjon
per innbygger er betydelig lavere enn i sammenlignbare kommuner. Tallene viser videre at andelen av kommu-
nens totale netto driftsutgifter som går til administrasjon og styring i Nordreisa kommune sank med 1,0 % fra
2010 til 2011, og var i 2011 lavere enn både fylkesgjennomsnittet i Troms og landsgjennomsnittet (sett bort fra
Oslo) —og betydelig lavere enn i sammenlignbare kommuner.

5.7.3 Forrige analyse/plan

I Nordreisa kommunes plan for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var tre av planens fire prio-
riterte prosjekter knyttet til sentraladministrasjonen. Prosjektet Økonomistyring i Nordreisa kommune var priori-
tert på førsteplass, Oppfolging av politiske vedtak på andreplass, og Oppfolging av kommunens inntektsskapende
virksomhet på flerdeplass. Alle disse prosjektene ble gjennomført (i prioritert rekkefølge) i løpet av perioden —
ferdigstilt henholdsvis i 2006, 2008 og 2009 (jf. kap. 5.7.4).

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt gjennomført forvaltningsrevisjon vedrørende offentlige an-
skaffelser, arbeidsmiljo og sykefravær generelt, administrativ struktur, oppfolging av kommunens inntekter,
oppfolging av investeringsprosjekter, okonomistyring og budsjettbehandling og oppfolging av politiske vedtak.

I Nordreisa kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008-2011 var et prosjekt vedrørende okonomi-
styring i Nordreisa kommune prioritert på sjetteplass (av totalt seks prosjekter i planen). Det ble ikke gjennomført
forvaltningsrevisjon innen sentraladministrasjonen i løpet av perioden.16

5.7.4 Tidligere prosjekter

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring i Nordreisa kommune ble ferdigstilt i mai 2006. Hensikten med
prosjektet var å undersøke hvilke økonomirapporteringsrutiner som eksisterte i kommunen, rapporteringenes
kvalitet, samt organiseringen av økonomifunksjonen i kommunen. På bakgrunn av funn og vurderinger i under-
søkelsen konkluderte revisjonen med at Nordreisa kommune ikke hadde tilfredsstillende økonomistyring. Revi-
sjonen ga på bakgrunn av resultatene i undersøkelsen seks anbefalinger til Nordreisa kommune —vedrørende (1)
utarbeiding av delegasjons- og økonomireglement, (2) utarbeiding og formalisering av retningslinjer for rappor-
tering, (3) skriftliggjøring av bestillinger, (4) utarbeiding av lederavtaler, (5) overholdelse av tidsfrist for avleg-
gelse av årsregnskap, og (6) vurdering av arbeidsfordelingen i økonomifunksjonen. Under sin behandling av
revisjonens rapport etter gjennomført prosjekt vedtok kommunestyret —etter innstilling fra kontrollutvalget —å
be rådmannen etterkomme revisjonens anbefalinger og gi tilbakemelding til kontrollutvalget angående imøte-
kommelsen av disse. Rådmannen orienterte kontrollutvalget om administrasjonens oppfølging knyttet til revisjo-
nens anbefalinger i prosjektet i mars 2007, og orienterte senere også kommunestyret. Kontrollutvalget mottok i
november 2008 ny orientering, samt skriftlig tilbakemelding vedrørende hvordan anbefalingene i prosjektet
skulle følges opp, og tilrådde kommunestyret å ta de opplyste tiltakene i rådmannens tilbakemelding til oriente-
ring.

Forvaltingsrevisjonsprosjektet Iverksetting av politiske vedtak i Nordreisa kommune ble ferdigstilt i februar 2008.
I prosjektet undersøkte revisjonen administrasjonen i Nordreisa kommunes iverksetting av politiske vedtak fattet

16 Som nevnt i kap. 4.3 igangsatte imidlertid kontrollutvalget, gjennom bestilling i møtet 17.4.2012 (sak 9/12) — på bakgrunn av et
kommunestyrevedtak —et forvaltningsrevisjonsprosjekt titulert Evaluering av to-nivåmodellen. På bakgrunn av opplysninger om at kommunen
er i ferd med å endre den administrative strukturen (overgang til trenivåmodell), valgte imidlertid kontrollutvalget i møtet 2.10.2012 (sak 30/12)
å annullere denne bestillingen.
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av formannskapet og kommunestyret i perioden 2003-2005. På bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen
konkluderte revisjonen med at administrasjonen i Nordreisa kommune delvis iverksatte politiske vedtak som
forutsatt i kommuneloven. Videre konkluderte revisjonen med at administrasjonen i hovedsak ga tilbakemelding
til politikerne i de sakene der det var forutsatt, og revisjonen vurderte videre at disse utredningene ga inntrykk av
å være forsvarlig saksbehandlet. Under behandling av revisjonens rapport etter gjennomfort prosjekt besluttet
kommunestyret —etter innstilling fra kontrollutvalget —å be rådmannen om å iverksette tiltak for å etterkomme
de av revisjonen påpekte forbedringsområdene, og rapportere til kontrollutvalget om i den forbindelse plan-
lagte/iverksatte tiltak. Slik tilbakemelding ble mottatt av kontrollutvalget i august 2008. Kontrollutvalget vurderte
tiltakene som tilstrekkelige, og tilrådde i sitt vedtak kommunestyret å ta tiltakene i rådmannens tilbakemelding til
orientering.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfolging av kommunens inntektsskapende virksomhet ble ferdigstilt i mai
2009. I prosjektet undersøkte revisjonen Nordreisa kommunes rutiner for sikring av kommunens inntekter —av-
grenset (av kontrollutvalget i forbindelse med bestilling) til områdene oppholdsbetaling i barnehager og skolefri-
tidsordning, refusjon av sykelønnsutgifter og betaling av vederlag for opphold i kommunens sykehjem. Revisjo-
nens hovedkonklusjon —på bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen —var at Nordreisa kommune hadde
rutiner som —med et par unntak —sikret kommunens inntekter på de undersøkte områdene. På bakgrunn av fun-
nene i undersøkelsen ga revisjonen anbefalinger til Nordreisa kommune om å prioritere oppgavene med veder-
lagsberegning og —innfordring, slik at disse ikke i for stor grad skulle komme på etterskudd.17 Kontrollutvalget
mottok i september 2009 tilbakemelding fra rådmannen hvor det var skissert tiltak for å imøtekomme revisjonens
anbefaling i forbindelse med prosjektet. Under behandling av rådmannens tilbakemelding vedtok kommunestyret
—etter innstilling fra kontrollutvalget —å ta det opplyste planlagte tiltaket til orientering.

5.7.5 Årsberetningen

I Nordreisa kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at det i forbindelse med budsjettprosessen for
2012 ble utarbeidet et nytt økonomiplandokument for kommunen, og ellers foretatt en del forbedringstiltak
knyttet til økonomirapportering med mer. Videre opplyses at kommunen våren 2011 startet innføring av nytt
økonomisystem —noe som i løpet av høsten samme år medførte en del ekstraarbeid i forbindelse med kursing og
møter.

Når det gjelder IKT framgår i årsberetningen at Nordreisa kommune inngår i et interkommunalt samarbeid. Det
opplyses at den viktigste utfordringen framover vil bli å gjennomføre tiltak for å forbedre den utfordrende drifts-
situasjonen ved IKT-avdelingen, samt tiltak for å bedre dokumentasjonen og forbedre sikkerheten ved kommu-
nens IKT-systemer.

Når det gjelder sykefravær totalt i kommuneorganisasjonen opplyses i årsberetningen om at det i 2011 var ned-
gang i sykefraværet 3. og 4. kvartal sammenlignet med tidligere år. Sykefraværet registrert i 3. kvartal dette året
(7,2 %) oppgis å ha vært det laveste registrerte sykefraværet på ti år i organisasjonen. Totalt gjennomsnittlig
sykefravær i kommuneorganisasjonen i 2011 var 11,1 % (samme som 2010). Det opplyses videre i årsberet-
ningen at kommunen kontinuerlig arbeider med oppfølging av sykemeldte, i tillegg til at kommunen —i tråd med
IA-avtalen —legger til rette for arbeidstakere som har behov for det.

17 Revisjonen ga i rapporten opprinnelig ytterligere en anbefaling (knyttet til vurdering av praksis med utbetaling av full lønn under sykefravær)

—som i ettertid —på grunnlag av endringer i regelverket —ble trukket tilbake (jf. notat av 28.8.2009 fra KomRev NORD).
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5.7.6 Revisjonens erfaringer

Revisjonen (v/oppdragsansvarlig regnskapsrevisor) trekker fram områdene okonomisk internkontroll og offent-
lige anskaffelser som aktuelle med tanke på gjennomføring av forvaltningsrevisjon kommende planperiode.

Også forvaltningsrevisjonsteamet framhever de samme to områdene innen sentraladministrasjonen (offentlige
anskaffelser og okonomisk internkontroll) som aktuelle med tanke på forvaltningsrevisjon.

5.7.7 Vurdering

Kommunens okonomistyring og okonomiske internkontroll områder som sekretariatet vil anbefale gis prioritet i
forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon —blant annet på bakgrunn av innspill fra revisjonen, resultater fra
spørreundersøkelsens del to, anbefaling i forrige analyse, samt opplysninger i kommunens årsberetning for 2011.
Forvaltningsrevisjon av kommunens system(er) for økonomistyring og økonomisk internkontroll vil være om-
fattende —og vil trolig med fordel kunne konkretiseres og innsnevres i forkant av eventuell prosjektbestilling.

Videre vil sekretariatet —på bakgrunn av innspill fra revisjonen, og anbefaling i forrige overordnede analyse —
anbefale at et prosjekt omhandlende offentlige anskaffelser prioriteres i løpet av perioden. Undersøkelsesområde i
et slikt prosjekt kan være i hvilken grad kommunens rutiner og internkontroll når det gjelder innkjøp av varer og
tjenester sikrer at kommunen etterlever regelverket om offentlige anskaffelser, samt i hvilken grad eventuelle
rammeavtaler etterleves av kommunens ulike enheter. I et slikt prosjekt kan også kommunens strategier for kom-
petanseutvikling blant de ansatte i organisasjonen på området undersøkes. Det har ikke blitt gjennomført forvalt-
ningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Nordreisa kommune i løpet av de siste to planperiodene ( til sammen
perioden 2005-2012) (siste prosjekt på området ble gjennomført i 2004).

Ytterligere et prosjekt som anbefales vurdert i løpet av perioden er oppfolging av politiske vedtak og innholdet i
saksutredninger fra administrasjonen. Dette på bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsens del to og anbefa-
ling i forrige analyse, samt funn i tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon (ferdigstilt i 2008, jf. kap. 5.7.4), I et
slikt prosjekt kan det undersøkes i hvilken grad administrasjonen iverksetter de folkevalgtes vedtak —og hvorvidt
de folkevalgte får tilstrekkelige utredninger som sørger for gode beslutningsgrunnlag. I det tilsvarende prosjektet
ferdigstilt i 2008 fant revisjonen at det var knyttet enkelte mangler til iverksettelse av politiske vedtak. Et nytt
prosjekt på området vil blant annet kunne undersøke hvorvidt tiltak som ble iverksatt for å imøtekomme revisjo-
nens anbefalinger i forbindelse med det forrige forvaltningsrevisjonsprosjektet har medført tilstrekkelige forbed-
ringer på området.

På bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen og opplysninger i kommunens årsberetning vil sekretariatet
også anbefale at forvaltningsrevisjon av kommunens IKT-sikkerhet vurderes gjennomført i løpet av kommende
periode. Tema for undersøkelse i et slikt prosjekt vil eksempelvis kunne være kommunens rutiner for å sikre
stabil og sikker drift av IKT-systemene, samt forsvarlig forvaltning av informasjon/data (herunder forsvarlig
forvaltning av personopplysninger).

6, Sammendrag: Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter
I denne delen av analysen legges det opp til et forslag til utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på
en sammenstilling av vurderingene gjort så langt (sektorvis). Analysen forsøker å synliggjøre hvor det er størst
behov for nærmere gjennomgang av kommunens rutiner, ressursbruk, organisering og resultater. Gjennom ana-
lyse av det gjennomgåtte kildematerialet er det vurdert risiko for vesentlige avvik i forhold til målsetninger, og
kartlagt innenfor hvilke sektorer og områder der det mest sannsynlig vil være relevant og viktig å utføre forvalt-
ningsrevisjon.
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Ut fra gjennomgangen av det innsamlede datamaterialet vil sekretariatet, ut fra en skjønnsmessig vurdering av
risiko- og vesentlighetsvurderinger (vurderinger av sannsynlighet for avvik sammenholdt med alvorlighetsgrad
ved eventuelle avvik) primært anbefale prosjekter innenfor grunnskolesektoren (knyttet til kvalitet og ressurs-
bruk i grunnskolene —med spesielt fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning); helse- og sosialsekto-
ren (knyttet til barneverntjenesten, rus- og psykiatritjenesten og innforingen av samhandlingsreformen); teknisk
sektor (knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg, drift av vann- og avlopstjenestene og
samferdsel); barnehagesektoren (knyttet til inneklima og ftsisk (arbeids-)miljo i barnehagene og til-
syn/oppfolging av private barnehager); sentraladministrasjonen (knyttet til okonomistyring/okonomisk intern-
kontroll, offentlige anskaffelser, oppfolging av politiske vedtak og innholdet i saksutredninger fra administrasjo-
nen og IKT-sikkerhet); og pleie- og omsorgssektoren (knyttet til rekruttering av personell og kompetanseutvik-
ling innen pleie og omsorg og innforingen av samhandlingsreformen).

Nedenfor følger en tabellmessig opplisting —i prioritert rekkefølge —der ulikeforslag til tema som, etter sekreta-
riatets vurdering, er aktuelle for forvaltningsrevisjonsprosjekter som kan gjennomføres i Nordreisa kommune i
perioden 2012-2016. Tabellen viser en skjematisk framstilling av vurderingene bak forslagene til aktuelle for-
valtningsrevisj onsprosjekter:

Kvalitet og ressursbruk i grunnsko-
lene —med spesielt fokus på tilpasset
opplæring og spesialundervisning

Forebyggende arbeid, saksbehandling
og internkontroll i barneverntjenesten

Forvaltning, drift og vedlikehold av
kommunale bygg

. (D) Inneklima og fysisk (arbeids-)miljø i
barnehagene

Rus og psykiatri

Økonomistyring og økonomisk in-
ternkontroll

Offentlige anskaffelser

Drift av vann- og avløpstjenestene

Innføringen av samhandlingsreformen

X X X X

X X

X

X

Oppfølging av politiske vedtak og
innholdet i saksutredninger fra administ-
rasjonen

IKT-sikkerhet

Tilsyn(oppfølging av private barne-
hager

Samferdsel —drift av kommunale X X
veger og gater

Rekruttering av personale og kompe-
tanseutvikling innen pleie og omsorg

Tab. 9: Skjematisk framstilling av bakgrunnen for foreslåtte forvaltningsrevisionsprosjekter

X
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7.Plan for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets prioriteringer
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møte den 4. desember 2012 utarbeidet følgende plan for for-
valtningsrevisjon basert på en overordnet analyse:

1 Kvalitet og ressursbruk i grunnskolene —med spesielt fokus på tilpasset opplæring og
spesialundervisning

2 Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten

3 Rus og psykiatri

4 Økonomistyring og okonomisk internkontroll

5 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg

6 Inneklima og fysisk (arbeids-)miljo i barnehagene

Tab. 10: Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016.

30
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K Sekretariatet

Utvalg: Saksnurnrner: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 38/2012 04.12.2012 Martin S. Krane

kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I NORDREISA KOMMUNE 2012-2016

Innstilling til vedta k:

Nedlegg til saken:
Trykte vedlegg: Overordnet analyse for gjennomføring av

forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune 2012-
2016

Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommune § 10 annet ledd fremgår at
kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres en overordnet vurdering/analyse av
kommunens virksomhet for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike
områder/sektorer av kommunes virksomhet. Denne vurderingen skal danne grunnlag for en
plan for forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget etter kontrollutvalgsforskriftens § 10 første
ledd er pliktig til å utarbeide.

Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert. Den skal bygge på en overordnet analyse av kommunens
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, og endelig godkjennes og vedtas av
kommunestyre.

K-Sekretariatet har fått ansvaret for å gjennomføre analysen. Analysen er utarbeidet med
bakgrunn i en gjennomført spørreundersøkelse, KOSTRA-tall, forrige analyse/plan, tidligere
utførte forvaltningsprosjekter, revisj onens erfaringer og kommunens årsberetning for 2011.

Tromsø, den 15. november 2012

Martin S. Krane
rådgiver
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K-Sekretariatef

Nordreisakommunev/ordføreren
9156 Storslett

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:

	

51/12 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 14.12.2012
428.5.5/0S E-postadresse: Mobil:

odd@k-sek.no 48 02 64 62

PLANFORFORVALTNINGSREVISJONI NORDREISAKOMMUNE2012-2016

I kontrollutvalgsmøte4. desember2012i sak 38/12ble følgendeprotokollertog vedtatt:

Innstillingtil vedta k:

Behandling:

Fellesforslagtil vedtak:

Kontrollutvalgetrår kommunestyrettil å fattefølgendevedtak:

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av
forvaltningsrevisjoni Nordreisa kommune2012-2016.

2. Kommunestyretvedtar følgende plan for forvaltningsrevisjonfor perioden
2012-2016:

Prioriterin : Pros'ekt:

	

1 Kvalitet og ressursbruki grunnskolene—med spesielt fokus på
til asseto lærin o s esialundervisnin

	

2 Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i
barnevernfenesten

	

3 Rus o sykiatri

	

4 Økonomistrin ocrøkonomiskinternkontroll

	

5 Forvaltnin , drifto vedlikeholdav kommunaleby0-

	

6 Inneklimao fysisk(arbeids-)mil'øi barneha ene

3. Kommunestyretdelegerertil kontrollutvalgetå foreta endringeri planperioden,
jf. forskriftom kontrollutvalg§ 10,1. ledd.

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet 1KS Fylkeshuset Postmottak Fossen do Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 FENNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65
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Forslagetenstemmigvedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
i Nordreisa kommune 2012-2016.

2. Kommunestyret vedtar Plgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012—
2016:

Prioriterin : Pros'ekt:
1 Kvalitet og ressursbruk i grunnskolene — med spesielt fokus på

tilpasset o plæring og spesialundervisning
2 Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i

barneverntjenesten
3 Rus og sykiatri
4 Økonomistyring og økonomisk internkontroll
5 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
6 Inneklima o fysisk (arbeids-)miljø i barnehagene

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf.
forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

Sakenbes lagtframfor kommunestyretsomegensak medfølgendeinnstilling:

Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av
forvaltningsrevisjoni Nordreisakommune2012-2016.

Kommunestyretvedtar følgende plan for forvaltningsrevisjonfor perioden
2012-2016:

Prioriterin : Pros'ekt:
1 Kvalitet og ressursbruki grunnskolene—med spesielt fokus på

til asseto lærin o s esialundervisnin
2 Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i

barnevernfenesten
3 Rus o s kiatri
4 økonomist rina ocrøkonomiskinternkontroll
5 Forvaltnin , drifto vedlikeholdav kommunaleby
6 Inneklimaog fysisk(arbeids-)mil'øi barneha ene

3. Kommunestyretdelegerertil kontrollutvalgetå foretaendringeri planperioden,
jf. forskriftom kontrollutvalg§ 10,1. ledd.
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Med vennlig hilsen

Odd Kr Solberg
rådgiver

Kopi: Nordreisa kommune v/rådmannen
KomRev NORD v/Lars-Andre Hanssen

Vedlegg: Kontrollutvalgets analyse for forvaltningsrevisjon.(sendes kun som e-post)
Kontrollutvalgets saksutredning i sak 38/12

3
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/5059-3

Arkiv:                026

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 11.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
47/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune 2012-2016

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Plan for selskapskontroll, Nordreisa arbeidssamvirke, Troms Reiseliv AS, Ymber AS
2 Plan for selskapskontroll 2012-2016
3 Mal - Plan for selskapskontroll

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll Nordreisa kommune 2013-2016

Saksopplysninger

Nordreisa kontrollutvalg har i møte foreslått følgende prioritering i plan for selskapskontroll 
2013-2016:

 Nordreisa Arbeidssamvirke AS
 Troms Reiseliv AS
 Ymber AS

Vurdering

Nordreisa kontrollutvalg tilrår Nordreisa kommunestyre om å vedta forelagt plan for 
selskapskontroll i Nordreisa kommune 2013-2016. 
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K-Sekretariatet
LJNEKOst'vivI 


I

.1;14111

Nordreisa kommune v/ordføreren
9156 Storslett

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
52/12 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 14.12.2012
428.5.5/0S E-postadresse: Mobil:

odd@k-sek.no 48 02 64 62

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I NORDREISA KOMMUNE 2012-2016

I kontrollutvalgsmøte 4. desember 2012 i sak 40/12 ble følgende protokollert og vedtatt:

Behandling:

Felles forslag til prioritering i plan for selskapskontroll 2013-2016:

Nordreisa Arbeidssamvirke AS
Troms Reiseliv AS
Ymber AS

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatle slikt vedta k:

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune 2013-2016.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til åfatte slikt v e dta k.

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune 2013-2016.

Saken bes lagt fram for kommunestyret som egen sak med folgende innstilling:

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen c/o Lenvik kommune
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMS0 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 FINNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65

Organisasjonsnr:
988 064 920
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Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune 2013-2016.

Medvennlig ilsen

Oddl(r)Olberg
rådglyer

Vedlegg:Planfor selskapskontroll
KU-sak40/12

2

Gjenpart:Nordreisakommunev/rådmannen
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Plan for selskapskontroll

2013-2016

Nordreisa kommune
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1. INNLEDNING —DEFINISJONER

1.1. Hjemmel

Selskapskontroll er hjemlet i kommunelovens § 80 med nærmere bestemmelser i kontrollut-
valgsforskriftens kap. 6

1.2. Innhold

Selskapskontrollen består av to komponenter: eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.

Eierskapskontrollen er obligatorisk. Den omfatter følgende:

kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse følger reglene i den aktuelle
virksomhetsloven og annen bakgrunnslovgivning
kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse opptrer i samsvar med kom-
munens vedtak og forutsetninger (forvaltningen av kommunens eierinteresser)

Forvaltningsrevisjon av kommunalt eide selskaper er ikke obligatorisk. Kommunen har
imidlertid adgang til å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon antas å være
særlig aktuelt i selskaper som produserer velferdstjenester på vegne av kommunen. Forvalt-
ningsrevisjon omfatter følgende:

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (kontroll av selve aktiviteten i selskapet)

Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kap. 3 i forskrift om revisjon og i henhold til
god kommunal revisjonsskikk.

2. GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL I NORDREISA KOMMUNE

1. Det foretas eierskapskontroll i følgende selskaper i planperioden:

Nordreisa Arbeidssamvirke AS
Troms Reiseliv AS
Ymber AS

Forvaltningsrevisjon i selskaper besluttes av kontro1lutvalget, med mindre slik forvalt-
ningsrevisjon fremgår av plan for forvaltningsrevisjon. Ved behov for ressurser ut over bud-
sjettrammen for kontroll- og tilsynsfunksjonene avhenger bestillingen av at det foreligger be-
vilgning fra kommunestyret.

Kontrollutvalget er bestillingsorgan for eierskapskontroll.

Resultatet av utført selskapskontroll rapporteres til kommunestyret.

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre eventuelle endringer i planen i plan-
perioden.
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6. Plan for selskapskontroll gjelder fra den er vedtatt av kommunestyret og ut 2016, eventu-
elt til ny plan for selskapskontroll er vedtatt.
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K-Sekretariatet

11tvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 40/2012 04.12.2012 Linn Eidissen

kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I NORDREISA KOMMUNE 2013 - 2016

Innstilling til vedta k:

(sakenfremmes uten innstilling til vedtak)

Vedlegg:
Mal —plan for selskapskontroll

Saksutredning:

Bakgrunn for utarbeidelse av plan om selskapskontroll

Kontrollutvalget er i henhold til § 13, 1. ledd i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fyl-
keskonmiuner forpliktet til å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens in-
teresser i selskaper.

Etter samme paragrafs annet ledd skal det minst en gang i valgperioden utarbeides plan for
gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert.

Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget bestemmer hvem som skal gjennomføre
selskapskontrollenpå vegne av kontrollutvalget.

Selskaper som omfattes av kontrollutvalgets myndighetsområde

Kontrollutvalgsforskriftens § 13 må ses i sammenheng med kommunelovens § 80, som direk-
te regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i selskaper. Det fremkom-
mer av § 80,1. ledd, 1. setning at innsynsretten er begrenset til kommunale (herunder inter-
kommunale) selskaper og aksjeselskaper "der en kommune ellerfidkeskommune alene eller
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sammen med andre kommuner eller ffikeskommuner eier alle aksjer, og i heleide dattersel-
skaper til slike selskaper." .

Selskaper som Nordreisa kommune er engasjert i og som eies sammen med andre eiere som
ikke er kommuner eller fylkeskommuner omfattes også av bestemmelsen om selskapskontroll
i kommunelovens § 77 nr. 5. Her er imidlertid ikke kontrollutvalget gitt noen egen innsynsrett
slik det har i heleide selskaper. I realiteten begrenser dette området for selskapskontrollen til å
gjelde forhold som kan undersøkes gjennom offentlig tilgjengelige opplysninger, først og
fremst opplysninger som er tilgjengelige via Brønnøysundregistrene. Ut over dette vil kom-
munen som aksjeeier utøve de vanlige eierbeføyelser på lik linje med private aksjeeiere. Dette
innebærer for aksjeselskapers del etter aksjelovens kap. 5 møte- og stemmerett på generalfor-
samlingen, også i forbindelse med valg av styre, rett til å få saker behandlet på generalforsam-
lingen, rett til å kreve opplysninger fra ledelsen etter § 5-15 m.m.

Ved vurderingen av om det skal gjennomføres selskapskontroll er det relevant å ta hensyn til
den samfunnsmessige betydningen av selskapet. Selskaper, også selskaper med innslag av pri-
vate eiere, som utfører lovpålagte oppgaver på vegne av kommunen bør være av særlig inter-
esse i forhold til gjennomføring av selskapskontroll.

Forskriftens § 13 må ses i sammenheng med kommunelovens § 80, som direkte regulerer
kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i selskaper.

Selskapskontrollen er begrenset til selskapstypene aksjeselskap (AS) og interkommunale sel-
skap (IKS). Mange kommuer har opprettet stiftelser. En stiftelse er i henhold til stiftelsesloven
selveiende. Det vil si at oppretteren av stiftelsen ikke blir eier av denne. Stiftelser omfattes
følgelig ikke av selskapskontrollen, og ligger dessuten utenfor området for kontrollutvalgets
virksomhet.

For så vidt gjelder rollefordelingen mellom selskapets organer er det generalforsamlingen i
aksjeselskaper og representantskapet i interkommunale selskaper som er selskapets øverste
organ, og som eierne utøver sin innflytelse gjennom. Det er generalforsamlingen/ represen-
tantskapet som ivaretar eiernes interesser. Styret ivaretar selskapets interesser. Det er viktig å
være oppmerksom på at eierne og selskapet ikke alltid har sammenfallende interesser. Ek-
sempelvis kan eierne ha opprettet selskapet for å ivareta bestemte lovpålagte oppgaver, mens
selskapet kan definere seg som en offensiv markedsaktør som ønsker vekst og ekspansjon,
uten at dette er belagt i eiernes ønske eller strategi. Selskapskontrollens kjerneinnhold er eier-
skapskontroll, d.v.s. kontroll med hvordan eierkommunens deltaker på generalforsam-
ling/representantskapsmøte forholder seg til kommunestyrets vedtak og føringer. Eierskaps-
kontrollen omfatter ikke kontroll med styret og daglig leder.

Ved planlegging og gjennomføring av eierskapskontroll kan det være riktig og hensiktsmessig
å prioritere ut fra risikobetraktninger. Man må imidlertid være klar over at selskapskontrollen
bare i svært begrenset grad er et egnet instrument for å avdekke risikofaktorer ved selskapets
drift. Eierskapskontrollen innebærer ikke revisjonshandlinger. Det er altså i alminnelighet stor
sannsynlighet for at en gjennomført eierskapskontroll ikke vil fange opp risikomomenter hos
selskapet.

I henhold til balansen for 2011, supplert med registrerte opplysninger fra Brønnøysundre-
gistrene, eier Nordreisa kommune aksjer og eierandeler i følgende selskaper som er fullt ut
kommunalt eid (komml. § 80), samt selskaper som også har private eiere
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(komml. § 77 nr. 5) (delvis privat eide selskaper som ikke anses å være av vesentlig betydning
for kommunen er utelattl):

2.1 OversiktoverkommunaltheleideselskapersomNordreisakommunehar eieran-
deleri

Orgnr. Selskapsnavn Postnr/-sted Aktivt

964180644 Avfallsservice AS 9152 Sørkjosen Ja

929809556 Nordtro AS 9152 Sørkjosen Ja

934834194 Nordreisa Arbeidssamvirke AS 9156 Storslett Ja

986455221 Troms Reiseliv AS 9008 Tromsø Ja

914678412 Ymber AS (tidligere kalt Nord Troms Kraftlag 9152 Sørkjosen Ja
AS)

988389846 3NET AS (Datterselskap av Ymber AS) 9152 Sørkjosen Ja

986358013 Bredbåndsfylket Troms AS 9008 Tromsø Ja

986574689 KomRev Nord IKS 9405 Harstad Ja

988064920 K-Sekretariatet IKS 9007 Tromsø Ja
994649094 Halti Kvenkultursenter IKS 9151 Storslett Ja

2.2 Oversiktoverselskapersomogsåharprivateeiere

Orgnr. Selskapsnavn Postnr/-sted Aktivt

990948526 Halti Nasjonalparksenter AS 9151 Storslett Ja

927855046 Sappen Leirskole AS 9151 Storslett Ja

914904633 Hurtigruten ASA 8514 Narvik Ja

919302755 Tromsprodukt AS 9019 Tromsø Ja

997618254 Ullsfjordforbindelsen AS 9016 Tromsø Ja

2.2 Særligeforhold

Sekretariatet har vurdert kort økonomiske tallstørrelser for selskapene referert ovenfor (jf. ka-
pittel 2.1 og 2.2.) som er registrert i Brønnøysundregistrene. Nedenfor følger kommentarer om
økonomiske tallstørrelser knyttet til noen selskaper.

Når det gjelder fylkes- og kommunalt heleide selskaper framgår det for Troms Reiseliv AS at
sum driftsinntekter er halvert i forhold til forrige års regnskap. Underskudd på driften oversti-
ger inntekter.

For selskaper som også har private eiere er det registrert at selskapet Sappen leirskole AS har
en egenkapital som er mindre enn 50 % av askjekapitalen.

1 Oversikten viser kun selskaper med balansefort verdi pr. 31.12.11 over kr. 10.000,-
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3. Utarbeidelseav planfor selskapskontroll

Ved utarbeidelse av plan for selskapskontroll er det en del forutsetninger som bør presiseres.
Det er videre nødvendig å foreta en del skjønnsmessige avklaringer. De følgende underpunk-
tene har til hensikt å peke på de mest sentrale av disse forholdene.

	

3.1 Formåletmedselskapskontrollen

Den obligatoriskedelen av selskapskontrollen er den eierskapskontrollen som omtales i for-
skriftens § 14, 1. ledd. Denne omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteres-
ser i de selskapene som er gjenstand for kontroll. Kjernen i eierskapskontrollener å kont-
rollere om den/ de som utøver kommunenseierinteresserutførersine oppgaveri hen-
hold til kommunestyretsvedtakellerforutsetninger.Kontrollen omfatter også undersøkel-
se av hvorvidt selskapet drives i samsvar med vedkommende virksomhetslov,
d.v.s.henholdvis aksjeloven og lov om interkommunale selskap. I tillegg til eierskapskontrol-
len har kommunen etter samme paragrafs annet ledd adgang til å beslutte at selskapskontrol-
len også skal omfatte forvaltningsrevisjon i selskapet, som ikke er obligatorisk.Forvalt-
ningsrevisjon er bare aktuelt i selskaper som utfører forvaltningsoppgaver, ikke i selskaper
som fullt ut opptrer som ordinære aktører i et konkurransebasert marked.

Avgjørelse om å foreta forvaltningsrevisjon vil ofte være begrunnet i forhold som avdekkes
under gjennomføringen av eierskapskontroll i det aktuelle selskapet.

Innholdet i forvaltningsrevisjonen følger av § 7 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkes-
kommuner m.v. Dette gjenspeiler i store trekk formålet med forvaltningsrevisjon, som i grove
trekk er å kontrollere etterlevelse av regelverk og politiske beslutninger, ressursbruk og mål-
oppnåelse.

lierskapskontroll kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat. Det er imidlertid ikke noen
forutsetning fra lovgivers side om at sekretariatet skal utføre selskapskontrollen.
En eventuell forvaltningsrevisjonhar sekretariatet ikke adgang til å utføre.

	

3.2 Gjennomføringenav kontrollen

Det må vurderes hvorvidt innhenting av opplysninger i forbindelse med selskapskontroll skal
samordnesmed evt. selskapskontroll i samme selskap som gjennomføres av kontrollutvalgene
i andreeierkommuner.

I denne sammenhengen vises til kommentar til § 13 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner
ogfylkeskommuner (Vedlegg nr. 1 til rundskriv H-15/04):
"I kommunaltffikeskommunalt eid selskap med mange eiere som hver for seg gjennom sine
kontrollutvalgkan kreve innsyn i selskapetfor å gjennomfore selskapskontroll etter denne be-
stemmelsen, kan det være hensiktsmessig at slikt innsyn blir samordnet gjennom avtale mel-
lomdeltakerne/eierne.".

Det bør i denne sammenhengen vurderes hvorvidt den som gjennomfører kontrollen skal be-
nytteseg av sin rett til å være til stede på generalforsamling og representantskapsmøter.
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3.3 Plikttil å sendedokumentertil kontrollutvalget

Selskaper som er fullt ut kommunalt eid plikter å gi kontrollutvalget de dokumenter som om-
fattes av kontrollutvalgets innsynsrett etter kommunelovens § 80.

årsregnskap
årsberetning
revisjonsberetning
kopi av nummererte brev fra valgt revisor

	

3.4 Varslingog tilstedeværelsei generalforsamling/representantskap

De kommunalt heleide selskap som omfattes av denne planen skal av eget initiativ sende kopi
av innkalling til møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ til kontroll-
utvalget og kommunens revisor.

Kontrollutvalg og kommunens revisor har rett til å være til stede på møter som nevnt i forrige
avsnitt.

Protokoll fra møter som nevnt i første avsnitt skal selskapene av eget initiativ sende til kont-
rollutvalget og kommunens revisor.

4. OPPSUMMERING

Utarbeidelse av plan for selskapskontroll innebærer en rekke større og mindre veivalg. Hen-
sett til sakens karakter anses det ikke hensiktsmessig å utarbeide forslag til plan før saken har
vært forelagt kontrollutvalgets medlemmer i møte.

Saken fremmes derfor uten innstilling til vedtak.

Tromsø, 31.10.2012

Linn Eidissen
rådgiver
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-247

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 03.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
48/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Suppleringsvalg - Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt

Henvisning til lovverk:

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak. 

2. vararepresentant til Frp i Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt for resten av valgperioden
Else Marie Myrheim (Frp).

Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre vedtok følgende i møte 15.12.2011 – PS 107/11:
Vedtak:
Overtaksnemnd for eiendomsskatt 2011-2015
5 medlemmer og vara
Medlemmer Varamedlemmer
Birger Solbakken (Frp) 1. Ragnhild Hammari (Frp)

2. Ramona Hallen (Frp)
3. Paul Pedersen (Frp)

Bjarne Josefsen (H) 1. Hanne Kalseth Sandøy (Sp)
2. Eirik Kristiansen (Krf)
3. Helge Olsen (H)

Harry Kristiansen (Ap) 1. Brynjulf Blixgård (Ap)
Marit F. Aarsand (Ap) 2. Magne Henriksen (Sv)
Trond Bjerkmo (Ap) 3. Sissel Guldbrandsen (Ap)

4. Morten Risto (Ap)
5. Mari Ann Andersen (Ap)

Leder: Bjarne Josefsen (H)
Nestleder : Marit F. Aarsand (Ap)
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2. vararepresentant til Frp har vært Ramona Arild, men ved en inkurie ble det ikke gjort 
suppleringsvalg da hun i kommunestyremøte 14.03.2013 i PS 11/13 fikk innvilget fritak for 
samtlige av sine politiske verv for inneværende valgperiode.

I kommunestyremøte 20.06.2013 i PS 33/13 ble det vedtatt navneendring fra overtaksnemnd for 
eiendomsskatt til Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt.

Vurdering

Ved en inkurie ble det ikke foretatt suppleringsoppnevning av 2. vararepresentant til 
overtaksnemnd for eiendomsskatt 2011-2015 i kommunestyremøtet 14.03.2013 i forbindelse 
med innvilgelse av fritak for Ramona Aril Hallen. I møte 20.06.2013 vedtok Nordreisa 
kommunestyre at Nordreisa overtakstnemnd for eiendomsskatt endrer navn til Nordreisa 
klagenemnd for eiendomsskatt.

Det må foretas suppleringsvalg av 2. vararepresentant til Nordreisa klagenemnd for 
eiendomsskatt for resten av valgperioden.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-246

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 03.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
49/13 Nordreisa kommunestyre 24.10.2013

Suppleringsvalg frem til 31.08.2014

Henvisning til lovverk:

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak. 

I Aina K. Kristiansen (Ap) permisjonsperiode 1.7.13-31.08.14 foretas suppleringsvalg:

Kommunestyret:
Jeanette Veibakken (Ap) fast medlem 
Vararepresentantlisten blir slik:

1. Lill Harriet Bakke
2. Sissel Gulbrandsen
3. Steinar Toresen
4. Wanja Bjerkmo
5. Marit Fredriksen Aarsand
6. Bjarne G. Jensen
7. Mary Ann Andersen
8. Brynjulf Blixgård
9. Morten Risto
10. Trond Ove Holmgren
11. Rodner Nilsen

Formannskapet:
Vararepresentant nr 4 Ole Morten Pedersen (Ap) 
Vararepresentant nr 5 Kari S. Wara (Ap)

Valgstyret:
Vararepresentant nr 4 Ole Morten Pedersen (Ap)
Vararepresentant nr 5 Kari S. Wara (Ap)
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Administrasjonsutvalget:
Vararepresentant nr 4 Ole Morten Pedersen (Ap)
Vararepresentant nr 5 Kari S. Wara (Ap)

Oppvekstutvalget:
Marit Fredriksen Aarsand (Ap) fast medlem
Vararepresentantlisten bli slik:
1. Brynjulf Blixgård
2. Mary Ann Andersen
3. Øyvind Evanger
4. Wanja E. Bjerkmo
5. Lill Harriet Bakke

Heimevernsnemnd:
Ole Morten Pedersen (Ap) fast medlem

Kommunerepresentant for samarbeidsutvalget - Styret ved Reisa Montessori skole:
Fast representant Marit F. Aarsand (Ap)

Samarbeidsutvalget ved Rotsundelv skole
Øyvind Evanger (Ap) personlig vara 

Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 20.06.2013 i PS 35/13 følgende:
Vedtak: Aina K. Kristiansen gis permisjon i tiden 1.7.13 – 31.8.14.

Aina K. Kristiansen har fått innvilget permisjon fra følgende verv:
 Medlem kommunestyret
 Medlem oppvekstutvalget
 Medlem heimevernsnemd
 Vararepresentant nr 4 valgstyret
 Vararepresentant nr 4 administrasjonsutvalget
 Vararepresentant nr 4 formannskapet
 Kommunerepresentant for samarbeidsutvalget - Styret ved Reisa Montessori skole

Når det gjelder suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 16 ang. valg av fast medlem i
kommunestyret. Der står det bl.a.: § 16 pkt 2.” 
”Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget, formannskapet eller fylkesutvalget, trer 
ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den 
nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. ”  og

”Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 
40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det 
underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.”

Av kommentarene framgår:

”Når et medlem trer endelig ut av kommunestyre/fylkesting og formannskap/fylkesutvalg, skal 
plassen alltid fylles ved opprykk av varamedlem.  Opprykket må her skje nøye i den 
nummerorden varamedlemmene er valgt.”
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For valg i andre politiske organer anvendes kommunelovens § 16 pkt. 3.

Vurdering

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å foreta suppleringsvalg frem til Aina K. Kristiansen (Ap) 
er tilbake fra permisjonsperioden 01.09.2014.
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