
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 19.12.2013
Tidspunkt: 09:00

Eventuell forfall må meldes fra til servicetorget tlf. 77 77 07 10 eller pr e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no  
Ved forfallsmeldinger pr e-post er melding mottatt når du får tilbakemelding fra servicetorget på 
din melding. Dersom du ikke får tilbakemelding på din epost melding, MÅ du ta kontakt pr tlf.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 52/13 Referatsaker
Referatsaker følger ikke med i papirversjon av 

innkallingen.
RS 51/13 Evaluering øvelse fjellskred Nordnes og Barents Rescue 

2013
2013/353

RS 52/13 Høring regional transportplan for Troms 2012/263

RS 53/13 KS kontingent for 2014 2013/1635

RS 54/13 Møteprotokoll fra Kontrollutvalgets møte 04.11.2013 2011/4538

RS 55/13 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB 2012/263

RS 56/13 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Halti 
Næringshage AS

2012/1738

RS 57/13 Styreprotokoller fra styremøter i Reisa Elvelag 2013 2012/263

RS 58/13 Særutskrift fra møte i Nord-Troms Regionråd DA, budsjett 
2014

2012/263

RS 59/13 Tilleggsprotokoll til Europarådets charter om lokalt 
selvstyre - vedrørende rett til deltakelse i offentlige 
myndigheters saker

2012/263

RS 60/13 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester 
2014 - foreløpig orientering

2010/3662

RS 61/13 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA 28. og 
29. Oktober 2013

2012/263

RS 62/13 Uttalelse vedtak på Fagforbundet Troms sitt 
representantskapsmøte

2012/263

RS 63/13 Vedrørende sykestuesenger Nord-Troms 2011/2856

PS 53/13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 2012/2441

PS 54/13 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 
for 2014

2013/1635

PS 55/13 Revidering av investeringsbudsjettet 2013, nr 2 2012/2441

PS 56/13 Ordførergodtgjøring 2014 2013/4015

PS 57/13 Eiendomsskatt 2014 - Nordreisa kommune 2013/4109

PS 58/13 Forskuddsvedtak for 2014: Formues-, inntekts-
og eiendomsskatt

2013/4109

PS 59/13 Budsjett 2014 2013/1635

PS 60/13 Økonomiplan 2014-2017 2013/3918

PS 61/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 
2014

2013/3749

PS 62/13 Sappen leirskole AS - forespørsel om 
overdragelse, salgsklausul og strømutgifter

2013/332

PS 63/13 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt -
Pleie- og omsorg, ressursbruk og kvalitet

2010/1197
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PS 64/13 Revidering - Reglement for Barn og unges 
kommunestyre

2010/3607

PS 65/13 Forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for 
Universitetssykehuset Nord Norge HF 2014-2016

2013/3349

PS 66/13 Forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for 
Sykehusapotek Nord HF 2014-2016

2013/3349

Orienteringer:
Elevrådet på Storslett skole orienterer om uteområdet på skolen 
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Fylkesmanneni Troms
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Nordreisa kommune
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Evaluering øvelse fjellskred Nordnes og Barents Rescue 2013

Innledning
De berørte kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord har i samarbeid med støttekommunene,
Fylkesmannen og representanter fra Fylkesberedskapsrådet, vært engasj ert i prosjekt Nordnes
siden utgangen av 2010. Øvelse Nordnes og øvelse Barents Rescue 2013, har i så måte vært
en foreløpig avsluttende test for samtlige i forhold til hvor langt man er kommet i
beredskapsplanleggingen.

Det er fra vår side klart at de berørte kommunene har gjort en formidabel jobb med
beredskapsplanlegging, table top øvelser, forberedelser og gjennomføring av avsluttende
øvelser. Mye ressurser er satt av og vi ser allerede effekten av det gode arbeidet blant annet
gjennom tilfredsstillende håndtering av plan- og byggesaker lokalt.

Kommunene har etter vårt skjønn, utarbeidet en tilfredsstillende 1. generasjons
beredskapsplan for utfordringene med fjellskred fra Nordnes. Det vil allikevel være behov for
å rullere planen på kort sikt, etter den kunnskap vi nå har fått etter blant annet øvelsen.
Tilbakemeldinger fra kommunene i denne evalueringsrunden vil være et viktig incitament i så
måte.

F ylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Plan, klima og www.fylkesmannen.no/troms
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Evaluering
Hensikten med evaluering vil være at vi samler all informasjon og utleder konkrete
forbedringspunkter til bruk for rullering av planverket.

Kommunene må se sin evaluering i lys av rolle og ansvar. Dette gjelder etter begrepene
samhandling, samordning og samvirke.

Følgende aktiviteter er registrert i forbindelse med Prosjekt Nordnes og Øvelse Barents
Rescue 2013:

Støtte kommunene
Fylkesmannen

Storfjord
e

Lyngen kommune

Fylkesberedskapsrådet
inkl. Troms
politidistrikt

Kåfjord kommune

4. Oktober 2012: Fagserninar for berørte kommuner, Støttekommuner,
Fylkesberedskapsrådet og Fylkesmannen. Avholdt i Tromsø v/ St.
Elisabeth sentret.

Gjennomføring av 1. tabletop øvelse med berørte kommuner.

Gjennomføring av CIM brukerkurs for de tre berørte kommuner ( I
Kåfj ord)

Gjennomgang av planverk med kommunenes kriseledelse.

Innspill på høringsuttalelse fra regionale samarbeidsparter til
kommunenes beredskapsplaner.

16. oktober 2012:

24-25 april 2013:

April/ mai 2013:

Medio juli:
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21. mai 2013: ALARMEX til gult fase.

Medio Juni 2013: Nedgradering til grønn fase.

29. august 2013: ALARMEX til gul fase.

13. september 2013: ALARMEX til oransj e fase. Tabletop øvelse 2, fylkesmannen og de
berørte kommuner.

16. september 2013: ALARMEX til rød fase. Fylkesmannen, de berørte kommuner,
støttekommuner og fylkesberedskapsrådet.

18-19 sept. 2013: Øvelse Barents Rescue 2013 med 3 scenario spill. Lyngen kommune
satte stab 0700-2300 under observasjon av Kåfjord og Storfjord
kommune.

I tillegg kommer kommunenes aktivitet i følge med møter og engasjement knyttet til Barents
Rescue 2013 og fylkesmannens bistand til utforming av kommunale planverk gjennom 2013.

Oppsummering
De innspill kommunen ønsker å gi må gjerne gå på tvers av den oversikt som står ovenfor,
men vi ber om at innspillene gjøres kortfattet og så mye «to the point» som mulig.

Gjennomgangen av innspillene fra kommunen vil systematiseres og samles i en felles rapport
som gis ut til alle aktører. Dette vil være et arbeidsdokument for samtlige involverte ti1 bruk i
rullering av planverket.

Fylkesmannen med sin ledergruppe, ønsker å gjennomgå innspillene, så snart som mulig og vi
må be kommunene om å gi tilsvar (Gjerne på mail) innen den 4. november 2013.

Svar kan gis til:

Stig Tore Rennemo: fmtrstr@fylkesmannen.no 
Hans Kr. Rønningen: fmtrhro@fvlkesmannen.no

'L\L/

Hans Kristian nningen
seniorrådgiver

ilsen

Per Elvesta
fylkesberedskapssjef
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Nord-Troms Regionråd DA
Gdhookiat

Liaken Smiljord 10~ 941~. Nirdrelsa kram~

Til
Troms fylkeskomrnune
Samferdsels- og miljøetaten
9296 Tromsø

postmottak@tromsfylke.no

HØRING REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS

Saken er behandlet i møte i Nord-Troms Regionråd 29. oktober 2013;

Sak 27/13 Høring regional transportplan for Troms 2014-2023
Saksdokumenter:

Høringsbrev fra Troms fylkeskommune datert 26.09.2013
Tidligere uttalelser fra Nord-Troms Regionråd;

Uttalelse til vedlikeholdsprogram for fylkesveg 2011-2014
Høringsinnspill fylkesvegplan for Troms 2010-2019 med 4-årig
handlingsprogram 2010-2013

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Samferdsels- og miljøetaten i fylkeskommunen har sendt regional transportplan
for Troms —mål og strategier på høring. Høringsfrist for strategidelen er satt til
6.november 2013.

Det legges opp til egne høringsseminar for innspill til handlingsdelen (november
2013), som også vil bli sendt på en kort høring i januar 2014, med behandling i
fylkestinget mars 2014. Det legges opp til å utarbeide følgende handlingsplaner:

Handlingsplan for Fylkesvegnettet og ferge
Handlingsplan for Kollektivtransport

Mål og strategier:

Fylkesplanen for Troms angir målsetninger og strategier for effektiv og trygg
samferdsel i Troms. Hovedmål for kommunikasjon og infrastruktur i gjeldende
Fylkesplan videreføres:
Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skalforvaltes og utviklespå en
bærekraftig måtefor å gi samfunns- og næringsliv gode vilkårfor utvikling og
markedstilgang.

Utviklingen av infrastruktur skal planlegges og utvikles etter fire hensyn:
Fremkommelighet: Bedret fremkommelighet for alle brukere i hele
transportsystemet.
Effektivitet: økt effektivitet i transportsystemet.
Miljø: Mer miljøvennlig transport i hele fylket.
Trafikksikkerhet: økt trafikksikkerhet i hele fylket.

1
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Nord-Troms Regionråd DA

For å utvikle et rasjonelt og effektivt transportnett er det viktig å differensiere
transportsystemet etter funksjon og egenskaper. Vi skiller mellom overordnede
korridorer mellom regioner og landegrenser, og regionalt transportnett som
besørger kommunikasjoner og transport mellom regionsenter og knutepunkt, og ut
til overordnet korridorer.

Regional utvikling er et av hovedmålene for transportpolitikken. Samferdsel er en
viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse. Dette
stiller krav til en variert satsning og en differensiert transportpolitikk der de ulike
delene av transportsektoren sees i sammenheng og der en legger vekt på en
sterkere differensiering mellom by og land.

For å nå målene er det viktig å arbeide etter hovedstrategier med et helhetlig blikk
på hele samferdselssektoren. Følgende hovedstrategier gjelder for Troms:

Arbeide for å øke de økonomiske ramrnene for transportnettet i Troms.
Det understrekes et spesielt behov for økte rammer i forhold til det store
etterslepet på veginfrastruktur og behovet for økte rammer for å
opprettholde og utvikle kollektivtilbudet.
Sikre vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnettet slik at
vegkapitalen ikke forringes.
Utarbeide langsiktige strategier med fokus på helhetsvurderinger og
samordning av vegsektoren og kollektivtransport. Det vil gi en optimal
fordeling av ressurser mellom veg og kollektivtrafikk.
Hensynet til sikker, forutsigbar og effektiv kommunikasjon mellom bo-
og arbeidsmarkedsregioner skal vektlegges.
Behovet for investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra det
som blir de endelige økonomiske rammer, samt behovene innenfor drift
og vedlikehold av eksisterende vegnett og drift av fylkets
kollektivtransport.

UTTALELSE FRA NORD-TROMS REGIONRÅD:


Nord-Troms Regionråd slutter seg til de mål og hovedstrategier som er
foreslått i Regional transportplan for Troms 2014-2023. Nord-Troms
Regionråd vil særlig sette fokus på:

• Næringsperspektivet. Nord-Troms er en region med store avstander
og spredt bosetting. Vi er en region rik på naturressurser, og dette har
vært det viktigste grunnlaget for næringsvirksomhet. I Nord-Troms
ser vi framtidsmulighetene innen matproduksjon, natur- og
kulturbasert turisme og videreutvikling av industrimiljøene. Alle
disse satsingene henvender seg til markeder utenfor vår region —både
nasjonale og internasjonale markeder. En av de viktigste
forutsetningene for å lykkes er en god, stabil og sikker infrastruktur.

2
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Nord-Troms Regionråd DA

Pendlingsperspektivet. Her vil vi spesielt trekke fram våre elever som
dagpendler til videregående skoler i regionen. Det er særdeles viktig
at ungdommene kan bo hjemme så lenge som mulig. Hybeltilværelsen
for 16-åringene kan være meget utfordrende, og i verste fall ende med
frafall.
Kollektivtransporten. Det er viktig at man ser kollektivtransporten
et helhetsperspektiv som omfatter både trafikken på land og sjø.
Infrastruktur som en viktig forutsetning for den regionale
utviklingen.

Grlbsulval
Skjawy .Nordreho Kszeaggro

torslett(),11.13

nt Fjellber
Daglig leder
Nord-TromsRegionråd

3
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Kommuner og fylkeskommuner

Vår referanse:07/00989-7

Arkivkode:025

Saksbehandler: Geir Høgseth
Deres referanse:

Dato:26.09.2013

KS kontingent for 2014

Dette dokument inneholder kontingentsatser for 2014.

Kontingent til KS

Kontingent til FoU-arbeidet i regi av KS

I sak 12/9 på Landstinget 2012, ble det vedtatt nye satser for beregning av KSkontingenten for

perioden 2013-2016. Modellen for beregning av medlemskontingent ble videreført i den form den

har hatt i foregående landstingsperiode, med en liten justering mellom konsumpris- og

lønnsvektindeks. Fra 2013 reguleres satsene for medlemskontingent etter vekting av konsumpris- og

lønnsvekstindeks med henholdsvis 0,3 og 0,7. Dette for å ta hensyn til at reallønnsvekst er den

vesentlige underliggende kostnadsdriveren for aktivitetene.

For 2014 er følgende indekser lagt til grunn:

Lønnsvekstregulering med 3,30 %

Konsumsprisjustering med 1,60 %

Befolkningsvekst med 1,43 %

I denne reguleringen av kontingent for 2014 er det tatt hensyn til hvordan indeksene faktisk utviklet

seg i 2012 sammenliknet med estimatene som ble benyttet til beregning av kontingent for 2013.

Visse avvik vil det nødvendigvis være, men disse blir alltid tatt inn og justert for i beregningen av nye

satser i det påfølgende året.

Kontingenten til FoU justeres på lik linje som ordinær KSkontingent med en andel for lønnsvekst i

tillegg til konsumpris.

For 2014 innebærer dette en regulering av kontingentsatsene for:

- Ordinær KSKontingent med 2,79 %

FoU kontingent med 2,79 %

Maksimumskontingent med 4,22 %

Grunnbeløp for kommuner med 2,79 %

Reguleringen av kontingenten tar utgangspunkt i satsene for 2013.

Haakon Vhs gate 9 T: -447 24 13 26 00 ks@ks.no Bankgiro 8200.01.65189

Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo F: -1-4722 83 22 22 www.ks.no Org. nr. 971 032 146 lban: NO63 82000165189
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Kontingent til FoU-arbeidet holdes utenfor beregning av maksimumskontingenten.

Hva hver enkelt kommune/fylkeskommune skal betale i kontingent for 2014 ligger på
www.ks.no 


1. Kontingent til KSfor 2014

For fylkeskommunene:

Ordinær kontingent pr. innbygger kr. 21,01

FoU kontingent pr innbygger kr. 4,19

Maksimumskontingent: kr. 5 545 652

Maksimumskontingent Oslo: kr. 4 692 530

For kommunene:

Ordinær kontingent pr. innbygger kr. 28,81

FoU kontingent pr innbygger kr. 5,56

Grunnbeløp kr. 76 278

Maksimumskontingent: kr. 6 067 786

Maksimumskontingent Oslo: kr. 5 134 343

Innbyggertall pr. 01.01.13 legges til grunn

Kontingenten forfaller til betaling med 60 % av totalbeløpet medio januar 2014 og 40 %

medio juni 2014.

Med vennlig hilsen

Sigrun Vågeng

Brevet er godkjent elektronisk

Morten Dahl
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NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

I\4øtested: Formannskapssalen i rådhuset
1Møtedato: Mandag 04.11.2013
Varighet: 11.00 —12:55

Møteleder: Bjørn Garden
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer




Varamedlemmer




Bjørn Garden Frp Tron Ivar Sørgaard Frp
Heidi Gausdal Frp Kirsti Hansen-Krone Sv
Asbjørn Fredriksen Sp Ragnvald Myrvang Frp




Ruth Eili Ruud Sv




Svetlana Thomassen Frp
Bjarne Jensen Ap Laila Bjerke Ap
Tone C. Henriksen Johnsen H Terje Aa. Nilssen Krf




Harald Nyvoll Ap




Asveig Hasselberg




Fra utvalget møtte:





Bjørn Garden Fast medlem




Asbjørn Fredriksen Fast medlem




Bjarne Jensen Fast medlem




Forfall:





Ikke møtt:





Tone C. Henriksen Johnsen Fast medlem




Heidi Gausdal Fast medlem




Fra politisk ledelse møtte:





Fra administrasjonen møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:
Regnskapsrevisor Emely Bertelsen

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
Rådgiver Odd Kr Solberg
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Nerknadertil innkallingog sakliste: 
Ingen.

Behandlede saker:

Saknr Tittel U.off. Lukket
møte

17/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.05.2013
18/13 Referatsaker
19/13 Revisjonsbrev nr 9/2012 —Mangler vedrørende investeringsbudsjettet

for 2012 —svar
20/13 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport pleie og omsorg —

ressursbruk og kvalitet
21/13 Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker
22/13 Budsjettramme 2014 - kontroll og tilsyn
23/13 Etatsbesøk
24/13 Rapportering fra revisor —revisjonsstratetgi 2013 —

Nordreisa kommune
25/13 Kontrollutvalgets moteplan —fastsetting av neste møtedato

7
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Sak 17/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2013

Innstilling til vedta k:

Protokollen fra møtet 30.05.2013 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollenfra motet 30.05.2013 godkjennes.

Sak 18/13
REFERATER

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Referert:

A. MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I K-SEKRETARIATET IKS
Møteprotokoll datert 26.04.2013 fra K-Sek IKS

B. MØTEPROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I AVFALLSSERVICE AS
Møteprotokoll datert 03.05.2013 fra Avfallsservice AS

MØTEPROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I YMBER AS
- Møteprotokoll datert 21.06.2013 fra Ymber AS

ÅRSBERETNING 2012 3NET AS
Årsberetning 2012 fra 3Net AS

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012
- Saksprotokoll k-styre 20.06., datert 25.06.13

OPPSUMMERING FRA REVISOR —ERFARINGER FRA ÅRSREGNSKAPET
2012
- Skriv av 24.06.2013 fra KomRev NORD

Skriv av 10.07.2013 fra Økonomiavdelingen til KomRev NORD (lagt fram i møtet)

G. BANKFULLMAKTER, REMITTERINGSRUTINER OG BANKAVSTEMMINGER
Skriv av 24.06.13 fra KomRev NORD til Nordreisa kommune
Skriv av 10.07.2013 fra Økonomiavdelingen til KomRev NORD (lagt fram i møtet)

3
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H. MELDING OM GENERALFORSAMLING 2014
E-post datert 27.06.13 fra Ymber AS

I. RUTINER FINANSFORVALTNING
Skriv av 24.06.2013 fra KomRev NORD til Nordreisa kommune

- Skriv av 10.07.2013 fra økonomiavdelingen til KomRev NORD (lagt fram i møtet)

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 19/13
REVISJONSBREV NR 9 (2012) —MANGLENDE REGULERING AV
INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2012 - SVAR

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget viser til rådmannens svar av 15.08.2013 der det er skissert hvilke tiltak som
skal settes i verk, og vurdering av svaret av 26.08.2013 fra revisjonen og tar saken til
orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Nedtak:

Kontrollutvalget viser til rådmannens svar av 15.08.2013 der det er skissert hvilke tiltak som
skal settes i verk, og vurdering av svaret av 26.08.2013 fra revisjonen og tar saken til
orientering.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 11.11.2013:
KomRev NORD med kopi til rådmannen

4
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Sak 20/13
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT PLEIE OG OMSORG-
RESSURSBRUK OG KVALITET

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt vedia k:

Kommunestyret viser til stabsleder helse og omsorgs tilbakemelding av 14.10.2013,
hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for
å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten Pleie og omsorg - ressursbruk og
kvalitet.

Kommunestyret tar til orientering de tiltakene stabsleder opplyser iverksatt eller
planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i
rapporten tas med i det videre arbeidet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Nedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte sliktvedtak:

Kommunestyret viser til stabsleder helse og omsorgs tilbakemelding av 14.10.2013,
hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for
å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten Pleie og omsorg - ressursbruk og
kvalitet.

Kommunestyret tar til orientering de tiltakene stabsleder opplyser iverksatt eller
planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i
rapporten tas med i det videre arbeidet.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 11.11.2013:
- Ordføreren med kopi til rådmannen og KomRev NORD

Sak 21/13
GIENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orienterirw.

5
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Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Xontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Sak 22/13
I3UDSJETTRAMME 2014 —KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til vedta k:

Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 1.006 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Behandling:

lnnstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 1.006 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge fonnannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 11.11.2013:
- Rådmannen med kopi til ordføreren

6
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Sak 23/13
ETATSBESØK

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sikte på å gjennomføre etatsbesøk i teknisk etat i forbindelse med neste
rnøte som avvikles primo mars 2014. Rådgiver avtaler dato for gjennomføring av besøket.
rned rådmannen

Enstemmig vedtatt.

Nedtak:

Kontrollutvalget tar sikte på å gjennomføre etatsbesøk i teknisk etat i forbindelse med neste
Inøte som avvikles primo mars 2014. Rådgiver avtaler dato for gjennomføring av besøket.
rned rådmannen

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren 11.11.2013

Sak 24/13
RAPPORTERING FRA REVISOR —REVISJONSSTRATEGI 2013 —NORDREISA
KOMMUNE

Innstilling til v edta k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

7
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Sak 25/13
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN - FASTSETTING AV NESTE MØTE

Innstilling tilvedtak:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter neste møte til primo mars 2014. Dato fastsettes når dato for
etatsbesøk avtales, se sak 23/13.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter neste møte til primo mars 2014. Dato fastsettes når dato for
etatsbesøk avtales, se sak 23/13.

Flovedutskrift sendt medlemmene og øvrige 11.11.2013.

8
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AS TIRB

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 11.10.2013 på selskapets hovedkontor,
Finnsnes.

Møtet tok til kl. 0905.

Tilstede var 776.435 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 5 aksjonærer/
Or>fullmektiger.

Fra styret møtte: Louis S. Edvardsen og Andre Jensen

Fra administrasjonen møtte Hege Pedersen.

Til behandling forelå:

Sak 010/13: Åpning
Louis S. Edvardsen ønsket velkommentil ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak:
Fullmakter og representasjon av til sammen 776.435 aksjer godkjennes.
Som møteleder ble valgt Louis S. Edvardsen.

Sak 011/13: Konstituering
Innkalling og saksliste godkjennes.
Til å underskrive protokollen, sammenmed møteleder, ble foreslått og valgt
Ivar Jakobsen og Odd Andersen.
Registrerte fullmakterble deretter referert.

Sak 012/13: Valg av styremedlem, varamedlem og styreleder
Møteleder refererte valgkomiteens innstilling vedr. valg:

Styremedlem Erstatter
Asta Lassesen (ny) Torkild Torkildsen (går ut av styret)

Personligvaramedlem for Asta Lassesen Erstatter
Kjell Christoffersen (ny) Asta Lassesen (foreslått som ord. styremedl.)

Styremedlem Erstatter
Odd Tore Skildheim (ny) Ragnar Norum (går ut av styret)

Asta Lassesen foreslås valgt som styreleder frem til ordinært valg på generalforsamling i 2014.

Vedtak:
Valgt frem til ordinær generalforsamlingi 2014:
Styremedlem Personligvaramedlem
Asta Lassesen Kjell Christoffersen

Styremedlem
Odd Tore Skildheim
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Valg av styreleder:
Asta Lassesen valgt som styreleder frem til ordinært valg på generalforsamling i 2014.

Sak 013/13: Godkjennelse av protokollen
Protokollen ble opplest og enstemmig godkjent.

Generalforsamlingenble hevet kl. 0915. Protokollen ble opplest og underskrevet.

tt
outs S. Edvardsen Ivar obsen
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3
HALTI
NÆRINGSHAGE

Samarbeidsavtale
mellom

Nordreisa Kommune
og

Halti Næringshage AS

1. Mål
Nordreisa kommune inngår et samarbeid med Halti Næringshage As for å tilrettelegge for
næringsutvikling i kommunen.
Dette samarbeidet skal støtte Nordreisa kommunes målsetting for næringsutvikling:

Hovedmål:
Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette
legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir
forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en døråpner
opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat. 


2. Avtalens arbeidsoppgaver/innsatsområder:
Etablererveiledning for etablerer i samarbeid med kommunen
Arbeide offensivt med nyskaping og nyetablering i Nordreisa kommune i samarbeid
med kommunens næringsapparat
Ha en aktiv pådriver rolle ved bl.a. å tilføre kunnskap og oppmerksomhet omkring
næringsutvikling

Kontordager i Nordreisa
Det skal avholdes minimum 6 kontordager/grunderkafeer/etablererkurs eller lignende til en
avtalt pris på kr 50 000,00 eks mva årlig. Denne summen dekker lønn, kjøreutgifter og
annonseutgifter der det er naturlig for gjennomføringen.

Endringer og tillegg i avtalen
På bakgrunn av denne avtalen kan det lages nye samarbeidsavtaler og igangsettes nye
prosjekter/aktiviteter. Det lages særskilte avtaler for nye tiltak, rammetall for tid og kostnader
avtales i hvert tilfelle. Endringer i avtalens innhold og omfang avtales særskilt.

Kontaktpersoner
Hos oppdragstaker er daglig leder kontaktperson og hos oppdragsgiver er Rådmann
kontaktperson. Alle avtaler om oppdragets innhold og framdrift skal, dersom ikke nye
personer er oppnevnt, skje mellom disse.

Oppfølging av avtalen
Partene skal møtes 2 ganger pr år for å ivareta en god dialog om samarbeid og rapportere i
forhold til aktivitet.

Avtalens varighet
Denne avtalen har en varighet fra 1.jan 2014 til 31.12 2014

/3Storslett /1/ 2013

Halti Nærings age AS Nordreisa Kommune

Storslett / 2013

TROMS fylkeskommune

NdllIGSNAGENE
INORGE

ROMSSA fylkkasuohkan
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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte tirsdag 29.januar 2013 kl. 10.00 til ca. 
kl.15.00 på møterommet i bankbygget 
 
Følgende møtte: 
 

 Jan Harald Tørfoss (stemmeandel 1 ½) 

 Roald Storslett (stemmeandel 1 ½) 

 Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3)  

 Lars Frihetsli (stemmeandel 1 ½) 

 Jørgen Nerdal (stemmeandel 1 ½) 

 Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

 Tore Yttregaard (stemmeandel 1 1/3) 

 Jan Arvid Johansen – daglig leder/sekretær til styret 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
 
Sak 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Styreleder hadde tre tilleggssaker som ønsket behandles. Dette var: 

 Innsyn i juridisk utredning 
 Utbetaling av utbytte 
 Utsatte saker siste styremøte  

 
Vedtak enstemmig 
Innkalling og saksliste godkjent med tre tilleggssaker som ble framlagt av styreleder. 

 
 
 
Sak 2/13 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 17.desember 2012 

 
Vedtak enstemmig 
Møteprotokollen godkjennes. 

 
 
 
Sak 3/13 Referat-/orienteringssaker 
 

Daglig leder orienterte om:  
o Plan for kortsalg 2013 
o Framtidig regulering av laksefisket 2013 
o Omregistrering av Reisa Elvelag til Tingsrettslig sameie 
o Ut fra samtale med jordskifteretten så avholdes det ikke nytt valg etter Kjetil 

Bjørklid.  Varamann trer inn i styre. 
o Finansiering av overvåkningsprogrammet.  
o NINA-rapport fra Martin Svenning 
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Sak 4/13 Endring i bruken av elvelagets døgnkort i sonene 11-19  
 

Saksopplysning 

Reisa Elvelag (RE) har fått innspill fra Statskog om at de ønsker endringer i hvordan 

RE selger og benytter døgn-/sonekortene som selges i sonene 11-19 (øverelva). For 

noen år tilbake ble det på bakgrunn av liten interesse for fisket i øverelva gjort vedtak 

om at elvelagets kort i sone 11-19 kunne benyttes fritt på denne delen av elva, vel og 

merke ikke i stengt-/rullerende grunneiersone. Dagens ordning innebærer at et kort 

kjøpt i en av de åpne sonene i sone 11-19, kan benyttes i alle de andre sonene i 

øverelva som ikke er stengt-/rullerende grunneiersoner. Årsaken til vedtaket var at 

man ønsket å stimulere til økt bruk av øverelva. I løpet av sesongen 2012 solgte RE 

døgnkort for ca 180 000 kroner i sonene 11-19. Dette utgjør om lag 10 % av 

elvelagets kortsalgsinntekter. Det er rimelig å anta at en innføring av rene sonekort 

vil føre til et inntektstap for RE, da kortene blir mindre attraktiv. RE må derfor ta 

høyde for en reduksjon av inntekter dersom dagens ordning blir avsluttet.  

Da denne kortordningen ble innført til å gjelde alle de åpne sonene i sone 11-19, var 

grunneier Statskog på dette tidspunkt positive til tiltaket - med daværende situasjon 

som bakteppe. De siste to årene er det imidlertid registrert økt bruk av øverelva helt i 

tråd med intensjonene som RE gjorde. Statskog mener med bakgrunn i dette at 

bruken nå har nådd et slikt nivå at det er på tide å vurdere ordningen på nytt. Dagens 

ordning medfører at det fra elvelagets kortsalg er 35 døgnkort tilgjengelig hver dag i 

de åpne sonene i sonene 11-19. Statskog mener at når disse kortene kan disponeres 

fritt i de åpne sonene 11-19 (øverelva), så medfører dette unødig opphopning, 

spesielt i populære perioder og soner/områder. I tillegg reduseres verdien på 

Statskog sine næringskort i øverelva, da det er flere tilgjengelige kort med samme 

bruksområde.  

Statskog foreslår at dagens ordning oppheves og at døgnkortene i øverelva selges 

spesifikt på den enkelte sone på lik linje som i sonene 1-10 (nerelva). 

Vedtak enstemmig 
Fra og med sesongen 2013 gjeninnføres den opprinnelige ordningen hvor 

sonekort/døgnkort som selges av Reisa Elvelag i de til enhver tid åpne sonene, kun 

skal gjelde på den sonen de blir kjøpt på.  

 

Sak 5/13 Gjennomgang og godkjenning av fiskeregler for 2013 
 

Saksopplysning 
De framlagte fiskereglene ble gjennomgått punkt for punkt.   
 
Vedtak enstemmig 
Det ble gjort noen endringer og presiseringer som innarbeides i fiskereglene.  Daglig 
leder sender nytt utkast til gjennomsyn hos styremedlemmene. Retningslinjer for salg 
og bruk av næringskort skal utarbeides og forelegges styre.  Hovedpunkter: 

 Næringskort tildeles GNR som kan benyttes på BNR ved at det brukes en 
egen blokk for utstedelse av fiskekort. 

 Det kan påføres inntil to fiskere på et næringskort (bare en stang kan være i 
fiske). 
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 Fiskekortblokka med kopi av kjøpere innleveres til Elvelaget etter endt 
sesong.  

 
 
Sak 6/13 Reindriftsrettslige spørsmål  

 
Vedtak enstemmig 
Utredningen ble bestilt ut fra kritikk av at Reisa Elvelag ikke foretok seg noe i forhold 
til reindriftas utøvelse av fiske.  Utredningen legges ved møteprotokollen under sak 
35/10 

 

Sak 7/13  Utbetaling av utbytte 
 
Vedtak enstemmig 
Utbyttefondet utbetales i sin helhet.  Nytt utbytte utbetales når fondet passerer 
firehundretusen kroner. 

 
Sak 8/13   Saker innmeldt av Tore Yttregaard som utsatt fra siste styremøte 

 
Vedtak enstemmig 
Sakene trekkes ut fra den forestående bruksordningssaken 

 
Sak 9/13  Åpent møte 

 
Vedtak enstemmig 
Det avholdes et åpent møte om kvelden den 21. februar 2013 

 
 
 
Moen 30. januar 2013 
 
Jørgen Nerdal, Leder   
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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte torsdag 11.april 2013 kl. 9:00 til ca. 
kl.12:00 på Reisafjord hotell 
 
Følgende møtte: 
 

 Jan Harald Tørfoss (stemmeandel 1 ½) 

 Roald Storslett (stemmeandel 1 ½) 

 Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3)  

 Lars Frihetsli (stemmeandel 1 ½) 

 Jørgen Nerdal (stemmeandel 1 ½) 

 Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

 Tore Yttregaard (stemmeandel 1 1/3) 

 Jan Arvid Johansen – daglig leder/sekretær til styret 
 
 
Gjenpart: 

 varamedlemmene i Reisa Elvelag 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 11/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak enstemmig 

Innkallingen og sakslisten godkjennes 
 

 
Sak 12/13 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29. januar 2013 

 

Vedtak enstemmig 

Møteprotokoll fra styremøte den 29.januar 2013 godkjennes 
 
 
Sak 13/13 Referat-/orienteringssaker 

 
Daglig leder orienterte om: 
o Status salg av fiskekort: 
o Status kortsalgs/messe: 
o Overvåkingsprosjektet 2013 
o Regulering av fisket i 2013 
o Tilbud fra Autiima om oppsyn 
 
Vedtak enstemmig 
Orienteringene tas til etterretning 

 
 

Sak 14/13 Dekning av kostnader ifm sak i Nord Troms Jordskifte 
Saksopplysninger 
Nord Troms Jordskifterett ved Jordskifterettsleder Liv Nergaard, henvendte seg til 
medlemmer i styret under rettsmøte den 21.mars, hvor hun ba Reisa Elvelag (RE) 
dekke omkostninger knyttet til rettssaken. Det er ikke konkretisert hvilket beløp som 
bes dekket, men det ble antydet en kostnad i størrelsesorden 50 000.-.  
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Styret er ikke part i bruksordningssaka som er til behandling. Jordskifteretten har ikke 
noe juridisk grunnlag for å pålegge RE å dekke Jordskifterettens kostnader.  Dersom 
RE ikke dekker Jordskifterettens kostnader vil Jordskifteretten fordele kostnaden på 
partene.  
 
Dette dreier seg om selve jordskifterettens kostnader og ikke kostnader som partene 
selv opparbeider seg.  Skal RE gå inn for å dekke jordskifterettens direkte kostnader 
må RE sette et absolutt tak på beløpet som kan dekkes.   

   
  Forslag fra representanten Harry Fyhn: 

Reisa Elvelag vil ta stilling til dekning av jordskifterettens utgifter begrenset oppad til 
50 000 kroner – femtitusenkroner, når jordskifteretten har fastsatt fordelingen av 
partsutgiftene.    
 

Vedtak enstemmig 
Reisa Elvelag vil ta stilling til dekning av jordskifterettens utgifter begrenset oppad til 
50 000 kroner – femtitusenkroner, når jordskifteretten har fastsatt fordelingen av 
partsutgiftene.   

 
Sak 15/13 Årsberetning for 2012 

 
Vedtak enstemmig 
Årsberetningen for 2012 godkjennes 
 
 

Sak 16/13 Regnskap for 2012 
 
Vedtak enstemmig 
Regnskapet for 2012 godkjennes 
 

 
Sak 17/13  Fordeling av overskudd til fond 

Saksopplysninger 

Reisa Elvelag har i driftsåret 2012 et overskudd på 549 596.- som skal avsettes til 

fond.  

 

Forslag til vedtak fra styreleder Jørgen Nerdal: 

Årsregnskapet for 2012 gir et årsresultat på kr 549 596.-. Reservefondet skal ha en 

størrelse lik gjennomsnittet av de siste 3 års brutto driftskostnader jf punkt 8 i 

vedtektene. Reservefondet var pr 1.januar 2013 på kr 1 159 560.-. Ut fra 

årsregnskapene de tre siste år så kan gjennomsnittlige driftskostnader estimeres til kr 

1 350 000.- når en tar hensyn til de kostnader som Reisa Elvelag normalt skal dekke.  

    

 Før det kan utbetales utbytte må reservefondet ha nådd en størrelse på 1 350 000.-. 

Det tilsier at det må avsettes 200 000.- til reservefondet av årets driftsoverskudd. Av 

det resterende driftsoverskuddet skal 40 % avsettes til kultiveringsfond, jf punkt 9 i 

vedtektene, før resterende 60 % kan avsettes til utbyttefond for grunneiere.  
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Forslag til fordeling av årets driftsoverskudd er som følger: 

 

Årsresultat    549 596.- disponeres på følgende måte: 

Avsetning til reservefond 200 000.- 

Rest til fordeling  349 956.- 

 

Fordeles på: 

40 % til kultiveringsfond 139 838.- 

60 % til utbyttefond  209 758.- 

 

 

Vedtak enstemmig 
Årsresultat   549 596.- disponeres på følgende måte: 

 
Avsetning til reservefond 200 000.- 
Rest til fordeling  349 956.- 

 
Fordeles på: 
40 % til kultiveringsfond 139 838.- 
60 % til utbyttefond  209 758.- 

 
 
Sak 18/13 Valg 

Saksopplysninger 
Nord-Troms Jordskifterett har bestemt at nåværende styre fortsetter i sin funksjon 
inntil en rettskraftig avgjørelse er på plass.  Etter framdriftsplanen forventes en dom i 
løpet av første halvår 2013.   
 
Forslag til vedtak 
Valg av leder utsettes inntil ny bruksordning er på plass. 
 
Vedtak enstemmig 
Valg av leder utsettes inntil ny bruksordning er på plass. 

 
 

Sak 19/13 Betaling av utbytte til grunneiere 
 I sak 7/13 besluttet styre å utbetale til grunneierne innestående beløp på kr 

305.103,- som er avsatt på utbyttefond.   Fra regnskap/revisor er det bedt om en 
presisering av vedtaket vedr. fordelingsnøkkel for utbetaling. 

  
 Vedtak enstemmig 
 Utbetaling av utbyttefondet til grunneierne skal foretas i henhold til 

delingsgrunnlaget i rettsboka. Innestående beløp på utbyttefond, kr 305.103, 
overføres til regnskapet 2012 til utbytteutdeling. 

 
  
 
Moen 12. april 2013 
 
Jørgen Nerdal, Leder   
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Styret i Reisa Elvelag avholdt ekstraordinært styremøte tirsdag 23. juli 2013 kl. 15:00 til ca. 
kl.16:00 på møterommet i bankbygget, andre etasje 
 
Følgende møtte: 
 

 Jan Harald Tørfoss (stemmeandel 1 ½) 

 Jørgen Nerdal (stemmeandel 1 ½) 

 Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

 Tore Yttregaard (stemmeandel 1 1/3) 

 Jan Arvid Johansen – daglig leder/sekretær til styret 
 
Følgende meldte forfall: 
 

 Lars Frihetsli (stemmeandel 1 ½) 

 Roald Storslett (stemmeandel 1 ½) 

 Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3)  

Gjenpart: 

 varamedlemmene i Reisa Elvelag 
 

 

 
SAKSLISTE 
 
Sak 20/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak enstemmig 
Innkallingen og sakslisten godkjennes 

 
 

Sak 21/13 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 11. april 2013 
 
Vedtak enstemmig 
Møteprotokoll fra styremøte den 11.april 2013 godkjennes 

 
 
Sak 22/13 Ekstraordinære tiltak i forbindelse med midtsesongsevalueringen 
 

Saksopplysninger 
Oppgangen av laks har vært svært dårlig i mange elver i 2013. Dette gjelder 
også for Reisaelva. I denne forbindelse har Miljødirektoratet fastsatt nye 
vedtekter for elvene i flere regioner. En av disse er Nord-Troms, noe som 
betyr at Reisaelva blir berørt av disse vedtektene. Bestemmelsene er som 
følger: 
 

 All hunnlaks skal settes ut i de nevnte elvene i de berørte regionene, 
herunder Reisaelva. Bestemmelsen gjelder fra og med den 27.juli.  

 Som alternativ kan sesongen avkortes til den 16.august for de elvene 
som avslutter fisket den 31.august. 
 

Våre beregninger viser at vi ligger litt i overkant av det som er det kritiske 
nivået for å sette i gang ytterligere begrensninger utover det som 
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direktoratet fastsetter i forskrift. Basert på tidligere års erfaringer med 
modellen som benyttes ved evalueringen, synes modellen å være litt mer 
optimistisk enn det vi mener er reelt. Oppgangen av gytefisk er derfor nært et 
kritisk nivå, hvor det er en viss sannsynlighet for at gytebestandsmålet ikke 
oppnåes. Det mest forsvarlige vil derfor være å innføre noen 
tilleggsbestemmelser, for å redusere uttaket av gytefisk, og dermed øke 
sannsynligheten for at gytebestandsmålet nåes. 
 

Forslag til vedtak 
 

For fiske etter laks gjelder følgende endringer fra og med lørdag 27.juli 
klokken 10:00, til og med sesongslutt, onsdag den 31.august klokken 24:00: 
 
1. All hunnfisk skal gjenutsettes fra og med den 27. juli. Dersom det er tvil 

om fiskens kjønn, skal den settes ut1. På grunn av dårlig oppgang 
oppfordrer vi til at det generelt settes ut mest mulig gytelaks.  

2. Det innføres 4 ekstra timer fredning i fisket fra og med den 27.juli for 
sonene 2-19. Det vil si at fiskedøgnet varer fra og med klokken 12:00 til og 
med klokken 24:002. 

3. Det innføres døgnfredning i sone 1 på lik linje med øvrige soner. Det vil si 
at fiskedøgnet varer fra og med klokken 12:00 til og med klokken 24:00 
også i sone 1 fra og med den 27.juli til og med den 31.august.  

 
Samlet betyr dette en økt fredning på 160 timer, eller nesten 7 døgn for 
sonene 2-19. I tillegg kommer innføring av fredning i sone 1. Samlet vil dette 
redusere uttaket av gytefisk.  

 
Vedtak enstemmig 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 
4. Dersom fangstrapportene den 10. august viser at vi ikke vil oppnå 

gytebestandsmålet, vil laksefisket avsluttes den 16.august. 
 
 
 
Moen 22. juli 2013 
 
Jørgen Nerdal, Leder   

 
 

                                                 
1
 Fastsatt i forskrift fra Miljødirektoratet 

2
 Punktene 2 og 3 fastsettes som tilleggsvedtak på lokalt nivå 
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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte tirsdag 3.oktober 2013 kl. 12:00 til ca. 
kl.15.00 på møterommet i bankbygget 
 
 
Følgende møtte: 
 

 Roald Storslett (stemmeandel 1 ½) - møteleder 

 Kåre Rasmussen, vararepresentant for Jørgen Nerdal (stemmeandel 1 ½) 

 Jan Harald Tørfoss (stemmeandel 1 ½) 

 Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3)  

 Lars Frihetsli (stemmeandel 1 ½) 

 Tore Yttregaard (stemmeandel 1 1/3) 

 Jan Arvid Johansen – daglig leder/sekretær til styret - møtereferent 
 
 
Meldt forfall: 
 

 Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

 Jørgen Nerdal (stemmeandel 1 ½) 
 

 
SAKSLISTE 
 
 
 
Sak 23/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak enstemmig 
Innkalling og saksliste godkjent.  

 
 
 
Sak 24/13 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23.juli 2013 

 
Vedtak enstemmig 
Møteprotokollen godkjennes. 

 
 
 
Sak 25/13 Referat-/orienteringssaker 
 

Daglig leder orienterte om:  
o Status tilretteleggingsprosjektet  
o Status økonomi  
o Status overvåkingsprosjektet  
o Erfaring kortsalg  
o Valg av nytt styre 
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Sak 26/13 Dekning av kostnader i forbindelse med ny bruksordning 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms Jordskifterett har i rettsbok vedrørende ny bruksordning, sak: 1900-
2012-0051 Reisaelva, side 70, redegjort for omfanget av sakskostnader og hvordan 
disse fordeler seg. I følge denne dommen skal kostnadene fordeles på partene etter 
rettens skjønn, etter den nytten de enkelte har hatt av saken. Grunneierne ilegges 70 
% av kostnadene, fordelt på 35 % til Statskog og 35 % til private grunneiere. De 
resterende 30 % fordeles på de fiskeberettigede. Kostnadene beløper seg til 125 000 
kroner dersom disse skal inndrives av staten. Jordskifteretten foreslår imidlertid at 
Reisa Elvelag skal dekke saksomkostningene. Dersom Reisa Elvelag dekker disse 
kostnadene, reduseres saksomkostningene til 50 000 kroner. Denne kostnaden må i 
så fall tas som en del av årets driftskostnader. Reisa Elvelag har ikke denne kostnaden 
i årets budsjett. Styret må derfor ta stilling til om laget skal dekke denne kostnaden.  
 
 
Vedtak enstemmig 
1. Reisa Elvelag påtar seg å dekke saksomkostnadene på 50 000 kroner, jf. rettens 

forslag i sak: 1900-2012-0051 Reisaelva, side 70.  
2. 70 % av kostnadene på 50 000 kroner, tilsvarende 35 000 kroner, dekkes av 

grunneiere fra grunneiernes utbyttefond hos Reisa Elvelag. I årsoppgjøret for 
2013 nedskrives utbyttefondet med tilsvarende beløp på 35 000 kroner. 
Nedskrivingen anføres som note i årsoppgjøret for 2013.  

3. 30 % av kostnadene på 50 000 kroner, tilsvarende 15 000 kroner, dekkes av 
innenbygds fiskeberettigede fra kultiveringsfondet hos Reisa Elvelag. I 
årsoppgjøret for 2013 nedskrives kultiveringsfondet med tilsvarende beløp på 
15 000.-. Nedskrivingen anføres som note i årsoppgjøret for 2013.  
 

 
 
 
Moen 3. oktober 2013 
 
Roald Storslett, nestleder   
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Nord-Troms Regionråd DA

Til
Kommunene i Nord-Troms

SÆRUTSKR1FTFRA MØTE
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE: Møte nr 04-2013
STED: Hotell Maritim, Skjervøy
TIDSPUNKT: 28. og 29. oktober 2013

DELTAKERE:




Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord
Sølvi Jensen, Lyngen
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Hallvard Wahlgren, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Svein 0. Leiros, Kåfjord

Sak 31/13 Budsjett 2014
Saksdokumenter: Forslag til budsjett 2014

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Budsjettet omfatter:
Drift av sekretariatet
Drift av Ungdomssatsingen RUST
Driftstilskudd Nord-Tronts Studiesenter

Budsjettforutsetninger:
Sekretariat:100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale
myndigheter), samme ramme som 2013 justert med 3% økning. Det er i
forslaget satt av egen post til informasjon opprettelse av hjemmeside —
omlegging av arkivsystem i 2014 med kr 50.000,-. I tillegg foreslås innkjøp av
nettbrett og mobiltelefon til daglig leder med kr 10.000,-.
Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
I 2013 vedtok regionrådet retningslinjer for opprettelse av
mastergradsstipender. Avsetning av midler til stipend skulle i følge vedtaket
behandles ved budsjettbehandling i regionrådet for 2014. Det foreslås å sette av
kr 40.000 i 2014.
Ungdomssatsing:50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post

1
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Nord-TromsRegionrådDA
Gikniatux,

, d Kinced Skjetwis Nimandm idrzowed

avsatt til tiltak) —samme budsjettramme som de 3 foregående år, justert med 3
% økning.

• Studiesenteret: Det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for
2014. Nord-Troms Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift
fra Troms fylkeskommune. Det er lagt inn kr 500.000,- i økonomiplanen for
fylkeskommunen til Nord-Troms Studiesenter for 2014. For å matche
driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på
studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene for 2014 på til sammen
kr 500.000,- (samme som 2013).

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett
og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2014 etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Nedtak: forslag til vedtak bk enstemmig bifalt.

ett pro okollutskrift bevitnes
10.2013

rzt je

Referent

2
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Nord-Troms Regionråd DA

BUDSJETT 2014 driftstilskudd fra eierkommuner

Nord-Troms Regionråd:
Drift sekretariatet
Ungdomssatsingen RUST
Nord-Troms Studiesenter

Budsjettforutsetninger:
Sekretariat: 100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale
myndigheter), samme ramme som 2013 justert med 3% økning. Det er i
forslaget satt av egen post til informasjon —opprettelse av hjemmeside
omlegging av arkivsystem i 2014 med kr 50.000,-. I tillegg foreslås innkjøp av
nettbrett og mobiltelefon til daglig leder med kr 10.000,-.
Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
I 2013 vedtok regionrådet retningslinjer for opprettelse av
mastergradsstipender. Avsetning av midler til stipend skulle i følge vedtaket
behandles ved budsjettbehandling i regionrådet for 2014. Det foreslås å sette av
kr 40.000 i 2014.
Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post
avsatt til tiltak) —samme budsjettramme som de 3 foregående år, justert med 3
% økning.
Studiesenteret: Det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for
2014. Nord-Troms Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift
fra Troms fylkeskommune. Det er lagt inn kr 500.000,- i økonomiplanen for
fylkeskommunen til Nord-Troms Studiesenter for 2014. For å matche
driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på
studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene for 2014 på til sammen
kr 500.000,- (samme som 2013).

NÆRINGSHAGER, ET NEITVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

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

E-post: regionrad@hatti.no
Org.nr. 979 470 452
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Nord-TromsRegionrådDA




Regnskap pr
31.12.2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

Driftsinntekter- tilskudd fra
kommunene
Prosjektadministrasjon -
omdømmeprosjektet
Inntekter fra «prøv sjøl»

1.450.002*)

50.000
11.000

2.000.000 2.145.000

Sum inntekter 1.511.002 2.000.000 2.145.000




Lønn 790.142 **) 880.000 905.000
Andre personalkostnader 143.506 140.000 150.000
Reiseutgifter 118.001 65.000 75.000
Kontorhold 48.028 150.000 150.000
Regnskaps- og revisjonshonorar 49.050 60.000 60.000
Møtekostnader 102.142 120.000 120.000
Data/hjemmeside- arkivsystem
(NY)




50.000

Annonser/informasjon 27.746 35.000 35.000
Kjøp av tjenester (utredning Nord-
Troms samarbeid) - eget vedtak

75.000




Kjøpav datautstyr (ref vedtak i
2012)/innkjøpav mobilt utstyr
(NY)

53.098




10.000

Avsetning av midler til
Mastergradsstipender (NY)




40.000

Tiltak ungdom/prosjekter 55.720 50.000 50.000
Tilskudd til studiesenteret 200.000 500.000 500.000
Sum kostnader 1.662.433 2.000.000 2.145.000
RESULTAT - 151.431




*)Driftstilskuddet fra kommunene for 2012 var på kr 1.450.000,- (det ble gitt driftstilskudd til
Nord-Troms Studiesenter på kr 200.000 og bidrag fra Troms fylkeskommune kr 800.000).

**)Lønnsposten viser lønn og feriepenger med fradrag av sykepenger.

Vedtatt 29.10,13
Berit Fjellberg

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKS

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

E-post: regionrad@hatti.no
Org.nr. 979 470 452

Gdfve~
Stnrflord, at,Irnin Nwdreiou Knemoge%
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NORD-TROMS REGIONRÅD DA
FORDEL1NGAV DRIFTST1LSKUDD2014 (i henhold til vedtatt budsjett 29.10.13)

FordelingsnØkkel:
40 % av rammenfordeleslikt mellomkommunene
60 % fordelesetter folketall01.01.foregåendeår

KOMMUNE: FOLKETALL
01.01.13.:

"FAST BELØP"
(40 %):

TILSKUDD ETTER
FOLKETALL (60 %):

SUM TILSKUDD 2014:

Kvænangen 1245
143.000 99.135 242.135

Skjervøy 2 905
143.000 231.315 374.315

Nordreisa 4 850
143.000 386.195 529.195

Kåfjord 2 208
143.000 175.815 318.815

Storfjord 1942
143.000 154.620 297.620

Lyngen 3 013
143.000 239.920 382.920




16 163
858.000 1.287.000 2.145.000

Storslett11.11.13
BeritFjellberg
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DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Kommunene og fylkeskommunene

k:—`%'!9-:—/...,n,0R,-:,- .,',:r sii•,k,,;-,,ui,,,L,',

`'t 4CCetill.itti,
iCp-(:O14 ref 12i(sf-

Deres ref Vår ref Dato

13/2355-1 14.10.2013

Tilleggsprotokoll til Europarådets charter om lokalt selvstyre - vedrørende rett til
deltakelse i offentlige myndigheters saker

Europarådet har utarbeidet en tilleggsprotokoll til Europeisk charter om lokalt selvstyre.
Tilleggsprotokollen omhandler rett til deltakelse i offentlige myndigheters saker. Norge har
ratifisert og signert protokollen, og den har trådt i kraft.

Protokollen er en del av charteret, og er bindende for kommunene og fylkeskommunene.

Det fremgår av tilleggsprotokollen artikkel 1 at de land som slutter seg til protokollen "skal
sikre enhver innenfor sitt myndighetsområde rett til deltakelse i lokale myndigheters saker".

Protokollen angir en rekke tiltak som skal sikre retten til deltakelse.

Protokollteksten med forslag til rapport med forklarende tekst —på engelsk og i norsk
oversettelse —følger som vedlegg til dette brevet.

Protokollteksten legges også ut på departementets hjemmesider.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Greta Ulland Billing
fagdirektør

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Steinar Dalbakk
NO-0032 Oslo Org no. 22 24 72 53
postmottak@krd.dep.no http://www.krd.dep.no/ 972 417 858
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Dette dokumentet er elektrontsk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi:
KS —Komrnunesktorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon

Vedlegg

Side 2
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Vedlegg 1:

Tilleggsprotokoll til Europeisk charter om lokalt selvstyre vedrørende rett til deltakelse i
lokale myndigheters saker (ETS nr. 207)

Europarådets medlemsstater, som er signatarer av deime tilleggsprotokollen til Europeisk
charter om lokalt selvstyre (heretter kalt "charteret", ETS Nr.122),

Som tar i betraktning at Europarådets formål er å oppnå større enhet blant medlemmene i den
hensikt å sikre og realisere de idealer og prinsipper som er deres felles arv;

Som tar i betraktning at retten til å engasjere seg i behandlingen av offentlige saker er et av de
demokratiske prinsipper som alle Europarådets medlemsstater hevder;

Som tar i betraktning at utviklingen i medlemsstatene har vist at dette prinsippet er av største
viktighet for lokalt selvstyre;

Som tar i betraktning at det vil være hensiktsmessig å supplere charteret med bestemmelser
som garanterer rett til deltakelse i lokale myndigheters saker;

Som viser til Europarådets konvensjon om innsyn i offentlige dokumenter, vedtatt av
Ministerkomiteen 27. november 2008;

Som også viser til erklæringen og handlingsplanen som Europarådets stats- og regjeringssjefer
vedtok på sitt 3. toppmøte (Warszawa, 16. - 17. mai 2005),

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1 —Rett til deltakelse i lokale myndigheters saker

De kontraherende parter skal sikre enhver innenfor sitt myndighetsområde rett til
deltakelse i lokale myndigheters saker.

Retten til deltakelse i lokale myndigheters saker angir retten til å søke å bestemme eller
påvirke utøvelsen av en lokal myndighets kompetanse og ansvar.

Lovgivningen skal sørge for midler til å lette utøvelse av denne rettigheten.
Lovgivningen kan foreskrive bestemte tiltak for forskj ellige omstendigheter eller kategorier
av personer, uten urettferdig diskriminering av noen person eller gruppe. I samsvar med

partens konstitusjonelle og/eller internasjonale forpliktelser, kan lovgivningen særlig sørge for
tiltak som er spesifikt begrenset til personer med stemmerett.

4.1. Hver kontraherende part skal ved lov anerkjenne sine statsborgeres rett til å delta, som
velgere eller kandidater, i valg på medlemmer til den lokale myndighetens styre eller
forsamling på stedet der de bor.
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4.2. Lovgivningen skal også anerkjenne andre personers rett til slik deltakelse der den
kontraherende part, i samsvar med sin egen konstitusjonelle ordning, beslutter dette, eller der
dette samsvarer med partens internasjonale juridiske forpliktelser.

5.1. Alle formaliteter, vilkår eller begrensninger for utøvelse av retten til å delta i en lokal
myndighets saker skal forbys ved lov og være forenlige med den kontraherende parts
internasjonale juridiske forpliktelser.

5.2. Lovgivningen skal pålegge de formaliteter, vilkår og begrensninger som er nødvendige
for å sikre at den etiske integritet og åpenhet i utøvelsen av lokale myndigheters kompetanse
og ansvar ikke blir satt i fare ved utøvelsen av retten til deltakelse.

5.3. Alle andre formaliteter, vilkår eller begrensninger må være begrumlet ut fra behovet for
å drive et effektivt politisk demokrati, opprettholde allmenn sikkerhet i et demokratisk
samfunn eller for at den kontraherende part skal kunne oppfylle kravene som følger av dens
internasj onale juridiske forpliktelser.

Artikkel2 —Iverksettingav tiltakfor rettentil deltakelse

De kontraherende parter skal treffe alle de tiltak som er nødvendige for å iverksette
retten til deltakelse i lokale myndigheters saker.

Disse tiltakene for utøvelsen av retten til deltakelse skal omfatte:

i. å gi lokale myndigheter fullmakt til å muliggjøre, fremme og lette utøvelsen av retten til
deltakelse som beskrevet i denne protokollen;

å sikre opprettelse av:

prosedyrer for å involvere mennesker som kan omfatte konsultative prosesser, lokale
folkeavstemminger og anmodninger, og, der den lokale myndigheten har mange innbyggere
og/eller dekker et stort geografisk område, tiltak for å involvere mennesker på et nivå som er
nær dem;

prosedyrer for innsyn, i samsvar med den kontraherende parts konstitusjonelle ordning
og internasjonale juridiske forpliktelser, i offisielle dokumenter som besittes av lokale
myndigheter;

tiltak for å oppfylle behovene til kategorier av personer som møter særlige hindringer
for å kunne delta; og

mekanismer og prosedyrer for å håndtere og svare på klager og forslag angående
hvordan lokale myndigheter og lokale offentlige tjenester fungerer;
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iii. å oppmuntre til bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å fremme og
utøve retten til deltakelse som beskrevet i denne protokollen.

Prosedyrer, tiltak og mekanismer kan være forskjellige for ulike kategorier av lokale
myndigheter ut fra deres størrelse og kompetanse.

I planleggings- og beslutningsprosessene vedrørende tiltak som skal iverksettes for å
gjennomføre retten til deltakelse i lokale myndigheters saker, skal lokale myndigheter
konsulteres i den grad det er mulig, til riktig tid og på egnet måte.

Artikkel 3 —Myndigheter som protokollen gjelder for

Denne protokollen gjelder for lokale myndigheter av enhver kategori som finnes på den
kontraherende parts territorium. Imidlertid kan enhver stat, når den ratifiserer, tiltrer eller
godkjenner denne protokollen, spesifisere hvilke kategorier av lokale eller regionale
myndigheter den har til hensikt å begrense protokollens gyldighet til eller å unndra
protokollens gyldighet. Ved senere å meddele dette skriftlig til Europarådets generalsekretær,
kan parten også gjøre protokollen gjeldende for ytterligere kategorier av lokale eller regionale
myndigheter.

Artikkel 4 —Territorial anvendelse

Enhver stat kan ved undertegning, eller ved deponering av sitt ratifikasjons-,
godkjennings- eller tiltredelsesdokument, angi på hvilket territorium eller hvilke territorier
denne protokollen skal gjelde.

Enhver kontraherende part kan på en hvilken som helst senere dato, ved erklæring sendt
til Europarådets generalsekretær, utvide anvendelsen av denne protokollen til ethvert annet
territorium som er oppgitt i erklæringen. Protokollen skal tre i kraft for et slikt territorium på
den første dag i måneden som følger etter utløpet av en periode på tre måneder etter den dato
generalsekretæren mottar slik erklæring.

Enhver erklæring avgitt i henhold til de to foregående punkter kan trekkes tilbake for
ethvert territorium angitt i en slik erklæring ved å gi underretning generalsekretæren.
Tilbaketrekkingen skal tre i kraft på den første dag i måneden som følger etter utløpet av en
periode på seks måneder etter den dato generalsekretæren mottok slik underretning.

Artikkel 5 —Undertegning og ikrafttredelse

1. Denne protokollen skal være åpen for undertegning av de medlemsstatene i Europarådet
som har undertegnet charteret. Den er gjenstand for ratifisering, tiltredelse eller godkjenning.
En medlemsstat i Europarådet kan ikke ratifisere, godkjenne eller tiltre denne protokollen med
mindre den samtidig eller tidligere har ratifisert, godkjent eller tiltrådt charteret. Ratifiserings-
, tiltredelses- eller godkjenningsdokumenter skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.
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Protokollen skal tre i kraft fra den første dag i måneden som følger etter utløpet av en
periode på tre måneder etter den dato generalsekretæren mottok slik erklæring etter den dato
åtte av medlemsstatene i Europarådet har uttrykt sitt samtykke til å være forpliktet av
protokollen i henhold tilbestemmelsene i punkt 1.

For enhver medlemsstat som senere uttrykker sin vilje til å være bundet av den, trer
protokollen i kraft fra den første dag i måneden som følger etter utløpet av en periode på tre
måneder etter datoen for deponeringen av statens ratifiserings- tiltredelses- eller
godkjenningsdokument.

Artikkel 6 —Oppsigelse

Enhver kontraherende part kan når som helst si opp denne protokollen ved underretning
til Europarådets generalsekretær.

En slik oppsigelse skal tre i kraft på den første dag i måneden som følger etter utløpet av
en periode på seks måneder etter den dato generalsekretæren mottok
underretningen.

Artikkel 7 —Meddelelser

Europarådets generalsekretær skal opplyse Europarådets medlemsstater om:

enhver undertegning;
deponeringen av ethvert ratifiserings- tiltredelses- eller godkjenningsdokument;
enhver ikrafttreden av denne protokollen i samsvar med artikkel 5;
enhver meddelelse som mottas i henhold til bestemmelsene i artikkel 3;
enhver annen avgjørelse, underretning eller melding som vedkornmer denne
protokollen.

Til bevitnelse herav har undertegnede, som har behørig fullmakt dertil, undertegnet denne
protokoll.

Utferdiget i Strasbourg, den 16. november 2009, på engelsk og fransk i det begge tekster har
samme gyldighet, i en enkelt kopi som skal deponeres i Europarådets arkiver. Europarådets
generalsekretær skal sende bekreftede kopier til hver av Europarådets medlemsstater.
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Vedlegg

Utkast til forklarende rapport

Tilleggsprotokollen ble satt opp innenfor Europarådet av Den europeiske komité for
lokal- og regionaldemokrati (CDLR). Den ble åpnet for signering som konvensjon av de
kontraherende parter i Europeisk charter om lokalt selvstyre den 16. november 2009.

Teksten i den forklarende rapporten som er utarbeidet på grunnlag av komiteens
drøftelser og fremlagt for ministerkomiteen i Europarådet, utgjør ikke et dokument som gir en
autoritativ tolkning av teksten i tilleggsprotokollen, selv om den kan lette forståelsen av dens
bestemmelser.

A. Tilleggsprotokollens opprinnelse

Selve forordet til Europeisk charter om lokalt selvstyre, vedtatt og åpnet for signering 15.
oktober 1985, erkjenner at innbyggernes rett til å delta i behandlingen av offentlige saker er et
av de demokratiske prinsipper som deles av alle Europarådets medlemsstater. Charteret selv
inneholder ikke vesentlige bestemmelser om dette emnet.

Tilleggsprotokollen om demokratisk deltakelse til Europeisk charter om lokalt selvstyre er,
med hensyn til standardsetting, kulmineringen av mer enn to tiår med mellomstatlig arbeid i
Europarådet om demokratisk deltakelse på lokalt nivå.

Så tidlig som i 1978 vedtok de europeiske ministrene med ansvar for lokalt styre på sitt tredje
møte (Stockholm, 7.- 8. september 1978) en resolusjon vedrørende innbyggernes deltakelse
på kommunalt nivå. Det samme emnet fremkom i konklusjonene av deres fjerde møte
(Madrid, 21.- 23. mai 1980).

I tillegg til tallrike rapporter utarbeidet av CDLR, har Ministerkomiteen i årenes løp vedtatt en
rekke anbefalinger til medlemsstatene vedrørende dette enmet, alle utarbeidet av CDLR:

Rekommandasjon R(81)18 vedrørende deltakelse på kommunalt nivå;
Rekommandasjon R(96)2 om folkeavstemninger og folkelige initiativer;
Rekommandasjon Rek(2001)19 om innbyggernes deltakelse i lokalt offentlig liv.

Etter at Ministerkomiteen hadde vedtatt Rekommandasjon Rek(2001)19, vedtok CDLR å
fortsette å vurdere gjennomføringen av denne rekommandasjonen, så vel som å utforske
mulige videre steg, herunder standardsetting.

Konferansen for europeiske ministre med ansvar for lokalt og regionalt styre vedtok på det 14.
møtet i Budapest (24. —25. februar 2005) Budapest-erklæringen, der ministrene avtalte " å
gjøre gjennomføringen av et godt lokalt og regionalt styre til en vesentlig målsetning som skal
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etterstrebes av våre medlemsstater, med sikte på å møte utfordringene våre samfunn står
overfor og oppfylle våre innbyggeres legitime forventninger".

I Budapest-agendaen, som ble vedtatt ved samme anledning og deretter godkjent av det tredje
toppmøtet mellom stats- og regjeringsledere i Europarådets medlemsstater (Warszawa, 16. -
17. mai 2005), kartla ministrene utfordringene og hvilke tiltak som skal treffes i perioden
2005-2010.

"Å svare på de skiftende måtene befolkningen engasjerer seg i det offentlige liv på lokalt
nivå, og i noen tilfeller, den minkende viljen til å gjøre det" var blant de utfordringene som
ble kartlagt. For å møte denne utfordringen avtalte ministrene "å undersøke hvor ønskelig og
gjennomførbart det er å innføre konvensjonsbaserte juridiske standarder for innbyggernes
deltakelse i det offentlige liv på lokalt og regionalt nivå".

CDLR og dens underkomiteer av eksperter på demokratisk deltakelse og offentlig etikk (LR-
DP) arbeidet med dette temaet, først ved å undersøke de forskjellige alternativene for hvilken
type konvensjon det ville være mulig å utarbeide, og deretter med å utarbeide konkrete forslag
til materielle bestemmelser.

På ministerkonferansens 15. møte, som fant sted i Valencia (15. - 16. oktober 2007), gav
ministrene en avgjørende politisk drivkraft til prosessen. De erklærte:

"2. Den europeiske kultur for innbyggernes demokratiske deltakelse i det lokale offentlige
liv er et vesentlig trekk ved vår felles forståelse og forpliktelse for det 21. århundrets
demokrati på vårt kontinent. Den fortjener derfor å nedfelles i et paneuropeisk juridisk
dokument, så som en konvensjon. På dette grunnlag ber vi om at utarbeidelsen av et utkast til
tilleggsprotokoll til Europeisk charter om lokalt selvstyre (CETS 122) bringes til en vellykket
fullføring med sikte på å fremlegges for godkjenning i Ministerkomiteen og åpnes for
signering og ratifisering innen 31. desember 2008.

3. Denne protokoll bør gjenspeile og respektere mengden og mangfoldet av teknikker og
ordninger for deltaking som er fastsatt i nasjonal, regional eller lokal lovgivning, og dekke
følgende emner:

retten til deltakelse i offentlig liv på lokalt nivå;
retten til informasjon fra lokale myndigheter;
lokale myndigheters plikt til å muliggjøre utøvelse av disse rettighetene".

CDLR, assistert av LR-DP-komiteen, og fra 2009 dens etterfølger Komiteen av eksperter på
demokratisk styre på lokalt og regionalt nivå (LR-GG), videreførte arbeidet med utkastet, som
ble fullført i april 2009. Utkastet til protokollen ble godkjent og oversendt av CDLR til
Ministerkomiteen i april 2009.
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Ministrenes representanter vedtok tilleggsprotokollen og åpnet den for signering av de
kontraherende parter i charteret på det 16. møtet i Europarådets ministerkonferanse for
ministre med ansvar for lokalt og regionalt styre den 16. og 17. november 2009 i Utrecht.

Generelle bemerkninger

Tilleggsprotokollen tar sikte på å ta med alles rett til å delta i lokale myndigheters saker
innenfor charterets anvendelsesområde.

Fastsettelsen av en individuell rettighet til å delta i en lokal myndighets saker gjenspeiler en
langsiktig samfunnsutvikling i europeiske stater. Alle land har på forskjellige måter og i
forskjellig grad etter hvert anerkjent den fundamentale betydningen av at iimbyggeme
engasjerer seg og deltar i det offentlige liv. Demokratiske institusjoner bør ikke utformes og
kan ikke opprettholdes uten å ta hensyn til hvilken fundamental rolle og plass innbyggernes
deltakelse har.

Tre hovedårsaker erkjennes å ha gjort dette slik. For det første er deltakelsen avgjørende for å
bidra til å opprettholde legitimiteten til avgjørelser og sørge for ansvarlighet. Et annet sentralt
argument er at offentlige myndigheter trenger å lytte og lære for å utforme bedre politikk og
tjenester. Endelig har deltakelsen en verdi i seg selv. Den gir en følelse av tilhørighet og gjør
lokalsamfunn til steder der folk ønsker å bo og arbeide, både nå og i fremtiden.

Basert på disse vurderingene følte man at charteret, som forplikter partene til å anvende
grunnleggende regler som garanterer for lokale myndigheters politiske, administrative og
økonomiske uavhengighet, også bør gi medlemsstatene i charteret mulighet til å utvide
anvendelsesområdet for sine internasjonale juridiske forpliktelser slik at det også omfatter
visse rettigheter for enkeltpersoner på lokalt nivå.

Tilføyelsen av rettigheter for enkeltpersoner på lokalt nivå svekker eller utvanner ikke på
noen måte den grunnleggende betydningen og gyldigheten av eksisterende bestemmelser i
charteret. Charteret legemliggjør overbevisningen om at graden av selvstyre som nytes av
lokale myndigheter kan anses som en prøvestein på ekte demokrati. Ved å tilføye
enkeltpersoners rettigheter til de mulige selvstendige bestemmelsene i charteret kan dets rolle
som en ledestjerne for demokrati bare bli større.

Den opprinnelige tilnærmingen til denne tilleggsprotokollen, nemlig å inkludere rett til innsyn
i offentlig informasjon ved en lokal myndighet, ble forlatt fordi Ministerkomiteens vedtak og
åpning for signering av Europarådets konvensjon om innsyn i offisielle dokumenter (CETS
205) den 27. november 2008 ble ansett å gjøre det unødvendig å inkludere en slik spesifikk
bestemmelse i gjeldende tilleggsprotokoll.

Kommentar til tilleggsprotokollens bestemmelser

Forord

Side 9

Side 47



Det korte forordet angir kort begrunnelsen for å vedta denne tilleggsprotokoll. Henvisningen
til Europarådets konvensjon om innsyn i offisielle dokumenter ble tatt med for å understreke
den vesentlige koblingen mellom de to dokumentene (se også de generelle kommentarene
ovenfor).

Artikkel1 - Rett til deltakelsei lokalemyndigheterssaker

Avsnitt1

Første avsnitt beskriver den grunnleggende hovedbestemmelsen og er utformet som en
individuell rettighet.

Avsnitt2

Det andre avsnittet beskriver innholdet i den individuelle rettigheten til å delta i lokale
myndigheters saker.

Avsnitt3

Tredje avsnitt krever at en part i tilleggsprotokollen skal opprette og/eller opprettholde et
juridisk rammeverk som letter retten til deltakelse i lokale myndigheters saker. Dette
rammeverket behøver ikke å gi bestemmelser om enhetlige tiltak, men kan tillate tiltak som er
forskjellige i samsvar med objektive forhold for mennesker og/eller lokale myndigheter. En
eksplisitt bestemmelse er inkludert for å utelukke at en slik differensiering fører til eller
innebærer diskriminering.

Avsnitt4.1

Dette avsnittet garanterer på internasjonalt nivå den retten som statsborgere i den
kontraherende part har til å delta, som velgere eller kandidater, i valg på medlemmer til styre
eller forsamling i en lokal myndighet der de bor. Ingen slik internasjonal garanti er gitt annet
sted. Artikkel 3 i den første tilleggsprotokoll til Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen gjelder bare for valg til lovgivende forsamling. Artikkel 3
avsnitt 2 i charteret gir bestemmelser om demokratisk valg på lokale forsamlinger, men er
ikke utformet som en individuell rettighet.

Ordet "statsborger" ble foretrukket fremfor "innbygger" for å bruke samme terminologi som
Europarådets konvensjon om utlendingers deltakelse i offentlig liv på lokalt nivå (CETS 144).

Det må bemerkes at denne artikkelen ikke åpner for en ubetinget rett til fordel for statsborgere
i hver kontraherende part til å delta som velgere eller kandidater i valgene i en annen aktuell
lokal myndighet.

Faktisk, i samsvar med avsnitt 5.1 og følgende, kan de kontraherende parter fastsette vilkår,
formaliteter og restriksjoner for utøvelsen av denne rettigheten.

Side10

Side 48



Således gjør avsnitt 4.1 det mulig å åpne for stemmerett bare for personer som er statsborgere
i den kontraherende part og som innehar sine borgerlige og politiske rettigheter i samsvar med

gjeldende nasjonale regler.

Samtidig er det opp til den kontraherende parts gjeldende valglov å fastsette kriteriene for

statsborgernes valgbarhet til ansvarsfunksjoner i lokale myndigheter.

Avsnitt 4.2

Garantien på internasjonalt nivå som er gitt i det foregående avsnittet er begrenset til
statsborgere av den kontraherende part som bor innenfor den lokale myndighetens område.

Formålet med dette avsnittet er å gjøre det klart at tilleggsprotokollen ikke motsetter seg at

den kontraherende part gir valgrettigheter til andre personer, slik som statsborgere som ikke
bor i den lokale myndigheten, eller til ikke-statsborgere. Dersom parten velger å gi en slik

rettighet, krever denne bestemmelsen at dette gjøres ved lov. Dette avsnittet gir således ikke

bestemmelser om en individuell valgrettighet til ikke-statsborgere av den kontraherende part.
Etter Europarådets standarder er dette spørsmålet underlagt Del C i Konvensjonen om

utlendingers deltakelse i offentlig liv på lokalt nivå.

Avsnitt 5.1

Avsnitt 5.1 —5.3 omhandler spørsmålet om begrensninger som kan, og i enkelte tilfeller må,

legges på utøvelsen av retten til deltakelse i lokale myndigheters saker.

Begrensninger av individuelle rettigheter kan selvfølgelig ikke være vilkårlige. Avsnitt 5.1

krever derfor at alle formaliteter, vilkår eller restriksjoner skal fastsettes ved lov og være
forenlige med den kontraherende parts internasjonale juridiske forpliktelser. Mens

henvisningen til partens internasjonale juridiske forpliktelser strengt tatt kan virke overflødig,

ble det funnet hensiktsmessig å ta den med for å gjøre oppmerksom på andre relevante
internasjonale juridiske forpliktelser, først og fremst dem som er fastsatt i Europeisk

konvensjon for beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.

Avsnitt 5.2

Dette avsnittet krever at den kontraherende part fastsetter formaliteter, vilkår og

begrensninger som er nødvendige for å sikre at den etiske integriteten og åpenheten i
utøvelsen av lokale myndigheters kompetanse og ansvar ikke blir satt i fare ved utøvelsen av

retten til deltakelse. Inkluderingen av denne bestemmelsen viser partenes besluttsomhet om å
sikre seg mot helt uønskede handlinger som bestikkelser eller bruk av makt eller tvangsformer

for deltakelse, og krever at de treffer egnede tiltak. Alle formaliteter, vilkår og begrensninger
som innføres i dette henseende må oppfylle standarden beskrevet i avsnitt 5.1.
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Avsnitt5.3

Dette avsnittet omhandler andre formaliteter, vilkår eller begrensninger enn dem som er nevnt
i avsnitt 5.2. Det gir kriterier som, i tillegg til dem i avsnitt 5.1, gjelder for at en formalitet, et
vilkår eller en begrensning skal være akseptable. De tre grunnene beskrevet i dette avsnittet er
alternativer, dvs, for at en formalitet, et vilkår eller en begrensning skal være akseptabel, er
det tilstrekkelig at ett alternativ får anvendelse.

Artikkel2 - Iverksettingav tiltakfor rettentil deltakelse

Avsnitt1

Dette avsnittet angir de kontraherende parters alminnelige forpliktelse til å treffe alle tiltak
som er nødvendige for å iverksette retten til deltakelse i lokale myndigheters saker. Dette
omfatter, men er ikke begrenset til, tiltak i nasjonal lovgivning. En ytterligere spesifisering av
tiltakene som skal treffes, er gitt i avsnitt 2.

Avsnitt2

Dette avsnittet inneholder en ikke-uttømmende liste over tiltak som skal treffes som en del av
innsatsen som følger av den alminnelige forpliktelsen angitt i avsnitt 1. De gjelder for
spørsmål som forfatterne av utkastet til tilleggsprotokoll kartla som særlig viktige.

Avsnitt3

Denne bestemmelsen tilsvarer, med hensyn til muligheten for å differensiere mellom
kategorier av lokale myndigheter, til artikkel 1 avsnitt 3.

Avsnitt4

Dette avsnittet sikrer en behørig høring av lokale myndigheter i planleggings- og
beslutningsprosessene vedrørende juridiske og andre tiltak for iverksettelse. Ordlyden er
hentet fra charterets artikkel 4 avsnitt 6.

Artikkel3 - Myndighetersomprotokollengjelderfor

Artikkel 3 og 4 tillater at det gjøres valg innenfor anvendelsesområdet for tilleggsprotokollen,
både med hensyn til myndigheter og med hensyn til territorium. Identiske bestemmelser
finnes i selve charteret. Det ble besluttet å inkludere disse mulighetene for valg i
tilleggsprotokollen for å sette statene i stand til å anvende sine egne bestemmelser også for
territoriale myndigheter som ikke omfattes av charteret.

Det ble ansett selvinnlysende at i det minste alle myndigheter og territorier som omfattes av
charteret, også ville omfattes av tilleggsprotokollen.
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Selv om den fastslår som et alminnelig utgangspunkt at protokollen gjelder for alle kategorier
lokale myndigheter som finnes innenfor den kontraherende parts territorium, åpner denne

bestemmelsen, på identiske vilkår som charterets artikkel 13, for muligheten til på tidspunktet
for ratifisering, tiltredelse eller godkjenning å begrense tilleggsprotokollens

anvendelsesområde. Videre, også i likhet med charterets artikkel 13, gir den de kontraherende
parter en permanent mulighet til å utvide anvendelsesområdet.

Artikkel 4 - Territorial anvendelse

Denne bestemmelsen fastsetter bestemmelsene om territorial anvendelse som er vanlige for
Europarådets konvensjoner.

Artikkel 5 —7

Disse bestemmelsene inneholder de vanlige reglene for Europarådets traktater vedrørende

signering, ratifisering, tiltredelse, godkjennelse, ikrafttredelse, underretninger, meldinger og

oppsigelse.

Protokollen vil tre i kraft den første dagen i måneden etter utløpet av en periode på tre

måneder etter datoen da åtte av Europarådets medlemsstater har gitt sin tilslutning til å bli

bundet av protokollen i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5.
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111 Helsedirektoratet

Landets kommuner Deres ref.:
Vår ref.:13/8956-1
Saksbehandler:Thorstein Ouren
Dato:14.10.2013

Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2014 - foreløpig
orientering

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere
kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet
forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og regionaldepartementets
budsjettkapittel 575, post 60.

I budsjettforslaget for 2014 er det foreslått en totalbevilgning på 6,649 mrd kroner, jf. Prop 1 S
(2013-2014) fra Kommunal- og regionaldepartementet. Helsedirektoratet vil sende ut rundskriv
om neste års tilskudd i januar 2014, med søknadsfrist primo april.

De viktigste endringene i kriteriene for 2014 vil være:
Refusjonskrav gjelder påløpte, direkte lønnsutgifter for 2013.
Innslagspunktet økes fra 975 000 kroner til 1 010 000 kroner. Økningen tilsvarer beregnet
lønnsvekst i kommunene på 3,5 prosent.
Kompensasjonsgraden reduseres fra 80 til 77,5 prosent. Det tilsvarer isolert sett en
reduksjon på om lag 214 mill kroner i 2014. Dette innebærer en forsiktig innstramming av
ordningen, som også vil ha betydning for kommunenes regnskap for 2013.
Det er ingen endringer i hvilke KOSTRA-funksjoner som omfattes av ordningen.
Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over
økes fra 555 160 til 576 000 kroner.
Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes
barn født før 1. januar 1996 som over 16 år.
Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes for personer født 1946
eller senere.
Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at bruker kan tas med i søknaden fra
kommunen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ressurskrevendetienesterhelsedir.no

Vennlig hilsen

Kristin Mehre e.f.
avdelingsdirektør o - 11:-S<NY\

Thorstein Ouren
seniorrådgiver

Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling omsorgstjenester
Thorstein Ouren, tlf.: 24163058

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besoksadresse. Universitetsgata 2. Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postrnottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Nord-Troms Regionråd DA

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

EMNE: Møte nr 04-2013
STED: Hotell Maritim, Skjervøy
'HDSPUNKT: 28. og 29. oktober 2013

DELTAKERE:




Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord
Sølvi Jensen, Lyngen
Torgeir Johnsen, Skjervøy (deltok 29.10.)
Hallvard Wahlgren, Nordreisa (deltok 28.10.)
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Svein 0. Leiros, Kåfjord

Rådmenn:
Deltok i fellesmøte:
Id 1200 —1500

Anne-Marie Gaino, Nordreisa
Leif Lintho, Lyngen
Frank Pedersen, Kvænangen
Cissel Samuelsen, Skjervøy (deltok 29.10.)
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord (deltok 29.10.)

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder (fratrådte kl 1200 29.okt)

Merknad til innkalling: Ingen
Merknad til sakslisten: Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendt
saksliste:

Sak 36/13 Henvendelse fra Nord-Troms Taxi BA

Program:
Mandag28. oktober:

KI 1800 Møtestart —fellesmøte ordførere og rådmenn
Kl 2000 Middag

Tirsdag29. oktober:

Kl 0830 Møtestart —parallelle møter i styret og rådmannsutvalget
Kl 1100 Møte med Nord-Troms Museum ved daglig leder og styreleder
Kl 1130 Lunsj
Kl 1200 Presentasjon av prosjektet «Rom for kultur» ved prosjektleder og fylkesråd
KI 1230 Felles møte med Omdømmeprosjektet Nord-Troms —prosjektgruppa —tema: «hva vil vi at Nord-Troms

skal være kjent for?». Presentasjon av funn ved Kåre Stig Nøstdal fra Tibe PR —drøfting
Kl 1400 Møte i regionrådet fortsetter (fellesmøte ordførere og rådmenn)

Høring strategier Nord-Troms Studiesenter —presentasjon ved Lisbeth Holm
Forbedring av informasjonsarbeidet i kommunene —innspill fra Omdømmeprosjektet
ved Silja Karlsen

Stnrfibrd
Cav uotuu/

Kiitjord Skjerwy Nordrei.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
1

Tlf. 77 77 05 86 Org.nr 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA
GMvuuliut/

1-ywpr Stndionel kAfjurd Skjervey Nordreizx KvIeunni!pn

-ITEDTAKSSAKER:

Møtestart kl 1800 28.10.13:

Sak 30/13 Nord-TromsStrategier—handlingsplan2014-2015
Saksdokumenter:

o Nord-Troms Strategier 2007-2016, med handlingsplan for 2009-2010
o Utskrift av sak 36/12 i Nord-Troms Regionråd: «Samarbeid i Nord-Troms,

prioritering av tiltak»

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakteppe:

Nord-Troms Strategier 2007-2016 ble utarbeidet i løpet av 2006 og 2007, med
visjon, strategi- og handlingsprogram. Vår felles visjon:

"Nord-Tromsskal væreattraktivog nytenkende!"

Med bakgrunn framtidsutfordringene valgte vi 5 innsatsområder for å realisere
visjonen om "Nord-Troms som attraktiv og nyskapende":

Kompetanse
Nyskapning og utvikling i næringslivet
Infrastruktur
Tjenestetilbud
Profilering/markedsføring

Innenfor hvert satsingsområde ble det nedsatt arbeidsgrupper som utformet mål,
strategier og handlingsplan for 2008-2009. Arbeidsgruppene var sammensatt av
representanter fra politikere, administrasjon i kommunene, næringsliv,
kompetanseaktører og det regionale ungdomsrådet i Nord-Troms.
Kommunestyrene og næringsforeningene i regionen ble bedt om å gi sin tilslutning
til planen.

Det er behov for å rullere både strategi- og handlingsdelen til et oppdatert
styringsverktøy for regionrådets arbeid.

Vurderingav strategidelen:

Strategidelen har ikke vært rullert siden utarbeidelsen. Det er behov for å
oppdatere tallmaterialet og kommentarene. Her foreligger «plangrunnlag fra 2011»
som ble utarbeidet av regionrådet med tanke på rullering av Nord-Troms Strategier
—dette kan benyttes som utgangspunkt med noe oppdatering. Oppdateringen kan
Nord-Troms plankontor bistå med.

De skisserte grunnsatsene for arbeidet, og nøkkelfaktorene kompetansesatsing og
samarbeid/nettverksbygging er fremdeles aktuelle. Også fokusområdene ungdom
og kvinner i strategiarbeidet anses som relevante.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Org.nr 979 470 452

E-post: regionrad@halti.no

Side 66



Nord-Troms Regionråd DA
Glimuuluu1

Storeerd Kåfjonr1 Skjersey Nordreis, Kvaninngen

Vurdering av innsatsområdene: 


1 Kompetanse
Mål: øke kompetansen på alle nivå for økt konkurranse- og utviklingskraft i
regionen.

Dette er en «opplagt» satsing hvor vi registrerer at betydningen av «rett»
kompetanse bare øker. Vi har behov for en tydelig og sterk satsing på kompetanse
på ulike nivå, for å produsere kompetent arbeidskraft for utviklingen av Nord-
Troms. Dette gjelder både ulike profesjonsutdanninger og påfyll gjennom hele
livsløpet. Det er også viktig å koble kompetanse på de utviklingsstrategiene vi
velger for framtida. Dette har vi sett viktigheten av i flere sammenhenger blant
annet gjennom satsingen på reiseliv og piloten Omdømmeprosjektet. I tillegg har
vi hatt andre satsinger som har vært vellykket som for eksempel Forskningsdagene
i Nord-Troms, som en viktig arena for kunnskapsformidling.

2 Utvikling og nyskaping i næringslivet
Mål: regionens spredte, veletablerte og varierte næringsliv skal kjennetegnes av
samarbeid, innovasjon og nytenking, høy kompetanse, større markeder og god
lønnsomhet.

Da planen ble utarbeidet var Nord-Troms Næringsforum etablert. Dette var en
felles overbygning for alle næringsforeningene i regionen. Det var styret i
næringsforumet som var arbeidsgruppe og hadde ansvaret for utforming av mål
med strategier og tiltak. Innsatsområde 2 var som en egen «delplan» som ble tatt
inn i Nord-Troms Strategier. Næringsforumet ble lagt ned for 1-2 år siden. Det
eksisterer pr i dag ikke noe tilsvarende forum.

Det siste året har de kommunale nærings-arbeidere dannet et eget forum sammen
med Halti næringshage (ble etablert i forbindelse med et prosjekt, og opplevdes så
nyttig at de har fortsatt å møtes). Næringsarbeiderforumet har uttrykt ønske om en
fastere struktur som kan kobles på regionrådet, gjerne sammenfall med
regionrådets møtekalender. Næringsarbeiderforumet vil legge fram en egen skisse
med alternative modeller for mål og organisering av samarbeidet.

Dette innsatsområde bør med bakgrunn i overnevnte vurderes endret til fokus på
tilrettelegging for næringsutvikling og utvikling av regionen (kommunenes rolle i
utviklingsarbeidet) —regional utvikling. Forskning viser at arbeidsplasser er
viktigste kjennetegn på suksessrike distriktskommuner, nest viktigst er
boligbygging (bolig avler bolig) og nr 3 på lista er innovasjon —stedlig
attraktivitet. Regionrådet har mulighet til å forankre satsinger innen tilrettelegging
for næringsutvikling, entreprenørskap, ungdomssatsingen RUST, boligutfordringer
i et slikt felles innsatsområde for regional utvikling. I tillegg kan man koble på
kompetanse- og utviklingsmiljøer/prosjekter i regionen til et samlet løft for Nord-
Troms.
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3 Infrastruktur
Mål:

utvikle og forsterke Nord-Troms som felles bo- og arbeidsmarkedsregion
gjennom bedre interne transportløsninger

vedlikeholde og forsterke koblinger til nasjonalt og internasjonalt transportnett
utvikle felles overordnede planverktøy

Alle disse delmålene er fortsatt relevante. Fokus på felles ABS-regioner er blitt
sterkere den siste tiden, og blir vektlagt stadig mer. Dette kommer til uttrykk blant
annet i den kommende Fylkesplan for Troms 2014-2025 og forarbeidet til
Regional Transportplan for Troms.

4 Tjenestetilbud
Mål: offentlige tjenester skal utvikles til et konkurransefortrinn for regionen

Nord-Troms kommunene har en rekke interkommunale samarbeidsløsninger om
tjenesteproduksjon (ref regional utredning om interkommunalt samarbeid i Nord-
Troms 2013). Det er fortsatt behov for samarbeid motivert av kostnadseffektivitet
og kompetansebehov mellom kommunene. Dette styres i dag av
rådmannsutvalget, som har fordelt de ulike oppgavene mellom seg.
Omdømmeprosjektet har gitt innspill til kommunene om behovet for bedre
informasjon og digitale løsninger på nett. Det er viktig for både potensielle
innbyggere og boende å finne nødvendig informasjon og ha muligheten for å søke
om ulike tjenester elektronisk.

5 Profilering av Nord-Troms
Mål: felles profilering og merkevarebygging for å skape bolyst og fremstå som en
livskraftig region

Attraktiviteten til steder og regioner blir stadig viktigere i en global verden, og
med en oppfatning av at Nord-Troms var lite kjent utenfor regionen og fylket
valgte man i 2007 å prioritere et omfattende prosjekt med kompetansebygging og
utviklingsarbeid med tema omdømmebygging. I dag ser vi de første fruktene av
denne satsingen, mange er opptatt av tema, flere er mer bevisst på eget omdømme
og det er gjennomført en rekke tiltak som har fått positiv respons. En felles
nettportal for Nord-Troms er under arbeid for at vi skal være et aktuelt bosted og
lokaliseringssted for bedrifter. Det gjenstår ca 1 år av prosjektet, derfor bør det
vurderes hvordan prosjektets arbeid skal tas videre i handlingsplanen.

På slutten av 90-tallet innførte regionrådet «FLAGGSAKER». Dette var saker (en
sak pr kommune) som ble prioritert av den enkelte kommune som hadde
betydning for regionen (for eksempel AJA Samiske Senter, Regionens hus (ble
Halti), Solhov 2000, Interreg (blir Nordkalottsenteret)). Den enkelte kommune
hadde ansvaret for å arbeide fram saken, men hele regionen stod bak satsingen. En
slik satsing bør vurderes på nytt, med at hver kommune definerer sin satsing som
vi alle kan være med å løfte fram. Dette kan være viktige «symboler» som kan
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forsterke og synliggjøre samarbeidet og som vi kan bruke i profileringen av
regionen.

Forslagtil vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd vil rullere både strategi- og handlingsdelen av

Nord-Troms Strategier 2007-2016.
2. Strategidelen oppdateres med nyere tallmateriale og korrigeringer i

tekstdelen der dette er nødvendig. Ansvar: Berit Fjellberg.
3. Innsatsområder 1, 3, 4 og 5 beholdes slik de står med tilhørende mål.

Innsatsområde 2 endres til: «Regional utvikling». Forslag til nytt mål må
utarbeides. Ansvar: arbeidsutvalget i Nord-Troms Regionråd.

4. Det utarbeides Handlingsplan for perioden 2014-2016. Nord-Troms
Regionråd ber om innspill til tiltak på de ulike innsatsområdene fra;

Kompetanse: Nord-Troms Studiesenter, Regionkontoret, Nord-
Troms videregående skole. Ansvar: Lisbeth Holm
Regional utvikling: næringsarbeiderforum, RUST,
Omdømmeprosjektet. Ansvar: Beate Brostrøm
Infrastruktur: ordførere/formannskap, næringsforeninger. Ansvar:
Jan Helge Jensen
Tjenestetilbud: rådmannsutvalget. Ansvar: Einar Pedersen
Profilering: prosjektgruppa Omdømmeprosjektet, ordførere.
Ansvar: Silja Karlsen

5. Forslag til oppdatert strategidel og tiltak i handlingsplan presenteres på
regionrådsmøte ultimo januar 2014.

Forslag til tilleggspunkt 6:
6. Ved vurdering av innsatsområder bes arbeidsutvalget å vurdere et nytt

innsatsområde med fokus på kultur og opplevelse.

Tedtak: forslagtil vedtakmedtilleggav nyttpunkt6. ble enstemmigbifalt.

Møtet hevet kl 2000.
Berit Fjellberg
referent

Møtestart29. oktoberkl 0800:

Sak26/13 Høringfylkesplanfor Troms2014-2025
Saksdokumenter:

o Fra fylkesrådet i Troms: Planprogram for Troms 2014-2025

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Planprogrammet:
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Planprogramfor Fylkesplanfor Troms2014-2025ble vedtatti fylkesrådet17.juni
2013.Planprogrammettrekkeropp4 målområderfor dennye fylkesplanen:

Nordområdene(herundernæringsstrategier)
Kompetanse
Senterstrategi
Folkehelse

Nord-TromsRegionråduttaltefølgendetil planprogrammeti høringsrunden:
«Nord-Troms Regionråd mener forslaget til planprogram for fylkesplan 2014-
2025 er et godt og oversiktlig dokument. Det er grunnlaget for et spennende og

viktig arbeid for å stake ut retningen for utviklingen av Troms og Nordområdene.
Planprogrammets 4 områder er alle relevante.

Nord-Troms er et næringssvakt område og har behov for særlig fokus i planen.

Det geografiske området Nord-Troms, ligger slik til at vi ligger langt fra viktige
vekstsentra. De særlige utfordringene for Nord-Troms er godt dokumentert i

NORUT-rapport 2012:2 "Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms —
utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene". Det som virkelig skiller
Tiltakssonen fra andre regioner er de store avstandene og befolkningstettheten.»

Planprosess: 

I høringsmøtei Tromsø9. oktober2013understreketfylkesrådeni Tromsat den
nye fylkesplanskalha fokuspå næring,og har en lengretidshorisontenn den
gjeldendefylkesplanen(4 år). Det vil leggesstrategierfor en helhetlig
næringspolitikkmedutviklingav næringsmiljøog klynger.På kompetansesiden
ønskermanå setteet spesieltfokuspå yrkesfageneog lærlingene.I forholdtil
senterstrategienvil senterinndelingenfra forrigefylkesplanliggefast.Det må
satsesfor å få til vekstogsåutenforTromsø.Det vil værenaturligå tenkebo-,
arbeids-og serviceregioner(regionalearbeidsmarked)når strategieneskal
utformes. Samfunnsutvildingenbetingeret sterkerefokuspå areali
fylkesplanleggingen.Dennye fylkesplanenvil derfori tilleggtil målområdene
inneholdeet egetkapittelomregionalearealpolitiskeretningslinjer.

Regionaleplanerskal,jf pb1§ 8-1,ha et handlingsprogramsomskalrullereshvert
år.Handlingsprogrammettil fylkesplanfor Tromsvil avløsedagens4-årige
strategiskeRUP,og utarbeidessamtidigmedfylkesplanfor Troms2014-2025.
Fylkesplanfor Troms2014-2025vil bli sendtpå høringi perioden21.november
2013—10.januar 2014.Fylkesrådetog Fylkestingetskalbehandlefylkesplaneni
møtermars2014.

Vurdering: 

For at viktigesakerog satsingeri Nord-Tromsskalbli synligeer det viktigat
Nord-Tromser aktivei høringsrundenfor Fylkesplanfor Troms2014-2025.
Høringsperiodener satt fra 21.11.13—10.01.14.I denneperiodenhar ikke
regionrådetmøter.Arbeidsutvalgethar derforlagetet forslagtil vedtaksom
ivaretaren felleshøringsuttalelsefraNord-Tromsinnenhøringsfristen.
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Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd gir arbeidsutvalget mandat til å utarbeide forslag til
uttalelse til Fylkesplan for Troms 2014-2025, som sendes styret til godkjenning
før uttalelsen oversendes fylkeskommunen.

Nedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak27/13 Høringregionaltransportplanfor Troms2014-2023
Saksdokumenter:

Høringsbrev fra Troms fylkeskommune datert 26.09.2013
Tidligere uttalelser fra Nord-Troms Regionråd;

Uttalelse til vedlikeholdsprogram for fylkesveg 2011-2014
Høringsinnspill fylkesvegplan for Troms 2010-2019 med 4-årig
handlingsprogram 2010-2013

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Samferdsels- og miljøetaten i fylkeskommunen har sendt regional transportplan
for Troms —mål og strategier på høring. Høringsfrist for strategidelen er satt til
6.november 2013.

Det legges opp til egne høringsseminar for innspill til handlingsdelen (november
2013), som også vil bli sendt på en kort høring i januar 2014, med behandling i
fylkestinget mars 2014. Det legges opp til å utarbeide følgende handlingsplaner:

Handlingsplan for Fylkesvegnettet og ferge
Handlingsplan for Kollektivtransport

Mål og strategier: 

Fylkesplanen for Troms angir målsetninger og strategier for effektiv og trygg
samferdsel i Troms. Hovedmål for kommunikasjon og infrastruktur i gjeldende
Fylkesplan videreføres:
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.

Utviklingen av infrastruktur skal planlegges og utvikles etter fire hensyn:
Fremkommelighet: Bedret fremkommelighet for alle brukere i hele
transportsystemet.
Effektivitet: økt effektivitet i transportsystemet.
Miljø: Mer miljøvennlig transport i hele fylket.
Trafikksikkerhet: økt trafikksikkerhet i hele fylket.
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For å utvikle et rasjonelt og effektivt transportnett er det viktig å differensiere
transportsystemet etter funksjon og egenskaper. Vi skiller mellom overordnede
korridorer mellom regioner og landegrenser, og regionalt transportnett som
besørger kommunikasjoner og transport mellom regionsenter og knutepunkt, og ut
til overordnet korridorer.

Regional utvikling er et av hovedmålene for transportpolitikken. Samferdsel er en
viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse. Dette
stiller krav til en variert satsning og en differensiert transportpolitikk der de ulike
delene av transportsektoren sees i sammenheng og der en legger vekt på en
sterkere differensiering mellom by og land.

For å nå målene er det viktig å arbeide etter hovedstrategier med et helhetlig blikk
på hele samferdselssektoren. Følgende hovedstrategier gjelder for Troms:

Arbeide for å øke de økonomiske rammene for transportnettet i Troms.
Det understrekes et spesielt behov for økte rammer i forhold til det store
etterslepet på veginfrastruktur og behovet for økte rammer for å
opprettholde og utvikle kollektivtilbudet.
Sikre vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnettet slik at
vegkapitalen ikke forringes.
Utarbeide langsiktige strategier med fokus på helhetsvurderinger og
samordning av vegsektoren og kollektivtransport. Det vil gi en optimal
fordeling av ressurser mellom veg og kollektivtrafikk.
Hensynet til sikker, forutsigbar og effektiv kommunikasjon mellom bo-
og arbeidsmarkedsregioner skal vektlegges.
Behovet for investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra det
som blir de endelige økonomiske rammer, samt behovene innenfor drift
og vedlikehold av eksisterende vegnett og drift av fylkets
kollektivtransport.

Forslag til uttalelse som presenteres er basert på tidligere uttalelser fra
regionrådet.

Forslagtil uttalelsefra Nord-TromsRegionrådmedendringergjorti møtet: 
Nord-TromsRegionrådslutterseg til de målog hovedstrategiersomer
foreslåtti Regionaltransportplanfor Troms2014-2023.Nord-Troms
Regionrådvil særligsettefokuspå:

Næringsperspektivet.Nord-Tromser en regionmedstoreavstander
og spredtbosetting.Vi er en regionrik på naturressurser,og dettehar
værtdet viktigstegrunnlagetfor næringsvirksomhet.I Nord-Troms
ser vi framtidsmuligheteneinnenmatproduksjon,natur-og
kulturbasertturismeog videreutviklingav industrimiljøene.Alle
dissesatsingenehenvenderseg til markederutenforvårregion—både
nasjonaleog internasjonalemarkeder.En av de viktigste
forutsetningenefor å lykkeser en god,stabilog sikkerinfrastruktur.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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Pendlingsperspektivet.Hervil vi spesielttrekkeframvåreeleversom
dagpendlertil videregåendeskoleri regionen.Det er særdelesviktig
at ungdommenekan bo hjemmeså lengesom mulig.Hybeltilværelsen
for 16-åringenekan væremegetutfordrende,og i verstefall endemed
frafall.
Kollektivtransporten.Det er viktigat manser kollektivtransporteni
et helhetsperspektivsomomfatterbådetrafikkenpå landog sjø.
Infrastruktursomen viktigforutsetningfor den regionale
utviklingen.

Nedtak: forslagtil uttalelseble enstemmigbifalt.

Sak28/13 Høringsuttalelse«lovfestingav medvirkningsordningfor ungdom»
Saksdokumenter:

Fra Kommunal-og regionaldepartementet:lovfestingav
medvirkningsordningfor ungdom
Uttalelsefra Nord-TromsUngdomsrådog Regionrådtil NOU2011:20
«ungdom,maktog medvirkning»

Saksbehandler:LisaM. P. Solbakken,regionalungdomskonsulentRUST

Forslag til uttalelse fra RUST: 

Nord-TromsUngdomsrådog Nord-TromsRegionrådønskerå berømme
regjeringenfor lovforslagetsomskalivaretaogsåungeunderstemmerettsalder
innflytelsei politikkog samfunnslivi kommunalog fylkeskommunalforvaltning.
Lovendringenvil bedresikrebarnog ungesrett til medvirkningjf. FNs
barnekonvensjonartikkel12.

Bakgrunn/behandling
I innspillsrundentil NOU2011:20,uttrykteet samletNord-Tromsungdomsråd,
fagrådog Nord-Tromsregionrådat lovfestingav ungdomsråder særdelesviktig.
Lovfestingav ungdomsrådble ogsåfremmetsom sak og vedtattunder
UngdommensStorting2013,hvorogsårepresentantenfra Nord-Troms
ungdomsråd(RUST)gav sin stemmefor forslaget.

Løsningerfor nytt regelverk
Når det gjelderformuleringeni forslagettil "medvirkningsordningfor ungdom"
så er vi bekymretfor at ordlydenblir for utydelig.Vi menerat detbør være
lovfestingav ungdomsrådsomet organi kommunalforvaltningslikogsåEldreråd
og Rådfor personermednedsattfunksjonsevneer definert.I kommunermed
andreordningerfor ungdomsmedvirkning,kan ungdomsrådværeen forsterking
og et supplement.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Org.nr 979 470 452

E-post: regionrad@halti.no

Wdmuotua./
Stnrflerd ICAriord SMervey Nordrel. K1.11311gell

Side 73



Nord-Troms Regionråd DA
Gåhuotiot/

brogni StrA-(jerd KMjurd S'Isjervey Nordrei.1 kymiongen

24)1,,q7

Vi vil derfor tilråde skissert alternativ b, med egen særlov om særlige
medvirkningsordninger i kommuner og fylkeskommuner, der en på kommunalt
nivå i tillegg til eksisterende ordninger lovfester ungdomsråd.

Viktighetenav lovfestingav ungdomsråd
Ungdomsråd som lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner vil i større
grad enn tidligere bidra til innflytelse og medvirkning i politikk og samfunnsliv
for ungdom i hele landet. Det er i dag mange kommuner i landet som selv har sett
behovet og den positive virkningen av et slikt organ. Ved denne lovendringen vil
en sikre unges medvirkning også i kommuner der det ikke allerede er etablert,
samt bidra til at dette ikke er en "saneringspost" ved omstillingsbehov i
kommunal og fylkeskommunal sektor av økonomisk art. Ut fra våre erfaringer i
Nord-Troms er god forankring av ungdomsrådet administrativt i kommunene en
av suksessfaktorene og avgjørende for at ungdomsrådet skal ha reel innflytelse.

Skisserteproblemstillinger
Alle kommunale ungdomsråd og Nord-Troms ungdomsråd har egne
retningslinjer, med lokale tilpasninger. De inneholder samtidig noen like
rettigheter som også bør inngå i nasjonale retningslinjer;

Rettigheter/beslutningsmyndighet 

Alle ungdomsrådene i Nord-Troms har i sine retningslinjer møte, tale og
forslagsrett i kommunestyret og alle kommunale organ til enhver tid. Denne
rettigheten kan ikke sidestilles med "ordnært valgte representanter" da de ikke har
vedtaksrett. Mange kommuner i Nord-Troms praktiserer "fadderordninger" der
ungdornmene som møter i kommunale utvalg, har noen politikere som støtter og
veileder ungdommene.
Vi har svært positive erfaringer med at ungdommer under stemmerettsalder har
mulighet til reel innflytelse/medvirkning i utformingen av lokalsamfunnene. Saker
som tas opp av ungdomsrådsrepresentanter i kommunale råd og utvalg skal være
forankret i ungdomsrådet. Ungdomsrådene i Nord-Troms behandler også
egeninitierte saker og har som regel avsatte midler til egne tiltak.

Saker av særlig interesse 

Her vises til andre kommunale råd som har uttalelsesrett i saker av særlig interesse
for gruppen. Når det gjelder ungdomsråd, så har ungdomsrådene i Nord-Troms
hatt rett til å uttale seg i saker de har særlig interesse for. "Ungdom er fremtiden,
men også nåtiden". Det vil si at de fleste saker vil vedrøre ungdom. Det er da
viktig at ungdom selv definerer hvilke saker som er aktuelle å ta opp til
behandling i rådet. Dette løyser vi oftest med dialog mellom
ungdomsrådssekretær (fra administrasjon) og ungdomsrådsleder.

Aktuellespørsmål

Sterkere posisjon og status i kommunale saksgang enn dagens medvirkningorgan?

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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Et hvert kommunalt råd sine rettigheter må tilpasses målsettingen for rådet. Vi
mener de tre gjeldende råd ikke kan sammenlignes direkte. De ulike råd må gis
ulike rettigheter som ivaretar målsettingen med hvert av rådene.

Skallovfestingav medvirkningsordningfor ungdomleggeopptil at disse
tilleggesformellbeslutningsmyndighet?Ogbør de ha forslags-og innstillingsrett?
Ungdomsråd bør ha formell beslutningsmyndighet innenfor rammen av sine
budsj ett.
Vi mener de bør ha møte, tale innstilling - og forslagsrett i kommunestyrer og
andre kommunale utvalg.

Utvelgelseskriterier

Vi mener det bør være kriterier som sikrer kjønnsrepresentasjon og geografisk
spredning. Det bør være demokratiske valg i arena der ungdom befinner seg som
skoler, fritidsklubber eller lignende. Ved et demokratisk valg, er ikke
ungdommens sosiale bakgrunn vesentlig. Vi ser det viktig at ungdommer som
ønsker det får muligheten, og at de som påtar seg slike verv er motivert. Vi har
sett det som vesentlig at ungdomsrådsmedlemmer får opplæring i sin rolle som
ungdomsrådsrepresentant. Nord-Troms Regionråd arrangerer hvert år i regi av
ungdomssatsingen RUST felles skolering av alle seks ungdomsrådene i Nord-
Troms. Dette for å skape engasjement og nettverk, gjøre ungdommen trygge på
seg selv og sin rolle, samt opplæring i det kommunale system og møteskikk.

Må ungdommenbo i den aktuellekommuneneller fylkeskommunen?

I distriktskommuner må ungdom ofte flytte hjemmefra for å gå på videregående
skole i en alder av 15-16 år. Vi mener at ungdomsrådene bør ha en bred
representasjon av ungdom og ikke ekskludere borteboende elever. Ungdommene
bør være folkeregistrert i kommunen for å kunne påta seg et slikt verv.

Vedtak: forslagtil uttalelsefra Nord-TromsUngdomsråd/RUSTble enstemmigbifalt
medendringav setningenunder«aktuellespørsmål»,setningenerstattes
med;vi menerde børha møte,tale og forslagsretti kommunestyrerog andre
kommunaleutvalg.

Sak29/13 Strategierfor Nord-TromsStucliesenter- høring
Saksdokumenter:

o Drøftingsdokument Strategier og tiltak 2014-18 Nord-Troms Studiesenter

Saksbehandler: Lisbeth Holm, prosjektleder Nord-Troms Studiesenter

I forrige møte i Nord-Troms Regionråd (august 2013) var man enige om følgende
videre prosess for strategiarbeidet for studiesenteret:

«StatusNord-TromsStudiesenter—oppfølging av vedtatte strategier

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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Orientering om de 9 strategiske uffordringene 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 styringsgruppenløte

Januar 2013 vedtak i regionrådsmøte»

Styringsgruppa for Nord-Troms Studiesenter avholdt møte 7. oktober, hvor

forslag til strategier var hovedtema. Utkast til strategier med styringsgruppas

innspill vedlegges.

Regionrådet bes drøfte vedlagte utkast til strategidokument og oversende sine

styringssignaler til styringsgruppa. Styringsgruppa ferdigstiller dokumentet slik at

det kan behandles i regionrådets januarmøte.

Forslagtil vedtakfremmeti møte:


Nord-TromsRegionråder enigeomfølgende:
Innspillgitt i møtetas tilbaketil styringsgruppafor Nord-Troms
Studiesenterog innarbeidesi den videreutformingenav
strategidokumentet.Strategierog tiltak2014-18for Nord-Troms
Studiesentervedtaspå regionrådsmøtei januar2014.
Notatvedrørendebevilgningerpå Statsbudsjettetfor 2014oversendes
Kirke-,utdannings-og forskningskomiteenpå Stortinget,
Tromsbenkenog fylkesrådeti Troms.

Vedtak: forslagtil vedtakfremmeti møteble enstbifalt.

Sak31/13 Budsjett2014
Saksdokumenter: Forslag til budsjett 2014

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Budsjettet omfatter:
Drift av sekretariatet
Drift av Ungdomssatsingen RUST
Driftstilskudd Nord-Troms Studiesenter

Budsjettforutsetninger:
Sekretariat:100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale
myndigheter), samme ramme som 2013 justert med 3% økning. Det er i
forslaget satt av egen post til informasjon —opprettelse av hjemmeside —
omlegging av arkivsystem i 2014 med kr 50.000,-. I tillegg foreslås innkjøp av
nettbrett og mobiltelefon til daglig leder med kr 10.000,-.
Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
I 2013 vedtok regionrådet retningslinjer for opprettelse av
mastergradsstipender. Avsetning av midler til stipend skulle i følge vedtaket
behandles ved budsjettbehandling i regionrådet for 2014. Det foreslås å sette av
kr 40.000 i 2014.
Ungdomssatsing:50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post
avsatt til tiltak) —samme budsjettramme som de 3 foregående år, justert med 3
% økning.
Studiesenteret:Det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for
2014. Nord-Troms Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift
fra Troms fylkeskommune. Det er lagt inn kr 500.000,- i økonomiplanen for
fylkeskommunen til Nord-Troms Studiesenter for 2014. For å matche
driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på
studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene for 2014 på til sammen
kr 500.000,- (samme som 2013).

Forslagtil vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett
og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2014 etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Vedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak32/13 Møteplan2014
Saksdokumenter: forslag til møteplan 2014

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Det legges opp til møte i styret og rådmannsutvalget regionrådet ca annenhver
måned. Arbeidsutvalget møtes mellom styremøtene.

Forslagtil vedtak:

Forslag til møteplan for regionrådet 2014 godkjennes, med endring av
representantskapsmøte til 13.05.14..

Vedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Cavuolua/
Storflord KSfjørd Slsjervoy Nordreim Wrilangen

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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Sak 33/13 Forslag til kandidater - sykehusapotekets styre
Saksdokumenter:Brevtil kommunenefra HelseNord

Følgendehenvendelseer sendtkommunenefra HelseNord:

«Forslag på folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF
2014 -2016.
De nåværende styrene for helseforetakene ble oppnevnt iforetaksmøter i 2012,
med en funksjonstid på to år. Det skal nå oppnevnes nye styrer for helseforetakene
i mars/april 2014. Vi vil med dette be Sametinget, kommunene i Nord-Norge,
Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune om forslag på kandidater til styret
for Sykehusapotek Nord HF blant nåværende eller tidligere folkevalgte. Forslaget
skal sendes Helse Nord RHF innen 1. februar 2014.

Styrenes rolle og sammensetning
Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret.
Helseforetaksloven og forarbeider til denne setter rammer for styrenes
ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og omfatter
både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar for at de
helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til
disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave
er å ivareta eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse
i virksomheten.»

Styretslederi regionrådetforeslårat Nord-Tromskommunenei felleskapforeslår
kandidatertil styrei sykehusapotekNordHF, etter sammemodellsom
oppnevningav representanteri KomRevNord.

Forslagtil kandidaterfremmesi møtet.

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Nord-Tromskommuneneved Nord-TromsRegionrådforeslårfølgendekandidater
til styrei sykehusapotekNord1-1F:
ordførerSølviJensen,Lyngen

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

Sak 34/13 Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i styret
Saksdokumenter:selskapsavtaleNord-TromsRegionrådDA

I henholdtil vedtektenesparagraf3 om organiseringvedrørerfølgendeavsnitt
valgav rådsordførerog nestleder;

"NTRR skal ha et hovedstyre bestående av de seks ordførerne.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til hovedstyret.
Hovedstyret velger selv styreleder og nestleder for 2 år om gangen, ordinært
første gang i 1999. Styreledervervet innebærer funksjon som rådsordfører."

Vervene som leder/rådsordfører og nesteleder i styret går på omgang mellom
kommunene. Siden etableringen av regionrådet har vervene hatt følgende
rullering:

ÅR: STYRELEDER/RÅDSORDFØRER: NESTLEDER:
1997 Roy Waage, Skjervøy Hans Strandvoll, Storfjord
1999 Hans Strandvoll, Storfjord Odd Solberg, Lyngen
2001 Odd Solberg, Lyngen Harald Olsen, Kvænangen
2003 Harald Olsen, Kvænangen John Karlsen, Nordreisa
2005 John Karlsen, Nordreisa Bjørn Inge Mo, Kåfjord
2007 Bjørn Inge Mo, Kåfjord Roy Waage, Skjervøy
2009 Roy Waage, Skjervøy John Helland, Kvænangen
2011 Sigmund Steinnes, Storfj ord Jan Helge Jensen,

Kvænangen

Forslagtil vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd velger for perioden 2013-2015:
Som rådsordfører/styreleder: ordfører Jan Helge Jensen, Kvænangen
Som nestleder i styret: ordfører Sølvi Jensen, Lyngen

Nedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak35/13 Valgav lederog nestlederi rådmannsutvalget

Saken presenteres og legges fram av rådmannsutvalget.

Forslagfremmeti møteav rådmannsutvalget:

Som leder av rådmannsutvalget velges Ellen-Beate Lundberg, Storfjord. Som
nestleder velges Leif Lintho, Lyngen.

Vedtak: forslagtil vedtakfremmeti møteble enstemmigbifalt.

Sak36/13 Henvendelsefra Nord-TromsTaxiBA (tilleggssak)
Saksdokumenter: brev fra Nord-Troms Taxi BA datert 24.10.13

Forslagtil vedtakfremmeti møte:

Rådsordfører utformer forslag til uttalelse som sendes styret for godkjenning før
uttalelsen oversendes UNN.

Vedtak: forslagtil vedtakfremmeti møteble enstemmigbifalt.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
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Diskusjonssaker:

Drift av Nord-Troms Museum. Fra Nord-Troms Museum møter daglig leder Nina
Einevoll og styreleder Elin Kaasen

Orienteringssaker:
(fellesmøte ordførere, rådmenn og omdømmeprosjektet)

Orientering om prosjektet «Rom for kultur» ved prosjektleder Anne Mette Sætra og
representant for fylkesråden, Troms fylkeskommune

Oppfølgingssaker:
(fellesmøte ordførere, rådmenn og omdømmeprosjektet)

Omdømmeprosjektet Nord-Troms —felles møte med prosjektgruppa «hva vil vi at
Nord-Troms skal være kjent for?». Presentasjon av funn ved Kåre Stig Nøstdal fra
Tibe PR —drøfting. Fra møte: saken følges opp gjennom Omdømmeprosjektet.
Møte med det nye rektoratet ved Universitetet i Tromsø —et felles initiativ fra Nord-
Troms Regionråd/Studiesenter og Midt-Troms Regionråd/Studiesenteret Finnsnes.
Orientering fra møte 23.09.13. Oppfølging gjennom eget møte i Nord-Troms —innspill
til tema og opplegg. Fra møte: viktig å ta utgangspunkt i samarbeidsavtalen med UiT
som utgangspunkt for møte.
Status - Sykestuesenger Nord-Troms. Fra møte: finansiering på plass ref brev fra
UNN i oktober. Arbeidet bør følges opp gjennom et eget møte/arbeidsgruppe fra de 4
kommunene som er berørt for å se på situasjonen etter 2015.
Strekningsstrategi Nord-Troms. Fra møte: Jan Helge Jensen og Bjørn Inge Mo møter
på arbeidsgruppemøte i Tromsø 7. november 2013.
Status «hybelprosjektet» - et samarbeid mellom Nord-Troms og Tromsøregionen.
Orientering ved Berit Fjellberg. Fra møte: orientering fra møte med Troms
fylkeskommune 24.10.13. Fylkeskommunen skal utarbeide en statistisk beskrivelse av
borteboermønsteret i Troms. Situasjonen for hybelboerne vil også være tema for møte
i rektorkollegiet når oppdatert kunnskapsgrunnlag foreligger. Fylkeskommunen vil
vurdere eventuell prosjektdeltakelse når kunnskapsgrunnlaget er oppdatert og
prosjektbeskrivelse foreligger.
Utredning av økonomiske konsekvenser ved samlokalisering av tjenester ved
rådmannsutvalget (oppfølging av vedtak møte i august: «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. » Fra møte: saken utsettes
til neste møte.
Forbedring av informasjonsarbeidet i kommunene —innspill fra Omdømmeprosjektet
ved Beate Brostrøm og Maria Figenschau. Presentasjonen gitt i møtet er vedlagt
utskriften.
Sakertil oppfølgingfra oppstartsseminar«nærings-og utviklingsplanfor Nord-

Str,r(inrd
Glivuutuut
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Troms» - kobling til planverk på lokalt nivå og Nord-Tromsnivå. Fra strategi til
handlingsplan —hvordan kommer vi dit? Saken følges opp i neste møte.

Nløtet hevet kl 1500

Pett protokollutskrift bevitnes
29.10.2013

Berit Fjellberg/Lisbeth Holm
Referent

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Org.nr 979 470 452
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Regionalnettportal

Tiltaki omdømmeprosjektet.

MÅL:

Rekrutteringskanal
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Kommuneloven§4

§ 4 Informasjon om kommunens og
fylkeskommunens virksomhet
Kommunerog fylkeskommunerskaldrive
aktivinformasjonom sin virksomhet.
Forholdeneskalleggesbestmuligtilrette
foroffentliginnsyni den kommunaleog
fylkeskommunaleforvaltning.
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Kommunenskanaler

Servicetorg/arkiv.Direkteoppmøte.
Telefon.Direktehenvendelser.
Nyhetsiefser;Mangfolderen,
Kvænangstikka,Nasjonalparkmagasinet,
Kåfjordnytt
Hjemmeside
Sosialemedier
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Hvorforhar vi en hjemmeside

Oss
Aktivinformasjon

- Systematiserte
tjenestebeskrivelser

- Off. loven
Møteplaner,dok
Nyhetskanal
Postlister

BRUKER
- 97 % av alle

nordmenn
- De flesteforetrekker

informasjonpå nett
(18-54 år)

- Apentdøgnetrundt
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I dag er
internettdet

stedetder folk
flestforventer

å finne
informasjon
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Funn

Hjemmesidenevåre hartildelsutdatert
informasjon
Enkelteviktigetjenestebeskrivelser
mangler
Ansattehar ikkefølelseav at
informasjonspliktenangårdem
"Mentalsperre"hosansattei kommunen
på brukav vårt publiseringsverktøy.
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(yænangen meny under
"Barn og

familie". R ativt lett å

en må

orientere seg ut fra

venstremeny.

Har OK informasjon, men

krever flere klikk. Noen

nyhetsartikler innimellom (ledig

stilling).

Ikke direktelenker til skjema.

Bilder?
Har kart.

Relativt lett å finne.

Mye informasjon tilgjengelig.

Krever mange klikk (kan vurdere samleside med all informasjon).

Pluss for kart.

Henviser til lenker i stedet for å legge inn lenker.

Yordreisa

>kjeryøy

I venstremeny under

"Barn og

unge". Relativt lett å

finne, men må

orientere seg ut fra

venstremeny.

I venstremeny under

"Kultur og

undervisning". Relativt

lett å finne, men må

orientere seg ut fra

venstremeny.

"SkoleWeb", langt nede

•å sida.

God informasjon.

Direktelenker til skjema.

Mangler kart.

Mangler bilder.

En del informasjon, men kunne

med fordel vært mer

utfyllende. Må klikke seg inn på

den enkelte barnehage.
Mangler kart.

Mangler bilder.

Ingen samelside med felles

informasjon om barnehagene i

kommunen, man må klikke seg

inn på den enkelte barnehage.

Disse sidene er ikke
ferdige/oppdaterte.

God og relevant informasjon som er relativt lett å finne.

Kan redusere et klikk med enkel redigering.

Relativt lett å finne.

Bør fylle inn mer informasjon på ei samleside, med lenkehenvisninger til alle
barnehagene på samr3~'."

Pluss for skjema, metfl hvorfor ikke elektronisk?

Minus for kart og

Vanskelig å finne, SkoleWeb er ikke intuitivt når man leter etter barnehage.

Ingen informasjon.

(åfjord

.yngen Direktevalg på

førstesida. Meget lett å

finne.

Har OK informasjon, men

krever flere klikk. Noen

nyhetsartikler innimellom (flere

om vedtekter).
Mangler kart.

Mangler bilder.

Lett å finne.

Pluss for lenke til skjema.

or kart o 13.

sjon på ei samleside.

Relativt lett å finne.

ormasjon.

Pluss for kart og bilder.

Relevant og kortfattet
informasjon på ei samleside,

utfyllende informasjon også

tilgjengelig.

Direktelenker til skjema.

Bilder og kart.

Påvenstremeny under

"Oppvekst". Relativt

lett å finne.
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Status på hjemmesidene

Barnehage SkoleKulturskole
Voksen-



opplæring
Næring

Kvænangen

Kåfjord

Lyngen

Nordreisa

Skjervøy

Storfjord

1111ffilligliallgiallic

Grønt nivå = informasjonen er vurdert / blir ivaretatt 
Gult nivå = kommunen mangler kompetanse til å ivareta informasjonen
Rødt nivå = kommunen avsetter ikke tid til å ivareta informasjonen 


111111.01111111111101C

? Foreløpig svar uten avkryssing
X Ikke besvart
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Kommunetesten2013

Internett
Informasjonog hjelppå flere sektorer
2 minutter,finnerikkedet de leteretter -0 poeng

Telefon
Ringt2 samtalerpå to sektorer
Manglendesvar 0 poeng

E-post
3 ulikee-poster
Svartidover 10 virkedager-0 poeng
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tz
Jobb smart bruk nett!

Den enkeltevirksomhetsledermå få og ta ansvar
forgodog riktiginformasjonom sinetjenesterpå
netttilpassetbrukerne
Nettsidenemå ha en struktursomgjørdet
lettå finneframtilden informasjonenman
trenger

Det må innføresrutinerforjevnlige
gjennomgangerav informasjonenfor å sikreat
den er oppdatert,minimumen gang per år.
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Forsiagtil organisering

Redaksjon;
Lokal

webgruppe

Redaksjon;
Næringsgruppa

Infoansvarlig; Lokal
Tjenesteleder — kampanjegruppe
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MØTEPLAN 2014

MØTE: DAG: DATO: STED:

STYREMØTE TIRSDAG 28.01.2014 NORDREISA

RÅDMANNSMØTE




STYREMØTE TIRSDAG 25.03.2014 KÅFJORD

RÅDMANNSMØTE




REPRESENTANTSKAP/ TIRSDAG 13.05.2014 KVÆNANGEN

RÅDSFORSAMLING





STYREMØTE TIRSDAG 24.06.2014 STORFJORD

RÅDMANNSMØTE





STYREMØTE TIRSDAG 02.09.2014 LYNGEN

RÅDMANNSMØTE





STYREMØTE TIRSDAG 28.10.2014 SKJERVØY

RADMANNSMØTE





MØTE I ARBEIDSUTVALGET




07.01.2014 Møtested avtales/
(Rådsordfører, leder
rådmannsutvalget og
sekretariatsleder)




25.02.2014

27.05.2014

LYD-BILDE




12.08.2014





30.09.2014




Vedtatt på styremøte 29.10.13
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Post Nordreisa

Fra: Holsboe, Line Arnesen [Line.Arnesen@fagforbundet.no]
Sendt: 31. oktober 2013 09:45
Til: post@balsfjord.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;

postmottak@berg.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no;
postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
postmottak@ibestad.kommune.no; Post Kafjord;
postmottak@karlsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; Post
Kvænangen; postmottak@lavangen.kommune.no;
postmottak@lenvik.kommune.no; Post Lyngen; postmottak@malselv.kommune.no;
Post Nordreisa; postmottak@salangen.kommune.no;
post@skaniand.kommune.no; Post Skjervoy; postmottak@sorreisa.kommune.no;
postmottak@torsken.kommune.no; Post Storfjord;
postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@tromso.kommune.no

Emne: Uttalelse vedtatt på Fagforbundet Troms sitt representantskapsmøte
Vedlegg: er vi tøffe nok.docx

Fagforb undet Troms avholdt representantskapsmøte 22. —23. oktober hvor følgende uttalelse ble vedtatt:

1. Er vi tøffe nok

Det ble videre vedtatt at uttalelsen skulle sendes kommunestyrene i Troms.

Uttalelsen følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Fagforloundet Troms

Line Ar nesen Holsbøe

Tif 77 66 23 06

e-mail: line.arnesen@fagforbundet.no

httpiftroms.fagforbundet.no 


tiaen
dag.!

11-41111KiFT
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UTTALELSE FRA REPRESENTANTSKAPET I FAGFORBUNDET TROMS 22.-23.10.2013

ER VI TØFFE NOK?

Som tillitsvalgte i Fagforbundet har vi tatt ett standpunkt til hva slags politikk vi ønsker i arbeidslivet.

Vi bryr oss om arbeidslivet og dets innhold.

Nå har vi fått en regjering som på flere områder er uenig med vår arbeidslivspolitikk, og vi må ta inn

over oss hvilke konsekvenser disse endringene kan komme til å få for våre medlemmer og alle

yrkesaktive, også når det gjelder helse-, miljø og sikkerhet.

Nå handler vår kamp om å beholde rettigheter som er opparbeidet over mange år og er nedfelt i

arbeidsmiljøloven. Samarbeidserklæringen mellom de 4 borgerlige partiene og

regjeringsplattformen til den nye regjeringen inneholder eksempelvis forslag om lengre

normalarbeidsdag og flere midlertidige ansettelser.

Vi mener at New public management som metode underslår verdien av fagkompetanse og legger

opp til at den som har det billigste og angivelig beste anbudet er den som får levere tjenesten.

Vi ønsker ikke å leke stolleken med arbeidslivet vårt. Det er de som utfører jobben som vet hva den

innebærer og hva som kreves for at arbeidet skal utføres på en bra måte. Fordi man ikke bruker

fagfolk i anskaffelsesprosessene risikerer vi at tjenesten som leveres ikke dekker det faktiske

behovet.

Det finnes flere eksempler i Troms på anbudsprosesser der akseptert tilbud har store mangler. Det er

nok å nevne hurtigbåter og busser så vet alle hva vi snakker om. Manglene avdekkes først når driften

iverksettes, og prosessene lar seg ikke reversere før anbudsperioden er utløpt.

En konsekvens av manglende inkludering av fagfolk i anskaffelsesprosessene gir seg ikke bare utslag i

mangler ved produktet eller tjenesten som skal leveres til innbyggerne, men også i arbeidshverdagen

til våre medlemmer. Fagforbundet er av den oppfatning at man gjennom involvering av ansatte,

tillitsvalgte og verneombud som oftest kommer frem til gode løsninger —både for innbyggerne og de

som utfører tjenestene.

Representantskapet i Fagforbundet Troms krever at New Public Management som styringsprinsipp

avskaffes, og at fagfolk tas med i anskaffelsesprosesser.

Vi tar kampen og VI ER TØFFE NOK.

Sendes til: Lokalaviser i fylket, Fagbladet, kommunestyrene, medlemmene via nettsidene.
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

HELSE • • • NORD•

Nordreisa Kommune

Postboks 174
9156 STORSLETT
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Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato:
2012/684-16 Bjørn Engum, 24.10.2013

Vedrørende sykestuesenger Nord-Troms

Det vises til brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) datert 16. april 2012 vedrørende
melding om opphør av driftstilskudd til sykestuesenger samt brev til Nord-Troms regionråd
datert 9. oktober 2012. Videre vises til brev fra Nord-Troms Regionråd, senest 26. august 2013.

Det har pågått dialog mellom kommunene i Nord-Troms, Helse Nord RHF og Helse og
omsorgsdepartementet (HOD) for å finne en løsning hvor kommunene i Nord-Troms kommer
inn under samme finansieringsordning som sykestuene i Finnmark. I brev datert 23. oktober
2013 fra Helse Nord RHF til UNN (vedlagt) foreslås et tilskudd til hver sykestueplass i Nord-
Troms på 456.000 kroner årlig frem til 1. januar 2016 og et tilsvarende beløp fra UNN. Det er
avklart med Helse Nord RHF at økonomisk støtte som utbetales til drift av kommunale ø-
hjelpsenger blir trukket fra tilskuddet fra UNN. Det økonomiske regnestykket for kommunene i
Nord-Troms blir da slik:

Kommune Antall
senger

Fra Helse
Nord

Ø-hjelp
senger




Fra UNN Samlet årlig tilskudd for
sykestue- og ø-hjelpsenger

Nordreisa 4 1 824 000 548 500 1 275 500 3 648 000
Skjervøy 3 1 368 000 322 000 1 046 000 2 736 000
Kåfjord 1




456 000 274 500




181 500




912 000
Kvænangen 1




456 000 166 000




290 000




912 000

UNN vil sterkt anbefale at ø-hjelpsengene over tid samles i ett senter i Nord-Troms for å kunne
opprettholde et robust fagrniljø og helsetilbud. Dette er også tråd med anbefalinger fra OSO.

Med vennlig hilsen

(//0,--Tor Ingebrigtsen
Adm. direktør

Bjørn Engum
Senterleder

Kopi: Helse Nord RHF
Nord-Troms Regionråd DA, v. Berit Fjellberg
Økonomisjefen, UNN

Postadresse: Avdeling: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Telefon: 07766
UNN HF Besøksadr.: Internett: www.unn.no

Fakturaadr: UNN HF, c/o Fakturarnottak, Postboks 4220, Vika, 8608 Mo i Rana E-post: post@unn.no
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•

UniversitetssykehusetNord-NorgeHF

Deresref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato:
2011/120-4/011 Oddvar Larsen, 75 51 29 31 Bodø,23.10.2013

Sykestuenei Nord-Troms-finansiering

Det vises til kopi av brev av 21.2.3013 fra Helse Nord RHF til Nord-Troms Regionråd vedrørende finansiering av
sykestuene.

Helse Nord RHF har i forslag til budsjett 2014 foreslått et beløp på kr 456000,- pr. plass til delfinansiering av plasser i
sykestuene i Nord-Troms. Grunnlaget er i 2013 9 plasser. Tilskuddet gis under forutsetning av at UNN HF bevilger
tilsvarende beløp.

Tilskuddet er tidsbegrenset til 1.1.2016, som er første fase i gjennomføring av samhandlingsreformen. UNN 11Fkan
inngå avtale med kommunene i Nord-Troms frem til dette tidspunktet. Det forutsettes at avtalen evalueres og
reforhandles før utløpet av 2015.

Ny samarbeidsavtale fra og med 2016 må sees i sammenheng med hvilke faglige, organisatoriske og økonomiske
forutsetninger som foreligger på dette tidspunktet.

Det tas forbehold om styrets behandling av budsjettet i møte 30. oktober 2013.

Med ennlig hilsen

Lars Vorland

Adm. Direktør Leder samhandlingog beredskap

Helse Nord RHF
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: 75 51 29 00 E-post: postmottak© helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Intemett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752
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Nordreisa 
kommune 
            

Arkivsaknr:       2012/2441-46 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 19.11.2013 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/13 Nordreisa formannskap 28.11.2013 
53/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013 

 

Kvartalsrapport per 30. september 2013 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2013  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for de 3 første kvartalene i 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. 
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1.1 Sektor for administrasjon 

 
Oversikten for sektoren: 

1.1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik 
Totalt avvik sektor 1 15 314 914 16 247 916 -933 002 -1 280 752 
Driftsinntekter -7 665 778 -5 960 999 -1 704 779 -1 467 779 
Driftsutgifter 22 980 693 22 208 915 771 778 187 028 

• Lønn  12 271 658 12 207 443 64 215 64 215 
• Pensjon 1 673 450 1 590 037 83 413 83 413 
• Varer og tjenester 9 035 585 8 411 435 624 150 39 400 

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er: 

• På grunn av flere flyktninger og flere familiegjenforeninger er det kommet kroner 1,25 
mill mer i integreringstilskudd enn budsjettert. 

• Det er en merinntekt på refusjon sykepenger på kroner 220 000. 
 

 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 

• Lønn og pensjon:  
o Det er overforbruk på fast lønn og pensjon. Det skyldes at det i administrasjonen 

ikke er spart inn så mye som det var lagt inn i budsjettet. Innsparingen ligger på 
fellesutgifter personaltiltak og er ikke fordelt ut på enhetene. Så langt utgjør det 
ca kr 300 000. 

o Det er betalt ut mindre kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad enn 
budsjettert på i overkant av kroner 150 000. 
 

• Varer og tjenester: 
o Avviket skyldes i hovedsak at avsetning lønnsøkning ikke er fordelt ut. 
o Det er betalt ut til bedriftshelsetjenesten for hele året, men det er bare budsjett for 

første halvår så langt.  
o Samtidig er det ikke overført andre kommuner for felles tjenester og 

konsulenttjenester på kroner 350 000.  
o I tillegg har flyktningetjenesten betalt ut mer sosiale bidrag enn budsjettert på 

kroner 380 000. 
 

 
 
1.2 Sektor for levekår 
 
Oversikten for sektoren: 

1.2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik 
Totalt avvik sektor 2 67 532 941 67 873 354 -340 413 390 837 
Driftsinntekter -15 080 079 -9 494 464 -5 585 615 -5 366 865 
Driftsutgifter 82 613 019 77 367 818 5 245 201 5 757 701 

• Lønn 56 587 709 52 670 671 3 917 038 3 917 038 
• Pensjon 9 024 937 8 574 488 450 449 450 449 
• Varer og tjenester 17 000 373 16 122 659 877 714 1 390 214 

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
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De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er: 

• Det er refundert kroner 3 mill mer sykepenger og fødselspenger enn budsjettert. 
Dette må sees i sammenheng med overforbruket på lønn. 

• Voksenopplæringen har fått omtrent kroner 900 000 mer fra IMDI på grunn av 
bosetting av flere flyktninger. 

• Refusjon fra andre kommuner for barn plassert i fosterhjem i Nordreisa kommune 
utgjør kroner 320 000 mer enn budsjett. Denne posten må sees i sammenheng med 
det vi betaler til andre kommuner. 

• Barnevernet har fått tilskudd fra fylkesmannen til 2,6 ekstra stillinger i barnevernet. 
Denne budsjettposten er ikke budsjettert og utgjør kroner 925 000. 

• Det er kommet refusjoner fra andre kommuner til voksenopplæringen. Utgjør kroner 
220 000. 
 

 
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 og barnehagene, med unntak av Sonjatun barnehage 
har overforbruk på lønn. Dette må selvsagt sees i sammenheng med refusjon 
sykelønn og svangerskapspenger fra 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 mer og mer i 
balanse i forhold til kutt i 2013 frem mot årsskiftet. 

o Barnevernet har i overkant av kroner 320 000 i overforbruk på overtid, og 
dette skyldes flere større saker i år. 

o Som følge at stort vikarbruk er det også merforbruk på pensjon. 
 
 
• Varer og tjenester: 

o Vi har flere elever i andre kommuner som er omplassert av barnevernet. Her 
har vi også fått en regning tilbake til 2010 på et barn. Her har vi så langt et 
forbruk på kroner 1 mill over budsjett. Denne budsjettposten har økt i 
budsjettforslaget for 2014.  

o Overforbruk på kroner 470 000 på kjøp spesialundervisning. Dette er refusjon 
til de private skolene for spesialundervisning. Budsjettet for hele året er 
kroner 382 000, og det er ikke lagt inn økning i budsjettforslaget for 2014. 

o Skoleskyss har et overforbruk på kroner 450 000, og det er lagt inn økning i 
budsjettforslaget for 2014. 

o Flere andre småposter har til sammen et mindreforbruk på totalt kroner 
400 000. 
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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 3 100 102 190 96 811 293 3 290 897 3 290 897 
Driftsinntekter -17 978 960 -13 188 515 -4 790 445 -4 790 445 
Driftsutgifter 118 081 151 109 999 808 8 081 343 8 081 343 

• Lønn 76 400 812 70 340 101 6 060 711 6 060 711 
• Pensjon 13 017 710 13 649 487 -631 777 -631 777 
• Varer og tjenester 28 662 628 26 010 220 2 652 408 2 652 408 

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 3,63 mill på sykelønnsrefusjoner. 
• Merinntekt på egenandeler på ca kroner 1,44 mill. Deler av dette må sees i sammenheng 

med merforbruket på varer og tjenester.  
• Merinntekt på matpenger og andre salgsinntekter på kjøkkenet på kroner 120 000. 
• Refusjon fra andre kommuner for jordmortjeneste er fakturert for kroner 240 000 mer 

enn budsjett. 
• Det er ikke kommet refusjon fra staten til fysioterapi som antatt.  Dette utgjør kroner 

250 000. 
• Inntekter på private leger er budsjettert for høyt, og det mangler omtrent kroner 200 000. 
• Det er ført tilbake kroner 246 000 som var inntektsført for ressurskrevende tjenester i 

regnskapet for 2012. 
 
 
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 overforbruket har økt. Nå 

utgjør det kroner 2,6 mill.  
o Det er utstrakt bruk av overtid, spesielt på sykehjemmet, men også i 

hjemmesykepleien, på Fosseng og på Guleng, samt på sykestua/fødestua. Dette 
utgjør kroner 970 000. 

 
• Varer og tjenester: 

o Overføring av egenandeler til legene har et overforbruk på kroner 960 000. 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 542 000. Dette skyldes at beløpet vi 
betaler har økt gjennom året, og fordi vi i årets regnskap også har med desember 
2012. 

o NAV-sosial betaler ut mer i bidrag enn budsjettert. Utgjør så langt kroner 
580 000. 

o Driftsavtaler for leger og fysioterapeuter har overforbruk på omtrent kroner 
400 000. Overforbruket på fysioterapien skyldes avsluttet praksis i juni. 

o Det er også et generelt overforbruk på flere poster på omtrent kroner 200 000. 
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1.4 Utviklingsavdelingen 
 
Oversikten for avdelingen: 

1.4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik 
Totalt avvik sektor 4 9 690 036 8 841 468 848 568 848 568 
Driftsinntekter -3 865 990 -3 708 167 -157 823 -157 823 
Driftsutgifter 13 556 025 12 549 635 1 006 390 1 006 390 

• Lønn 7 818 286 6 580 993 1 237 293 1 237 293 
• Pensjon 1 511 611 1 389 434 122 177 122 177 
• Varer og tjenester 4 226 128 4 579 208 -353 080 -353 080 

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er: 

• Det har kommet kroner 320 000 mer i sykelønnsrefusjoner, men samtidig kommet 
mindre i refusjon fra staten, da spesielt refusjon for ungdomskontakten som ikke 
kommer i det hele tatt. 

 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 

• Lønn og pensjon: 
o Overforbruket på lønn skyldes bruk av flere ressurser enn budsjettert, og 

budsjetterte vakanser i 2013 på kroner 400 000. En del er ungdomskontakten som 
er belastet drift.  

 
• Varer og tjenester: 

o Det har blitt brukt mindre enn budsjettert så langt. 
 
 
1.5 Anleggsdrift 
 
Oversikten for avdelingen er: 

1.5 Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik 
Totalt avvik sektor 5 8 216 009 7 655 255 560 754 560 754 
Driftsinntekter -355 405 -295 199 -60 206 -60 206 
Driftsutgifter 8 571 413 7 950 454 620 959 620 959 

• Lønn 3 775 204 3 026 793 748 411 748 411 
• Pensjon 538 450 495 071 43 379 43 379 
• Varer og tjenester 4 257 760 4 428 590 -170 830 -170 830 

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

 
De viktigste forklaringene på avviket på inntektene er: 

• Den lille merinntekten skyldes noe mer refusjoner enn budsjettert. 
 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 

• Lønn og pensjon: 
o Det er merforbruk på overtid og beredskapslønn. Dette skyldes ekstraordinært 

arbeid p.g.a. værforhold og utrykning etter ordinær arbeidstid for 
brannmannskaper og brøytemannskaper. 
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• Varer og tjenester: 

o Sektoren kjører med sparebluss, noe som så langt gir kroner 170 000 i 
mindreforbruk. 

 
 

1.5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik 
Driftsinntekter -14 682 705 -13 628 796 -1 053 909 -1 053 909 
Driftsutgifter 6 591 478 6 423 536 167 942 167 942 

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er: 

• Kr 290 000 mer i tilknytningsgebyrer og andre inntekter enn budsjettert.  
• Forsikringsutbetaling på kroner 277 000 for skade på vannverk i Røyelen. 
• Refusjon fra private for utstyr på kroner 470 000. 
 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
• Det brukes litt mer enn budsjettert så langt, men det vil trolig jevne seg ut i siste kvartal. 

 
 

 
1.6 Bygg og eiendom 
 
Oversikten for avdelingen er: 

1.6 Bygg og eiendom Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik 
Totalt avvik sektor 6 14 015 716 14 229 336 -213 620 -213 620 
Driftsinntekter -3 945 748 -2 802 799 -1 142 949 -1 142 949 
Driftsutgifter 17 961 464 17 032 135 929 329 929 329 
• Lønn 9 621 268 8 910 105 711 163 711 163 
• Pensjon 1 839 923 1 719 501 120 422 120 422 
• Varer og tjenester 6 500 272 6 402 529 97 743 97 743 

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 787 000. 
• Det er ikke budsjett for konsesjonskraftoppgjør. Denne merinntekten på kroner 446 000 

må sees i sammenheng med merforbruket på strøm. 
• Det er også fakturert mer husleie og andre gebyrer enn budsjettert. 
• Andre salgsinntekter har en mindreinntekt på rundt kroner 100 000. 

 
 
 
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 høyt bruk av vikarer. 

 
• Varer og tjenester: 

o Overforbruk strøm på kroner 280 000. Strømutgiftene må sees i sammenheng 
med inntekter på salg av konsesjonskraft.  
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o Flere andre poster har til sammen et mindreforbruk som utgjør omtrent kroner 
150 000. 

 
 
1.7 Skatt og rammetilskudd 
 
Oversikten er: 

1.7 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik 
Driftsinntekter -215 002 570 -214 453 324 -547 746 -547 746 
• Skatt på inntekt og formue -68 905 743 -67 042 408 -1 863 335 -1 863 335 
• Eiendomsskatt -11 467 525 -11 628 000 160 475 160 475 
• Statlige rammetilskudd -114 365 600 -114 365 600 0 0 
• Inntektsutjevning -18 586 779 -18 038 584 -548 195 -548 195 
• Refusjon mva fra investeringer -1 376 800 -3 084 224 1 707 424 1 707 424 
• Øvrige generelle statstilskudd -300 123 -294 508 -5 615 -5 615 

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, 
men skatteinngangen varierer fra måned til måned, og vi erfarer at inntektsutjevningen 
justerer dette slik at skatt og inntektsutjevningen totalt sett, trolig går i balanse. 

• Eiendomsskatt har en liten mindreinntekt på kroner 160 000.  
• Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler 

fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 8 av 10 terminer er kommet innen 2. kvartal.  
• 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  -2 324 418 -3 021 750 697 332 697 332 
• Renteinntekter -2 348 416 -3 021 750 673 334 673 334 
• Utbytte 23 999 0 23 999 23 999 
Driftsutgifter   19 798 537 24 634 045 -4 835 508 -4 835 508 
• Renteutgifter 8 165 530 13 134 673 -4 969 143 -4 969 143 
• Avdrag 11 633 007 11 499 372 133 635 133 635 
Totalt avvik sektor 8 17 474 119 21 612 295 -4 138 176 -4 138 176 

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 budsjettert. 
 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:  
• Lavere rente enn budsjettert gir et mindreforbruk. 
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Totale lønnsutgifter per 30. september 
 
Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle 
lønnsposter, bortsett fra VAR-området tatt med. Som vi ser er det totalt sett et overforbruk på 
lønn og pensjon.  
 
Grunnen til overforbruket på pensjon er at vi også betaler pensjon for vikarer. 
 
 
Totalt pr 30. september 2013 Regnskap Budsjett Avvik 
Sum alle lønnsposter inkl. pensjon 194 081 018,87 181 154 124,00 12 926 894,87 
Pensjon 27 606 081,85 27 418 018,00 188 063,85 
Refusjoner sykepenger -11 714 252,58 -3 664 500,00 -8 049 752,58 
Sum alle lønnsposter inkl. pensj. og ref. 182 366 766,29 177 489 624,00 4 877 142,29 

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

Totale kostnader varer og tjenester per 30. september  
Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på kr 1,18 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. september 2013 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik 
Sum alle varer og tjenester 89 481 284 90 588 686 -1 107 402 -1 179 652 

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
Nordreisa kommunes totale avvik per 30. september 2013 
 
Totalt pr 30.september 13 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik 
Driftsinntekter -266 218 948 -252 925 217 -13 292 231 -12 836 481 
Driftsutgifter 283 562 303 271 742 810 11 819 493 11 747 243 
Total 17 343 355 18 817 593 -1 472 738 -1 089 238 

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

Vurdering  
Som tabellen viser er det per 30. september 2013 et mindreforbruk på kroner 1 089 000. Etter 2. 
kvartal var det kroner 2,3 mill i mindreforbruk, men vi visste allerede da at de negative avvikene 
ville øke, og da spesielt innenfor sektor for helse og sosial. 
 
Det som har skjedd siden 2. kvartal er at innsparingstiltak på skolene og på renhold ser ut til å 
fungere. Samtidig har forbruket innenfor helse økt, og de feilbudsjetterte tilleggene gir store 
utfordringer.     
 
Sektor for administrasjon har en merinntekt. Det skyldes at vi har tatt i mot og bosatt flere 
flyktninger, og dermed fått mer integreringstilskudd.  
 
Sektor for levekår hadde store utfordringer på lønn, men innsparingstiltakene ser ut til å virke 
godt nå.  Skoleskyss har overforbruk. Denne budsjettposten er redusert de siste årene, samtidig 
som fylkestrafikk har prisjustert sine satser. Dette gjør at vi vil få et overforbruk på ca kroner 
400 000 kroner ved årsslutt.  
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Nordreisa kommune har også hatt flere omplasseringer av barn til andre kommuner. Dette gjør 
at vi har store kostnader knyttet til refusjoner for elever i andre kommuner. Begge disse 
budsjettpostene har fått økning i budsjettforslaget for 2014. 
Tilskuddsutbetalingen til private barnehager vil trolig bli noe større enn budsjettert, da det i høst 
ble innvilget en dispensasjon på antall barn i en privat barnehage. Dette gjør at denne 
barnehagen får en større utbetaling ved avregningen av tilskudd for 2013 enn først budsjettert. 
 
Sektor for helse og sosial har utfordringer. Faste og variable tillegg vet vi er underbudsjettert, og 
overforbruket er nå kroner 2,6 mill. Dette gir store utfordringer, men er hensyntatt i 
budsjettarbeidet for 2014.  
NAV sosial har overforbruk, blant annet på grunn av økning i antall brukere og antall vedtak. 
Det har også vært tilflytting av brukere med rettigheter etter sosialtjenesteloven fra kommunene, 
Kvænangen, Skjervøy, Karlsøy og Kåfjord, samt noen plasseringer av brukere uten tak over 
hodet, såkalte nødboliger. 
 
 
Utviklingsavdelingen sliter med det samme som forrige kvartal. De fikk kutt i budsjettet for 
2013, og jobber hardt med å holde forbruket nede. I tillegg ble tilskudd fra staten til 
ungdomskontakt kuttet, noe som gjorde at de fikk en ekstrakostnad. 
 
Anleggsdrift har et overforbruk på lønn. Det skyldes overtid og beredskapslønn som kommer av 
at kommunen selv overtok noen brøyteroder i vinter. I tillegg har beredskapslønn brann vært 
underbudsjettert.    
 
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. Totalt sett er sektoren i pluss etter 3 kvartaler. 
 
Budsjettet innenfor skatter og rammetilskudd vet vi av erfaring trolig 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 merinntekt 
innenfor sektoren er at vi har fått mer skatteinntekter, og mer inntektsutjevning så langt. 
Samtidig har vi fått under halvparten av den mva-kompensasjonen vi har budsjettert med, men 
vi vet at det vil komme mer her når Halti 2 er i gang og Storslett skole skal ferdigstilles. 
 
Renter og avdrag har et mindreforbruk. Dette skyldes at rentekostnadene er mindre enn 
budsjettert, da renta gjennom hele året har vært lavere enn vi budsjetterte med. Det er også et 
mindreforbruk fordi det var budsjettert med renter og avdrag i ni måneder på lånet til Halti 2. 
Dette lånet er ikke tatt opp, men det ventes opptak i løpet av november. 
 
 
Kommunen har redusert og kuttet kraftig i budsjettet for 2013, noe som er nødvendig med 
hensyn til avtale med KRD om å få nedbetalt Robekgjelden. Nordreisa kommunestyre fattet 
også intensjonsvedtak i møte i juni måned om å klare å betale i hht forpliktende plan, og et 
mindreforbruk på kroner 1 089 000 kroner etter 3. kvartal er et godt resultat. 
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Arkivsaknr:       2013/1635-17

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 03.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
54/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014

Henvisning til lovverk:
- Brev fra av 14.10.2013 fra Fylkesmannen i Troms, forslag til statsbudsjett 2014 – det
økonomiske opplegget for kommunene.

- Brev av 28.10.2013 fra Avfallsservice AS – renovasjons- og slamgebyr 2014

Vedlegg
1 Vedlegg, Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014
2 Vedlegg, Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013

Formannsskapets innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.
Jfr regjeringens tilleggsproposisjon for kommuneopplegget for 2014 økes maksimalprisen for
barnehageplass til kr 2 405.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2013

Behandling:
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag: Jfr regjeringens tilleggsproposisjon for
kommuneopplegget for 2014 økes maksimalprisen for barnehageplass til 2 405,-.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.
Jfr regjeringens tilleggsproposisjon for kommuneopplegget for 2014 økes maksimalprisen for
barnehageplass til kr 2 405.
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 07.11.2013

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Når det gjelder utgiftsøkningen til
Avfallsservice AS utsettes saken i påvente av foreløpige regnskapstall og budsjett for 2014. Det
samme forventer vi at de andre eierkommunene gjør i saken.
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Karlsen. Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.
Når det gjelder utgiftsøkningen til Avfallsservice AS utsettes saken i påvente av foreløpige
regnskapstall og budsjett for 2014. Det samme forventer vi at de andre eierkommunene gjør i
saken.

Rådmannens innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.

Saksopplysninger

I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2014 er det lagt opp til en generell lønns 
og prisvekst (kommunal deflator på 3,0 %). I rådmannens forslag til gebyrregulativ er det for de 
fleste områder lagt inn en økning på 3,0 %. Unntakene er beskrevet under.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 legges det til grunn en pris- og
lønnsvekst i kommunal sektor på 3,0 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 3,5 pst. i
2013 og et anslag på 2,0 % for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Lønn teller ca. 2/3 i
deflatoren, mens prisvekst på kjøp av varer og tjenester teller 1/3.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 
 Rentekostnader 

 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. 
Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren. 

 Demografikostnader. 

Feiing, vann og avløp 
Gebyrsatsene for feiing holdes uendret i forhold til 2013. Grunnen til dette er at kommunen nå 
har et fond som dekker prisveksten for 2014, og at en heller ikke ønsker å bygge dette fondet 
unødvendig høyt. 

Gebyrsatsene for vann reduseres med 8 % mens avløpsgebyret holdes uendret i forhold til 2013. 
Grunnen til dette er at kommunen nå har bygd opp et fond som dekker prisveksten for 2014 og 
samtidig gir rom for en reduksjon i vannavgiften. Investeringer innen vann og avløp har vært 
betydelig i flere år. Rentenivået har i 2013 vært historisk lavt. Samtidig har drift og vedlikehold 
av vannverkene i 2013 vært gjennomført på et absolutt minimum økonomisk. 
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Rentenivået i 2014 må forutsettes økt i forhold til 2013, hvor mye er svært usikkert. Dersom 
rentenivået økes mer enn forutsatt, vil det ha stor betydning for selvkostresultatet for 2014.

Rentenivået, begrenset økonomisk drift/vedlikehold og hittil ingen store uforutsette hendelser
innen vann og avløp, utgjør samlet en situasjon der vanngebyret reduseres og avløpsgebyret 
hold på samme nivå som 2013.

Avgiftsutviklingen vann og avløp:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vann 1470,40 1470,40 1514,20 1726,80 2074 3120 4368 5024 5024 4622
Avløp 2318,80 2318,80 2411,60 3110,80 3890 5110 5612 5612 5384 5384
Tabellen viser totalt gebyr, eks mva, for 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt gebyr inkluderer både fast og 
variabelt gebyr.

Renovasjon:
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 5-7 % for renovasjonsgebyret unntatt 
fritidsrenovasjonsom som er økt med 2 %. Slamgebyret er økt med 4 %. 

Hoveddelen av prisøkning i 2014 skyldes vedtak om bygging av miljøstasjon i Birtavarre og at
kostnader ved bruk av avfallsposer skal innarbeides i prisen. Andre tiltak som påvirker
prisøkningen er ny miljøstasjon i Badderen og en oppgradering av optibaganlegget på
Galsomelen, en investering i størrelsesorden kr 1,6 mill.
Fritidsrenovasjon foreslås økt noe mindre enn prisstigningen pga. ny innsamlingsordning
m/containere. For slam er det investert i nye biler, noe som har medført en økning noe over
forventet prisstigning.

Nye gebyr/tjenester:
I følge ny forskrift skal det fastsettes et hentegebyr dunk (inntil 6 meter) for de som ønsker en
slik tjeneste. Det er vedtatt å innføre et nytt abonnement for fritidsabonnenter som ønsker å
benytte dunk, og også et nytt gebyr for mangelfull rydding og merking av septiktank.

Byggesak og oppmåling
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget
bygningsmyndighetene gjennom endring av lov eller forskrift. I forslag til nye gebyrer for 2013
er det lag til grunn den generelle prisvekst på 3,0 %.

Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om
økning i henhold til prisvekst på 3,0 %. Det samme gjelder for meglerpakke, plasserings- og
beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av gods Sørkjosen havn. 
Direktevarsling brann er ikke foreslått økt.

Delings og konsesjonssaker er ikke endret, gebyret følger statlige fastsettelse, det samme gjelder 
for fellingsavgift for elg.

Hjemmehjelp og trygghetsalarmer følger statlige satser og økninger mens middagsombringinger
øker med 3,0 %. Brukerbetaling ”matombringing til hjemmeboende” ble opprettet fra 2009. Det
kjøres ut ca 1100 porsjoner pr måned.

Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 3,0 %. Billetter kino er justert opp etter 
filmprisøkning.

Side 111



Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 200 kr for en hel plass pr mnd, fra 10 t 
eller mer pr uke. For de andre alternativene økes satsene prosentvis tilsvarende, dvs 11,7 %
Barnehagesatser foreslås økt med 30 kr for en hel plass, jfr endringsforslag i Statsbudsjettet.

Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper er økt med 3,0 % 

Det er gjort små endringer på kopiering, for det meste øreavrundinger. 

Det er ikke foreslått økning av abonnement på sakspapirer. Hvis kommunestyret i desember i år 
vedtar forslaget om innføring av elektroniske møtedokumenter, ønsker en å avvikle tilbudet om 
å abonnere på sakspapirer. Da vil de kun bli sendt ut elektronisk. Dette er gratis.

Det legges ikke inn økning på:
- Billetter svømmehall
- Leie av samfunnshus og idrettshall (utleie, lokaler med mer er avrundet oppover, ellers
ingen økning)
Endringer i avgift på kunnskapsprøver salg, skjenking og etablererprøve gjøres ut fra statlige
forskrifter og er i dag kr 300,-. Forskrift for etablerer prøve for styrer av serveringssted ble
endret i 2010, hvor gebyrer blir justert til kr 400,- som maksimumsgrense. Gebyret skal
reflektere kostnaden ved gjennomføring av prøven, innkjøp av prøve og en generell
kostnadsutvikling.
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås
det en økning på 3,0 %.
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 

Prisene er inkl 25 % mva 

Tilknytningsavgift vann Kr 6900 
 
 

Tilknytningsavgift kloakk Kr 8000 

Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta 
selve tilkoplingen, og anleggsavdelinga på driftssektoren må derfor kontaktes før tilknytningen skjer. 

  

Årsgebyr vann fast  Kr 3570 

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 18,40 pr m2 

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 18,40 pr m3 

  

Årsgebyr kloakk fast Kr 4210 

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 21 pr m2 BRA 

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 21 pr m3 

Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 

  

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Kr 518 pr fyringsanlegg 

 
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år Kr 1957 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år Kr 985 

Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 537 

Ekstra tømming septik Kr 2579 

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3869 

Slamtømming fritidsbolig 

Tømming hvert 3. år Kr 681 

Tømming hvert 4. år Kr 512 

Gebyr manglende merking slamtank Kr 600 

 

Renovasjon 

Standardabonnement Kr 3833 

Miniabonnement Kr 3119 

Miniabonnement/kompost Kr 3119 

Storabonnement Kr 5572 

Fritidsabonnement Kr 975 

Fritidsabonnement m/dunk Kr 2125 

Byttegebyr dunk Kr 310 

Kjøp av dunk Kr 620 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter Kr 1200 

 

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger 
Inkl 25 % mva 

Dagtid Kr 755,00 

Etter arbeidstid Kr 925,00 

 

Eiendomsskatt 

For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven 
(esktl) §3 første ledd bokstav a 

Ved utskriving av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 
promille.  

 

Meglerpakke 

Eiendomsmeglerpakke    kr 1218 

Eiendomsinformasjon  kr 152 

Skattetakst      kr 92 

Bygningsdata  kr 152 

Grunnkart      kr 258 

Grunnkart med naboliste    kr 303 

Ledningskart      kr 152 

Målebrev      kr 92 

Godkjenne bygningstegninger   kr 486 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  kr 396 
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Gjeldende planstatus med bestemmelser  kr 273 

Innsendte reguleringsplaner    kr 152 

Kommunale avgifter og gebyrer   kr 152 

Legalpant      kr 92 

 
Konsesjon 
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 

Konsesjonssaker   

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 1 500 000,- 
Behandlingsgebyr på kroner  

 
Kr 1500 

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 1 500 000,- eller mer: 
Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen, men inntil kroner 

 
Kr 5000 

I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli 
krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken. 

Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt. 

Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom. 

 

Fellingsavgift 
Fellingsavgift elg  

Voksen elg Kr 496 

Elgkalv Kr 292 

 

Plasserings og beliggenhetskontroll 

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon: 

Bare høydeplassering Kr 1017 

Horisontal og vertikal plassering av bygning:  

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 1002 

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3458 

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, 
kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.  

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  

 

Karttjenester 
Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og 
annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under: 

FKB Format A2 Format A1 Format A0 

FKB Kr 216 Kr 284 Kr 351 

Tilleggskopi Kr 41 Kr 52 Kr 66 

Utskrift med fylte fargeflater:  

Temakart Kr 284 Kr 378 Kr 433 

 

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg. 
 
For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post:   
- kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 
770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD 
er.  
 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16) 

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10991 

Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 12119 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 823 

  

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10991 

Areal fra 501 – 2000 m2  Kr 12119 

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 8033 

  

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  

Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5496 

Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5496 

Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 5496 
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Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 823 

  

Oppretting av anleggseiendom  

Gebyr for oppretting av grunneiendom  

Volum fra 0-2000 m3 Kr 12119 

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 823 

  

Registrering av jordsameie  

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 2128 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  

I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 2128 

  

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  

Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn 
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser 

  

Grensejustering  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens 
areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % 
av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser 
gjelde.  

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2187 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3740 

  

Anleggseiendom  

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen settes til 1000 m3 

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2187 

Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3740 

  

Arealoverføring  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål 

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 3187 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 5941 

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 823 

  

Anleggseiendom  

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en 
tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum 

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 3187 

Volum fra 251 – 500 m3 Kr 5941 

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 823 

  

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter Kr 2187 

For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 843 

  

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter 

For inntil 2 punkter Kr 3721 

For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1517 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  

  

Privat grenseavtale  

For inntil 2 punkter Kr 2187 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1452 

Billigste alternativ for rekvirent velges  

  

Urimelig gebyr  

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de 
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad 
fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

  

Betalingstidspunkt  

Side 117



 6 

Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  

  

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel 
gebyret 

  

Utstedelse av matrikkelbrev  

Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 200 

Matrikkelbrev over 10 sider Kr 398 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn 

Overførselspris  

vekt over 1,0 tonn kr 45,70 pr. tonn 

vekt 0 - 500 kg kr 24,20 pr. kolli 

vekt 500 - 1000 kg kr 45,70 pr. kolli 

For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel 

Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  

Overførselspris  

volum 0 - 0,5 m3 kr 38,80 pr. kolli 

volum 0,5 - 1,0 m3 kr 67,80 pr. kolli 

volum over 1,0 m3 kr 67,80 pr. m3 

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 
 
Tilknytning Direktevarsling brannalarm         Kr 4080 

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         Kr 7127 

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   Kr 6456 

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet         Kr 5836 

 
Hjemmehjelp 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 170.490 Kr 180 

2-3 G 170.491 255.735 Kr 625 

3-4 G 255.736 340.980 Kr 1041 

4-5 G 340.981 426.225 Kr 1458 

Over 5 G 426.226 --- Kr 2083 

 
Trygghetsalarm 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 170.490 Kr 98 

Over 2 G 170.490 --- Kr 131 
 

Middagsombringing 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 87 Kr 110 Kr 120 

Middag hel porsjon med dessert  Kr 104 Kr 127 Kr 137 

Middag halv porsjon Kr 66 Kr  87 Kr   99 

Middag halv porsjon med dessert Kr 82 Kr 104 Kr 115 
 

Billettpris svømmehall 

Voksne Kr 70 

Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 

Barn og unge under 16 kr 30 

Klippkort 12 klipp  

Voksne kr 300 - 2 klipp pr besøk 

Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 300 - 1 klipp pr besøk 

Familie kr 300 - 4 klipp pr besøk 

Barn kr 200 - 1 klipp pr besøk 
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Billettpriser kino 

Barnefilm Kr 70 

Ungdomsfilm  Kr 80 

Voksenfilm Kr 90 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer. 

 
Foreldrebetaling kulturskole 

Høstsemester Kr 920 

Vårsemester Kr 1112 

Åtte ukers kurs Kr 412 

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere. 

 
 
Betalingssatser skolefritidsordning 

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke Kr 1920 

Halv plass, inntil 9 t pr uke Kr 1433 

Full plass med søskenmoderasjon Kr 956 

Halv plass med søskenmoderasjon Kr 715 

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

 
 

Betalingssatser barnehage 

Hel plass - 100 % Kr 2405 

80 % Kr 2165 

70 % Kr 1924 

60 % Kr 1684 

50 % Kr 1443 

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre. 

 

Abonnement av sakspapirer 

Kommunestyret  Kr 850 

Formannskapet Kr 750 

Helse- og omsorgsutvalg Kr 750 

Oppvekstutvalg Kr 750 

Driftsutvalget Kr 850 

Administrasjonsutvalget Kr 450 

Næringsutvalget Kr 750 

 I tillegg kommer 
portokostnader 

Abonnement som sendes elektronisk Gratis 

 
 

Utleie lokaler 

KOMMUNEHUSET  

Utleie formannskapssalen, pr møte Kr 250 

Utleie kommunestyresalen, pr møte Kr 490 

NORDREISAHALLEN  

Timepris idrettshall 1/1 til trening Kr 130 

Timepris idrettshall 1/3 til trening Kr  78 

Timepris idrettshall 2/3 til trening Kr 104 

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn        Kr 11.071,- 

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag Kr 2.084,- 

Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time  Kr 130,- 

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall  pr.døgn          Kr 5.861,- 

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn          Kr 3.907,- 

Rigging  i hall pr.døgn Kr 911,- 

Rigging 1/2 dag  i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld) Kr 455,- 

Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang  
  Prisen er inkl. kafeteria.   Leie av kinosal kommer i tillegg.        

Kr 7.815,- 
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Leie hall større møter 1/1 hall, ( til bryllup kaf. i tillegg )pr.døgn            Kr 2.084,- 

GARDEROBER: 
Leie garderober u/hall pr.time 

    
Kr 104,- 

MINIATYRSKYTEBANEN: 
Skytebanen u garder. pr. time 
Skytebanen  u.garder.   pr.dag 

 
Kr 104,  
Kr 585,- 

KAFETERIA: 
Leie av kafeteria  pr.dag over 3 timer    
Leie av kafeteria under 3 timer  ………………………………..    
Arrangement  i kaf.  pr. dag  f.eks    bingo, loppemarked, basar , private arr., 
inntektsbring. arr. 

 
Kr 585,-  
Kr 194,-  
Kr 833,- 

KINOSAL: 
Leie av kinosal  pr.dag over 3 timer  
Leie av kinosal under 3 timer     

 
Kr 585,-  
Kr 194,- 

KAFETERIA OG KINOSAL: 
Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer   
Leie kaf. og kinosal under 3 timer    

Inntektsbringende arr. basar, loppemarked,  private arr., pr.dag         

 
Kr 911,-  
Kr 390,- 
Kr 1.693,- 

STORSLETT SAMFUNNSHUS  

Timepris gymsal til trening Kr 85 

Leie av gymsal til dansearrangement Kr 3360 

Leie av gymsal til teater, konserter o.l. Kr 2290 

Leie av gymsal til konserter (småe) Kr 1080 

Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1215 

SVØMMEHALL  

Timepris svømmehall Kr 775 

POINT/UNGDOMMENS HUS  

Leie av Point/Ungdommens hus til frivillige organisasjoner, grupper eller 
enkeltpersoner i ikke kommersiell virksomhet. 

Gratis 

Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer  Kr 400  

Leie av av lydstudio med teknikker -utover fire timer  kr 100 pr time 

  
 
 
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 

Lag og foreninger, kontantsalg  

 Sort/hvit Farge 

Kopiering hvit A4  2,00 pr stk 3,00 pr stk 

Kopiering farget A4 og hvit A3  3,00 pr stk 4,00 pr stk 

Kopiering farget stive ark  4,00 pr stk 5,00 pr stk 

Kopiering egne ark 1,00 pr stk 2,00 pr stk 

Laminering A3 7,00 pr stk  

Laminering A4 5,00 pr stk  

Laminering A5 5,00 pr stk  

Priser ved fakturering   

 Sort/hvit Farge 

Kopiering hvit A4  4,00 pr stk 5,00 pr stk 

Kopiering farget A4 og hvit A3 6,00 pr stk 7,00 pr stk 

Kopiering farget stive ark  6,00 pr stk 7,00 pr stk 

Kopiering egne ark 3,00 pr stk 4,00 pr stk 

Laminering A3 7,00 pr stk  

Laminering A4 5,00 pr stk  

Laminering A5 5,00 pr stk  

Andre tjenester  

Prosjektor leie (inntil 2 døgn) Kr 250,-  

Transparenter/spiraler 7,00 pr stk  

Telefaks utgående  8,00 pr ark  

Telefaks inngående 4,00 pr ark  

Telefaks utenlands 14,00 pr ark  

   

Etablererprøven for styrer av serveringssted  Kr 400   

             Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 300   

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 300   

 
 
 

Side 120



 9 

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

 Planforslag og konsekvensutredning 

 Bygge- og delingssaker 
 
 
Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. 
desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012. 

 
 
 

 
Innholdsoversikt: 

 
Kap.  Emne  

 

1  
 

Fellesbestemmelser  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  

3  
 

Byggesaker  

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  

5  
 

Delingssaker 

 

 

 

 

1 Fellesbestemmelser 

1.1  Betalingsplikt:  
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor 
teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.  

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav 
foreligger.  

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke 
fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.  

 
Hovedkategorier faktura:  
 

1. Forskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.  
 
2. Etterskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.  
 

Innfordring: 
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
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1.4  Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 764,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
1.7  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan 
ikke påklages.  
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.  
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

 
 

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

2.1 Generelt  
 Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.  
 Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.  
 Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.  

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig 
ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.  

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:  
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, 

jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
 Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket 

gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
 Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5  
 Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1  
 Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5  
 Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder 

for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret 
vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.  

 
 

2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   

 

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning kr  17770 

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning kr  26710 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr  16260 

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  kr 6590 

 
2.4  Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7. 

 
 

2.5  Konsekvensutredninger  

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det 
betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr. 
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3.  Bygge og delingssaker: 

3.1  Generelt  
• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.  
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.  
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.  

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.  
 
3.1.2 Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak.  

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs 
behandling.  

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 789,-.  

 
3.1.4  Arealberegning  

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv 
kjeller, parkeringsareal og lignende.  

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.  
 
3.1.6 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.8  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan 
ikke påklages. 

 
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. 
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. 

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats. 
 
3.1.10 Overgangsbestemmelser  

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter 
tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  

 

Side 123



 12 

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet  

Bruksareal m² Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 250 Kr 7340 Kr 5150 Kr 6592 Kr 1468 Kr 736  

BRA> 250 Kr 10275 Kr 7185 Kr 9245 Kr 2055 Kr 1030  

 
Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet  

Bruksareal 
m² pr. boenh 

Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 120 Kr 4790 Kr 3348 Kr 4326 Kr 980 Kr 490  

BRA> 120 Kr 6695 Kr 4687 Kr 6025 Kr 1340 Kr 670  

  

Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg 
Betales etter bygningens bruksareal BRA 

 

0 - 30 m² Kr 2472 

31 - 200 m² Kr 81 pr m² 

201 - 400 m² Kr 69 pr m² 

401 - 600 m² Kr 57 pr m² 

Alt over 600 m² Kr 48 pr m² 

  

Driftsbygninger. 
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men 

minimum 

 
 

Kr 2060 

Maksimum Kr 7982 

  

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) Kr 814 

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 288 

Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 525 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 525 

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 Kr 814 

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 567 

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 567 

Midlertidig brukstillatelse Kr 1354 

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 814 

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid Kr 814 

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 814 

Dispensasjonssøknader Kr 2498 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 9476 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4738 

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 814pr/t 

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 814 pr/t 

Utslippstillatelse Kr 2395 

 

 

 

4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

4.1  Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen  
 
4.1.1  For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for 

medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal det betales 

gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.3  Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for 

tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes 
side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er 
ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke 
søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter 
regulativets satser.  
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4.1.4  Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved 
omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak 
treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.  

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

 

4.2  Gebyr ved tilsyn  

4.2.1  Generelt  
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak. 

 
4.2.2  Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter 

 

 
 

5. Delingssaker  

5.1  Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1 
 
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 
 

Beskrivelse Beløp i kr 

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt 2000 

Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling 2000 

Resterende delingssøknader 1200 
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader    2350 

Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme 
eiendom 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 

Prisene er inkl 25 % mva 
Tilknytningsavgift vann Kr 7500 

 
 

Tilknytningsavgift kloakk Kr 8000 
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta 
selve tilkoplingen, og anleggsavdelinga på driftssektoren må derfor kontaktes før tilknytningen skjer. 
  
Årsgebyr vann fast  Kr 3880 
Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 20 pr m2 
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 20 pr m3 
  
Årsgebyr kloakk fast Kr 4210 
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 21 pr m2 BRA 
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 21 pr m3 
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 
  
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Kr 518 pr fyringsanlegg 
 
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 
Slamtømming bolig 
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år Kr 1881 
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år Kr 948 
Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 516 
Ekstra tømming septik Kr 2480 
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3721 
Slamtømming fritidsbolig 
Tømming hvert 3. år Kr 655 
Tømming hvert 4. år Kr 493 
 
Renovasjon 
Standardabonnement Kr 3583 
Miniabonnement Kr 2970 
Miniabonnement/kompost Kr 2970 
Storabonnement Kr 5208 
Fritidsabonnement Kr 957 
Byttegebyr dunk Kr 310 
Kjøp av dunk Kr 621 
 

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger 
Inkl 25 % mva 
Dagtid Kr 755,00 
Etter arbeidstid Kr 925,00 
 

Eiendomsskatt 
 

For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven 
(esktl) §3 første ledd bokstav a 
Ved utskriving av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 
promille.  
 

Meglerpakke 
 

Eiendomsmeglerpakke    kr 1182 
Eiendomsinformasjon  kr 148 
Skattetakst      kr 89 
Bygningsdata  kr 148 
Grunnkart      kr 251 
Grunnkart med naboliste    kr 294 
Ledningskart      kr 148 
Målebrev      kr 89 
Godkjenne bygningstegninger   kr 472 
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  kr 384 
Gjeldende planstatus med bestemmelser  kr 265 
Innsendte reguleringsplaner    kr 148 
Kommunale avgifter og gebyrer   kr 148 
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Legalpant      kr 89 

 
Konsesjon 
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 
 

Konsesjonssaker   
Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 1 500 000,- 
Behandlingsgebyr på kroner  

 
Kr 1500 

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 1 500 000,- eller mer: 
Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen, men inntil kroner 

 
Kr 5000 

I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli 
krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken. 
Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt. 
Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom. 

 

Fellingsavgift 
Fellingsavgift elg  
Voksen elg Kr 485 
Elgkalv Kr 285 

 

Plasserings og beliggenhetskontroll 
 

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon: 
Bare høydeplassering Kr 987 
Horisontal og vertikal plassering av bygning:  
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 973 
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3357 
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, 
kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.  
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  

 

Karttjenester 
 

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og 
annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under: 
FKB Format A2 Format A1 Format A0 
FKB Kr 210 Kr 276 Kr 341 
Tilleggskopi Kr 40 Kr 50 Kr 64 
Utskrift med fylte fargeflater:  
Temakart Kr 276 Kr 367 Kr 420 
 
For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg. 
 
For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post:   
- kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 
770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD 
er.  
 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16) 
 

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 
Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10671 
Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 11766 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 799 
  
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10671 
Areal fra 501 – 2000 m2  Kr 11766 
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 7799 
  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  
Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5336 
Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5336 
Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 5336 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 799 
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Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0-2000 m3 Kr 11766 
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 799 
  
Registrering av jordsameie  
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 2066 
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 2066 
  
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn 
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser 
  
Grensejustering  
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens 
areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % 
av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser 
gjelde.  
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2123 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3631 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen settes til 1000 m3 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2123 
Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3631 
  
Arealoverføring  
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål 
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 3094 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 5768 
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 799 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en 
tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 3094 
Volum fra 251 – 500 m3 Kr 5768 
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 799 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 
For inntil 2 punkter Kr 2123 
For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 818 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter 
For inntil 2 punkter Kr 3613 
For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1473 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  
  
Privat grenseavtale  
For inntil 2 punkter Kr 2123 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1410 
Billigste alternativ for rekvirent velges  
  
Urimelig gebyr  
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de 
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad 
fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
  
Betalingstidspunkt  
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  
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Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel 
gebyret 
  
Utstedelse av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 194 
Matrikkelbrev over 10 sider Kr 386 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn 
 

Overførselspris  
vekt over 1,0 tonn kr 44,40 pr. tonn 
vekt 0 - 500 kg kr 23,50 pr. kolli 
vekt 500 - 1000 kg kr 44,40 pr. kolli 
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel 
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  
Overførselspris  
volum 0 - 0,5 m3 kr 37,70 pr. kolli 
volum 0,5 - 1,0 m3 kr 65,80 pr. kolli 
volum over 1,0 m3 kr 65,80 pr. m3 
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 
 
Tilknytning Direktevarsling brannalarm         Kr 4080 
Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         Kr 7127 
Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   Kr 6456 
Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet         Kr 5836 

 
Hjemmehjelp 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 
1-2 G 0 164.244 Kr 175 
2-3 G 164.245 246.366 Kr 607 
3-4 G 246.367 328.488 Kr 1011 
4-5 G 328.489 410.610 Kr 1416 
Over 5 G 410.611 --- Kr 2023 

 
Trygghetsalarm 

 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 
1-2 G 0 164.244 Kr 95 

Over 2 G 164245 --- Kr 127 
 

Middagsombringing 
 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 85 Kr 107 Kr 117 
Middag hel porsjon med dessert  Kr 101 Kr 123 Kr 133 
Middag halv porsjon Kr 64 Kr  85 Kr   96 
Middag halv porsjon med dessert Kr 80 Kr 101 Kr 112 
 

Billettpris svømmehall 
 

Voksne Kr 70 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 
Barn og unge under 16 kr 30 
Klippkort 12 klipp  
Voksne kr 300 - 2 klipp pr besøk 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 300 - 1 klipp pr besøk 
Familie kr 300 - 4 klipp pr besøk 
Barn kr 200 - 1 klipp pr besøk 
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Billettpriser kino 
 

Barnefilm Kr 60 
Ungdomsfilm  Kr 70 
Voksenfilm Kr 90 
Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer. 

 
Foreldrebetaling kulturskole 
 

Høstsemester Kr 894 
Vårsemester Kr 1080 
Åtte ukers kurs Kr 400 
Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere. 

 
 
Betalingssatser skolefritidsordning 
 

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke Kr 1712  
Halv plass, inntil 9 t pr uke Kr 1283 
Full plass med søskenmoderasjon Kr 856 
Halv plass med søskenmoderasjon Kr 641 
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  
Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 
 
 

Betalingssatser barnehage 
 

Hel plass - 100 % Kr 2330  
70 % Kr 1864 
60 % Kr 1631 
50 % Kr 1398 
40 % Kr 1165 
30 % Kr 932 
Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre. 
 
Abonnement av sakspapirer 
 

Kommunestyret  Kr 850 
Formannskapet Kr 750 
Helse- og omsorgsutvalg Kr 750 
Oppvekstutvalg Kr 750 
Driftsutvalget Kr 850 
Administrasjonsutvalget Kr 450 
Næringsutvalget Kr 750 
 I tillegg kommer 

portokostander 
Abonnement som sendes elektronisk Gratis 

 
 

Utleie lokaler 
 

Utleie formannskapssalen, pr møte Kr 240 
Utleie kommunestyresalen, pr møte Kr 475 
Timepris gymsal til trening Kr 85 
Leie av gymsal til dansearrangement Kr 3260 
Leie av gymsal til teater, konserter o.l. Kr 2220 
Leie av gymsal til konserter (småe) Kr 1050 
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1180 
Timepris idrettshall til trening Kr 130 
Timepris svømmehall Kr 750 
Leie av Point/Ungdommens hus til frivillige organisasjoner, grupper eller 
enkeltpersoner i ikke kommersiell virksomhet. 

Gratis 

Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer  Kr 400  
Leie av av lydstudio med teknikker -utover fire timer  kr 100 pr time 
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Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
 

Lag og foreninger 
Kopiering hvit A4  2,00 pr stk 
Kopiering farget ark og A3  3,00 pr stk 
Kopiering farget stive ark  4,00 pr stk 
Laminering A3 7,00 pr stk 
Laminering A4 5,00 pr stk 
Laminering A5 5,00 pr stk 

Private  
Kopiering hvit A4  4,00 pr stk 
Kopiering farget A4 6,00 pr stk 
Kopiering farget stive ark  6,00 pr stk 
Laminering A3 7,00 pr stk 
Laminering A4 5,00 pr stk 
Laminering A5 5,00 pr stk 

Andre tjenester 
Prosjektor leie (inntil 2 døgn) 500,00 
Transparanter/spiraler 7,00 pr stk 
Telefaks utgående  8,00 pr ark 
Telefaks inngående 4,00pr ark 
Telefaks utenlands 14,00 pr ark 
  
Etablererprøven for styrer av serveringssted  Kr 400  

             Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 300  
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 300  
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Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

• Planforslag og konsekvensutredning 

• Bygge- og delingssaker 
 
 
Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. 
desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012. 

 
 
 

 
Innholdsoversikt: 
 

Kap.  Emne  
 

1  
 

Fellesbestemmelser  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  

3  
 

Byggesaker  

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  

5  
 

Delingssaker 

 

 

 

 

1 Fellesbestemmelser 

1.1  Betalingsplikt:  
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor 
teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.  

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav 
foreligger.  

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke 
fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.  

 
Hovedkategorier faktura:  
 

1. Forskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.  
 
2. Etterskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.  
 

Innfordring: 
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
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1.4  Gebyr beregnet på anvendt tid  
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 764,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
1.7  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan 
ikke påklages.  
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.  
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

 
 

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

2.1 Generelt  
• Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.  
• Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.  

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig 
ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.  

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:  
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, 

jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket 

gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5  
• Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1  
• Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5  
• Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder 

for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret 
vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.  

 
 

2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   

 
Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning kr  17250 
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning kr  25930 
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr  15785 
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  kr 6400 

 

2.4  Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 
All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7. 

 
 

2.5  Konsekvensutredninger  

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det 
betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr. 
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3.  Bygge og delingssaker: 

3.1  Generelt  
• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.  
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.  
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.  

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.  
 
3.1.2 Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak.  

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs 
behandling.  

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 789,-.  

 
3.1.4  Arealberegning  

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv 
kjeller, parkeringsareal og lignende.  

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.  
 
3.1.6 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.8  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan 
ikke påklages. 

 
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. 
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. 

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats. 
 
3.1.10 Overgangsbestemmelser  

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter 
tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  
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3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet  
Bruksareal m² Ett-trinns 

søknad 
Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 250 Kr 7125 Kr 5000 Kr 6400 Kr 1425 Kr 715  
BRA> 250 Kr 9975 Kr 6975 Kr 8975 Kr 1995 Kr 1000  

 
Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet  
Bruksareal 
m² pr. boenh 

Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 120 Kr 4650 Kr 3250 Kr 4200 Kr 950 Kr 475  
BRA> 120 Kr 6500 Kr 4550 Kr 5850 Kr 1300 Kr 650  
  
Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg 
Betales etter bygningens bruksareal BRA 

 

0 - 30 m² Kr 2400 
31 - 200 m² Kr 79 pr m² 
201 - 400 m² Kr 67 pr m² 
401 - 600 m² Kr 55 pr m² 
Alt over 600 m² Kr 47 pr m² 
  
Driftsbygninger. 
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men 
minimum 

 
 
Kr 2000 

Maksimum Kr 7750 
  
Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) Kr 790 
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 280 
Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 510 
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 510 
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 Kr 790 
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 550 
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 550 
Midlertidig brukstillatelse Kr 1315 
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 790 
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid Kr 790 
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 790 
Dispensasjonssøknader Kr 2425 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 9200 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4600 
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 790 pr/t 
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 790 pr/t 
Utslippstillatelse Kr 2325 

 

 

 

4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

4.1  Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen  
 
4.1.1  For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for 

medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal det betales 

gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.3  Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for 

tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes 
side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er 
ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke 
søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter 
regulativets satser.  
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4.1.4  Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved 

omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak 
treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.  

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

 

4.2  Gebyr ved tilsyn  

4.2.1  Generelt  
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak. 

 
4.2.2  Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter 

 

 
 
5. Delingssaker  

5.1  Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1 
 
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 
 

Beskrivelse Beløp i kr 

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt 2000 
Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling 2000 
Resterende delingssøknader 1200 
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader    2350 
Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme 
eiendom 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2441-47

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 09.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
55/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Revidering av investeringsbudsjettet 2013, nr 2

Rådmannens innstilling

Investeringsbudsjettet revideres som følger:
 Investeringsrammen for Guleng III settes til kr 230 000 og finansieres gjennom ubrukte 

lånemidler i prosjektet på kr 230 000

Saksopplysninger

I 2013 har det blant annet vært foretatt grunnundersøkelser i investeringsprosjektet Guleng III. 
Nordreisa kommune står ansvarlig for grunn og grunnundersøkelser er derfor gjennomført i 
forkant av anbudsprosessen. Den totale bruken av lån økes, men ettersom lånene allerede er tatt 
opp endres ikke utgiftene til renter og avdrag. 

Side 139



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/4015-1

Arkiv:                082

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 27.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
56/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Fastsetting av ordførergodtgjørelse for 2014

Det vises til:
- Arbeidskår for folkevalgte av 17.12.09

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Ordførerens godtgjørelse skal tas opp ved de årlige budsjettbehandlinger.  I 
kommunestyremøte 20.06.2013 i PS 22/13 ble det vedtatt at ordførerens godtgjørelse 
fastsettes til kr 630.000,- pr år. 

Ifølge reglementet skal ordførerens godtgjøring være uavhengig av rådmannens lønn. 

Ordførergodtgjørelsen i de øvrige Nord Troms kommunene er som følger:
Kommune Godtgjørelse pr. år

Skjervøy 709 300

Kåfjord 680 100

Lyngen 637 000

Storfjord 660 000

Kvænangen 530 000

Skjervøy kommune:
Ordførergodtgjørelsen utgjør 85% av fylkesordførerens godtgjørelse.
Fylkesordførerens godtgjørelse utgjør 72% av en statsråds godtgjørelse.

Kåfjord kommune:
Ordførergodtgjørelsen følger fylkesrådens lønn. Fylkesrådens lønn utgjør 105% av 
fylkesordførers godtgjørelse.  Fylkesordførerens godtgjørelse utgjør 72% av en 
statsråds godtgjørelse.

Lyngen kommune:
Ordførerens lønn er uavhengig rådmannens. Ingen automatikk at den tas opp hvert år.
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Storfjord kommune:
Utgjør 80% av stortingsrepresentantenes lønn. Det utgjør kr 669 300 i 2014.

Kvænangen kommune:
Godtgjørelse til ordfører utgjør 65% av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse.

Tromsø kommune:
Ordførergodtgjørelsen fastsettes ved inngangen av perioden og justeres årlig med 
gjennomsnittlig lønnsvekst i KS-området.

Måter for fastsetting av ordførerens godtgjørelse kan være som følger:
a) Knytte den mot fylkesordførerens godtgjørelse
b) Knytte den opp mot Statsråderådenes godtgjørelse. 
c) Knytte den opp mot rådmannens lønn.
d) Fastsette et nivå og deretter regulere ordførergodtgjørelsen årlig etter et fastlagt 

kriterium.
e) Årlig vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen, slik som Nordreisa kommune 

gjør i dag.

Lyngen kommune:
Ordførerens lønn er uavhengig rådmannens. Ingen automatikk at den tas opp hvert år.

Storfjord kommune:
I Storfjord ble ordføreren lønnet likt med rådmannen inntil budsjettbehandlingen i 
kommunestyret des. 2012 hvor det ble fattet vedtak om å ”fryse” ordførergodtgjørelsen, og at 
det skal utarbeides forslag til ny prosedyre for fastsetting av ordførerens godtgjørelse. Denne er
under utarbeidelse.

Kvænangen kommune:
Godtgjørelse til ordfører utgjør 65% av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse.

Tromsø kommune:
Ordførergodtgjørelsen fastsettes ved inngangen av perioden og justeres årlig med 
gjennomsnittlig lønnsvekst i KS-området.

Måter for fastsetting av ordførerens godtgjørelse kan være som følger:
f) Knytte den mot fylkesordførerens godtgjørelse
g) Knytte den opp mot Statsråderådenes godtgjørelse. 
h) Knytte den opp mot rådmannens lønn.
i) Fastsette et nivå og deretter regulere ordførergodtgjørelsen årlig etter et fastlagt 

kriterium.
j) Årlig vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen, slik som Nordreisa kommune 

gjør i dag.
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Vurdering

KS anbefaler at ordførergodtgjørelsen knyttes til stortingsrepresentantenes 
godtgjørelse. Fra 1. mai 2012 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 
811 505. Statsrådenes godtgjørelse utgjør kr 1 158 927.

Rådmannen anbefaler kommunestyret å følge KS’ anbefaling og foreslår at ordførerens 
godtgjørelse fastsettes til en gitt prosent av stortingsrepresentantenes lønn.
På denne måten sikres ordføreren en årlig justering av godtgjørelsen, som også er i samsvar 
med det vedtatte reglementet for Nordreisa kommune.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/4109-1

Arkiv:                232

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 08.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
57/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Eiendomsskatt 2014 - Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:

 Eigedomsskattelova av 6.juni 1975

Rådmannens innstilling

 For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 

eigedomsskattelova (esktl) §3 første ledd bokstav a. 

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 vedtas i forbindelse med 

forskuddsvedtaket.

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 

19.12.2013 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jmf esktl §10.

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2014 er basert på takster fastsatt ved siste 

alminnelige taksering gjennomført i 2009.

 Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den skrives ut og 

kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter. 

 For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og 

faktura sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne 

selv gir beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut 

kontaktperson. 

 Følgende er fritatt for eiendomsskatt:

o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten, jmf esktl §5.

o Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b.

 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1.

 Tre bygninger «Fiskerbondens stue» Bakkeby, gnr 50 bnr 1.

Side 143



o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk, jmf esktl §5. Fritak 

gjelder bare jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for å 

drive gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges.

 I tråd med esktl §7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:

o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO.

o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO.

o Eiendommer eiet av Nordtro.

o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

o Eiendommer eiet av grendelag.

o Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd.

o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.

o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.

o Gnr 15, bnr 3 bolighus «Krone», 1 bygning. 

o Gnr 43, bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning. 

o Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning. 

o Gnr 80, bnr 1, «Butikken» på Havnnes, 1 bygning. 

Saksopplysninger

Nordreisa kommune vedtok 27.08.87 under sak 132/87 – Innføring av eiendomsskatt på verker 
og bruk. Nordreisa kommune hadde da den oppfatning at det ikke fantes områder som var 
utbygd på bymessig vis. Satsene til eiendomsskatten blir i K-sak 126/95 satt til 7 promille.

Nordreisa kommune vedtok 13.06.96 under sak 51/96 – innføring av eiendomsskatt på boliger i 
tettbygd strøk i Storslett/Sørkjosen. Dette var en utvidelse av eiendomsskatten som allerede var 
innført i kommunen. Dette ble gjort for å opprettholde tjenestetilbudene og som en del av 
kommunens forlik med Statsnett. Statsnett hevdet at Nordreisa kommune måtte innføre 
eiendomsskatt på tettsted utbygd på bymessig vis dersom det skulle være eiendomsskatt på 
verker og bruk. Formannskapet klargjorde 27.08.98 under sak 59/98 grensene for eiendomsskatt 
i tettstedene Storslett/Sørkjosen. 

Kommunestyret vedtok 20.12.08 under sak 46/07 å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk, 
innbefattet forretningsbygg i Nordreisa kommune. Senere ble det i sak 75/08 vedtatt at dette kun 
skal gjelde verker og bruk. I K-sak 76/08 og 94/08 vedtok kommunestyret at det ikke skulle 
skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. 

Kommunestyret vedtok i sak 35/09 at Nordreisa kommune skal starte arbeidet med taksering av 
eiendommer i Nordreisa kommune med tanke på mulig eiendomsskatt i 2010. I K-sak 54/09 
vedtok kommunestyret at innføringen av eiendomsskatt skulle utsettes til desembermøtet. 
Kommunestyret vedtok i sak 71/09 at Nordreisa kommune skriver ut eiendomsskatt for alle 
eiendommer i Nordreisa kommune. 

Statsbudsjettet for 2014 ga Nordreisa kommune i utgangspunktet en realvekst men den var ikke 
tilstrekkelig til å dekke lønnsvekst, pensjonsvekst og prisvekst. Dette medfører at Nordreisa 
kommune i realiteten får en realnedgang. Eiendomsskatten for 2014 utgjør kr. 15,7 mill. 

Selv om eiendomsskatt innføres i hele kommunen, er det fritak for følgende:
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 Statlige eiendommer
 Lufthavner
 Kirker og helseforetak
 Kommunale eiendommer
 Eiendommer som har offentlig vernestatus

Kommunestyret kan gi fritak for bygninger av verneverdi, som ikke har fått offentlig vernestatus 
(fra Riksantikvaren og Sametinget). Dette kan kommunestyret, jmf eiendomsskatteloven §7, gi 
for ett år om gangen. Vedtak om fritak som allerede er fattet av kommunestyret innarbeidet i 
oversikten over bygninger som er fritatt etter vedtak i denne sak.

Kommunestyret kan også fastsette ulike satser for:
 Boligdelen av eiendommen
 Eiendommer
 Husløse eiendommer
 Bygninger og grunn
 Avgrensede områder av kommunen
 Verker og bruk

Det er ikke mulig å tilpasse skattestatene etter andre kriterier, for eksempel størrelse på inntekt 
og formue. Det er gjennomført taksering i hele kommunen. 

Vurdering

Nordreisa kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Eiendomsskatt vil gi kommunen 
bedre likviditet og mulighet til å oppfylle forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års 
merforbruk. Rådmannens vurdering er at det ikke er mulig å redusere driftsnivået tilsvarende 
inntektene fra eiendomsskatt med virkning fra 2014.

Kommunen bør fortsette prosessene med å redusere driftsnivået. Med utgangspunkt i 
statsbudsjettet for 2014 er det behov for å redusere driftsnivået med 5 - 10 millioner for å få 
større handlingsrom. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/4109-2

Arkiv:                232

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 08.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
58/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Forskuddsvedtak for 2014: Formues-, inntekts- og eiendomsskatt

Henvisning til lovverk:
 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26.mars 1999
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) av 6.juni 1975

Rådmannens innstilling

 Ved ligning for 2014 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skatteøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven §15.

 Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2014 nyttes en generell sats på 7 ‰. For boliger 
nyttes en sats på 7 ‰. Dette jmf eiendomsskatteloven §11 og§13.

Saksopplysninger

Etter skatteloven §15-3 skal kommunene vedta skattesatser for påfølgende år innen 1.november. 
Samme paragraf gir departementet anledning til å forlenge fristen. Skattedirektoratet har hvert år 
siden 1976 foretatt en generell fristforlengelse til 20.desember, eller til den nærmeste påfølgende 
virkedag dersom 20.desember er helligdag. Fra 1978 har det også vært bestemt når vedtak ikke 
er truffet innen fristen, skal vedtaket fra foregående år legges til grunn. 

I henhold til Lov om skatt av formue og inntekt §15, skal Stortinget vedta hvor stor den 
kommunale skatteøren skal være. Vedtaket skal ved intervaller angi minimums- og 
maksimumssatser for inntektsskatt for kommuner og fylkeskommuner. 
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Vurdering

Fylkesmannen anbefaler kommunene, for å gardere seg mot eventuelle endringer, å bruke et 
standardformular i sine vedtak: «Skatteøren fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til 
Stortingets vedtak". 

Ved ligning for 2014 er det i Nordreisa kommune benyttet høyeste skatteøre for både inntekt og 
formue og eiendomsskatt med en generell sats på 7 ‰ og likelydende sats på boliger. 

Ettersom Nordreisa kommune har innført eiendomsskatt, skal det etter eiendomsskatteloven 
gjøres et formelt vedtak om hvor høy satsen skal være. 
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Nordreisa kommune 

           

 

Arkivsaknr:       2013/1635-9 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 02.11.2013 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/13 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 11.11.2013 
12/13 Nordreisa administrasjonsutvalg 13.11.2013 
14/13 Nordreisa oppvekstutvalg 18.11.2013 
7/13 Nordreisa eldreråd 21.11.2013 
15/13 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 22.11.2013 
4/13 Nordreisa rådet for funksjonshemmede 25.11.2013 
41/13 Nordreisa driftsutvalg 26.11.2013 
16/13 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 27.11.2013 
7/13 Nordreisa barn og unges kommunestyre 10.12.2013 
43/13 Nordreisa formannskap 28.11.2013 
59/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013 

 

Budsjett 2014 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Økonomiinfo 2 2013 - Statsbudsjett 2014 - Informasjonsskriv fra Fylkesmannen 
2 Ikke valgte budsjettiltak 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2013  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag:  
Nordreisa kommune opptar 10 mill kr i videreformidlingslån hos Husbanken.  
 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Nødvendig vedlikehold på Nordreisa kirke og kirkegård kan ikke lenger utsettes. En plan for 
arbeidet må legges fram til politisk behandling snarest. Det forutsettes at arbeidet kan 
igangsettes i løpet av 2014.  
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslagene enstemmig vedtatt.  
 
 

ee0708
Innsatt tekst
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Vedtak: 
1. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 

 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 670 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 

 
 

2. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 
 

Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
VAR investering 800 000 
Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 

 
3. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 

2014 som fordeles slik: 
Guleng III  kr. 15 650 000  avdragstid 30 år 
Halti II   kr. 23 350 000 avdragstid 30 år 
Hjellnes kai  kr.   2 000 000 avdragstid 15 år 
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år 
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 

 
4. Nordreisa kommune opptar kr 10 mill i videreformidlingslån hos Husbanken.  

 
5. Nødvendig vedlikehold på Nordreisa kirke og kirkegård kan ikke lenger utsettes. En plan for 

arbeidet må legges fram til politisk behandling snarest. Det forutsettes at arbeidet kan igangsettes 
i løpet av 2014.  

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 10.12.2013  
 

Behandling: 
Barn og unges kommunestyre (BUK) fremmet følgende tilleggsforslag: 
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Nordreisa kommune begynner med utbygging av skolegård og uteområde på Storslett skole i 
budsjettåret 2014. Beløp fra kr 200.000,- til kr 500.000,-. Trenger ikke ta alt på en gang, men 
begynne litt og litt hvert år. 
 
Planlegging og utbygging av kirkegården på Storslett settes inn i budsjett 2014. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslagene enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 

6. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 
 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 

 
 
 

7. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 
 

Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
VAR investering 800 000 
Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 

 
8. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 

2014 som fordeles slik: 
Guleng III  kr. 15 650 000  avdragstid 30 år 
Halti II   kr. 23 350 000 avdragstid 30 år 
Hjellnes kai  kr.   2 000 000 avdragstid 15 år 
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år 
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 
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Nordreisa kommune begynner med utbygging av skolegård og uteområde på Storslett skole i 
budsjettåret 2014. Beløp fra kr 200.000,- til kr 500.000,-. Trenger ikke ta alt på en gang, men 
begynne litt og litt hvert år. 
 
Planlegging og utbygging av kirkegården på Storslett settes inn i budsjett 2014. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa nærings- og kulturutvalg - 27.11.2013  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 
9. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 

 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 

 
 
 

10. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 
 

Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
VAR investering 800 000 
Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 

 
11. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 

2014 som fordeles slik: 
Guleng III  kr. 15 650 000  avdragstid 30 år 
Halti II   kr. 23 350 000 avdragstid 30 år 
Hjellnes kai  kr.   2 000 000 avdragstid 15 år 
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Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år 
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.11.2013  
 

Behandling: 
Driftsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Driftsutvalget ber rådmannen utrede muligheten for å reforhandle leieavtalen for Oksfjord 
grendehus med mål om å avslutte leieavtalen tidligere enn opprinnelig plan.  
 
Driftsutvalget ber rådmannen utrede investerings- og driftsbehov for fremtidig drifts av Oksfjord 
oppvekstsenter. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 

 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 

7 Skatt og rammetilskudd 0 
-289 330 

000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 

Sum rammer 2014 437 914 156 
-437 914 

156 
 
 
 

2. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 
 

Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
VAR investering 800 000 
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Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 

 
3. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet 

for 2014 som fordeles slik: 
Guleng III                           kr. 15 650 000    avdragstid 30 år 
Halti II                                kr. 23 350 000    avdragstid 30 år 
Hjellnes kai                        kr.   2 000 000    avdragstid 15 år 
Skogeiendommen           kr.   1 100 000    avdragstid 15 år 
VAR investering kr.      800 000    avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 
 

 
Driftsutvalget ber rådmannen utrede muligheten for å reforhandle leieavtalen for Oksfjord 
grendehus med mål om å avslutte leieavtalen tidligere enn opprinnelig plan.  
 
Driftsutvalget ber rådmannen utrede investerings- og driftsbehov for fremtidig drifts av Oksfjord 
oppvekstsenter. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede - 25.11.2013  
 

Behandling: 
Budsjett for 2014 tas til orientering 
 
Fellesforslag fra Rådet for funksjonshemmede om at det utarbeides sak om tilgjengelighet for 
funksjonshemmede i kommunale bygg. Kostnader for utbedringer søkes innarbeidet i fremtidig 
økonomiplan. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
4. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 

 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 
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5. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 

 
Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
VAR investering 800 000 
Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 

 
6. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 

2014 som fordeles slik: 
Guleng III  kr. 15 650 000  avdragstid 30 år 
Halti II   kr. 23 350 000   avdragstid 30 år 
Hjellnes kai  kr.   2 000 000   avdragstid 15 år 
Skogeiendommen kr.   1 100 000   avdragstid 15 år 
VAR investering kr.      800 000   avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 
 

 
Fellesforslag fra Rådet for funksjonshemmede om at det utarbeides sak om tilgjengelighet for 
funksjonshemmede i kommunale bygg. Kostnader for utbedringer søkes innarbeidet i fremtidig 
økonomiplan. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 22.11.2013  
 

Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalget tar budsjettforslaget til etterretning  
 
Forslag fra Terje Olsen, Høyre om nytt punkt: 
Helse- og omsorgsutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:  
 
Det innføres arbeidsplikt ved utbetaling av sosialhjelp. Tiltaket vurderes individuelt og brukes 
spesielt overfor ungdom, med mål om å motivere til ordinært arbeid og utdanning. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
7. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 

 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
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1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 

 
 
 

8. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 
 

Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
VAR investering 800 000 
Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 

 
9. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 

2014 som fordeles slik: 
Guleng III  kr. 15 650 000  avdragstid 30 år 
Halti II   kr. 23 350 000   avdragstid 30 år 
Hjellnes kai  kr.   2 000 000   avdragstid 15 år 
Skogeiendommen kr.   1 100 000   avdragstid 15 år 
VAR investering kr.      800 000   avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 

 
10. Det innføres arbeidsplikt ved utbetaling av sosialhjelp. Tiltaket vurderes individuelt og brukes 

spesielt overfor ungdom, med mål om å motivere til ordinært arbeid og utdanning. 
 

 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 21.11.2013  
 

Behandling: 
Eldrerådet tar budsjettforslaget til orientering. 
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Vedtak: 
 

11. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 
 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 

 
 

12. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 
 

Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
VAR investering 800 000 
Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 

 
13. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 

2014 som fordeles slik: 
Guleng III  kr. 15 650 000  avdragstid 30 år 
Halti II   kr. 23 350 000 avdragstid 30 år 
Hjellnes kai  kr.   2 000 000 avdragstid 15 år 
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år 
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 

 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 18.11.2013  
 

Behandling: 
Oppvekstutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 
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Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge reelle behov for sommeråpen barnehage i 
2014, som legges fram for kommunestyret 19. desember d.å.  
 
Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å starte arbeidet med å gjenopprette 
ungdomskontaktprosjektet jfr regjeringens tilleggsproposisjon for 2014 og samhandlingsmidler 
innenfor barnevern.  
 
Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge behovet for å gjenåpne mellomtrinnet på 
Oksfjord oppvekstsenter, legges fram for kommunestyret 19. desember d.å.   
 
Det ble stemt over tilleggsforslagene og rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling samt 
tilleggforslagene enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
14. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 

 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 

 
 
 

15. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 
 

Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
VAR investering 800 000 
Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 

 
16. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 

2014 som fordeles slik: 
Guleng III  kr. 15 650 000  avdragstid 30 år 
Halti II   kr. 23 350 000 avdragstid 30 år 
Hjellnes kai  kr.   2 000 000 avdragstid 15 år 
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år 
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VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 

 
 
Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge reelle behov for sommeråpen barnehage i 
2014, som legges fram for kommunestyret 19. desember d.å.  
 
Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å starte arbeidet med å gjenopprette 
ungdomskontaktprosjektet jfr regjeringens tilleggsproposisjon for 2014 og samhandlingsmidler 
innenfor barnevern.  
 
Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge behovet for å gjenåpne mellomtrinnet på 
Oksfjord oppvekstsenter, legges fram for kommunestyret 19. desember d.å.   
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 13.11.2013  
 

Behandling: 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 

17. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 
 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 

 
 
 

18. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 
 

Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
VAR investering 800 000 
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Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 

 
19. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 

2014 som fordeles slik: 
Guleng III  kr. 15 650 000  avdragstid 30 år 
Halti II   kr. 23 350 000 avdragstid 30 år 
Hjellnes kai  kr.   2 000 000 avdragstid 15 år 
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år 
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 11.11.2013  
 

Behandling: 
AMU tar budsjettforslaget til etterretning. 

Vedtak: 
 

20. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 
 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 

 
 
 

21. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 
 

Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
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VAR investering 800 000 
Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 

 
22. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 

2014 som fordeles slik: 
Guleng III  kr. 15 650 000  avdragstid 30 år 
Halti II   kr. 23 350 000 avdragstid 30 år 
Hjellnes kai  kr.   2 000 000 avdragstid 15 år 
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år 
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 
23. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: 

 
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 

 
 
 

24. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: 
 

Tiltak 2014 
Guleng III 20 000 000 
Halti II 28 800 000 
Hjelnes kai 2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000 
VAR investering 800 000 
Tilskudd  -5 450 000 
Nye lån -42 900 000 
Ubrukte lånemidler -4 350 000 
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25. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 

2014 som fordeles slik: 
Guleng III  kr. 15 650 000  avdragstid 30 år 
Halti II   kr. 23 350 000 avdragstid 30 år 
Hjellnes kai  kr.   2 000 000 avdragstid 15 år 
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år 
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år 
 
Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. 

 
 
 

Saksopplysninger 

Statsbudsjettet for 2014 legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,85 mrd kr. 
Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens økte utgifter knyttet til 
befolkningsutvikling, og denne er beregnet til å være opp mot 3 mrd kr i 2013. 180 mill kr av økningen i 
frie inntekter er begrunnet med særskilt styrkning av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og 27 mill 
kr er knyttet til etterutdanning av deltidsbrannpersonell. Den kommunale deflatoren i 2014 er på 3,0 %, 
der lønnsveksten anslås til 3,5 % og prisveksten anslås til 1,9 %.  
 
Nominell vekst i frie inntekter i hele landet er gjennomsnittlig 1,1 %. I Troms er det 11 kommuner som 
har anslått realøkning, og 10 kommuner har anslått realnedgang, og 3 kommuner er uendret. Nordreisa 
har en anslått realøkning på 2,2 %, og er den kommunen i Troms som har høyest anslått realøkning.  
 
Pensjonspremien har økt kraftig de siste årene som følge av sterk lønnsvekst og lav rente. I tillegg har 
pensjonsfondene krav til oppkapitalisering pga økt levealder. I 2014 forventes det at kommunens 
pensjonskostnad skal øke kraftig utover det som kompenseres gjennom kommunal deflator. For 
Nordreisa kommune sin del utgjør økningen i pensjonen 12,6 mill kr fra 2013 til 2014, og det sees da 
bort fra premieavvik og amortisering av premieavvik. KRD har sendt ut et høringsforslag om å redusere 
amortiseringstid for premieavvik til 5/7 år.  
 
 
Statsbudsjettet for 2014 inneholder følgende økonomiske endringer 
 
Barnehage: 

• Nominell videreføring av foreldrebetaling og med en makspris på kr 2360. 
• Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 
• Opptrapping mot to barnehageopptak, men rett til barnehageplass for barn født i september og 

oktober.  

 
Skole: 

• Helårsvirkning av innføring av valgfag på 9.trinn. 
• Innføring av valgfag på 10.trinn fra høsten 2014. 

 
Utsatte barn og unge: 

• Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner. Målet er å legge til rette for 
barnevernfaglige vurderinger i valget mellom ulike tiltak og bedre samhandlingen mellom 
kommunalt og statlig barnevern.  

• Tilsyn med barn i fosterhjem jmf endringer i barnevernsloven som trer i kraft 15.juli 2014.  
• Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre/barn inntil 16 timer per år.  
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Øvrige: 

• I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunens utgifter til 
medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Jamfør kommunens anslåtte utgiftsreduksjon 
reduseres rammetilskudd.  

• Helårseffekt av vergemålsreformen. 
• Flere elever i statlige og private skoler gir redusert rammetilskudd. 

 
Andre forhold: 

• Rentekompenasjonsordring for skole- og svømmeanlegg, samt kirkebygg 
• I forbindelse med omsorgsplan 2015 skal det gis tilsagn om investeringstilskudd til bygging og 

rehabilitering av 12 000 heldøgns omsorgsplasser. Dette skal bidra til et godt botilbud for 
mennesker med behov for heldøgns omsorgstjenester.  

• Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes, og det 
legges opp til 150 nye stillinger i 2014. Det kan også søkes om midler til kompetanse- og 
samhandlingstiltak.  

• Det foreslås å opprette en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, med mål om å gi 
flere fattige barn og unge mulighet til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter.  

• Integreringstilskuddet styrkes med 250 mill kr 
• Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte styrkes 
• Det foreslås å innføre en kommunal medfinansiering på 10 % av utgiftene over innslagspunktet 

(kr 16 050 per barn) for statlig refusjon av utgiftene til barnevernstiltak for enslige mindreårige 
asylsøkere. 

• På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten innenfor ressurskrevende tjenester foreslår 
regjeringen en innstramming i ordringen ved å redusere statens kompensasjonsgrad fra 80 % til 
77,5 %. Denne vil ha innvirkning allerede i 2013. Innslagspunktet er foreslått prisjustert fra 
975 000 kr til 1 010 000 kr.    

 
Rådmannens forslag til budsjett 2014 har følgende generelle merknader: 

• Budsjettet tar utgangspunkt i opprinnelig rammer for 2013. 
• Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i 

rådmannens budsjettforslag.  
• Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet. 
• 2014 budsjettet har ingen rentebuffer.   
• I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp. 
• Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i budsjettforslaget av 

økonomiske årsaker.  
• Budsjettforslaget inneholder få økninger i bemanning, bortsett fra følgende: 

o Sektor for administrasjon: Stillingen som miljøarbeider utvides fra 30 % til 80 % stilling 
pga økning i familiegjenforening, og utgjør kr 227 000. 

o Sektor for helse og sosial:  
 En bruker som skal ha 1-1 bemanning hele døgnet gir behov for økt 

stillingsressurs, og store andeler blir refundert ved økning i tilskudd for 
ressurskrevende tjenester. 

 Voksenopplæringen økes med 60 % stilling som følge av økt aktivitet, og dekkes 
opp med økte inntekter. Utgjør kr 1 923.  

o Sektor 5 selvkost: Innenfor selvkost er det økning med 60 % stilling med jmf KST 33/12. 
 

 
 

• Forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års merforbruk er som følger: 
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År Opprinnelig Rest 2013 2014 Sum 
2007 2 430 769 168 657 168 657 0 168 657 
2008 8 094 536 8 094 536 5 864 361 2 230 175 8 094 536 
2009 4 346 893 4 346 893 759 221 3 587 672 4 346 893 
2010 5 332 559 5 332 559 849 641 4 482 918 5 332 559 
Sum 20 204 757 17 942 644 7 641 880 10 300 764 17 942 644 

  
 
Kommentarer til sektor 1 Administrasjon 
 Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 33 975 193 -8 105 693 
Endringer i budsjett 2014   
Konsekvensjustert budsjett  1 167 011 -1 066 145 
Sum tiltak -15 363 -1 800 000 
Ramme 2014 35 126 841 -10 971 838 

 
Konsekvensjustert budsjett: 

• Lønns- og pensjonsvekst. 
• Utgiften til lønnsoppgjøret for 2014 er antatt til 3,5 prosent. 
• Vakanser fra 2013 på kr 500 000 er ikke videreført. 
• Nordreisa kommune sin andel av plankontoret er flyttet fra utviklingsavdelingen og til 

administrasjon, kr 573 000. 
• Økning av introduksjonsstønaden er videreført med kr 1 000 000 fra revideringen av budsjett 

2013. 
• Budsjettpostene EDB utstyr er flyttet fra enhetene og på IT sitt budsjett, utgjør kr 270 100. 

 
Tiltak: 

• Stillingen som miljøarbeider utvides fra 30 % til 80 % stilling pga økning i familiegjenforening, og 
utgjør kr 227 000. 

• Integreringstilskuddet økes med kr 1 800 000, til totalt kr 9 400 000. I tillegg økes 
introduksjonsstønaden med kr 200 000 og bolig/etablering flyktninger med kr 200 000. 

• Overformynderoppgaven er overtatt av Fylkesmannen, utgjør 190 200. 
• Det er ingen valg i 2014 og midlene på kr 195 400 tas ut av budsjettet.  
• Driftstilskuddet til Nord-Troms Regionråd økes med kr 129 980. Økningen skyldes tilskudd til 

Nord-Troms studiesenter. 
• Godtgjøring til kontrollutvalget og KomRev Nord IKS økes med kr 96 894. 
• Overføringen til Kirkelig fellesråd økes med kr 167 073 som dekker lønns- og pensjonsøkning.  
• Lønnsavsetningen reduseres med kr 858 519.  Total avsetning utgjør 3,5 % lønnsøkning. 
• Kr 207 809 overføres til disposisjonsfond. 

 
 
Kommentarer til sektor 2 Levekår 
 Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 107 882 203 -14 917 950 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  3 655 985 -38 261 
Sum tiltak -603 357 -384 260 
Ramme 2014 110 934 831 -15 340 471 

 
Konsekvensjustert budsjett: 

• Lønns- og pensjonsvekst. 
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• Feilbudsjettert inntekt på skoleskyss på kr 91 000 er fjernet.  
• Tilskudd til private barnehager er økt med kr 700 000 jmf revidering av budsjett 2013. 
• Storslett skole er redusert med 433 % stillinger. 
• Moan skole og SFO er redusert med 270 % stillinger. 

 
 
Tiltak: 

• Sykelønnsrefusjonen økes med kr 450 000 fordelt på flere enheter 
• Ved omplassering av barn til andre kommuner må kommunen refundere utgiftene med 

skolegang til plasseringskommunene, som gir kommunen økte utgifter med kr 300 000. 
• Skoleskyssen er blitt dyrere og budsjettet er ikke justert på flere år. Økes med kr 250 000. 
• Kommunen kjøpte i 2013 brakkene som står utenfor Moan skole, og midlene til leie tas ut av 

budsjettet, kr 170 000. 
• Andelen elever med spesialundervisning som går ut fra Moan er lik andel barn med 

spesialundervisning som begynner på Moan. Tiltaket settes i kr. 0. 
• Refusjon fra annen kommune tas ut av budsjettet til Moan skole da eleven ikke går der lengre, 

utgjør kr 274 000.  
• Reduksjon i spes.ped på Storslett skole er med 5/12 dels virkning på kr 224 717. 
• Oksfjord skole 1-4.trinn har behov for økt lønnsmidler SFO fra høsten 2014, kr 47 349. 
•  Refusjon fra annen kommune tas ut av budsjettet til Moan SFO da eleven ikke går der lengre, 

utgjør kr 73 000. 
• Makspris oppholdsbetaling i barnehager øker med kr 30 per barn, og gir en økt inntekt på kr 

50 000. 
• Storslett barnehage har to plasser mer enn forrige budsjettår, utgjør kr 51 260. 
• Refusjon sykelønn reduseres med kr 100 000 i Sonjatun barnehage som følge av redusert 

sykefravær. 
• Refusjon sykelønn reduseres med kr 20 000 i Høgegga barnehage som følge av redusert 

sykefravær. 
• Innsparing husleie Leirbukt barnehage er på kr. 1 107 912. Tre hus er kjøpt mens kommunen 

har sagt opp leieforholdet for to hus.  
• Voksenopplæringen økes med 60 % stilling som følge av økt aktivitet, og dekkes opp med økte 

inntekter. Utgjør kr 1 923.  

 
 
 
Kommentarer til sektor 3 Helse og sosial 
 Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 151 417 286 -50 283 014 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  14 547 529 -3 519 256 
Sum tiltak 2 943 280 -4 868 280 
Ramme 2014 168 908 095 -58 670 550 

 
Konsekvensjustert budsjett: 

• Lønns- og pensjonsvekst 
• Faste tillegg er justert til reelt nivå og utgjør kr 3,2 mill i denne sektoren.  
• Vakanser fra 2013 på kr 1 280 000 er ikke videreført. 

 
Tiltak: 

• Sykelønnsrefusjonen økes med kr 650 000 fordelt på flere enheter 
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• En bruker som skal ha 1-1 bemanning hele døgnet gir behov for økt stillingsressurs, og store 
andeler blir refundert ved økning i tilskudd for ressurskrevende tjenester.  

• Økte utgifter til dagtilbud, avlastning og omsorgslønn utgjør kr 800 000. 
• Helsesektoren må holde tre fagarbeiderstillinger vakant i 2014, utgjør kr 1 500 000. 
• Kommunens andel av medfinansiering øker for hver avregning, og økes med kr 500 000. 
• Tilskuddet til ressurskrevende tjenester økes med kr 1 000 000 som utgjør lønns- og 

pensjonsvekst.  
• Egenandelene på flere enheter justeres til reelt nivå, utgjør kr 650 000. 
• Midler til en privat driftsavtale i fysioterapi holdes vakant, utgjør kr 375 000. 
• Bidrag i forbindelse med sosialhjelp økes med kr 100 000. 

 
 
 
Kommentarer til sektor 4 Utviklingsavdelingen 
 Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 19 002 042 -9 612 698 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  -3 837 770 4 737 167 
Sum tiltak 0 -11 000 
Ramme 2014 15 164 272 -4 886 531 

 
Konsekvensjustert budsjett 

• Lønns- og pensjonsvekst 
• Nordreisa kommune sin andel av plankontoret er flyttet fra utviklingsavdelingen og til 

administrasjon, kr 573 000. 
• Prosjektet ungdomskontakt er utgått og fjernet fra budsjettet 
• Øvrige prosjekter er flyttet til sektor 0 

 
Tiltak: 

• Husleien på Halti økes med 3 %, utgjør kr 11 000. 

 
 
 
Kommentarer til sektor 5 Selvkost 
 Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 30 026 281 -19 642 660 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  -11 396 721 1 152 315 
Sum tiltak 0 0 
Ramme 2014 18 629 560 -18 490 345 

 
Konsekvensjustert budsjett 

• Lønns- og pensjonsvekst 
• Selvkost er justert i hht budsjetterte innbetalinger 
• Anleggsansvarene er flyttet til sektor 6, utgjør kr 11,7 mill i reduksjon. 
• Innenfor selvkost er det økning med 60 % stilling med jmf KST 33/12. 

 

Tiltak: 
• Endringer er gjort i konsekvensjustert budsjett 
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Kommentarer til sektor 6 Bygg, eiendom og anlegg 
 Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 23 011 920 -5 098 872 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  13 603 498 -714 957 
Sum tiltak -800 000 -100 000 
Ramme 2014 35 815 418 -5 913 829 

 
Konsekvensjustert budsjett 

• Lønns- og pensjonsvekst 
• Anleggsansvarene er flyttet fra sektor 5, utgjør kr 11,7 mill i reduksjon. 

 
Tiltak: 

• Sykelønnsrefusjonen økes med kr 100 000 
• Sektor 6 må holde to stillinger vakant i 2014, utgjør kr 850 000. 
• Havnen i Oksfjord er kommunal og må brøytes, utgjør kr 50 000. 

 
 
 
Kommentarer til sektor 7 Skatt og rammetilskudd 
 Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 0 -277 839 299 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett 0 0 
Sum tiltak 0 -11 490 701 
Ramme 2014 0 -289 330 000 

 
Tiltak: 

• Økt skatt og rammetilskudd utgjør kr 13,303 mill. 
• Økt utskrivning av eiendomsskatt med virkning i 2014 utgjør kr 200 000. 
• Fra og med 2014 skal all merverdiavgift tilknyttet investering i investeringsregnskapet, utgjør kr 

2 012 299. 

 
 
 
 
Kommentarer til sektor 8 Renter, avdrag og avsetninger 
 Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 39 214 261 -19 029 000 
Endringer 2014    
Konsekvensjustert budsjett  14 540 715 -9 337 576 
Sum tiltak -7 386 958 -750 000 
Overført fra investeringsbudsjettet 1 594 322  
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Ramme 2014 47 962 340 -29 116 576 
 
Konsekvensjustert budsjett: 

• Premieavvik og amortisering av premieavvik settes til kr 0 i konsekvensjustert budsjett, utgjør kr 
6,7 mill.  

• Internrenter og internavdrag VAR reduseres og utgjør ca kr 1,125 mill. 

 
Tiltak: 

• Utbytte fra Ymber AS budsjetteres med kr 750 000. 
• Som følge av den økonomiske situasjonen til Nordreisa kommune betales det kun 

minimumsavdrag i 2014. Fra 2015 betales avdragene som avtalt.  
• Estimert premieavvik for 2014 er på kr 13 174 000 og amortisering av premieavvik er på kr 

3 095 000. Netto kr 10 079 000. 
• Kommunen skal dekke inn kr 10,3 mill av tidligere års merforbruk og avsetning økes med kr 

2 803 800. 

 
 
 
Kommentarer til sektor 0 Prosjekter og interkommunale samarbeid 
 
 Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 0 0 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  4 647 799 -4 469 016 
Sum tiltak 725 000 -725 000 
Ramme 2014 5 372 799 -5 194 016 

 
 
Konsekvensjustert budsjett 

• I denne sektoren er interkommunale samarbeid som plankontoret og PPT, men også ulike 
prosjekter. 

 
Tiltak: 

• Bålplass Halti er et prosjekt med mål om å styrke samhandling, formidling og utvikle felles 
løsninger for det kommende Halti-bygget. Prosjektet vil vare i 2 år og har ekstern finansiering. 

• Rovviltjakt er et prosjekt som har hovedformål innsamling av grunneiers tillatelser for utøving 
av jakt på rovvilt. Det skal være et verktøy i reguleringen av rovvilt bestandene og legge til rette 
for uttak av disse. Prosjektet har ekstern finansiering.  

 
 
 
  Kommentarer til investeringsbudsjettet 

• For å få budsjettforslaget i balanse er det kun nødvendige investeringer som enten vil redusere 
driftsutgiftene eller bidra til å sikre kommunen sine interesser som er tatt med. I tillegg kommer 
for øvrig Halti II der det er gitt mange tilsagn fra ulike departement og intensjonsavtaler på 
husleie, og som vil gi kommunen et løft.  

• Flere gode og til dels nødvendige investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget.  

 
 
Vurdering 
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Budsjettet for 2014 er særdeles stramt og krever stram styring. Ytterligere nedskjæringer anses som 
vanskelig uten å foreta kutt på stillinger.  
 
For å få et større handlingsrom må driften av Nordreisa kommune ned med mellom 5-10 millioner. Det 
er viktig at kommunen i årene fremover opparbeider seg handlingsrom for å ha midler til uforutsette 
hendelser, samt bygge opp likviditetsbufferen.  
 
Det bør ses nærmere på barnehagestrukturen for å få en mer effektiv drift, noe som vil gi besparelse 
både til kommunen, samt gi innvirkning på tilskudd til private barnehager. Elevtallet på de enkelte 
skolene bør ha en avgjørende betydning for fremtidig skolestruktur i kommunen.  Når det gjelder 
helsesektoren ser vi allerede økt press på kommunale tjenester. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at 
andelen av den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for kommunale tjenester.  
 
Av investeringer i vedtatt økonomiplan for 2013 – 2016 er Utbygging av Moan skole foreslått utsatt til 
2015.  IKT utstyr til skoler og barnehager er tatt ut, og tas med i en samordnet plan for IKT 
investeringer.  Av tiltak vedtatt i kommuneplanens handlingsdel er opprusting av kommunalt veinett 
tatt med fra og med 2015. Høgegga barnehage foreslås utsatt til 2015. Planlegging og utbygging av 
kirkegård på Storslett er ikke tatt med i forslaget og bør utsettes til 2015. 
Disse investeringene foreslås utsatt for å fordele rente- og avdragsbelastningen over tid.   
 

Driftsbudsjett 2014   
   

Ramme 2013 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 33 975 193 -8 105 693 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 107 882 203 -14 917 950 
3 Helse og omsorg, Sosial 151 417 286 -50 283 014 
4 Utviklingsavdelinga 19 002 042 -9 612 698 
5 Selvkost 30 026 281 -19 642 660 
6 Bygg, eiendom og anlegg 23 011 920 -5 098 872 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -277 839 299 
8 Renter og avdrag 39 214 261 -19 029 000 
9 Prosjekter og interkommunale selskap 0 0 
Sum rammer 2013 404 529 186 -404 529 186 
   
 
   
   
1 Administrasjon og fellesutgifter Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 33 975 193 -8 105 693 
Endringer i budsjett 2014   
Konsekvensjustert budsjett  1 167 011 -1 066 145 
Sum tiltak -15 363 -1 800 000 
Ramme 2014 35 126 841 -10 971 838 
   
Tiltak i budsjettforslaget   
160 Utvidelse av stilling som miljøarbeider 227 000  
160 Økt integreringstilskudd 400 000 -1 800 000 
170 Opphør av overformynderoppgave -190 200  
172 Ingen valg i 2014 -195 400  
173 Økning av driftstilskudd Nord-Troms Regionråd 129 980  
175 Økt godtgjøring kontrollutvalg og KomRev Nord IKS 96 894  
180 Lønn- og pensjonsøkning Kirkelig fellesråd 167 073  
190 Redusert lønnsavsetning             858 579   
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190 Overført til disposisjonsfond             207 809  
   
   
   
   
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret  Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 107 882 203 -14 917 950 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  3 655 985 -38 261 
Sum tiltak -603 357 -384 260 
Ramme 2014 110 934 831 -15 340 471 
   
Tiltak i budsjettforslaget   
212,213,232,242, 243,260 Økt sykelønnsrefusjon  -450 000 
210 Økning elever i andre kommuner 300 000  
210 Økning skoleskyss 250 000  
212 Moan skole - Avslutning leie av brakker -170 000  
212 Moan skole - Spes.ped tiltak  0  
212 Moan skole - Reduksjon refusjon fra annen kommune           274 000  
213 Storslett skole - Reduksjon spes.ped -224 717,00  
215 Oksfjord skole - Økt lærerressurs 1-4 trinn 47 349,00  
232 Moan SFO - Reduksjon refusjon fra annen kommune  73 000 
240 Barnehagene - Økning egenandeler barnehager  -50 000 
242 Storslett bhg - Økt egenandeler/oppholdsbetaling  -51 260 
245 Sonjatun bhg - Reduksjon refusjon sykelønn  100 000 
247 Høgegga bhg - Reduksjon refusjon sykelønn  20 000 
248 Leirbukt bhg - Innsparing husleie -1 107 912  
263 Voksenopplæringen - Økt undervisningsressurs 301 923 -300 000 
   
   
   
   
3 Helse og omsorg Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 151 417 286 -50 283 014 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  14 547 529 -3 519 256 
Sum tiltak 2 943 280 -4 868 280 
Ramme 2014 168 908 095 -58 670 550 
   
Tiltak i budsjettforslaget   
310,321,324,341 Økt sykelønnsrefusjon  -650 000 
300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 3 418 280 -2 568 280 
300 Samletiltak unge funksjonshemmede 800 000  
300 Vakanser helsesektoren 3 stillinger -1 500 000  
305 Økning medfinansiering 500 000  
305 Økning ressurskrevende tjenester  -1 000 000 
310, 311, 312 Økte egenandeler  -650 000 
341 Vakant midler fysioterapi -375 000  
361 Sosialhjelp - Økning sosialhjelp (behov kr 500 000) 100 000  
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4 Utviklingsavdelingen  Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 19 002 042 -9 612 698 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  -3 837 770 4 737 167 
Sum tiltak 0 -11 000 
Ramme 2014 15 164 272 -4 886 531 
   
Tiltak i budsjettforslaget   
420 Halti - Justering husleie  -11 000 
   
   
   
   
5 Selvkost Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 30 026 281 -19 642 660 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  -11 396 721 1 152 315 
Sum tiltak 0 0 
Ramme 2014 18 629 560 -18 490 345 
   
Tiltak i budsjettforslaget   
   
   
Ikke i budsjettforslaget   
   
   
   
6 Bygg, eiendom og anlegg Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 23 011 920 -5 098 872 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  13 603 498 -714 957 
Sum tiltak -800 000 -100 000 
Ramme 2014 35 815 418 -5 913 829 
   
Tiltak i budsjettforslaget   
601 Økt sykelønnsrefusjon  -100 000 
600 Vakanser teknisk -850 000  
693 Veier - Brøyting/vedlikehold av Hans Lillengsveg  50 000  
   
 
 
   
   
   
7 Skatt og rammetilskudd   Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 0 -277 839 299 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett 0 0 
Sum tiltak 0 -11 490 701 
Ramme 2014 0 289 330 000 
   
Tiltak i budsjettforslaget   
700 Økt skatt og rammetilskudd          -13 303 000 
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710 Eiendomsskatt - Økte skatter   -200 000 
741 Reduksjon mvakomp. investering  2 012 299 
   
   
   
   
   
8 Renter og avdrag   Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 39 214 261 -19 029 000 
Endringer 2014    
Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer) 14 540 715 -9 337 576 
Sum tiltak -7 386 958 -750 000 
Overført fra investeringsbudsjettet 1 594 322  
Ramme 2014 47 962 340 -29 116 576 
   
Tiltak i budsjettforslaget   
800 Utbytte  -750 000 
850 Økning av avdragsutgifter 1 388 242  
850 Betaling av minimusavdrag -1 500 000  
880 Premieavvik og amortisering -10 079 000  
880 Økt inndekning av tidligere års merforbruk 2 803 800  
   
   
   
   
   
9 Prosjekter og interkommunale samarbeid Utgifter  Inntekter 
Ramme for 2013 0 0 
Endringer 2014   
Konsekvensjustert budsjett  4 647 799 -4 469 016 
Sum tiltak 725 000 -725 000 
Ramme 2014 5 372 799 -5 194 016 
   
Tiltak i budsjettforslaget   
406 - Halti, bålplass ved elva 525 000,00 -525 000,00 
406 - Rovviltjakt 200 000,00 -200 000,00 
   
   
   
   
   
Ramme 2014 Utgifter  Inntekter 
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838 
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471 
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 670 550 
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531 
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345 
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829 
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000 
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576 
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016 
Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156 
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Investeringsbudsjett 2014   
 
Tiltak 2014 2015 2016 2017 Samlet 
Guleng III 20 000 000 13 000 000   33 000 000 
Halti II 28 800 000 19 840 000   48 640 000 
Hjelnes kai 2 000 000    2 000 000 
Skogeiendommen 1 100 000    1 100 000 
Egenkapitalinnskudd 1 200 000    1 200 000 
Salg av tomter -1 200 000    -1 200 000 
VAR investering 800 000 100 000 100 000 100 000  
Asfaltering  600 000 1 000 000 1 000 000  
Grunnkjøp  1 200 000   1 200 000 
Grunnkjøp  1 000 000   1 000 000 
Ny feiemaskin  150 000   150 000 
Ny vei Moan   1 000 000   1 000 000 
Oppretting av 
lysmaster 

 260 000   260 000 

Utbygging Moan 
skole 

 10 500 000 5 000 000  15 500 000 

Utbygging 
barnehage 

 9 000 000 4 500 000  13 500 000 

Tilskudd  -5 450 000 -9 120 000   -14 570 000 
Nye lån -42 900 000 -47 530 000 -10 600 000 -1 100 000 -102 130 000 
Ubrukte lånemdiler -4 350 000    -4 350 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                        

    
 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
  14.10.2013 2013/2390-5 330 
 Asle Tjeldflåt 77642045/41208260 Deres dato Deres ref. 
    

 

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

 

 

 

 

Alle kommunene i Troms 

 

 

Økonomiinfo 2/2013 - Statsbudsjettet 2014 
 
Regjeringen Stoltenberg legger i dag, mandag 14. oktober 2013, frem Prop 1 S (2013-2014) 

Statsbudsjettet 2014. Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i 

statsbudsjettet for 2014. Notatet er ikke uttømmende i forhold til innholdet i proposisjonen. 

  

 

Kommuneøkonomien i 2013 
 

Som i tidligere statsbudsjett for kommende år blir det også gjort nye inntektsanslag for 

kommuneøkonomien i inneværende år.  

 

Skatteanslaget for 2013 er oppjustert med totalt 1,8 mrd. kr. for kommunesektoren i forhold 

til nivået som ble varslet i revidert nasjonalbudsjett som kom i mai 2013. Nivået i revidert 

nasjonalbudsjett var for øvrig uendret fra nivået som ble lagt til grunn ved fremleggelsen av 

statsbudsjettet 2013.  

 

Økningen på 1,8 mrd. kr. fordeler seg med 1,45 mrd. kr. for kommunene og 350 millioner 

kroner for fylkeskommunene. Nytt anslag på skatt på inntekt og formue for kommunene for 

2013 er med dette 126,95 mrd. kr, opp fra 125,5 mrd. kr.  

 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nye beregninger på egne frie 

inntekter med utgangspunkt i det nye tallet for skatteinngang for landet. På grunn av 

ordningen med løpende inntektsutjevning er det viktig å fortløpende vurdere egen 

skatteinngang i forhold til endringer i skatteinngangen for kommunene samlet gjennom året.  

 

De ekstra skatteinntektene på 1,45 mrd. kr. får kommunene beholde i 2013, men de 

videreføres ikke til 2014, i tråd med vanlig praksis. Bakgrunnen er at regjeringen i 

kommuneproposisjonen varsler et gitt nivå på kommunenes inntekter for neste år. Dette 

nivået ligger fast, uavhengig av om anslaget på skatteinntektene for 2013 blir endret i forhold 

til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.  

 

De ekstra skatteinntektene i 2013 er dermed å anse som engangsinntekter, som ikke bør gå til 

å finansiere ordinære driftsoppgaver. Merinntektene bør brukes til å styrke den finansielle 

situasjonen i kommunen, egenfinansiering av investeringer eller lignende.  
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Lønnsveksten i 2013 anslås til 3,5 %, dvs. samme anslag som i revidert nasjonalbudsjett 2013. 

Kommunal deflator (en vektet indeks for beregning av realvekst i kommunesektorens 

inntekter. Indeksen består av lønnsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tjenester)  for 2013 

er dermed uendret i forhold til anslaget i revidert  nasjonalbudsjett 2013. I statsbudsjettet for 

2013 som kom i oktober 2012 var anslaget på lønnsvekst på 4 %, og kommunal deflator  var 

anslått til 3,3 %.  

 

På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten innenfor ressurskrevende tjenester foreslår 

regjeringen en innstramming i ordningen ved å redusere statens kompensasjonsgrad fra 80 % 

til 77,5 % fra 2014. Dette vil øke kommunens egenandel fra 20 % til 22,5 %. Denne 

innstrammingen i toppfinansieringsordningen vil øke belastningen på kommunenes økonomi. 

Det er viktig å merke seg at dette vil ha budsjettmessig virkning allerede i inneværende år, 

med om lag 215 millioner kroner i 2013. Siden statens refusjon i statsbudsjettet for 2014 

gjelder utgifter som kommunene har hatt i 2013, vil endringen påvirke kommunens regnskap 

for 2013.. Iht. anordningsprinsippet skal kommunene inntektsføre refusjonen det året 

utgiftene oppstår, altså i 2013.  

 

Samlet sett er kommuneøkonomien i 2013 styrket sammenlignet med anslaget i revidert 

nasjonalbudsjett 2013, men Fylkesmannen vil understreke at det vil kunne være store 

variasjoner mellom kommunene ettersom innstrammingen i ordningen for ressurskrevende 

tjenester vil kunne slå ut forskjellig fra kommune til kommune.  

 

 

Kommuneopplegget i 2014  
 

I statsbudsjettet er det varslet inntektsnivå for kommunesektoren samlet, det vil si både 

fylkeskommunene og kommunene. Fylkesmannen fokuserer naturligvis på tallene for 

kommunene alene. I det materialet Fylkesmannen har fått tilgang til før offentliggjørelsen av 

statsbudsjettet var det ikke gjennomgående oppgitt tall for samlete inntekter for kommunene 

alene, men for kommunesektoren som også omfatter fylkeskommunene. Kommunene utgjør 

om lag 80 % av kommunesektoren, og vi har tatt utgangspunkt i dette ved anslag på vekst i 

kommunenes samlete inntekter. Anslag på frie inntekter for kommunene er oppgitt eksplisitt i 

materialet vi hadde tilgang til.  

 

Regjeringen legger opp til en vekst i de samlete inntektene for kommunene på ca. 6,35 mrd. 

kr. I kommuneproposisjonen for 2014 ble det lagt til grunn en realvekst i kommunenes 

samlete inntekter i 2014 på mellom 5 og 5,5 mrd. kr.  

 

Det legges i statsbudsjettet opp til en vekst i de frie inntektene (skatt på inntekt og formue 

og rammetilskudd) på 4,3 mrd. kr. når veksten regnes fra anslått inntektsnivå i 2013 i 

revidert nasjonalbudsjett 2013. I kommuneproposisjonen ble det varslet en vekst i frie 

inntekter for kommunene på mellom 4 og 4,5 mrd. kr.  

 

Som vanlig opereres det fra regjeringens hold med to ulike vekstanslag for inntektsnivået i 

2014: ett fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2013 og ett fra anslag på regnskap 2013 der det 
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er tatt hensyn til økte skatteinntekter i 2013. Veksten regnet fra anslag på regnskap 2013 vil 

derfor være lavere enn veksten regnet fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2013.  

 

Den samlete veksten i kommunenes inntekter på ca. 6,35 mrd. kr. (målt fra RNB-nivå 2013) 

består av følgende: 

 

 Vekst frie inntekter: 4,3 mrd. kr.  

 Ca. 820 millioner  kr. er knyttet til nye oppgaver, regelendringer etc. som 

kompenseres med økte frie inntekter.  

 Ca. 1 mrd. kr. er økte øremerkete midler. 

 Om lag 250 mill. kr. er vekst i gebyrinntekter som er knyttet til volumvekst innenfor 

kommunale tjenester som er brukerfinansiert/gebyrbelagt.  

 

  
Dersom veksten regnes fra anslag på regnskap for 2013 er vekst i frie inntekter for 

kommunene 2,85 mrd. kr ( dvs. 4,3 mrd. fratrukket økte skatteinntekter i 2013 på 1,45 mrd. 

kr.) 

 

Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til 

befolkningsutviklingen. Beregninger utført av TBU (Teknisk beregningsutvalg for kommunal 

og fylkeskommunal økonomi) indikerer at kommunene kan få merutgifter i 2013 på om lag  

3  mrd. kr. p.g.a. den demografiske utviklingen. Merutgifter knyttet til 

befolkningsutviklingen som må dekkes av de frie inntektene er anslått til 2,5 mrd. kr.  

 

I 2014 forventes det at kommunenes pensjonskostnader vil øke kraftig utover det som 

kompenseres gjennom kommunal deflator. Regjeringen har anslått at økningen vil være 1,75 

mrd. kr. for kommunesektoren samlet. Anslaget er grovt og usikkert i følge KRD.  

Det er ikke gitt anslag for kommunene, men kommunene utgjør ca. 80 % av 

kommunesektoren.   

 

Av  veksten i frie inntekter til kommunene er 180 mill. kr. begrunnet i behovet for en særskilt 

styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette ble varslet i kommuneproposisjonen. 

Midlene foreslås fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0-19 år, men slik 

at alle kommuner får minst 100 000 kr.  

 

Videre er 27 mill. kroner av veksten i frie inntekter knyttet til etterutdanning av deltids 

brannpersonell. Dette er et nytt moment som ikke ble varslet i kommuneproposisjonen. Totalt 

er det foreslått at 36 mill. kr skal fordeles særskilt (tabell C-k i Grønt hefte) til kommuner med 

deltids brannpersonell. 27. mill. kr. kommer fra veksten i frie inntekter, mens 9 mill. kr. er en 

omfordeling av midler som allerede ligger i kommunerammen. Det er lagt til grunn at der det 

er vertskommunesamarbeid om brannvesen, må vertskommunen sørge for at midlene kommer 

alle kommunene i samarbeidet til gode.  
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Kommunalt skattøre 
 

 

Pt. skal skattøren fastsettes ut fra en målsetning om at skatteinntektene for kommunene skal 

utgjøre 40 % av de samlede inntektene, jf. kommuneproposisjonen for 2011.  

 

Det er i statsbudsjettet for 2014 foreslått at den kommunale skattøren settes ned med 0,2 

prosentpoeng til 11,4 %.  

 

 

Kommunal deflator 2014 
 

Kommunesektorens inntekter prisjusteres for anslått lønns- og prisvekst før realveksten legges 

til. 

Kommunal deflator 2014 er anslått til 3 %. Lønnsvekst er anslått til 3,5 %, mens prisvekst er 

anslått til 2 %. Lønnsvekst teller 2/3 i deflator, mens prisvekst teller 1/3. Andelen har vært 

stabil over tid.  

 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 

 Rentekostnader 

 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke 

dette opp av deflatoren. 

 Demografikostnader.  

 

 

Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms 
 

Tabellen under viser anslag på frie inntekter i 2014 for kommunene i Troms, anslått nominell 

vekst målt fra anslag fra på regnskap 2013 og realendring når en tar hensyn til anslått lønns- 

og prisvekst i 2014 på 3 % (kommunal deflator).  
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Kommunene Nordreisa, Lyngen, Kvæfjord, Storfjord og Tromsø har høyest anslått 

realvekst. Disse 5 kommunene har en anslått vekst som er høyere enn landsgjennomsnittet på 

1,1 %.  

 

I alt 11 kommuner i Troms har anslått realøkning. Det er 10 kommuner med anslått 

realnedgang, mens det er tre kommuner med uendret nivå (Skånland, Målselv og Sørreisa).   

 

Kommunene Lavangen, Dyrøy, Berg, Kvænangen, Ibestad, Salangen og Skjervøy har de 

mest negative anslagene. Disse syv kommunene, samt kommunene Balsfjord, Karlsøy og 

Kåfjord har alle anslått realnedgang i frie inntekter.  

 

 

 

Endret rammetilskudd som følge av endring i oppgaver 
 

 

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunene, avvikling av oppgaver eller 

regelendringer som har økonomiske konsekvenser skal kommunene kompenseres eller 

trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning.  

 

Kommunenr. Kommune

Anslag på frie inntekter 

2014 (tall i 1000 kr.)

Nominell vekst målt fra 

anslag på regnskap 

2013

Realendring 

(nominell vekst 

fratrukket deflator i 

2014 på 3 %)

1902 Tromsø 3 327 568                                  4,4 % 1,4 %

1903 Harstad 1 211 342                                  3,3 % 0,3 %

1911 Kvæfjord 192 372                                     4,6 % 1,6 %

1913 Skånland 181 296                                     3,0 % 0,0 %

1917 Ibestad 101 810                                     2,4 % -0,6 %

1919 Gratangen 84 584                                        4,0 % 1,0 %

1920 Lavangen 77 413                                        2,0 % -1,0 %

1922 Bardu 218 555                                     3,1 % 0,1 %

1923 Salangen 135 606                                     2,5 % -0,5 %

1924 Målselv 354 138                                     3,0 % 0,0 %

1925 Sørreisa 188 109                                     3,0 % 0,0 %

1926 Dyrøy 88 930                                        2,1 % -0,9 %

1927 Tranøy 108 833                                     3,7 % 0,7 %

1928 Torsken 72 787                                        3,1 % 0,1 %

1929 Berg 63 529                                        2,2 % -0,8 %

1931 Lenvik 636 046                                     3,1 % 0,1 %

1933 Balsfjord 318 208                                     2,8 % -0,2 %

1936 Karlsøy 157 968                                     2,9 % -0,1 %

1938 Lyngen 206 518                                     4,7 % 1,7 %

1939 Storfjord 131 712                                     4,4 % 1,4 %

1940 Gáivuotna Kåfjord 146 845                                     2,6 % -0,4 %

1941 Skjervøy 183 981                                     2,5 % -0,5 %

1942 Nordreisa 271 268                                     5,2 % 2,2 %

1943 Kvænangen 128 343                                     2,3 % -0,7 %

Landet 262 097 000                             4,1 % 1,1 %
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Disse endringene holdes utenom veksten i frie inntekter. Totalt er det tale om ca. 820 

mill. kr for kommunene, som altså er midler som kommer i tillegg til den varslete 

veksten i frie inntekter.  

 

I hovedsak er dette knyttet til forhold innenfor barnehage, skole og barnevern:  

 

Barnehage: 

 

 Maksimal foreldrebetaling i barnehager (246 mill. kr). 81,5 mill. kr. er kompensasjon 

for helårsvirkningen av nominell videreføring av maksimalprisen i 2013.  

 163 mill. kr er knyttet til reell reduksjon i maksprisen fra høsten 2014. Det foreslås en 

makspris på 2 360 kr/mnd, som tilsvarer en reell reduksjon på 45 kr. Målsetningen om 

en maksimalpris på 1750 2005-kroner vil med dette være nådd.  

 Opptrapping av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager (170 mill. kr). 

Helårsvirkning av 2013-tiltak som innebar økning av minimumstilskuddet fra 92 % til 

96 %.  

 Opptrapping mot to barnehageoppptak: rett til plass for barn født i september og 

oktober . Rammetilskuddet foreslås økt med 241 mill. kr. i 2014 som kompensasjon. 

Dette gir rom for 2900 nye plasser, noe som tilsvarer anslagsvis 1/3 av plassene som 

kreves for å innføre to barnehageopptak i året.  

 

 

Skole 

 

 96 mill. kr. er kompensasjon for helårsvirkningen av innføring av valgfag på 9. trinn i 

2013.  

 68 mill. kr. er knyttet til innføring av valgfag på 10. trinn fra høsten 2014. Innføring av 

1,5 timer valgfag på 10. trinn fra høsten 2014. 0,5 time er ny tid og 1 time er 

omfordeling av eksisterende timetall. Med dette vil det være innført valgfag på alle 

trinn i ungdomsskolen. Kommunene foreslås kompensert for høsteffekten av valgfag 

på 10. trinn gjennom en økning i rammetilskuddet på om lag 68 mill. kr.  

(Dvs. til sammen 164 mill kr.) 

 

 Kulturskoletilbud 1 time i skole/SFO (106 mill. kr.): Helårsvirkning av 2013-tiltak.  

 

 

Utsatte barn og unge 

 

 Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner  som innebærer en økning i 

rammetilskudd på 160 mill. kr. Det foreslås at den kommunale egenandelen for 

plassering av barn i barnevernsinstitusjon økes med 1/3 til om lag 50 000 kr. pr mnd 

fra 1.1.2014. Egenandelen vil dermed i større grad speile de faktiske kostnadene ved 

institusjonsplassering. Målet med dette er å legge til rette for barnevernfaglige 

vurderinger i valget mellom ulike tiltak og bedre samhandlingen mellom kommunalt 

og statlig barnevern.  

 Tilsyn med barn i fosterhjem (15 mill. kr.), jf. endringer i barnevernloven som trer i 

kraft 15. juli 2014. Helårseffekt er anslått til 32 mill. kr.  
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 Samvær under tilsyn: Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre-

barn inntil 16 timer pr år (barneloven). Dette utgjør 2,3 mill. kr. mer i rammetilskudd 

for kommunene.  

 

 

I tillegg er det noen saker på andre områder:  

 

Helse og omsorg/samhandlingsreformen 

 

I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunenes utgifter 

til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Som i budsjettet for inneværende år trekkes 

kommunene for anslått utgiftsreduksjon. For 2014 foreslås rammetilskuddet redusert med 86 

mill. kr.  

 

Vergemålsreformen 

 

2. årseffekt av ansvarsendringen fra 2013. Dette utgjør 66,4 mill. kr. i uttrekk i 

rammetilskuddet for 2014.  

 

Skjønnsmidler til psykososial oppfølging 

 

Vi kan merke oss at skjønnsmidlene til oppfølging av 22. juli-hendelsene avvikles. Dette 

utgjør 51,5 mill. kr mindre i rammetilskudd til kommunene.  

 

 

 

Nye plasser i statlige og private skoler 

 

Flere elever i statlige og private skoler avlaster rammetilskuddet, og utgjør i 2014 80,2 mill. 

kr. mindre i rammetilskudd.  

 

Bergen kommune overtar Hunstad skole fra staten fra høsten 2014 

 

Dette utgjør 1,9 mill. kr. i økt rammetilskudd.  

 

 

Andre viktige enkeltsaker i statsbudsjettet 
 

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg  

 

I 2014 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere 1 mrd. kr. i rentekompensasjonsordningen. 

Forslaget har en budsjetteffekt på 20 mill. kr.  

 

 

Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg  
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Denne foreslås utvidet, slik at det i 2014 kan gis tilsagn tilsvarende en investeringsramme på 

500 mill. kr. Budsjetteffekten er på 30 mill. kr. i 2014.  

 

Rentekompensasjonsordningene forvaltes av Husbanken.  

 

Omsorgsplan 2015 

 

Utbygging av et godt botilbud for mennesker med behov for heldøgns omsorgstjenester er en 

sentral del av Omsorgsplan 2015. Målet er at det frem til 2015 skal gis tilsagn om 

investeringstilskudd til bygging og rehabilitering av 12 000 heldøgns omsorgsplasser. Det 

legges opp til at det kan gis tilsagn for 2000 omsorgsplasser i 2014. Tilskuddet beregnes ut fra 

en maksimal anleggskostnad som foreslås økt fra 2,8 mill. kr. i 2013 til 2,885 mill. kr. i 2014. 

Tilskuddssatsen for sykehjemsplass er 40 % av maksimal anleggskostnad, og for 

omsorgsbolig er satsen 30 %. (Disse prosentsatsene er uendret fra 2013). 

 

Fra investeringstilskuddet ble innført i 2008 til utgangen av første halvår 2013 er det gitt 

tilsagn til om lag 7100 omsorgsplasser. Av disse er om lag 4000 ferdigstilt og tatt i bruk. 

Søknadsinngangen fra kommunene har vært god i 2013. Ved utgangen av august var det gitt 

tilsagn til om lag 1200 omsorgsplasser, og en ligger dermed godt an til å nå målet for året på 

1750 plasser.  

 

Utsatte barn og unge 

 

Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 85. 

mill. kr. i 2014. Totalt er det øremerkete tilskuddet nå på 600 mill. kr. Som tidligere år skal 

midlene i hovedsak gå til nye stillinger. Det er lagt opp til 150 nye stillinger i 2014. Det kan 

også søkes om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak (bl.a. i tilknytning til 

interkommunalt samarbeid). 

 

Det foreslås opprettet en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har som mål å 

gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen retter 

seg mot alle landets kommuner og vil bli regulert i rundskriv.  I statsbudsjettet foreslås det en 

bevilgning på 96 mill. kr. til denne ordningen.  

 

 
Bosetting/integrering av flyktninger 

 
Integreringstilskuddet for 2014 foreslås styrket med 250 mill. kr.  

 

Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte foreslås styrket med 67 mill. kr. og den totale 

rammen for tilskuddet vil da være 572 mill. kr. i 2014.  

 

Regjeringen foreslår å innføre en kommunal medfinansiering  på 10 % av utgiftene over 

innslagspunktet (16 050 kr. pr barn pr måned i 2014) for statlig refusjon av utgifter til 

barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere. Det anslås at dette vil kunne innebære en 

reduksjon i refusjonsutbetalingene på 120 mill. kr. Bakgrunnen for at en går bort fra 100 % 
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statlig finansiering over innslagspunktet er sterk utgiftsvekst i ordningen, og manglende 

insentiver for kostnadskontroll.  

 

Pensjonskostnader 2014 

 

Pensjonspremiene har vokst kraftig de siste årene, p.g.a. sterk lønnsutvikling og lav rente.  

 

I tillegg kommer oppkapitalisering av pensjonsfondenene p.g.a. økt levealder, som medfører 

økte pensjonspremier. Oppkapitaliseringen innebærer en forbigående pukkeleffekt på 

premienivået (engangsutgifter som fordeles over 3-5 år).  

 

KRD har gjort endringer i forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 for å 

bidra til at kostnadsnivået over tid skal samsvare bedre med premienivået, og derigjennom 

redusere premieavvikene.  

 

I 2014 forventes det at kommunenes pensjonskostnader vil øke kraftig utover det som 

kompenseres gjennom kommunal deflator. Regjeringen har anslått at økningen vil være 1,75 

mrd. kr. for kommunesektoren samlet. Anslaget er grovt og usikkert i følge KRD.  

Det er ikke gitt anslag for kommunene, men kommunene utgjør ca. 80 % av 

kommunesektoren.   

 

Det vil bli en økning i amortiseringskostnadene i 2014 som følge av premieavviket i 2013.  

 

Det vises ellers til KRDs høringsforslag om å redusere amortiseringstid for premieavvik til 

5/7 år.  

 

 

Ressurskrevende tjenester  

 

Vi viser til endringen som er omtalt under avsnittet om kommuneøkonomien i 2013, med 

reduksjon av kompensasjonsgrad fra 80 % til 77,5 %. Dette får som sagt økonomisk effekt 

allerede fra 2013 med 215 millioner kroner på landsbasis.  

 

Regjeringen viser til at den underliggende veksten i ordningen fortsatt antas å være sterk. 

Budsjettforslaget for 2014 bygger på en økning i antall tjenestemottakere på 4,2 % og en 

realøkning av utgiftene pr tjenestemottaker på 0,8 %.  

 

Innslagspunktet er foreslått prisjustert opp på vanlig måte med anslått lønnsvekst på 3,5 %. 

Dette innebærer en økning av innslagspunktet fra 975 000 kr til 1 010 000 kr. 

 

 

Statsbudsjettet 2014 – videre prosess 
 

Den nye regjeringen vil legge frem forslag til endringer i Prop. 1, trolig 8. november.  

 

Stortingets finanskomité avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november. 

Innstillingen behandles i Stortinget 26. november.  
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Finanskomitéen måtte tidligere avgi innstilling om kommunal skattøre og rammetilskudd 

innen 20. november. Dette medførte at kommunesektorens frie inntekter ble endelig vedtatt i 

finansdebatten ( ca. 27. november).  

 

Fra i år kan finanskomitéen avgi innstilling om skatteopplegget og den kommunale skattøren 

noe seinere. Samtidig er ansvaret for behandling av rammetilskuddet til kommuner og 

fylkeskommuner overført til kommunalkomitéen. Dette innebærer at kommunesektorens frie 

inntekter vil bli fastsatt noe seinere enn i tidligere år.  

 

Som tidligere vil Stortingets fagkomitéer avgi innstilling om fordeling av bevilgningene på 

budsjettpostene i dagene og ukene etter finansdebatten. Alle vedtak om statsbudsjettet 2014 

må treffes innen 15. desember.  

 

 

----------------------- 

 

 

Økonomirådgiver Asle Tjeldflåt står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere 

informasjon i tilknytning til dette skrivet og det økonomiske opplegget for kommunene i 

2014.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Asle Tjeldflåt 

økonomirådgiver 



Tiltak som ikke er med i budsjettforslaget

Sektor 1

100 Kvalitetsstyringssystem 113 000,00

120 Innkjøp av kontorutstyr til boligkontor 30 000,00

120 Utvidelse 30% stilling servicekontoret 131 597,00

130 Reduksjon kostnad felles innkjøpssjef -1 686,00

141 Drift/service IT Software, fellesutgift datasenter 400 000,00

141 IKT-Utstyr 487 000,00

141 Økning i linjer og samband 150 000,00

141 100% stilling IT avdelingen 550 000,00

144 Økning kontingenter / faste avg.gebyrer fellesutgifter 233 478,00

170 Økning eldredagen 13 511,00

170 iPAD til kommunestyret 60 000,00

180 Div vedlikehold/utstyr til Kirkelig fellesråd 226 000,00

Sektor 2
200 Familiesenteret - Inventer og utstyr 26 695

212 Moan skole - Inventar (stoler) 50 000

212 Moan skole - Økning i fritt skolemateriell 100 000

212 Moan skole - Økt bemanning pga fremmedspråklige elever 470 000

212 Moan skole - Buss til svømmehall 60 000
213 Storslett skole - Innkjøp av konkretiseringsmateriell 
matematikklab 45 000,00

213 Storslett skole - Innkjøp smartboard 80 000,00

213 Storslett skole - Utstyr naturfag/lab 90 000,00

213 Storslett skole - Utstyr til kunst og håndverksavdeling 50 000,00

214 Rotsundelv skole - Kjøp av nettbrett ifb med undervisning 30 000,00

215 Oksfjord skole - Økt lærerressurs 1-7 trinn 148 721,00

240 Opprettelse av barnehagekonsulent 650 000

240 Sommeråpent barnehage 100 000

240 50 % spesialpedagog barnehager 230 000

240 Øke pedagogtettheten i barnehagene 8 000 000

242 Storslett bhg - Innkjøp EDB utstyr 30 000

242 Storslett bhg - Innkjøp av inventar og utstyr 200 000

242 Storslett bhg - Økning kontormateriell 12 000

243 Sørkjosen bhg - Innkjøp av IKT-utstyr 30 000

243 Sørkjosen bhg - Innkjøp av lekeplassutstyr 200 000

243 Sørkjosen bhg - Innkjøp av møblement/utstyr til innemiljø 30 000

243 Sørkjosen bhg - Omgjøring av stilling fra assistent til pedagog 80 000

243 Sørkjosen bhg - Økt budsjett ferievikar 40 000

243 Sørkjosen bhg - Økt budsjett vikar annet fravær 12 000

245 Sonjatun bhg - Kjøp av inventar/utstyr utemiljø 23 665

245 Sonjatun bhg - Økt budsjett vikar annet fravær 15 000

250 Barnevern - Leasing bil 175 000
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260 Helsestasjon - Økning 25% stilling 138 000

364 Grunnskole for voksne 0

265 Voksenopplæring - Økt lærerressurs 100 000

Sektor 3

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 569 713

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 1 025 484

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 1 025 484

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 341 828

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 569 713

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 569 713

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 341 828

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 341 828

310 Sykehjemmet - CADD smertepumpe 22 000

310 Sykehjemmet - Digitalvekt for takheis 9 000

310 Sykehjemmet - Kurs og opplæring 11 000

310 Sykehjemmet - Ledsager 6 000

310 Sykehjemmet -Medisinskap 11 000

310 Sykehjemmet - 1,7 hjelpepleierstilling 1 095 713

310 Sykehjemmet - Økt budsjett transport 8 000

310 Sykehjemmet - Vitrineskap for sårutstyr 15 000

311 Omsorgssenteret - 40 % økt sykepleierstilling 185 000

311 Omsorgssenteret - Bringing av middag i helgene 130 000

311 Omsorgssenteret - Legetilsyn utenom kontortid 10 000

311 Omsorgssenteret - Økning av kursbudsjett 5 000

312 Bo og kultur -Økt budsjett ledsagelse 3 000

312 Bo og kultur - Økt kursbudsjett 5 000

323 Fosseng - Økt kursbudsjett 10 000

323 Fosseng - Velferdspenger for ansatte 10 000

324 Høgegga - Inventar og utstyr 30 000

327 Guleng - Oppgradering av utstyr 13 575

327 Guleng - Økt kursbudsjett 6 500

329 Asvo - Indeksregulering av tjenester fra ASVO 9 000

340 Utstyr lab/legetjeneste 93 000

361 Sosialhjelp - 4-årsregelen arbeidsavklaringspenger 4 000 000

Sektor 4

400 Prisjustert andel av felles Skogbrukssjef 50 000

430 Næring - Deltagelse på internasjonal reiselivsmesse 30 000

430 Næring - Markedsføring Nasjonalparkmagasinet 60 000

430 Næring - Landsbykoordinator 50% stilling 300 000

430 Næring - Landsbymarked 100 000

430 Næring - Velkomstpakke 50 000

453 Scooterløyper - Prisjustering og parkering 9 500

471 17 mai - Prisjustering og grunnlovsjubileum 15 000

475 Kinodrift - Økning 30 % stilling 152 200

479 Kultur/Musikk - Instrumentavtale 15 000
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479 Kultur/musikk - Kulturskoletime 132 400

480 Medlemsskap i Norsk Kulturarv 12 000

481 Nord-Troms museum - Prisjustering 6 000

487 BUK - Økt ramme 40 000

Sektor 6

601 Renhold - Økt ferievikarbudsjett 100 000,00

605 Maling av kommunale bygg 300 000,00

605 Taktekke kommunale bygg 450 000,00

620 Kommunehuset - Ombygging Servicetorget 20 000,00

620 Kommunehuset - Ombygging ventilasjon NAV 150 000,00

672 Svømmehall - Utbedring teknisk anlegg 140 000,00

691 Brannvern - Kjøp av nye dekk brannbil 50 000,00

691 Brannvern - Opplæring brannmannskaper 60 000,00

691 Brannvern - Verneutstyr brannmannskaper 75 000,00

695 Parker/torg - Økt vedlikehold park og grøntområder 80 000,00

693 Veier - Nytt rekkverk på Lillebrua, gamle dalavegen 40 000,00

693 Veier - Trafikksikkerhetstiltak 160 000,00

693 Veier - Vegskilt kommunale veger 100 000,00

693 Veier - Økt vedlikehold veier 450 000,00

696 Veilys - Skifte veilys og skogrydding langs veilys 285 000,00

Ikke valgte investeringstiltak
Fiberutbygging 1 000 000
Stedsutvikling Storslett – Sørkjosen 1 000 000
Gjennomføring av EPC kartlegging    400 000
Grunnundersøkelser Betesta    200 000
Grunnundersøkelser ny småbåthavn    300 000
Medisinsk teknisk utstyr      50 000
Nytt taktekke kommunale bygg    450 000
Ombygging Sonjatun sykestue    900 000
Oppgradering til ePhorte 5    230 000
Planlegging og utbygging av kirkegård Storslett    600 000
Telematikkutstyr    150 000
Utbygging av skolegård og uteområde 2 500 000
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/3918-4

Arkiv:                249

Saksbehandler:  Espen Li

Dato:                 09.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
60/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Økonomiplan 2014-2017

Henvisning til lovverk:
-Kommuneloven
-Forskrift om kommunale økonomiplaner

Vedlegg
1 Økonomiplan 2014-2017

Formannskapets innstilling

Nordreisa kommunes økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer:

Siste setning i andre avsnitt strategi 3, fjernes.

Første setning i tredje avsnitt strategi 3 erstattes med: I planperioden skal Nordreisa kommune få
til en større satsning på tidlig innsats.

Tillegg som siste setning i tredje avsnitt strategi 3; tiltaket søkes finansiert gjennom reduksjon
av spesialundervisning i grunnskolen

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2013

Behandling:
Formannskapet fremmet følgende endringer i tekst i økonomiplan under sektor Levekår kapittel
for «Spesialundervisning»:

Siste setning i andre avsnitt strategi 3, fjernes.

Første setning i tredje avsnitt strategi 3 erstattes med: I planperioden skal Nordreisa kommune få
til en større satsning på tidlig innsats.

Tillegg som siste setning i tredje avsnitt strategi 3; tiltaket søkes finansiert gjennom reduksjon
av spesialundervisning i grunnskolen.
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Rådmannens innstilling med endringsforslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommunes økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer:

Siste setning i andre avsnitt strategi 3, fjernes.

Første setning i tredje avsnitt strategi 3 erstattes med: I planperioden skal Nordreisa kommune få
til en større satsning på tidlig innsats.

Tillegg som siste setning i tredje avsnitt strategi 3; tiltaket søkes finansiert gjennom reduksjon
av spesialundervisning i grunnskolen

Saksopplysninger

Økonomiplandokumentet er i stor grad lik fjorårets dokument. Dokumentet inneholder 
innledning, økonomiske forutsetninger og vurderinger, målstyring med målekort, 
tiltaksoversikter og økonomiske oversikter.

Vurdering

Økonomiske vurderinger er gjort i økonomiplandokumentet
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Innledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens 
samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger, status i 
sektorene og kvalitative mål for kommunen.

Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår 
av §§ 45 og 46 i samme lov. 

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2014. 

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å 
få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av 
ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre 
økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet 
inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av 
kommunen:

 Innføring av eiendomsskatt
 Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren
 Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer
 Redusere spesialundervisning i skolene

. 
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Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og 
brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og 
utgjør ca 76 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt 
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. 

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst 
i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og 
korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået. 

Det legges i statsbudsjettet for 2014 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på 7,5 mrd. 5,48 mrd. vil komme som frie inntekter til kommunene. For landet er det 
en realvekst på 1,1 %.

Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til 
befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til 
den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt 
beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag 3 mrd. Dette er merutgifter som må 
dekkes inn av kommunenes frie inntekter.

Egenbetaling for kommunale tjenester
Betalingssatsene ble i 2013 prisjustert. Dette var i tråd med deflatoren som staten benyttet. 
Deflatoren for 2014 er på 3,0 % og er benyttet på betalingssatsene for 2014.

Momskompensasjon fra investering 
Det aller meste av merverdiavgift vi betaler på varer og tjenester får vi kompensasjon for. 
Momskompensasjonen fra driftspostene regnskapsføres på det ansvaret utgiften ble ført, mens 
refusjonen på investeringene regnskapsføres på en samlepost.

Fra 2010 ble regnskapsbestemmelsene for momskompensasjon endret ved at 
momskompensasjonen gradvis (20 % hvert år) i årene 2010 til 2013 skal inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Fra og med 2014 må all momskompensasjon fra investeringer føres i 
investeringsregnskapet.

Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst
I statsbudsjettet for 2014 legges det opp til en lønnsvekst på 3,5 % og det er satt av kr 3,7 mill.
i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2013.
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Premieavvik og pensjon
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. 
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere 
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer 
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet 
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune 
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil 
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger mens 
pensjonspremien er betalt med penger. Dette er ikke en bærekraftig utvikling 
likviditetsmessig siden kommunene nesten hvert år må forskuddsbetale kostnader 10 år fram i 
tid.

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre 
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og 
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved 
inngangen til 2012 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på ca. kr 30 mill. som
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i 
årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik
For 2014 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 49 mill. som er en økning fra 
innbetalingen i 2013 som var på 32,1 mill. Som nevnt i innledningen vil pensjonsutgiften øke 
med bare 2 mill., resten er premieavvik.

Vurderinger

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 
premiesatser for neste år:

Forsikringsselskap Premie 2013 Premie 2014
Statens pensjonskasse - lærere 13,7 % 14 %
KLP forsikring – sykepleiere 20,8 % 23 %
KLP forsikring – folkevalgte 45 % 45 %
KLP forsikring – øvrige ansatte 19,2 % 22,9 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst
Deflatoren fra 2013 til 2014 har regjeringen anslått blir 3,0 %
Prisveksten er 2 % og lønnsveksten 3,5 %
Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for denne prisveksten.

Kapitalkostnader
Per 1.november 2013 har Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 487 mill kroner. Av 
dette er ca 107 mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 22 % av lånemassen. 
Ca 100 mill kroner er VAR-lån som utgjør 21 % av lånemassen. 150 mill kroner av den 
samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/12 til grunn en forventet utvikling i 
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er nå 1,5 %, og vil i 
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følge Norges bank ligge der frem til den vil begynne å stige litt høsten 2014. Mot slutten av 
økonomiplanperioden ser vi at styringsrenta vil være rundt 2,75 %.

Figur 1. Rentebanen

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:

Forventet gjennomsnittlig
styringsrente Norges Bank

Budsjetterte renter i 
økonomiplanen

2014 1,5 % 2,7 %
2015 1,75 % 3,1 %
2016 2,25 % 3,1 %
2017 2,75 % 3,1 %

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra 2009 til budsjettet for 
2013. Det er brukt budsjettall for 2013 fordi regnskapet for 2013 ikke er avsluttet enda.

Tall i 1000

Renter og avdrag Regnskap 
2010

Regnskap 
2011

Regnskap 
2012

Budsjett 
2013

Renteutgifter 11 661 16 094 15 553 15 841
Avdragsutgifter 11 551 12 147 12 930 14 967
SUM 23 212          28 241 28 483 30 808

Tabell 3 Renter og avdrag 20010-20113

Som det framgår har finansutgiftene bare økt de siste årene. Fra 2011 er også renter og 
gebyrer til formidlingslån med i tabellen. 

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.

Side 193



7

Tall i 1000

Renter og avdrag Budsjett 
2014

Budsjett 
2015

Budsjett 
2016

Budsjett 
2017

Renteutgifter 16 699 195 17 838 894 18 349 468 18 373 737
Avdragsutgifter 15 041 319 16 750 995 17 963 637 18 270 120

SUM 31 740 514 34 589 889 36 313 105 36 643 857
Tabell 4 Renter og avdrag 2013-2016

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa
2014 2015 2016 2017 2018 2019

0-5 år 333 341 349 348 356 361

6-15 år 607 612 611 608 626 631

16-66 år 3152 3145 3168 3194 3182 3180

67-79 år 544 586 605 629 648 677

80 år + 254 247 247 244 250 252

Sum 4890 4931 4980 5023 5062 5101
Tabell 5 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM

Tabellen viser endringer over år

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2014-
2018

2014-
2022

0-5 år 8 8 -1 8 23 35

6-15 år 5 -1 -3 18 19 31

16-66 år -7 23 26 -12 30 71

67-79 år 42 19 24 19 104 179

80 år + -7 0 -3 6 -4 9

Sum 49 41 49 43 182 342
Tabell 6 Endringer i befolkningsstruktur

Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om 
fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene 
kan være mer eller mindre realistiske.

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2022 ser vi følgende:

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 133 personer i økonomiplanperioden. Fram 
til 2022 øker folkemengden med 342 personer. Den største økningen både i 
økonomiplanperioden og fram til 2021 er i aldersgruppen 67-79 år, mens den yrkesaktive 
delen av befolkningen har den nest største økningen. 

Ser vi på befolkningen i skolepliktig alder, altså 6-15 år ser vi en relativt stabil utvikling med 
en økning mot slutten av perioden. 
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Figur 2. Endring i befolkningsstruktur 2012-2016

Som vi ser av figuren er det størst økning i aldersgruppen 67-79 år, mens gruppen 80 år + går 
ned.

Figur 3. Endring i befolkningsstruktur 2012-2021

  
Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Det vil bli behov for flere 
barnehageplasser, men også flere sykehjemsplasser. I alle fall vil behovet for hjemmehjelp 
øke, da det er økningen i aldersgruppen 67-79 år som øker mest.
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Status i sektorene

Status pr september 2013 viser at kommunen er i ferd med å gjenvinne den økonomiske 
kontrollen. Likevel viser det at alle tiltakene som ble foreslått av ROBEK - nettverket ikke har 
gitt effekt så raskt som planlagt. Selv om kommunen begynner å få bedre kontroll står det 
likevel flere økonomiske utfordringer og venter. Både pensjonskostnader, lønnsøkninger og 
fjerning av MVA-kompensasjon fra investering til drift er utfordringer som er vanskelige å 
takle.

Netto driftsresultat i 2012 var på 3,05 %. Dette er stor forbedring og effektivitet. Kommunen 
har 3 % som mål, men dette er noe de færreste klarer. Budsjettet for 2014 er stramt, med svært 
liten handlingskraft. Dette er nødvendig for å komme ut av ROBEK i løpet av 2014.

I planen for nedbetaling av gammel gjeld skal det i 2013 betales ned kr 7,6 mill. Dersom dette 
ikke skjer vil det resterende overføres til 2014, der det allerede etter planen skal betales kr 
10,3 mill. Dette er etter planen det siste av gammel gjeld som betales ned, og forhåpentligvis 
er Nordreisa kommune ute av ROBEK – nettverket når vi skriver januar 2015.

Pensjonsutgiftene øker med ca. 2 mill. for 2014. Dette som følge av den økonomiske 
situasjonen i Europa, eldrebølgen som er på tur og økt krav til at levealder må hensynstas. 
Kommunen får riktignok en inntekt, fratrukket amortisering på 10 mill. gjennom premieavvik, 
men det er ikke penger som bør brukes i ordinær drift. Pengene kan imidlertid brukes til å 
betale ned tidligere års underskudd.

Norges bank fastsetter styringsrenten, og renten var ventet å øke betraktelig i forringe 
økonomiplanperiode. Det ble i pengepolitisk rapport 3/13 anslått at renta vil øke mot 2,75 % 
mot slutten av denne økonomiplanperioden.

Fram til 2009 kunne momskompensasjon fra investering brukes fullt ut i driftsbudsjettet. 
Overføringen til driftsbudsjettet har blitt redusert med 20 % i året, og skal fra 2014 være 
borte. Dette vil redusere driftsbudsjettet med cirka 2 mill. i 2014.

Befolkningsutviklingen har de siste årene vært god, og prognoser fra Statistisk Sentralbyrå 
viser at økningen vil fortsette i årene som kommer. Det vi derimot må være oppmerksomme 
på er at det i økonomiplanperioden er størst økning i gruppen 67-79 år. Dette gjør at 
nyrekruttering innenfor helse og omsorgssektoren kan bli en utfordring.

Det er også ventet en relativt stor økning i antall barn mellom 0 og 5 år i planperioden. Det 
har de siste årene blitt opprettet flere nye midlertidige barnehageavdelinger i Nordreisa 
kommune. Selv om alle som hadde søkt fikk tilbud om plass etter etableringen av ny avdeling 
i september 2012, er det per 1. november barn på venteliste. Det ser altså ut til at det vil 
trenges flere barnehageplasser i nærmeste fremtid i Nordreisa kommune, og dermed er det 
viktig med en god strategisk barnehageplan.

Innenfor skolesektoren er antall skoler og klassestørrelse de største kostnadsdriverne.  
Reorganisering av skolestrukturen til færre elever pr klasse vil øke kostnadene uten at det 
statistisk sett vil bedre skoleresultatene. Forskning viser at det ikke nødvendigvis gir bedre 
resultater for den enkelte elev. Uavhengig av skolestruktur bør resultatene på skolene 
forbedres, men i budsjettforslaget for 2014 er det ikke bevilget noe ekstra. Dette er uheldig, 
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men nødvendig av økonomiske årsaker. I fremtiden bør økte bevilgninger til skolesektoren 
prioriteres.

Samtidig som den store effekten av tiltak om reduksjonen og effektiviseringen av 
spesialundervisningen i skolesektoren går langsommere enn planlagt, så har igangsatte tiltak 
hatt god effekt innenfor barnevernstjenesten. De har fortsatt utfordringer med å holde 
budsjettene, men også de er på god vei til å få bedre oversikt. I tillegg har fylkesmannen gått 
inn med midler til 2,6 stillinger, noe som hjelper veldig på situasjonen. Spesialundervisning er 
redusert, men fortsatt ligger Nordreisa kommune over sammenlignbare kommuner.

Innenfor helsesektoren har det i 2012 og 2013 skjedd store forandringer. Fra 2012 har 
kommunen fått langt større ansvar for folkehelsearbeid, samt betalingsplikt for medisinsk 
behandling og utskrivningsklare pasienter. Gjennom samhandlingsreformen legges det opp til 
at kommunene kan ta over flere oppgaver gjennom forebygging og at behandlingene kan skje 
nærmere der de bor. Det er en stor sektor der prosessen med å se på intern og ekstern 
samhandling er startet opp, samtidig med at omorganisering er fullført. Det blir i 2014 en 
helse og omsorgssjef med 8 virksomhetsledere og en stabsleder.
Byggingen av Guleng 3 er nok en gang utsatt, men skal etter den nye planen ha byggestart 
våren 2014. Slik etablering og utnyttelse av omsorgsboliger med heldøgns pleie, er langt 
billigere enn sykehjemsplasser. I og med at Guleng 3 er forsinket vil ikke dette ha effekt før 
tidligst våren 2015, noe som er lagt inn i som endringer i økonomiplanen. 

Utviklingsavdelingen fikk våren 2013 ferdigstilt kommunal planstrategi. I tillegg er 
plankontoret for Nord-Troms oppe og går for fullt, og er godt i gang med arbeidet.

Selvkostområdet har gjort store investeringer de siste årene. Dette har allerede vist seg nyttig 
med tanke på forsyningssikkerhet og kvalitet.

Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold som er vanskelig å ta igjen med dagens 
økonomiske situasjon. Sektoren bør få tilført ekstra midler når gammel gjeld er nedbetalt.
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Sektor for administrasjon

Figur 4 Bruttoutgift adm. Styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner

Vi ser at det stort sett bare er pensjon som er forandret de siste årene. De andre holder seg 
relativt stabile fra år til år.

Figur 5 Netto driftsutgifter pr innbygger adm. styring og fellesutgifter

2009 2010 2011 2012

Nordreisa

Diverse fellesutgifter (f180) 232 302 193 175

Premieavvik pensjon (f170 +
f171)

-376 -600 738 -2498

Administrasjonslokaler (f130) 205 268 239 217

Administrasjon (f120) 4183 4217 4096 4860

Kontroll og revisjon (f110) 166 178 169 193

Politisk styring (f100) 423 426 551 538
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Ser vi på figur 5 ser vi at Nordreisa kommune ligger under snittet for kommunegruppe 3, men 
over snittet for Troms og landet uten Oslo. Nordreisa har også hatt en stor økning fra 2011 til 
2012, men trolig skyldes dette feilrapportering fra det gamle økonomisystemet. Det nye 
økonomisystemet som ble tatt i bruk fra 2012, og dets muligheter for korrekt innrapportering 
til Statistisk sentralbyrå, har gjort tallene mer korrekte.

Sektor for levekår

Barnehager

2013 2014 2015 2016 2017 2022 Endring 
2013-2017

Endring 
2013 - 2022

0-5 år 337 333 341 349 348 368 11 31
Tabell 7 Framskrivning av antall barn 0-5 år

Utgiftsdrivere for barnehager:
 Volum plasser * utgift pr plass
 Små barnehager gir høye utgifter pr plass
 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
 Andel med spesielle behov
 Drift av bygninger

Figur 6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figur 6 viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa er lavere enn både landet, snittet 
for kommunegruppe 3 og snittet for Troms. Per i dag er det ingen ledige barnehageplasser i 
Nordreisa. De siste årene har kommunen opprettet flere nye barnehageavdelinger, men 
behovet er like stort året etter. Ser vi på befolkningsfremskrivningen vil antallet barn i alderen 
0-5 år øke fremover, noe som krever langsiktig tenking.
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Figur 7 Antall barn pr årsverk i private og kommunale barnehager

Figur 7 viser at det gjennomgående er flere barn per årsverk i private enn i kommunale 
barnehager. I Nordreisa har antall barn per årsverk i kommunale barnehager gått ned fra 2010 
til 2011. Kommunale barnehager i Nordreisa ligger litt under snittet for kommunegruppa, 
mens de private ligger på snittet. 

Skole 

2012 2013 2014 2015 2016 2021
Endring 

2012-2016
Endring 

2012 - 2021
6-15 år 600 601 607 612 611 635 11 35

Tabell 8 Framskrivning elever i grunnskolen

Utviklingen i antall elever er positivt økende både i økonomiplanperioden og i tiden fremover. 
Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og 
rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i 
forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.

Utgiftsdrivere:
 Gjennomsnittlig skolestørrelse

o Antall elever
o Lærertetthet

 Ressursandel til spesialundervisning
 Lønnsansiennitet pr årsverk
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Figur 8 Grunnskole. Timer per elev og netto driftsutgift per elev

Vi ser i figur 8 at antall lærertimer per elev har vært stabil, og at netto driftsutgift har variert i 
takt med skolenedleggelse- og åpning.

Figur 9 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer
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Om vi ser på figur 9, har andelen av elever som mottar spesialundervisning gått ned litt hvert 
år fra 2010. Vi ser samme utvikling i andel lærertimer til spesialundervisning. Allikevel ligger 
Nordreisa over snittet i Troms og kommunegruppe 3.

Figur 10 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn

Figur 10 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder 
spesialundervisning. Den største delen rettes inn mot 5-7 trinn og 8-10 trinn. Figuren viser
også at dette er tendensen i hele landet. Nordreisa kommune ligger langt over gjennomsnittet 
for alle de sammenlignede gruppene i figuren. Det ble i 2012 satt inn tiltak for å effektivisere 
og redusere spesialundervisningen, og disse er videreført i 2013 med bra effekt.

2. juli 2009 leverte Midtlyng-utvalget sin innstilling NOU 2009:18 til
Kunnskapsdepartementet. Utvalget gjennomgikk organisering, ressursbruk og resultater av 
spesialundervisning, og vurderte i hvilken grad systemet sikrer tidlig innsats til førskolebarn, 
elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov. Utvalget peker på fire sentrale utfordringer: 
ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet, ulik forståelse og praktisering av regelverket, 
mangel på samordning og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet til den 
spesialpedagogiske innsatsen. Midtlyngutvalgets utredning var et viktig utgangspunkt for 
Melding til Stortinget 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode 
læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Stortingsmeldingen meisler ut tre 
strategier for å forbedre dagens system. 

Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som 
trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig 
læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for 
den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater. 
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Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og 
målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter. 

Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha 
god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov 
for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

Det ble i 2012 prøvd satt i gang et prosjekt kalt ‘’tidlig innsats’’. Dette prosjektet innebærer at 
man setter inn ressurser på spesialundervisning så tidlig som mulig i utdanningsløpet, slik at 
elevene lærer å lese og skrive mens de enda går på barneskolen. Det var derimot ikke nok 
ressurser eller tid til å gjennomføre dette prosjektet i 2012.

I planperioden skal Nordreisa kommune få til en større satsning på tidlig innsats. Det viser seg 
å ha en positiv effekt for det senere undervisningsløpet. Elever som kommer til femte klasse 
og fortsatt ikke kan lese vil få det ekstremt tøft, da pensum er lagt opp til at man er en 
gjennomsnittlig god leser. Dette betyr at dersom de fleste leser godt når de begynner på 
mellomtrinnet vil behovet for spesialundervisning bli mindre. Tiltaket søkes finansiert 
gjennom reduksjon av spesialundervisning i grunnskolen

Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5. trinn fra høsten 2013, ser vi at 
Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, det vil si det høyeste 
nivået. Nivåene er delt inn i nivå 1 til 3.

Lavest andel på mestringsnivå 3 finner vi i engelsk, der bare 2, 8 % av elevene havnet. Målet 
her er å få 8 % av elevene til dette nivået.
I lesing og regning var andelen elever på mestringsnivå 3 hhv. 8,3 % og 10,8 %. Målene er 15 
% i lesing, og 17 % i regning.

Nasjonale prøver på ungdomstrinnet gjennomføres i 8. og 9. klasse. Her deles det inn i 5 
nivåer, der nivå 5 er høyeste nivå. Fra prøvene høsten 2013 ser vi at prosentandelen på 
mestringsnivå 5 i lesing, regning og engelsk var hhv. 2,1 %, 17,6 % og 7,8 %. 
Målene er å få 13 % til nivå 5 i lesing, stabilisere 17 % i regning og få 8 % til nivå 5 i engelsk.  

Barnevern 

Utgiftsdrivere:
 Volum, dvs. andel/antall i tiltak
 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn
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Figur 11 Andel barn med barnevernstiltak

Figur 11 viser at Nordreisa kommune har en langt større andel barn med barnevernstiltak i 
forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet i de øvrige gruppene i 
figuren. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms, da det er feil i tallgrunnlagene for 
disse årene. Vi ser en kraftig økning fra 2010 til 2011, og en nedgang fra 2011 til 2012. Vi ser 
at økning er tendensen i hele landet, men at Nordreisa hadde en topp i 2011. Snittet for 
kommunegruppe 3 og Troms mangler og gir en ufullstendig figur. Antall barn med tiltak er 
den største utgiftsdriveren til barnevernet.
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Figur 12 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevern

Figur 12 henger sammen med figur 10 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at
driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år i Nordreisa har 
motsatt utvikling i forhold til sammenlignbare grupper. Dette kommer som en konsekvens av 
tiltak som ble iverksatt for å få ned driftsnivået i barnevernet i 2010. Fylkesmannen betaler for 
2, 6 stillinger i barnevernet, noe som gir kommunen økte ressurser uten økte utgifter.

Figur 13 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet

Figur 13 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet har hatt en litt annen utvikling de tre 
siste årene enn figur 10 og 11. Det har vært stor nedgang fra 2009 til 2010, og enda større 
nedgang til 2011. I disse to årene har Nordreisa hatt lavere kostnader enn både snittet for 
kommunegruppe 3, Troms og landet uten Oslo. Dette skyldes tiltak satt i gang for å få ned 
kostnadene og at antall barn har gått opp, slik at det har blitt flere å dele kostnaden på. Det 
kan selvsagt også være noe feilrapportering, da dette går på konterte funksjoner i regnskapet.
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Sektor for helse og sosial 

Helsetjenester

Figur 14 Netto driftsutgifter helse pr innbygger

Som vi ser ligger Nordreisa kommune under kommunegruppa både i prosent av driftsutgifter 
og på driftsutgifter per innbygger. Vi ligger derimot litt over når det gjelder snittet for Troms 
og landet uten Oslo når det gjelder driftsutgifter per innbygger i kroner. På driftsutgifter i 
prosent ligger vi like over nivået til snittet i Troms og landet uten Oslo.
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Figur 15 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner

1. januar 2012 ble samhandlingsreformen innført. Formålet med reformen er å vri 
ressursbruken fra sen til tidlig innsats, og å forebygge framfor å reparere. Det er også et mål 
om å få en bedre samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten og flytte tjenester nærmere 
der folk bor. Det innføres en ny folkehelselov som gir mer ansvar til kommunene for 
forebygging og helsefremmende tiltak i alle samfunnssektorer. Samtidig innføres en ny felles 
lov for helse- og omsorgstjenester i kommunene som samler kommunenes plikter. Det blir 
også en plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide.

Samhandlingsreformen inneholder flere økonomiske insentiver for samarbeid:
1) Kommunene skal betale 20% av kostnadene for sykehusbehandling for sine pasienter 

begrenset oppad til kr 30 000,- pr enkeltopphold. Det er enkelte unntak som 
operasjoner, fødsler, behandling av nyfødte og behandling med kostbare biologiske 
legemidler.

2) Kommunene har betalingsplikt for utskrivningsklare somatiske pasienter fra dag 1 
med kr 4 000,-

3) Det overføres midler fra sykehusene til kommunene for å dekke medfinansieringen. 
For Nordreisa var dette i 2012 kr 5 828 000,- Disse midlene er en del av 
rammeoverføringen fra staten og er ikke øremerket.
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Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN:

På bakgrunn av samhandlingsreformen legges det til grunn at Nordreisa kommune skal dekke 
inn 25 utskrivningsklare døgn à kr 4000,- summert til kroner 100 000,- for 2014. Per 1. 
november 2013 har ikke Nordreisa kommune betalt for noen utskrivningsklare døgn.

Pleie og omsorg

Tabell 4 om befolkningsframskrivning viste en økning i aldersgruppen 67-79 år i 
planperioden. Under er denne gruppen snevret noe inn, da de mellom 67 og 70 år normalt sett 
ikke er like aktuelle brukere av omsorgstjenesten.

2013 2014 2015 2016 2017 2022

70-79 år 329 351 380 399 440 467

80 år + 267 254 247 247 244 250
Tabell 10 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM

Utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. I 2022 forventes 
det å være 467 personer i denne aldersgruppen, mot 329 i 2013. Noe av forklaringen ligger i 
at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2020. 

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en nedgang frem mot 2017. Dette skyldes små kull født på 
midten av 30-tallet. Mot slutten av 30-tallet ble kullene mer normale, som igjen gir utslag på 
gruppen 80 år +. Vi ser at det fra 2017 til 2022 øker, og nærmer seg 2013-nivå.

Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:
 Andel over 80 år med institusjonsplass
 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år
 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

År 2009 2010 2011 2012
Antall 37 15 104 2

Tabell 9 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN
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Figur 16 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

Figur 16 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger under 
snitte for kommunegruppa og Troms. Det har vært en stor nedgang fra 2010 til 2011, og en 
oppgang igjen til 2012.

Figur 17 Netto driftsutgifter per funksjon i PLO pr. innbygger 67 år og over i prosent

Vi ser av figur 17 at Nordreisa kommune bruker mer på institusjoner i forhold til snittet for 
troms og landet uten Oslo. Her har det vært en økning de siste årene i Nordreisa, mens det i de 
andre gruppene har vært stabilt.
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Figur 18 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel 
innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Tallene var nokså stabile frem til 2009, 
men økte i 2010 og 2011. I 2012 har tallet gått veldig mye ned. I forhold til snittet for 
kommunegruppe 3 og Troms ligger vi på samme nivå, mens vi ligger høyt i forhold til snittet 
for landet uten Oslo. 

Institusjonsplasser

Nordreisa Snitt 
komm.gr.3

Snitt 
Troms

Snitt landet 
u/Oslo

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 
80 år over

23,5 22,2 22,2 18,5

Andel beboere 80 år og over i institusjoner 71 75,1 72,3 71,6
Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon

16,2 16,5 16 13,8

Tabell 8 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år 2012

Nordreisa 2009 2010 2011 2012
Antall sykehjemsplasser 60 55 60 60

Tabell 9 Antall sykehjemsplasser

Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet 
både i kommunegruppen, Troms og landet. Samtidig har Nordreisa en mindre andel beboere 
på institusjon av de over 80 år.
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Figur 19 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon Nordreisa kommune

Figur 19 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner 
fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år og eldre. I tallgrunnlagene for 2011 er det 
noen mangler, og gjør at tall på beboere i institusjon er feil. Dette gjør at det blir vanskelig å 
sammenligne, men vi ser at det er stabilt. 
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Sosialutgifter

Utgiftsdrivere for sosialutgifter:
 Antall stønadsmottakere
 Stønadsstørrelse
 Stønadslengde
 Antall stillinger/bemanning

Figur 20 Netto driftsutgifter sosialtjenesten

Figuren viser at Nordreisa kommune har hatt en stabil netto driftsutgift pr innbygger 20-66 år. 
Andelen sosialhjelpsmottakere har derimot økt fra 2009 til 2012, for så å stabilisere seg der. 
Vi ser også er Nordreisa ligger jevnt med både kommunegruppa og snittet for Troms når det 
gjelder utbetalinger, men noe over på andelen mottakere. Også i denne figuren mangler det 
tall for kommunegruppa og Troms på grunn av feil i tallgrunnlagene. 
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Figur 21 Gjennomsnittlig stønadslengde og –størrelse

Den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned har gått ned de siste årene. Det samme 
gjelder stønadslengden.
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  Utviklingsavdelingen

Figur 22 Netto driftsutgifter kultur

Nordreisa kommune har brukt mer på kultur i 2012 enn det er gjort de to foregående årene. I 
forhold til kommunegruppa ligger Nordreisa langt under snittet, men i forhold til snittet i 
Troms ligger vi litt over. Prosentandelen av totale driftsutgifter til kultur har gått opp i
Nordreisa, mens den er stabil eller har gått ned i de andre gruppene i figuren. Grunnen til 
økningen i Nordreisa skyldes ikke at det har vært økte budsjetter til kultur, men at 
kommunene totalt sett har kuttet kostnader.
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Figur 23 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da samfunnshuset/svømmehallen og driften av Halti 
går under denne funksjonen. Musikk- og kulturskolen har hatt økning hvert år, og viser at det 
satses innenfor dette området. Biblioteket har økt mye fra 2011 til 2012.
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Figur 24 Korrigerte brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskole

Figuren viser at det har vært en nedgang i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og 
kulturskole. Dette har ført til at kostnaden per bruker har blitt høyere.

Figur 25 Nettoutgifter pr innbygger til plan og miljø.

Figur 25 viser oss at Nordreisa ligger under alle sammenlignbare grupper på plan og miljø.
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   Teknisk avdeling

Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har 
bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for 
befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og 
avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen 
ikke blir for høy. Sammenligning av vann og avløp i KOSTRA er vanskelig, da tallene sier 
lite og ingenting om kvaliteten på anleggene. 

Innenfor teknisk sektor er det stort sett bare eiendomsforvaltning det er hensiktsmessig å se 
på. 
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Eiendomsforvaltning

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter

Figur 26 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning

Nordreisa kommune lå i 2010 omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder driftsutgifter per 
innbygger, og reduksjonen har gjort at vi i 2011 ligger noe under. I forhold til 
kommunegruppe 3 og snittet for Troms ligger vi som vi ser av figuren langt under. Man kan 
selvsagt si at det er positivt at Nordreisa kommune ligger så langt under alle andre på dette 
feltet, men det som skjer er at levetiden på de kommunale verdiene forringes og levetiden går 
ned.
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Målstyring som styringssystem

Bakgrunn og status

Målstyring fordrer en oppdatert kommuneplan, med overordnede politiske målsettinger.  På 
bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides handlingsdelen, som skal være 
sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og resultatkravene i 
handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de overordnede 
målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen og vedtas av 
kommunestyret med eventuelle korreksjoner. 

Hva er målstyring?
Et forsøk på å beskrive målstyring kan være:

 Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at 
hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt

 Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i 
ledelsen av tjenestene.

 Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå.
 Integrere kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata 

til styringssystemene.
 Rapportere på måloppnåelse i årsmelding.
 Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, lederavtaler, m.m.
 Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene.
 Sette tjenestelederne i stand til å utøve resultatansvar.
 Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer 
 Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester.

Målsetting med styringssystemet
For det første er det et mål å snu styringssystemet, med å få på plass kommuneplanens 
strategidel, der målsettinger gjennom handlingsdelen og økonomiplanen vil gi politikerne 
mulighet til politisk styring, gjennom overordnede politiske målsettinger. Gjennom 
prosessene med kommuneplanens strategidel og økonomiplanen vil kommunen få 
sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger. 

For det andre er det et mål å øke den administrative gjennomføringsevnen. Ved å etablere 
målbare mål vil vi få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen 
kommunen leverer, og til å vite om vi ”leverer varene” gjennom måltall og undersøkelser. 
Organisasjonsformen er et middel for å oppnå målsettingene. 

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK, slik at kommunen selv kan bli herre i eget 
hus. Dette basert på et helhetlig styringssystem for hele kommunen, samtidig som vi leverer 
gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene. 
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Roller og ansvar 
For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, 
administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av 
mål, roller, ansvar og prosessen. 

Politikerne definerer de overordnede målene gjennom prosessen med utarbeidelse av 
strategidelen i kommuneplanen. Med målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom 
mål, resultater og rammetildeling. 

I målformuleringene er det nødvendig å ha med ansatte i utformingen av målene. 

Budsjettprosessen startet i ledermøtet, etterfulgt av budsjettdialog med enhetene og drøftinger 
med tillitsvalgte. Det har også vært et arbeidsmøte med økonomiutvalget (formannskapet) før 
rådmannens budsjettforslag.

Årshjulet til Nordreisa kommune

 Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer
 Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte 

mål, prosesser og arbeidsdeling 
 Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter
 Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold 

til hverandre:
o ulike rapporteringer 
o politisk behandling gjennom kalenderåret 
o tidfesting av egen aktivitet

 Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid
 Grunnlaget for dialogen på alle nivåer 

Side 219



33

Figur 1 Årshjulet til Nordreisa kommune

Resultatdialog
Resultatdialogen skal bidra til felles bilde av kommunens utfordringer, samlet måloppnålese 
og fremme et godt samarbeid mellom beslutningsnivåene i kommunen. Hensikten er å 
klargjøre resultatenhetsledernes ansvar for å utøve ledelse og prioritere i henhold til avklarte 
resultatmål og rammer. Fokus i dialogen skal holdes på mål, resultater og utvikling. 

Resultatdialogen skal være en arena for anerkjennelse av gode resultater, konstruktiv 
tilbakemelding, læring og motivasjon. 

Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann og enhetsledere og skal 
tydeliggjøre hvor innsatsen skal legges. 
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Mål og resultatkrav
Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder 
 faglig perspektivet
 brukerperspektivet
 medarbeiderperspektivet

Det er utarbeidet en statusbeskrivelse som både vil gi innspill til målene i økonomiplanen, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. De overordnede målene utarbeides gjennom 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Figur 2 Illustrasjon planer og sammenhenger

ROBEK-nettverket har anbefalt å starte med enkelte deler av tjenestene i kommunen eller å 
gjennomføre dette på et overordnet nivå det første året. Rådmannen ønsker å gjennomføre det 
i hele kommunen samtidig, men kun i den utstrekning vi har ressurser til. Det vil med andre 
ord si at målene skal være i samsvar med de ressursene vi har i dag. 

For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. Det vil 
bli utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser.  

Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle 
ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være sektor/enhetsavhengig. 

Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i 
antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme 
resultatet fra flere perspektiv.  

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Økonomiplan 2014-2017

Faglig kvalitet
Medarbeider
Brukerundersøkelser

Samfunnsperspektiv
Status-

beskrivelse pr 
2013
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Mål for kommunen

Nordreisa kommunes hovedmål

I kommuneplanens samfunnsdel er det satt en del hovedmål for viktige samfunnsområder i
kommunen.

 Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser 
skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

 Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og 
helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.

 Nordreisa skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsamfunn 
forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø. Nordreisa kommune skal 
styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren.

 I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være 
forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet.

 Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god 
livskvalitet. Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 
kunne etablere seg og ha egen bolig.

 Nordreisa vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette.

 Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette 
legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir 
forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en 
døråpner opp mot investorer og øvrige virkemiddelapparat.

 Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur 
og miljø for fremtidige generasjoner.

 Nordreisa skal ha en helhetlig samferdselspolitikk som legger til rette for økt 
samhandling mellom distrikt og sentrum.

 Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og 
samarbeid.
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 Nordreisa skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk som gir oversikt over risiko og farer 
som forebygger uønskede hendelser.

 Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt 
arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.

Målekort

Målekort støttefunksjoner

Støttetjenester til rådmannen, fagområdene, tillitsvalgte/verneombud og det 
politiske system

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

T
je

n
e
s
te

k
v
a
li
te

t

Økonomiavdelingen

Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel 
selvstendig næringsdrivende)

5 %

Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible 4

Servicetorg

Fornøydhet med de internettbaserte tjenestene 3,9

Fornøydhet med serviceinnstillingen på servicetorget 3,8

IT avdelingen

Fornøydhet hos ansatte 3,9

Fornøydhet med oppetid på IKT-systemene 4
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Målekort Utviklingsavdelingen

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 95 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Landbruk, miljø og viltforvaltning

Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 4

Arealforvaltning og planlegging

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Kart og oppmåling

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 5

Næring

Etablerere, tilfredshet med dialog og service 5

Kulturskolen

Andel foreldre som er fornøyd med faglig utvikling av eget barn 5

Antall påmeldte på lokal UKM 25

Bibliotek

Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år  16

Besøk i folkebibliotek per innbygger 4

Andel brukere som er tilfreds med tilbudet 5

Kino

Antall forstillinger 80

Besøk per kinoforestilling  32

Point (ungdommens hus)

Andel tilfredshet med tilbudet på Point av elever i ungdomskolen 5
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Målekort Teknisk avdeling

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

S
a
m

fu
n

n

Reduksjon I energiforbruket i kommunale bygg -3 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Renhold

Fravær av klager på renhold 1

Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg 5

Vann og avløp

Avvik fra drikkevannsforskriftene 0

Spyling ledningsnett pr år 20 %

Redusere kloakkinslag I bygninger < 4

Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg 0

Veg

Fravær av klager på brøyting på avklart standard 100 %

Byggesak

Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid 80 %

Andel byggesaker omgjort etter klage til hos Fylkesmannen 0

Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen 4,1

Forebyggende brannvern

Tilsyn særskilte brannobjekter pr år

Andel piper feid pr år 50 %

Bygg og eiendom

Enhetslederes fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg 3

Side 225



39

Målekort Skole

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Nasjonale prøver (gjennomføres I perioden 1.9 – 15.10 hvert år) Alle 
undersøkelsene er delt inn i 3 nivåer (barnetrinnet) eller 5 nivåer 
(ungdomstrinnet). Oppgitt %-andel angir hvor stor del av elevene som 
ligger på nivå 1 eller 2 I de ulike ferdighetene. %-verdi må reduseres for å 
forbedre resultatene.

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 2,0

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå 2,0

Nasjonale prøver 5.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 2,0

Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet , minst gj.snitt nasjonalt nivå 3,1

Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå 3,0

Nasjonale prøver 8.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 3,1

Karakterer i skolen

Norsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer 3,5

Matematikk 10. trinn: eksamenskarakterer 3,1

Engelsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer 3,8

Nasjonale prøver

Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i lesing 15 %

Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i regning 17 %

Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i engelsk 8 %

Andelen på ung.trinn på høyeste nivå i lesing 13 %

Andelen på ung.trinn til å stabilisere seg på høyeste nivå i regning 17 %

Andelen på ung.trinn på høyeste nivå i engelsk 8 %

Brukerundersøkelse SFO

Fornøydhet med informasjon fra SFO 3,9
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Fornøydhet med trivselen til barnet i SFO 4,5

Elevundersøkelse

Elevundersøkelse 7. trinn: sosial trivsel 4,4

Elevundersøkelse 7. trinn: trivsel med lærerne 4,1

Elevundersøkelse 7. trinn: elevdemokrati 3,6

Elevundersøkelse 7. trinn: mobbing på skolen 1,4

Elevundersøkelse 7. trinn: faglig veiledning 3,4

Elevundersøkelse 7. trinn: mestring 3,9

Elevundersøkelse 10. trinn: trivsel med lærerne 3,8

Elevundersøkelse 10. trinn: mobbing på skolen 1,4

Elevundersøkelse 10. trinn: faglig veiledning 3,1

Elevundersøkelse 10. trinn: mestring 3,8

Elevundersøkelse 10. trinn: faglig utfordring 4,1

PPT Tjenesten

Antall saker pr årsverk i Nordreisa 50

Andel brukt tid til faglig veiledning i barnehage og skole 80t

Antall barn på venteliste for utredning 40

Voksenopplæring

Andel som består norskprøve 2 og 3, muntlig og skriftlig I løpet av 3 år 80 %

Målekort Barnehager

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et Andel årsverk med førskolelærer-utdanning 32,4 %

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling 4,5

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage 0,8

Allsidig lek og aktiviteter 4,9

Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,5
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Målekort Familiesenteret

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Åpen barnehage

Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner 4

Helsesøstertjenesten

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 95%

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 95%

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn

100%

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 100%

Barneverntjenesten

Andel påklaginger omgjort av fylkesmannen 0%

Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 0%

Andel barn med tiltaksplan som helt eller delvis når avklarte mål i tiltaksplan 85%

Rustjenesten

Andel av klienter med vedtak om IP (individuell plan) 20 %

Oppnå avklarte mål ut fra klientenes forutsetninger 70%
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Målekort NAV

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Faglig og personlig utvikling

Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

T
je

n
es

te
kv

al
it

e
t

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet >3

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som når avklarte mål 100 %

Andel sosiale saker behandlet innen 4 uker etter at saken er tilstrekkelig 
opplyst

100 %

Målekort Pleie og omsorg

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Sykehjem

Fornøydhet med den medisinske behandlingen (1-4) 3,4

Muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (1-4) 2,8

Muligheten til å komme ut å få andre opplevelser/turer 2,5

Respektfull behandling 3,6

Trivsel 3,4

Brukermedvirkning 3,0

Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelser
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Fravær av avvik medisinering 100 %

Fravær av avvik bruk av tvang 100 %

Andel personer med funksjonsnedsettelser med individuell plan 100 %

Pårørendes/brukernes fornøydhet med medbestemmelse på tjenesten? 2,8

Hjemmetjenesten

Informasjon om hvilken hjelp de får 3,0

Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon 3,5

Hjelp til å dekke grunnleggende behov 3,5

Respektfull behandling 3,4

Brukermedvirkning 3,1

Psykiatri

Andel med individuell plan 30 %

Andel som når avklarte mål? 60 %

Fravær av avvik medisinering 80 %

Målekort Helse

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Faglig og personlig utvikling

Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Fysio- og ergoterapi

Ventetid fysio-, ergoterapitjeneste 3,8

Omfanget av tjenesten er tilpasset behovet 4,9
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Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

2013 2014 2015 2016 2017 Målemetoder

A
d

m
in

is
tr

a
s
jo

n

Servicetorg BU BU

Økonomiavdelingen BU BU BU

Personal BU BU

Skolefaglig rådgivning BU BU

IKT BU BU

O
p

p
v
e
k
s
t

Barnehager
BU,KS,

ES
BU,KS,ES

BU, ES, KOSTRA, 
Foreldreundersøkelse

Åpen barnehage BU BU

Skole x x x x x
Elevundersøkelsen, 
Olweusundersøkelsen, 
nasjonale prøver

Barnevernstjenesten KS,ES
KS,
ES

KS,ES KS,ES KOSTRA, ES

H
e
ls

e

Ergo - Fysioterapi BU,ES BU, ES

Sykestue BU BU

Sykehjem BU BU, IPLOS

Hjemmetjenester BU BU, IPLOS

Psykiatri BU BU, IPLOS

Miljøarbeidertjenesten BU BU

Omsorgsboliger for 
personer med 
funksjonsnedsettelser

BU BU BU, IPLOS

Helsestasjon BU,ES BU, ES

NAV sosial ES ES

Rustjenesten BU,ES ES, BU
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Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

   
2013

    
2014

     
2015

      
2016

              
2017            Målemetoder

U
tv

ik
li
n

g
s
a
v
d

e
li
n

g

Bibliotek
KS, 
BU

KS, BU

Kulturskolen og UKM BU,ES BU, ES

Kino KS,ES KS, ES

Point (Ungdommens hus) BU BU

Næring BU BU

Ungdomskontakt ES ES, Statistikk fra politiet

Oppmåling
BU,
ES

BU, ES

Arealforvaltning og 
planlegging

ES ES

Landbruk, miljø og 
viltforvaltning

BU,
ES

BU, ES

T
e
k
n

is
k
 a

v
d

e
li

n
g

Bygg og eiendom ES ES MU ES, MU

Renhold ES
ES,
BU

MU BU ES, BU, MU

Vann og avløp ES
ES,
MU

ES, BU
ES,
MU

ES,BU ES, BU, MU

Veg ES
ES,
BU

MU
BU,
MU

BU ES, BU, MU

Byggesak ES ES ES ES ES ES

Forebyggende brannvern
BU, 
ES

ES ES ES ES ES, BU

Brannberedskap ES
ES,
BU

ES
ES,
MU

ES,BU ES, MU, BU

BU: Brukerundersøkelse

ES: Egen statistikk

KS: Kostra

MU: Medarbeiderundersøkelse
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Tiltak i økonomiplan 2014-2017

Driftstiltak

- 2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.1 Sektor for administrasjon 24 155 003 32 413 604 33 027 538 32 696 786

Konsekvensjustert budsjett 2014 25 970 366 25 970 366 25 970 366 25 970 366

Utvidelse av stilling miljøarbeider flyktningetjenesten 227 000 227 000 227 000 227 000

Økt integreringstilskudd og økte kostnader knyttet til etablering av 

flyktninger

-1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000

Opphør av overformynderoppgaver pga. at denne er overtatt av 

fylkesmannen fra 30/09-13

-190 200 -190 200 -190 200 -190 200

Ingen valg i 2014 -195 400 0 -195 400 0

Økning av driftstilskudd Nord-Troms regionråd 129 980 129 980 129 980 129 980

Godtgjøring kontrollutvalget K.sek. og KomRev Nord 96 894 96 894 96 894 96 894

Økt lønn og pensjon Kirkelig fellesråd 167 073 167 073 167 073 167 073

Overført til disp.fond 207 809 8 271 010 9 080 344 8 554 192

Redusert lønnsavsetning 2014 da det er 3,5 %, ikke 4 % -858 519 -858 519 -858 519 -858 519

Sum tiltak i økonomiplanen -1 815 363 6 443 238 7 057 172 6 726 420

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.2 Sektor for levekår 95 594 360 96 044 360 96 044 360 96 044 360

Konsekvensjustert budsjett 2014 96 581 977 96 581 977 96 581 977 96 581 977

Økning elever i andre kommuner pga. omplasseringer 300 000 300 000 300 000 300 000

Økning skoleskyss pga. ikke justert opp siste årene 250 000 250 000 250 000 250 000

Avslutning leie brakker Moan skole -170 000 -170 000 -170 000 -170 000

Bortfall av refusjon fra annen kommune for elev fra annen kommune 

som ikke lenger er elev ved Moan skole

274 000 274 000 274 000 274 000

Bortfall av refusjon fra annen kommune SFO 73 000 73 000 73 000 73 000

Økning sykelønnsrefusjon sektor 1.2 -450 000 0 0 0

Reduksjon spes.ped Storslett skole, da elever går ut av skolen våren 
2014

-224 717 -224 717 -224 717 -224 717

Økt ressurs ved Oksfjord skole da det kommer flere elever 47 349 47 349 47 349 47 349

Økning egenandeler barnehager pga. ny makspris -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
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Økte inntekter oppholdsbetaling Storslett bhg. da de har to barn mer 
enn tidligere

-51 260 -51 260 -51 260 -51 260

Redusere refusjon sykelønn Sonjatun som ble oppjustert i 2012. Fått 

ned sykefraværet og får ikke lenger inn så mye som budsjettert.

100 000 100 000 100 000 100 000

Redusere refusjon sykelønn Høgegga som ble oppjustert i 2012. 

Fått ned sykefraværet og får ikke inn så mye som budsjettert.

20 000 20 000 20 000 20 000

Innsparing husleie Leirbukt barnehage. Husene er kjøpt og husleie 

spares.

-1 107 912 -1 107 912 -1 107 912 -1 107 912

Økt undervisningsressurs voksenopplæringen grunnet økt aktivitet. 

Dekkes nesten inn i sin helhet av økte inntekter

1 923 1 923 1 923 1 923

Sum tiltak i økonomiplanen -987 617 -537 617 -537 617 -537 617

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.3 Helse og sosial 110 237 545 111 612 545 110 462 545 110 462 545

Konsekvensjustert budsjett 2014 112 162 545 112 162 545 112 162 545 112 162 545

Opprettelse av stilling da funksjonshemmet voksen skal flytte 

for seg selv og har behov for 1-1 bemanning

850 000 850 000 850 000 850 000

Samletiltak unge funksjonshemmede. Legges inn som et 

samletiltak da det er usikkert hvor mye det trengs.

800 000 800 000 800 000 800 000

Vakanser helsesektoren. # fagarbeiderstillinger med tillegg 

og pensjon

-1 500 000 0 0 0

Reduksjon av driftsutgifter ved bygging av Guleng 3 0 -1 150 000 - 2 300 000 -2 300 000

Økning medfinansiering da denne blir dyrere og dyrere 500 000 500 000 500 000 500 000

Økning ressurskrevende tjenester refusjon fra staten -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Økt sykelønnsrefusjon pga. at man ser at fraværet ikke blir

mindre og at regnskapet viser stor merinntekt

-650 000 0 0 0

Økte egenandeler da vi ser at regnskapet viser 

merinnetekter. 

-650 000 -650 000 -650 000 -650 000

Vakante midler fysioterapi. Det ble inndratt en stilling der i 

2013, og vedtaket sier at midlene skal brukes innenfor 

fysioterapi. Dette holdes vakant i 2014.

-375 000 0 0 0

Økning sosialhjelp. Dette pga. økning i brukermassen og 

dyre løsninger til nødbolig.

100 000 100 000 100 000 100 000

Sum tiltak i økonomiplanen -1 925 000 -550 000 -1 700 000 -1 700 000

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.4 Utviklingsavdelingen 10 277 741 10 277 741 10 277 741 10 277 741
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Konsekvensjustert budsjett 2014 10 288 741 10 288 741 10 288 741 10 288 741

Prisjustert husleie på Halti -11 000 -11 000 -11 000 -11 000

Sum tiltak i økonomiplanen -11 000 -11 000 -11 000 -11 000

2013 2014 2015 2016

Ramme for 1.5 Anleggsdrift 139 215 139 215 139 215 139 215

Konsekvensjustert budsjett 2014 139 215 139 215 139 215 139 215

Sum tiltak i økonomiplanen 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.6 Bygg og eiendom 29 901 589 31 851 589 31 851 589 31 851 589

Konsekvensjustert budsjett 2014 30 801 589 30 801 589 30 801 589 30 801 589

Vakanser teknisk avdeling -850 000 0 0 0

Økt sykelønnsrefusjon -100 000 0 0 0

Vedlikehold av kommunale bygg 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Brøyting av Hans Lillengs veg i Oksfjord pga. det må brøytes da 

dette er blitt en kommunal vei
50 000 50 000 50 000 50 000

Sum tiltak i økonomiplanen -900 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.7 Skatter og rammetilskudd -289 330 000 -293 330 000 -293 330 000 -293 330 000

Konsekvensjustert budsjett 2014 -277 839 299 -277 839 299 -277 839 299 -277 839 299

Økt skatt og rammetilskudd jf. KS prognosemodell -13 303 000 -13 303 000 -13 303 000 -13 303 000

Økning eiendomsskatt da det er foretatt taksering i 2013 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Økt eiendomsskatt verker og bruk når Statkraft starter 

byggingen av kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest
-4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

Reduksjon av mva.komp. investering da all momskomp 

fra investering skal i investeringsregnskapet fra 2014
2 012 299 2 012 299 2 012 299 2 012 299

Sum tiltak i økonomiplanen -11490701 -15490701 -15490701 -15490701

2014 2015 2016 2017

Ramme for prosjekter 2014 178 783 178 783 178 783 178 783

Konsekvensjustert budsjett 2014 178 783 178 783 178 783 178 783

Sum tiltak i økonomiplanen 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.8 Renter og avdrag 18 845 764 21 257 989 21 794 055 22 124 807

Konsekvensjustert budsjett 2014 25 388 400 25 388 400 25 388 400 25 388 400
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Fra investeringsbudsjettet 1 594 322 3 256 547 3 792 613 4 123 365

Økt utbytte. Utbytte var tatt ut av budsjettet, men på grunn 

av den økonomiske situasjonen til Nordreisa kommune tas 

denne inn igjen i 2014

-750 000 0 0 0

Minimumsavdrag. På grunn av den økonomiske 

situasjonen til Nordreisa kommune bør vi bare betale 

minimumsavdrag.

-1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

Økte avdrag i 2014 pga. økt investeringsvirksomhet 1 388 242 1 388 242 1 388 242 1 388 242

Premieavvik og amortisering 2014 -10 079 000 -10 079 000 -10 079 000 -10 079 000

Økt dekning av tidligere års merforbruk da Nordreisa 
kommune skal dekke inn siste rest i 2014

2 803 800 2 803 800 2 803 800 2 803 800

Sum tiltak i økonomiplanen -6 542 636 -4 130 411 -3 594 345 -3 263 593

Investeringstiltak

Investeringer i økonomiplanperioden 2014 2015 2016 2017

Guleng 3 20 000 000 13 000 000 0 0

Halti 2 28 800 000 19 840 000 0 0

Eegenkapitalinnskudd KLP 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000

Asfaltering kommunale veier. Sonjatunvegen, samt øvrige 

veger har behov og man setter av en pott hvert år til dette.

0 600 000 1 000 000 1 000 000

Grunnkjøp Storslett/ Moan 0 1 200 000 0 0

Grunnkjøp og tilrettelegging ifb. Tunnellkjøp 0 1 000 000 0 0

Hjellnes kai og industriområde grunnlagsinvesteringer 2 000 000 0 0 0

Kjøp av skogeiendommen 1 100 000 0 0 0

Ny feiemaskin . Etter all strøing om vinteren må sanden 

kostes opp, og leie entreprenør koster 80 – 90 000

0 150 000 0 0

Ny veg til Moan skole for å løse trafikkproblemene der 0 1 000 000 0 0

Oppretting av veglysmaster da disse er skjeve etter telehiv 

og annet.

0 260 000 0 0

Planlegging og utbygging Moan skole 0 10 500 000 5 000 000 0

Planlegging og utbygging barnehage 0 9 000 000 4 500 000 0

Sum investeringer 53 100 000 57 850 000 11 900 000 2 500 000

Investeringer VAR

Investering VAR 2014 2015 2016 2017
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VAR investeringer 2014 800 000 100 000 100 000 100 000

Sum investeringer 800 000 100 000 100 000 100 000

Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A 

Skatt på inntekt og formue -80 389 408 -87 814 000 -88 559 000 -88 559 000 -88 559 000 -88 559 000

Ordinært rammetilskudd -162 885 758 -170 071 000 -182 629 000 -182 629 000 -182 629 000 -182 629 000

Skatt på eiendom -15 140 993 -15 504 000 -15 704 000 -19 704 000 -19 704 000 -19 704 000

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -15 438 803 -2 438 000 -2 438 000 -2 438 000 -2 438 000 -2 438 000

Frie disponible inntekter -273 854 962 -275 827 000 -289 330 000 -293 330 000 -293 330 000 -293 330 000

Renteinntekter og utbytte -4 950 207 -4 029 000 -4 779 000 -4 029 000 -4 029 000 -4 029 000

Gevinst finansiel le instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15 594 951 15 841 182 16 699 195 17 838 894 18 349 468 18 373 737

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 12 930 184 14 396 768 15 041 319 16 750 995 17 963 637 18 270 120

Netto finansinntekter-, utgifter 23 574 928 26 208 950 26 961 514 30 560 889 32 284 105 32 614 857

Til dekning av tidl  års regnskapsmessig merforbruk 7 586 430 7 497 026 10 300 826 -145 000 -145 000 -145 000

Til ubundne avsetninger 0 9 000 216 809 8 280 010 9 089 344 8 563 192

Til bundne avsetninger 3 511 889 15 000 0 0 0 0

Bruk av tidl års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger -3 516 899 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 7 581 420 7 521 026 10 517 635 8 135 010 8 944 344 8 418 192

Overført ti l  investering 4 871 254 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -237 827 360 -242 097 024 -251 850 851 -254 634 101 -252 101 551 -252 296 951

Budsjett        

2016

Budsjett          

2017Tall  i  hele kroner

Regnskap     

2012

Budsjett      

2013

Budsjett      

2014

Budsjett     

2015

Budsjettskjema 1B

Til fordeling drift fra skjema 1A  -237 827 360   -242 097 024     -251 850 851    -254 634 101    -252 101 551   -252 296 951 

1 Sektor for administrasjon 27 191 711    25 860 500     23 938 194      24 133 594      23 938 194     24 133 594     

2 Sektor for levekår 97 891 489    92 964 253     95 594 360      96 044 360      96 044 360     96 044 360     

3 Helse og sosial 100 167 820 101 134 272   110 237 545    111 612 545    110 462 545   110 462 545   

4 Utviklingsavdelingen 10 657 781    9 374 344       10 277 741      9 090 591        7 903 441        7 903 441       

5 Selvkost 9 293 093      10 383 621     139 215            139 215            139 215           139 215           

6 Bygg og eiendom 19 847 499    17 913 048     29 901 589      31 851 589      31 851 589     31 851 589     

7 Skatter og rammeti lskudd -8 117 561     -2 012 299 0 0 0 0

8 Renter, avdrag og avsetninger -19 104 473  -13 520 715    -18 416 576     -18 416 576     -18 416 576    -18 416 576    

0 Prosjekter og interkommunale selskap 178 783            178 783            178 783           178 783           

Sum sektor 237 827 359 242 097 024   251 850 851    254 634 101    252 101 551   252 296 951   

Budsjett        

2016

Budsjett       

2017

Regnskap      

2012

Budsjett          

2013

Budsjett      

2014

Budsjett      

2015
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Økonomisk oversikt - Drift

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -16 453 146 -14 631 632 -16 801 710 -16 801 710 -16 801 710 -16 801 710

Andre salgs- og leieinntekter -27 281 777 -25 916 252 -25 249 869 -26 587 019 -27 924 169 -27 924 169

Overføringer med krav ti l  motytelser -89 657 273 -58 374 802 -61 640 771 -60 940 771 -60 915 771 -60 915 771

Rammetilskudd -162 885 757 -165 628 000 -178 718 000 -178 718 000 -178 718 000 -178 718 000

Andre statlige overføringer -9 823 803 -9 024 500 -11 824 500 -11 824 500 -11 824 500 -11 824 500

Andre overføringer -6 099 752 -5 443 000 -5 531 000 -5 331 000 -5 331 000 -5 331 000

Skatt på inntekt og formue -80 389 408 -87 814 000 -88 559 000 -88 559 000 -88 559 000 -88 559 000

Eiendomsskatt -15 140 993 -15 504 000 -15 704 000 -19 704 000 -19 704 000 -19 704 000

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -407 731 909 -382 336 186 -404 028 850 -408 466 000 -409 778 150 -409 778 150

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 234 776 499 227 273 443 236 013 538 237 273 538 235 713 538 235 773 538

Sosiale utgifter 28 319 823 35 280 365 37 112 830 37 124 230 37 042 830 37 054 230

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod. 55 650 729 48 722 025 46 615 332 48 389 332 48 810 332 48 934 332

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.32 210 874 21 183 584 33 728 047 34 103 047 34 103 047 34 103 047

Overføringer 21 771 984 17 041 288 12 647 975 12 447 975 12 447 975 12 447 975

Avskrivninger 14 491 593 15 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000

Fordelte utgifter -1 055 733 -1 077 735 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 386 165 769 363 422 970 382 117 722 385 338 122 384 117 722 384 313 122

Brutto driftsresultat -21 566 140 -18 913 216 -21 911 128 -23 127 878 -25 660 428 -25 465 028

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -4 950 207 -4 029 000 -4 779 000 -4 029 000 -4 029 000 -4 029 000

Gevinst finansiel le instrumenter (omløpsmidler)

Mottatte avdrag på utlån -116 785 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter -5 066 992 -4 029 000 -4 779 000 -4 029 000 -4 029 000 -4 029 000

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 15 594 951 15 841 182 16 699 195 17 838 894 18 349 468 18 373 737

Avdrag på lån 12 930 184 14 396 768 15 041 319 16 750 995 17 963 637 18 270 120

Utlån 146 916       183 240 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 28 672 051 30 421 190 31 740 514 34 589 889 36 313 105 36 643 857

Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner23 605 059 26 392 190 26 961 514 30 560 889 32 284 105 32 614 857

Motpost avskrivninger -14 491 593 -15 000 000 -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000

Netto driftsresultat -12 452 674 -7 521 026 -10 949 614 -8 566 989 -9 376 323 -8 850 171

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidl igere års regnskapsmessig midreforbruk 0 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond -3 516 899 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -3 516 899 0 0 0 0 0

AVSETNINGER

Overføringer fra driftsregnskapet 4 871 254 0 0 0 0 0

Dekning av tidl igere års regnskapsmessige merforbruk 7 586 430 7 497 026 10 300 826 -145 000 -145 000 -145 000

Avsetninger til  disposisjonsfond 0 9 000 216 809 8 280 010 9 089 344 8 563 192

Avsetninger til  bundne driftsfond 3 511 889 15 000 431 979 431 979 431 979 431 979

Sum avsetninger 15 969 573 7 521 026 10 949 614 8 566 989 9 376 323 8 850 171

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

Budsjett     

2017

Budsjett         

2015Tall i  kroner

Regnskap     

2012

Budsjett        

2013

Budsjett     

2014

Budsjett           

2016

Side 238



52

Økonomisk oversikt - Investering

Salg av driftsmidler og fast eiendom -2 303 914 0 -1 200 000 -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0

Overføringer med krav til  motytelser -4 430 358 0 -10 800 000 -13 880 000 0 0

Statl ige overføringer 0 0 -1 850 000 -200 000 0 0

Andre overføringer 0 0 0 0 0 0

Renteinntekter og utbytte -356 0 0 0 0 0

Sum inntekter -6 734 628 0 -13 850 000 -15 380 000 -1 400 000 -1 500 000 

Lønnsutgifter 1 348 641 576 000 0 0 0 0

Sosiale utgifter 238 823 119 000 0 0 0 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod.35 301 337 41 254 943 52 700 000 56 650 000 10 600 000 1 100 000

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.106 112 0 0 0 0 0

Overføringer 8 118 205 0 7 200 000 4 960 000 0 0

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0

Sum utgifter 45 113 118 41 949 943 59 900 000 61 610 000 10 600 000 1 100 000

Avdrag på lån 10 437 214 5 150 000 0 0 0 0

Utlån 11 378 000 10 000 000 0 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 959 107 1 000 000 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000

Dekning av tidligere års udekket 936 404 0 0 0 0 0

Avsetninger til  ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til  bundne investeringsfond 7 464 891 0 0 0 0 0

Sum finans- og finansieringstransaksjoner 31 175 616 16 150 000 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000

Bruk av lån -48 734 579 -51 949 943 -47 250 000 -47 530 000 -10 600 000 -1 100 000 

Mottatte avdrag på utlån -10 060 379 -5 150 000 0 0 0 0

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

Overføring fra driftsregnskap -4 871 254 -1 000 000 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond -5 887 894 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0

Sum finansiering -69 554 106 -58 099 943 -47 250 000 -47 530 000 -10 600 000 -1 100 000 

Budsjett           

2016

Budsjett           

2017Tall i hele kroner

Regnskap         

2012

Budsjett        

2013

Budsjett         

2014

Budsjett         

2015

Budsjettskjema 2A

Inves tering i  anleggsmidler 46 072 225     42 949 943 61 100 000 62 910 000 12 000 000 2 600 000

Utlån og fors kutteringer 11 378 000     10 000 000 0 0 0 0

Avdrag på  lån 10 437 214     5 150 000 0 0 0 0

Avsetninger 8 401 296       0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 76 288 735     58 099 943 61 100 000 62 910 000 12 000 000 2 600 000

Bruk av lånemidler -48 734 579    -51 949 943 -47 250 000 -47 530 000 -10 600 000 -1 100 000

Inntekter fra  sa lg av anleggsmidler -2 303 914      0 -1 200 000 -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000

Ti l skudd ti l  inves teringer -                  0 -1 850 000 -200 000 0 0

Mottatte avdrag på  utlån og refus joner -14 490 738    -5 150 000 0 0 0 0

Andre inntekter -356                0 -10 800 000 -13 880 000 0 0

Sum ekstern finansiering -65 529 587    -57 099 943 -61 100 000 -62 910 000 -12 000 000 -2 600 000

Overført fra  dri fts regns kapet -4 871 254      -1 000 000 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -5 887 894      0 0 0 0 0

Sum finansiering -10 759 148 -1 000 000 0 0 0 0

Budsjett             

2016

Budsjett           

2017Tall i hele kroner

Regnskap            

2012

Budsjett           

2013

Budsjett            

2014

Budsjett                  

2015
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Budsjettskjema 2B

901 IP telefoni, innkjøp 33 054

902 Nytt økonomisystem 1 141 512

905 Sonjatun sykehjem - inventar og utstyr 213 000

908 Guleng 3 2 729 369 20 000 000 13 000 000

910 Stedsutvikling 307 594

911 Halti  i i  2 031 024 20 000 000 36 000 000 24 800 000

912 Utbygging Storslett skole trinn 3 35 512 710 14 000 000

913 Utstyr ti l  skolekantine 100 000

917 Hovedplan for avløp 15 900 500 000

918 Synkekum og sanering 175 188 150 000

921 Utbygging Rovddas boligfelt 1 230 058 2 300 000

922 Brannanlegg Moan skole 150 000

923 Brannanlegg Idrettshallen 145 000

924 Hovedstrømbryter Sonjatun 350 000

925 Stikkemaskin 600 000

926 Grunnkjøp Saga skistadion 1 000 000

940 EK innskudd KLP 959 107 1 000 000 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000

947 VAR utbygg Rotsund/Oksfjord 1 568 947 2 100 000

951 Utbygg. Lånivannet 103 133

955 Utbygging oksfjord havn 2 890 341 943

969 Kritiske ombygginger Sonjatun 11 740

970 Kjøp av kjøretøy 250 000

9XX Asfaltering av kommunale veier 600 000 1 000 000 1 000 000

9XX Grunnkjøp Storslett/Moan 1 200 000

9XX Grunnkjøp og ti lrettelegging ifb tunnell 1 000 000

9XX Hjellnes kai og industriområde 2 000 000

9XX Kjøp av Skogeiendommen 1 100 000

9XX Feiemaskin 150 000

9XX Ny vei ti l  Moan skole 1 000 000

9XX Oppretting av veglysmaster 260 000

9XX Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000

9XX Planlegging og utbygging av barnehage 9 000 000 4 500 000

9XX VAR investeringer 2014 800 000 100 000 100 000 100 000

46 072 226 42 949 943 61 100 000 62 910 000 12 000 000 2 600 000

Budsjett                

2015

Budsjett             

2016

Budsjett              

2017Tall i hele kroner

Sum investeringer

Regnskap         

2012

Budsjett          

2013

Budsjett             

2014

Side 240



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/3749-2

Arkiv:                084

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 04.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
61/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014

Henvisninger:
 Kommuneloven § 43
 Forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19970422-0375.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20121203-1121.

 Vedtekter og forsikringsvilkår for de to alternative ordningene: 
https://www.klp.no/person/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/brosjyrer-og-
vedtekter/brosjyrer-og-vedtekter-rad-7.4918/vedtekter-7.4920/vedtekter-7.4922

 L ov om Stortings- og regjeringspensjon: http://www.lovdata.no/all/tl-20111216-060-
002.html

Vedlegg:

1 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014
2 Mer om regelverket for folkevalgte fra 2014
3 Premie- og tilskuddssatser for folkevalgte fra 2014

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling. 




Saksopplysninger

Nordreisa kommune har fått henvendelse fra Klp vedr ny pensjonsordning for folkevalgte fra 
2014. Fra 1. januar 2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny 
pensjonsløsning for de folkevalgte, slik Klp tidligere har varslet. Omleggingen skyldes 
endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft 1. januar 2014.
Forskriften gir bare rammer for den nye ordningen og regulerer kun de folkevalgtes rettigheter.
Finansiering o.l. er ikke tatt inn. 
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Det er kommunestyret selv som kan vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for 
folkevalgte i kommunen, jfr kommuneloven § 43. Det er ikke lovpålagt å ha en slik ordning.

Nordreisa kommunes reglement «Arbeidsvilkår for folkevalgte» sier ikke noe om 
pensjonsordning for folkevalgte. I Nordreisa kommune er politikerne tilsluttet pensjonsordning 
for folkevalgte gjennom Klp. Dette gjelder kun ordførergodtgjøringen. Øvrig møtegodtgjøring 
er ikke pensjonsberettiget. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med 
særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og 
pensjonsalder er 65 år.

Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære 
pensjonsordningen for kommunens/fylkeskommunens ansatte med samme pensjonsregler som 
disse, men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen/fylkeskommunen velge at 
folkevalgte skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye 
pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. 

Ny ordning:
 Alle aktive meldes inn i ny ordning 01.01.2014. 
 Kommunens valg av alternativ vil gjelde alle folkevalgte i kommunen som oppfyller 

krav til medlemskap. 
 Kommunens valg er ment å være et varig valg. 
 Uansett alternativ meldes de folkevalgte foreløpig inn i Fellesordningen for kommuner 

og bedrifter / Fellesordningen for fylkeskommuner, og er dermed forsikret for riktig 
uføre- og etterlattepensjon. 

Gammel ordning:
 Alle aktive meldes ut 31.12.2013 og får oppsatte rettigheter.
 Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående i 

gammel ordning.
 Arbeidsgiver skal fortsatt betale:

- Reguleringspremie
- Bruttogarantitilskudd
- Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger (nye 
tilfeller av ventepenger vil ikke kunne forekomme)
- Rentegarantipremie 

Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen/fylkeskommunen beslutte hvilken 
pensjonsordning som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014. Klp anbefaler at valg av 
alternativ gjøres på langsiktig og prinsipielt grunnlag.

Vurdering

Endringene medfører at kommuner som ønsker pensjonsløsning for de folkevalgte nå kan velge 
mellom to alternativer:

1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte
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 Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i 
kommunen/fylkeskommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatte ytelser
vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte.

2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter

 Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil 
være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen.

Vedtekter og forsikringsvilkår for de to ordningene: 
https://www.klp.no/person/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/brosjyrer-og-vedtekter/brosjyrer-
og-vedtekter-rad-7.4918/vedtekter-7.4920/vedtekter-7.4922

Kriterier ved valg av løsning:

Mal etter kommuneansattes 
ordning

Mal etter stortingsordning

Hva er billigst for 
kommunen

BILLIGST

Det er gjennomsnittet i det totale 
fellesskapet som bestemmer 
premien i kollektive 
forsikringsordninger.

Folkevalgte utgjør en dyrere 
gruppe (høyere lønn og høyere 
alder) enn gjennomsnittet i 
fellesordningen for de 
kommuneansatte.

Fordi premien blir utjevnet 
sammen med de øvrige ansatte i 
kommunen, vil det være billigst 
å melde folkevalgte inn i 
fellesordningen.

Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe 
(høyere lønn og høyere alder) enn 
gjennomsnittet i fellesordningen for 
de kommuneansatte.

Til tross for at en dårligere ytelse 
normalt ville vært billigere (gitt alt 
annet likt), veies dette opp av at denne 
ordningen vil ha et fellesskap kun 
bestående av folkevalgte.

Hva lønner seg 
for folkevalgte?

MEST LØNNSOMT

Regneeksemplene viser at 
fellesordningen vil være mest 
lønnsom for de aller fleste.

I de tilfellene folkevalgte allerede har 
full opptjening i OfTP, og avslutter 
karrieren som ansatt i offentlig sektor, 
vil stortings-ordningen lønne seg. Det 
er fordi dette er en netto ordning som 
kommer i tillegg til opptjening i OfTP.

Mulighet for 
AFP?

JA

Aldersgrensen blir 70 år i ny 
ordning (mot tidligere 65 år). 
Som for alle andre i kommunen 
vil det væreanledning til å gå av 
med pensjon ved 65 år.

Kommunen kan for folkevalgt i 

Nei

Men mulighet for fleksibel 
alderspensjon som i Folketrygden.

(Med lavere årlig pensjon ved tidlig 
uttak)

Side 243



tillegg inngå avtale om AFP fra 
62 – 65 år.

Eksempler på årlig pensjonsutbetaling:

Siden nye ytelser er levealdersjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår.

I eksemplene antas personen å være ansatt 1.1.2014

Født 1961 (53 år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag 650 000:
Ordning for stortingsrepr. kr 41 855,44
Ordning som for kommuneansatte kr 65 961,40

Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000:
Ordning for stortingsrepr. 47 494,17
Ordning som for kommuneansatte 64 622,32

Født 1984 (30 år), 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000:
Ordning for stortingsrepr. 61 666,67
Ordning som for kommuneansatte 68 031,85

På det nåværende tidspunkt er heller ikke de totale kostnadene kjent i ny pensjonsordning
Sikringsbestemmelsen i de nye pensjonsreglene om at ytelsen ikke kan bli høyere enn i dag, 
tilsier at kostnadene på kort sikt vil bli omtrent på samme nivå som i dag. Intensjonen med 
pensjonsreformen og levealdersjustering er bl.a. reduserte ytelser og kostnader over tid.

På bakgrunn av ovenstående legges det til grunn at kostnadene ikke bør være utslagsgivende for 
valg av ordning. Dersom det konkluderes med at de to alternativene er likeverdige, kan det være 
utslagsgivende at det administrativt vil være hensiktsmessig at folkevalgtordningen er lik den 
ordningen kommunens medarbeidere har. Et poeng er at dagens ordning for pensjonsordning til 
ordfører tilsvarer ordningen for ansatte. Samtidig er det betimelig at kostnader legges til grunn 
ved vurdering av om ordningen skal utvides til også omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av 
full godtgjørelse. I dagens ordning er kun ordfører innlemmet i pensjonsordningen. 

Rådmannen innstiller ikke i sak om pensjonsordning for folkevalgte i kommunen. 

Kommunestyret må ta stilling til:

 Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte.
 Eventuelt hvilken av de to alternative løsningene kommunen skal ha for sine folkevalgte 
 Om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse 

skal innlemmes (lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen) 
 Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og 

finansiering blir som de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at 
folkevalgte skal innlemmes i den ordinære ordningen for ansatte. 
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Nord reisa Kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

g
(1.,4

o8Lt

Kommunal Landspensjonskasse

gjensidjg forsikringsselskap

Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret

Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo

E-post: klp@klp.no

www.klp.no

Oslo, 3 L oktober 2013

Forsikringstakernr.: 01942 001

Att. rådmann og okonomiansvarlig

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014

Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Denne tilsvarer
kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet
til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphører dagens pensjonsordning og
det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte, slik vi tidligere har varslet. Omleggingen skyldes endringer
i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft 1. januar 2014.

Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen

for kommunens/fylkeskommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen fa sær-
bestenmelser. Alternativt kan kommunen/fylkeskommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt
pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Det medforer at kommuner/ftlkeskommuner som onsker pensjonslosning for de folkevalgte nå kan velge mellom

to alt ernativer:

Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte
Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkes-
kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære felles-

ordningen for de ansatte.

Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter
Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære
fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskornmunen.

Fra 1 .januar 2014 vil alle aktive medlemmer i den nåværende pensjonsordningen for folkevalgte i KLP bli
imuneldt i hhv. Fellesordningen for kommuner og bedrifter eller i Fellesordningen for fylkeskommuner, m.a.o.
meldes de folkevalgte inn i kommunen/fylkeskommunens ordinære tjenestepensjonsordning i første omgang.
Det vil også bli fakturert premie sammen med denne.

Hovedkontor Regionskontor BLE Skadeforsikring AS KLPForsikringsservice AS KLPRanken AS

Dronning Eufemias gate 10 Oslo Vagsallmenningen 16 Bergen KLP Bedriftpensjon AS BLEKapiliorvaltning AS KLPKommunekreditt AS

Tlf. 22 03 33 00 Faks: 22 03 36 00 Tlf: 05554 Faks- 53 54 85 90 KLP Fiendom AS ELP Fondsforvaltning AS
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Hvis kommunenifylkeskommunen velger at de folkevalgte skal ha samme pensjonsordning som de
ansatte, vil premien som betales være endelig. For de som velger at de folkevalgte skal ha en pensjons-
ordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter, vil den fakturerte premien bli å konto og
det vil senere bli foretatt etteroppgjør.

Nærmere beskrivelse av pensjonsordning for folkevalgte fra 2014, samt oversikt over premiesatser
følger vedlagt.

På wwwklp.no/nyfolkevalgtordning finnes mer informasjon. På klp.no finner dere også regelverket for
de to alternative ordningene:

"Offentlig tjenestepensjon i KLP - Tillegg til vedtekter med særskilte bestemmelser for
folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner" - for de som velger at de folkevalgte skal
innlemmes i fellesordningen for de ansatte.

"Særskilte vedtekter for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner" - for de som velger
særskilt pensjonsordning etter monster av den nye ordningen for stortingsrepresentanter.
"Forsikringsvilkår - Offentlig tjenestepensjon i KLP" gjelder også for ny særskilt
pensjonsordning så langt de passer.

Vi onsker å sende dere regelverket per e-post og viser i denne forbindelse til forespørsel om samtykke til
elektronisk kommunikasjon i vedlegg III Svarskjema ny folkevalgtordning fra 2014. Dersom dere ønsker
regelverket tilsendt per ordinær post ber vi om tilbakemelding.

Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen/fylkeskommunen beslutte hvilken pensjons-
ordning som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014. Vi anbefaler at valg av alternativ
gjøres på langsiktig og prinsipielt grunnlag.

Vedlagt følger et svarskjema hvor vi ber dere krysse av for ønsket alternativ løsning for de folkevalgte
gjeldende fra 1. januar 2014. Vi ber om at utfylt og signert skjema returneres oss elektronisk til;
"avtaler@klp.no" så snart dere har besluttet hvilken ordning dere ønsker, senest i løpet av mars 2014.

Dersom dere ønsker mer informasjon eller en presentasjon av ny folkevalgtordning og konsekvenser, ta
gjerne kontakt med kunde- og salgsleder for deres fylke.

Vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

Marianne Sevaldsen
konserndirektor

Vedlegg I Mer om regelverket for folkevalgte fra 2014
Vedlegg II Premie- og tilskuddssatser for folkevalgte fra 2014

Ved1egg III Svarskjema ny folkevalgtordningfra 2014
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Vedlegg

MER OM REGELVERKET FOR FOLKEVALGTE FRA 2014

Hva skjer med den gamle pensjonsordningen for folkevalgte?

Uavhengig av valget mellom de to alternative fremtidige løsninger for folkevalgte vil de aktive

medlemmer i dagens ordning for folkevalgte bli meldt ut av denne 31. desember 2013. Deres opptjente

rettigheter på utmeldingstidspunktet blir stående i den gamle ordningen. Det samme gjelder pensjons-

rettighetene for tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter, og for de som mottar løpende pensjoner

eller ventepenger.

Disse rettighetene forblir forsikret i den gamle opphorte ordningen for folkevalgte, og endres ikke som

følge av endrede regler for opptjening fra 2014. For de som har rettigheter i gammel ordning og nå blir

innmeldt i ny ordning, er det gitt regler for hvordan disse skal sees i sammenheng når pensjonen

kommer til utbetaling.

For rettighetene i den opphørte ordningen vil følgende gjelde fra 2014:

Pensjonsgrunnlaget vil være likt den folkevalgtes samlede faste godtgjørelse per 31. desember

2013. For folkevalgte som har fratrådt vervet tidligere vil pensjonsgrunnlaget være det

vedkommende hadde på det tidligere fratredelsestidspunktet.

Pensjonsgrunnlaget lønnsvekstreguleres frem til pensjonsuttak, på samme måte som i felles-

ordningene.

Alderspensjon kan først tas ut fra fylte 65 år.

Full alderspensjon etter 16 års opptjeningstid.

Levealdersjustering og individuell garanti.

Særskilte regler for maksimal samlet pensjon for opptjening både før og etter 1. januar 2014.

Hovedpunkter for folkevalgte som innlemmes i den ordinære
pensjonsordningen for ansatte

Folkevalgte som innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for kommunenifylkes-
kommunens ansatte vil få tilsvarende pensjonsrettigheter som disse, dog med tilpasninger som
følger av de særskilte bestemmelsene for folkevalgte. For fullstendig oversikt over disse vises til
"Tillegg til vedtekter - Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner".
Disse finnes på www.klp.no/nyfolkevalgtordning

De særskilte tilpasninger som vil gjelde for folkevalgte fra 1.1.2014 er:

Hovedintensjonen i ordningen er 66 % alderspensjon etter 30 års opptjeningstid.
Nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjorelse for full stilling.
Pensjonsgrunnlaget er den folkevalgtes samlede, faste godtgjorelse.
Aldersgrensen er 70 år.
AFP fra 65 år er en del av tjenestepensjonsordningen, mens AFP fra 62 til 65 år kan avtales.
Pensjon opptjent i den tidligere folkevalgtordningen og pensjon opptjent i.h.t. nye regler
fra 1. januar 2014 samordnes i.h.t. Samordningslovens § 7.
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Hovedpunkter for den nye særskilte pensjonsordningen for folkevalgte

Den særskilte pensjonsordningen for folkevalgte vil være etter monster av pensjonsordningen for
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. For fullstendig oversikt over reglene i den nye
særskilte folkevalgtordningen for kommuner og fylkeskommuner vises til "Særskilte vedtekter -
Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner". Disse finnes på
mww.klp.no/nyfolkevalgtordning

Nedenfor følger de viktigste elementene i den nye særskilte pensjonsordningen for folkevalgte:

Det siktes mot 66 % alderspensjon fra 65 år etter 41 års opptjeningstid.
Nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling.
Pensjonsopptjeningen til alderspensjon utgjør 6,03 % av opptjeningsgrunnlaget opp til 7,1
grunnbeløp og i tillegg 24,13 % av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 grunnbeløp.
Krav om minst ett års medlemskap for rett til alderspensjon.
Alderspensjonen kan tas ut fra og med fylte 62 år, senest ved fylte 75 år.
Det må tas ut hel pensjon, og gis ikke mulighet for gradert alderspensjon.
Alderspensjonen skal levealdersjusteres. Det legges til grunn at totalsummen man får i pensjon
blir den samme, uavhengig av om man pensjonerer seg når man er 62 eller 75 år.
Pensjonen fastsettes på grunnlag av pensjonsbeholdningen på uttakstidspunktet.
Eventuell opptjening av pensjon etter pensjonsuttak gir grunnlag for ny alderspensjon. Denne
fastsettes årlig.
Rett til uføreytelser etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonsordningen for ansatte.
Ved opptjeningstid forut for 1. januar 2014 blir denne medlemstiden omregnet til 30-deler ved
at tiden deles på 16 og ganges med 30.
Rett til ektefellepensjon og barnepensjon etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjons-



ordningen for ansatte. Medlemstiden omregnes på samme måte som for uforeytelser.
Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lonnsveksten frem til uttak av alders-
pensjon.
Pensjonene reguleres på samme måte som i folketrygden.

Generelt om nytt regelverk

Premie
Premiene for folkevalgte som skal omfattes av den ordinære Offentlige tjenestepensjonsordningen
omfatter de samme prernieelementer og kreves inn sammen med premie for andre omfattet av denne
ordningen. For en nærmere beskrivelse av premieberegningen, utjevning, betaling, konsekvenser av
mislighold mv. viser vi til Forsikringsvilkår for Offentlig tjenestepensjon i KLP §§ 11-16, som er
tilgjengelig på klp.no.

Endring
Forsikringstaker kan ikke foreta endringer i pensjonsordning for folkevalgte. KLP kan i forsikrings-
tiden gjennomføre endringer i premier, omkostningstillegg, forsikringsavtalen, samt vilkår og vedtekter
som regulerer avtaleforholdet, når forholdene tilsier at slike endringer er nødvendige, jf. Forsikrings-
avtaleloven § 19-8.

Oppsigelse - Flytting
Forsikringstaker kan si opp pensjonsordMng for folkevalgte med to måneders frist til opphør
ved kalenderårets slutt. Oppsigelse skal skje skriftlig. Ved flytting gjelder reglene i Forsikrings-
virksomhetsloven kapittel 11. For ytterligere informasjon om oppsigelse og opphør av den offentlige
tjenestepensjonsordningen viser vi til Forsikringsvilkår for Offentlig tjenestepensjon i KLP §§ 21,22
og 24, som er tilgjengelig på klp.no.
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Vedlegg II

PREMIE- OG TILSKUDDSSATSER FOR FOLKEVALGTE FRA 2014

For de som velger å innlemme de folkevalgte i den ordinære pensjonsordningen for ansatte vil
premiesatsene bli de samme som i Fellesordningen for kommuner og bedrifter, og som tidligere
meddelt i vårt premieskriv av 1. september i år.

For 2014 vil også de kornrnuner/fylkeskomrnuner som velger særskilt ordning for de folkevalgte, bli
belastet premie og tilskudd for disse som i den ordinære pensjonsordningen for ansatte. Eventuelle
pensjonstilfeller beregnes og utbetales imidlertid i samsvar med regelverket for den særskilte pensjons-
ordningen for folkevalgte. Forskjellen i pensjon som er forsikringsmessig dekket (ved innbetalt premie)
og den pensjon som utbetales avregnes mot bruttogarantien.

Eventuell etablering av særskilt pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner som
velger pensjonsordning etter mønster av stortingspensjonsordningen, er betinget av at denne ordningen
får tilslutning av relativt mange kommuner/fylkeskommuner. Dette fordi enhver forsikringsløsning må
ha et minimum antall forsikrede. KLP vil fra 2014 melde alle de folkevalgte inn i den ordinære pensjons-
ordningen for de ansatte i kommuner/fylkeskommuner. For de som har valgt særskilt pensjonsordning
for folkevalgte vil det være en forskjell mellom den pensjonen som er forsikringsmessig sikret (ved
innbetalt premie) og den pensjonen som skal utbetales. Denne forskjellen vil vi som nevnt avregne mot
bruttogarantien i 2014. Høsten 2014 vil det bli vurdert å etablere en ny løsning fra 2015, for de som
velger særskilt pensjonsordning for folkevalgte. Det kan da bli aktuelt å foreta et engangsoppgjør basert
på forskjellen mellom 2014-løsningen og den eventuelle nye løsningen. Det er grunn til å anta at
premienivået i en eventuell ny forsikringsordning vil ligge noe hoyere enn satsene for 2014.

Premiesatser 2014 - aktiv pensjonsordning folkevalgte

Premie- og tilskuddssatser i prosent av
pensjonsgrunnlaget - Fellesordningen for
kommuner og bedrifter

2014

Forsikringspremie 8,59%

Termintillegg 0,17%

Adrninistrasjonstillegg 0,40%

Adrninistrasjonsreservepremie 0,17%

Bruttogaranti 1,10%

Sum 10,43%

- Arbeidstakers andel 2,00%

Sum arbeidsgivers andel 8,43%

Tidligpensjon (85-årsregel og AFP 65-66)- 1,00%

Tilskudd til Overforingsavtalens Sikringsordning og evt. kontingent til Pensjonskontoret kommer i tillegg og
fremkommer på årets forste kvartalsfaktura.

Prognose premie- og tilskuddssatser i prosent 2014
av premiereserven - Fellesordningen for
kommuner og bedrifter

Reguleringspremie 5,00%

Rentegarantipremie 0,18%

Rentegarantipremie er prisen for forsikringsselskapets garanterte minimumsaikastning til kundene. Vart
anslag for rentegarantipremien forutsetter at pensjonsmidlene forvaltes i samme portefolje som i 2013.

Side 249



Premiesatser 2014 - opphørt pensjonsordning folkevalgte

Arbeidsgiver vil fremover bli belastet følgende premie- og tilskudd for den opphørte ordningen:

Bruttogarantitilskudd

Tilskudd til allerede løpende ventepenger
Reguleringspremie
Rentegarantipremie

Premie- og tilskuddssatseri prosent av forsikret
alderspensjonsbeløp - Pensjonsordningenfor
folkevalgte

2014

Bruttogaranti 2,00%
Ventepenger 4,30%

Sum arbeidsgiver 6,30%

Bruttogaranti beregnes av sum forsikret alderspensjonsbeløp for folkevalgte i deres ordning. Dette
utgjør per oktober 2013:
kr 326 710.

2) Tilskudd ventepenger beregnes av forsikret alderspensjonsbeløp for folkevalgte under pensjonsalder i
deres ordning. Dette utgjør per oktober 2013:
kr 292 808.

Prognose premie-og tilskuddssatser i prosent av
premiereserven

2014

Reguleringspremie 4,10%
Rentegarantipremie 0,18%

Vi minner 0711 at alle satser for bruttogaranti, ventepenger, reguleringspremie og rentegarantipremie
er prognoser. Endelig oppgjor for disse blir forst foretatt etter årets slutt og nærmere spesifikasjon vil
fremkomme i kontoutskrifien dere mottar i mai hvert år.
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Vedlegg III

Skjemaet bes returnert KLP som pdf-fil
til vår e-postadresse:

avtaler@klp.no

Forsikringstakernr.: 01942 001

SVARSKJEMA NY FOLKEVALGTORDNING FRA 2014 - Svarfrist 01.04.2014

Valg av ny pensjonsordning for de folkevalgte gjeldende fra 1.1.2014

Kryss avfor valgte alternativ nedenfor:

Alternativ 1

Folkevalgte i vår kommune/fylkeskommune innlemmes i pensjonsordningen for våre ansatte i KLP.

Samtidig inngås avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte (sett kryss hvis dette ønskes som tillegg i avtalen).

Alternativ 2

Folkevalgte i vår kommune/fylkeskommune innlemmes i særskilt pensjonsordning for folkevalgte i KLP,
etter monster av pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Vilkår og vedtekter per e-post

Vi onsker å sende dere forsikringsvilkår, vedtekter og eventuell avtale som gjelder for pensjons-
ordningen i KLP per e-post. Kryss av og fyll ut e-postadresse dersom dere samtykker til dette.

E-postadresse:

Nordreisa Kommune

Sted, dato Underskrift av person som kan forplikte kommunen/fylkeskommunenSide 251



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/332-8

Arkiv:                256

Saksbehandler:  Anne-Marie Gaino

Dato:                 06.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
62/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Sappen leirskole AS - forespørsel om overdragelse, salgsklausul og 
strømutgifter

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Særutskrift - Sappen skole – Kst. vedtak 01.10.09
2 Salg av Sappen skole - Samlet saksfremstilling etter behandling i fsk. 16.9.10 - Sladdet 

versjon
3 Kjøpekontrakt av gnr.30/bnr. 15 - Mellom Sappen leirskole AS og Nordreisa kommune
4 Særutskrift Fsk. Vedtak 22.2.13 - Sappen Leirskole AS
5 Brev fra Sappen leirskole AS av 27.11.13

Rådmannens innstilling

1. Festetomt gnr 30 bnr 15 fnr 1 inngår i salget av Sappen skole gnr 30 bnr 15.
2. Det utstedes et gjeldsbrev pålydende kr. 20 000 som innfris når eiendommen er solgt.

Deretter overføres hjemmelen for gnr 30 bnr 15 til Sappen Leirskole AS.
3. Påløpte strømutgifter på skolebygningen dekkes ikke av Nordreisa kommune.

Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre vedtok 01.10.09:
 Sappen skole legges ut for salg så snart som mulig
 Bygningen selges til foretak og andre som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens 

interesser, og eventuelt andre

Skolebygningen ble lyst ut for salg 2 ganger og Nordreisa formannskap vedtok 16.09.10:
Nordreisa kommune selger Sappen skole til Sappen Leirskole AS for kr. 20 000.
I salgsvilkårene skal det inngå at lokalbefolkningen får mulighet til å benytte deler av bygningen 
til grendehus.
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Kjøpekontrakt er deretter undertegnet mellom Nordreisa kommune og Sappen Leirskole AS.

Sappen Leirskole AS har ikke betalt kjøpesummen og hjemmelen til eiendommen er derfor 
heller ikke overdratt til Sappen Leirskole AS.

Sappen Leirskole AS er i en vanskelig økonomisk situasjon og styret vedtok derfor 10.01.13:
Styret i Sappen Leirskole AS anbefaler generalforsamlingen å gå inn for salg av eiendom 
og/eller aksjene.

Sappen Leirskole AS ba Nordreisa kommune, som majoritetsaksjonær (eier 37,74% av aksjene) 
om en politisk behandling av saken før den ble lagt frem for generalforsamlingen.   

Nordreisa formannskap vedtok 22.02.13:
Nordreisa kommune støtter styret i Sappen Leirskole AS om salg av selskapet.
Ved salg skal drift som genererer arbeidsplasser og lokal verdiskapning vektlegges.
Dersom salget omfatter samfunnshusdelen i skolen, må det tinglyses bruksrett fra bygdefolket 
for denne.

Generalforsamlingen i Sappen Leirskole AS har vedtatt å selge leirskolebygningen og 
skolebygningen samlet.

Sappen Leirskole AS har forsøkt å selge bygningen, men pga klausul om bruksrett for 
befolkningen trakk megler seg fra oppdraget.

Styret i Sappen Leirskole AS har 07.11.13 vedtatt:
Bygningsmassen / eiendommene selges i sin helhet og selskapet avvikles.

Før salget gjennomføres kommer Sappen Leirskole AS med 4 forespørsler:
1. Styret ber om at Nordreisa kommune overdrar festetomten 30/15-1 som 

leirskolebygningen står på til Sappen Leirskole AS
2. Styret ber om at Nordreisa kommune overdrar skolebygningen 30/15 til Sappen 

Leirskole AS.
3. Styret ber om at klausulen om bruksrett frafalles.
4. Styret ber Nordreisa kommune om å ta stilling til om kommunen dekker strømutgiftene 

knyttet til bygdefolkets bruk av skolen.

Vurdering

Kommunestyret har vedtatt å selge skolebygningen gnr 30 bnr 15 til:  foretak og andre som 
fremmer næringslivet og lokalbefolkningens interesser og eventuelt andre.

Formannskapet har besluttet å selge skolebygningen til Sappen Leirskole AS, men har satt som 
vilkår at lokalbefolkningen skal kunne benytte skolen som grendehus.

Kjøpekontrakt er inngått, men hjemmelen er ikke gjennomført pga at kjøpesummen ikke er 
betalt.

Festetomten som leirskolebygningen står på angår i grunnen ikke salget at skolebygningen.
Ved salg av hele bygningsmassen ser rådmannen at det vil være av stor betydning at begge 
eiendommer er selveiet.  Det vil gi eiendommen en høyere verdi.  Det anbefales derfor at 
festetomten gnr 30 bnr 15 fnr 1 inngår i salget av skolebygningen gnr 30 bnr 15.
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I hht vedtak og kontrakt er skolebygningen solgt til Sappen Leirskole AS for kr 20 000, men på 
grunn av selskapets vanskelige økonomiske situasjon er kjøpesummen ikke overført til 
kommunen.  Løsningen på dette kan være at det utstedes et gjeldsbrev pålydende kr. 20 000, 
som innfris når bygningene er solgt.  Deretter overdras hjemmelen gnr 30 bnr 15 til Sappen 
Leirskole AS.

Kommunestyret har ikke vedtatt bruksrett for befolkningen, men har vedtatt hvem bygningen 
skal selges til.  Det må antas at formannskapet ved salget har vurdert Sappen Leirskole AS som 
«foretak og andre som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens interesser og eventuelt 
andre» og at salget derfor er gjennomført etter kommunestyrets vedtak.

Formannskapet har ved salget satt klausul om bruksrett for lokalbefolkningen. Etter rådmannens 
vurdering hadde formannskapet ikke myndighet til å sette klausul om bruksrett ved salget.
Det anbefales heller ikke at kommunestyret setter klausul om bruksrett, da en slik klausul vil 
redusere verdien av eiendommen betraktelig og i verste fall føre til at eiendommen ikke blir 
solgt.  

Sappen Leirskole AS har disponert begge bygningene og strømutgiftene har inntil nylig vært 
betalt av selskapet.  Rådmannen er av den oppfatning at Sappen Leirskole AS er ansvarlig for de 
påløpte strømutgiftene, all den tid de selv har disponert bygningene og kunne begrenset bruken 
og dermed strømutgiftene.  Alternativt kunne de tatt betaling for bruken, og dermed dekket 
strømutgiftene.  
Dersom lokalbefolkningens bruk av skolen var forutsatt gratis, så er det naturlig at kommunen 
må ta strømutgiftene for skolebygningen.  Rådmannen kan ikke se at det foreligger vedtak om at 
lokalbefolkningens bruk av skolebygningen skulle være gratis og foreslår derfor at skyldige 
strømutgifter dekkes av et evt overskudd av salget av eiendommen.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/7836 -3

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Christin Andersen / Roy          
Jørgensen 

Dato:                 18.09.2009

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
59/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009

Sappen skole

Saksdokument:
- K-sak 0108/98
- F-sak 34/09 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009 

Behandling:

Gerd Kristiansen fratrådte møtet kl. 15.30

Bjørn Garden (Frp) og Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende felles forslag:
§ Sappen skole legges ut for salg så snart som mulig
§ Bygningen selges til foretak og andre som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens 

interesser, og eventuelt andre

Det ble stemt over forslaget opp mot rådmannens forslag. Forslaget fikk 20 stemmer, ingen stemte imot. 

Vedtak:

§ Sappen skole legges ut for salg så snart som mulig
§ Bygningen selges til foretak og andre som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens 

interesser, og eventuelt andre

Vedlegg

1 Ønske om dialog

Rådmannens innstilling

Administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog om overtakelse av Sappen skole med Sappen 
Leirskole A/S.

Side 255



Saksprotokoll i Nordreisa formannskap – 03.09.2009

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune overdrar Sappen skole til eiendomsselskapet Sappen Leirskole AS, 
forutsatt at det overtakende selskap dekker omkostningene ved overdragelsen.
Dersom Sappen Leirskole AS ikke overtar eiendommen får rådmannen fullmakt til salg av 
bygningen til foretak som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens interesser.

Behandling:
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: ”Formannskapet forutsetter at det 
kommer en formell søknad om overdragelse av eiendom før kommunestyrets behandling av 
søknaden”. 

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune overdrar Sappen skole til eiendomsselskapet Sappen leirskole AS, forutsatt 
at det overtakende selskap dekker omkostningene ved overdragelsen. Formannskapet forutsetter 
at det kommer en formell søknad om overdragelse av eiendom før kommunestyrets behandling 
av søknaden. 

Dersom Sappen Leirskole A/S ikke overtar eiendommen får rådmannen fullmakt til salg av 
bygningen til foretak som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens interesser. 

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har mottatt en formell henvendelse fra styreleder i Sappen Leirskole A/S 
vedrørende overtakelse av Sappen skole. 

Sappen skole er nedlagt. Kommunestyret hadde saken om bygningens framtid oppe til 
behandling  i møte 18.12.2008, sak 0108/08.  Saken ble vedtatt utsatt.  Det ble ikke bedt om 
ytterligere opplysninger / utredning.

Sappen skole og Sappen Leirskole er som kjent tilnærmet samme bygningsmasse.

Sappen leirskole og Ferie og Fritidssenter er interessert i å overta skolebygningen etter Sappen 
skole.  
Øvre Reisadalen grende- og idrettslag er forespurt om overtakelse av skolebygningen til bruk 
som grendehus, men disse har takket nei – av økonomiske grunner.  Grendelaget har likevel 
interesse i å kunne benytte gymsalen mv. ved ulike tilstellinger.

Sappen Leirskole AS er eiendomsselskapet som eier nabobygningen Sappen leirskole. Denne 
bygningen er leid ut og drives av Sappen leirskole og Ferie og Fritidssenter.  Kommunen er 
hovedaksjonær i eiendomsselskapet.
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Rådmannen har henvendelse fra styremedlem i Sappen Leirskole AS.  Av henvendelsen framgår 
det at bygningen etter Sappen skole bør overdras til eiendomsselskapet Sappen Leirskole AS. 
Begrunnelsen for dette ønsket er at når det er ett eiendomsselskap for hele bygningsmassen, vil 
det være enklere å forvalte drifta ved bygningen. I tillegg vil grendelaget få adgang til større 
aktivitet i bygningen.  Dessuten vil det være mulighet for avtaler om utleie av lokalene på lengre 
sikt.  Saken har ikke vært behandlet verken i styret eller i generalforsamlingen for Sappen 
Leirskole AS.

Vurdering

Sappen skole bør overdras til virksomhet som kan gjøre bruk av bygningen på en måte som 
kommer både lokalbefolkningen og næringslivet til gode.
Fra kommunens side ser en det mest hensiktsmessig at skolebygningen overdras til Sappen 
Leirskole AS.  Dermed vil man få mulighet til å samordne bruk og drift ved hele bygnings-
massen under ledelse av en eier.
I tillegg vil eiendomsselskapet hvor både kommunen, grendelaget og driftselskapet deltar,  få 
innflytelse og medbestemmelse om hvordan utviklingen i dette området vil bli, samt utvikle 
bygget i positiv retning.
Så lenge skolebygningen er i kommunal eie påløper kun utgifter. Bygningen har et eldre 
sentralvarmeanlegg og røranlegg som vil bli ødelagt hvis vannet stenges av evt. tappes ned. 
Dette gjelder både vann til kjøkken og toalett mv.  Hvis varmeanlegget stenges fryser vannet og 
røranlegg sprenges.  Dette vil gjøre ubotelige skader på bygningen. 
Det er heller ikke tilrådelig eller økonomisk forsvarlig å fortsette å bruke tiltrengte midler til 
oppvarming av bygget for tilfeldig bruk
Vi vil derfor foreslå at bygningen overdras så snart som praktisk mulig.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/7836 -7

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 07.09.2010

U.off.: offl. § 13, fvl. § 13 nr. 2

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Nordreisa formannskap

Salg av Sappen skole

Saksdokumenter:
Ksak 108/08
Ksak 59/09

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune selger Sappen skole til Sappen Leirskole AS for kr 20.000
I salgsvilkårene skal det inngå at lokalbefolkningen får mulighet til å benytte deler av bygningen 
til grendehus.

Saksopplysninger
Sappen skole er nedlagt. Kommunestyret hadde saken om bygningens framtid oppe til 
behandling  i møte 18.12.2008, sak 0108/08.  Saken ble vedtatt utsatt.  Det ble ikke bedt om 
ytterligere opplysninger / utredning.
Saken er senere behandlet  i møte 1.10.2009, sak 59/09 hvor det ble gjort følgende vedtak:

 Sappen skole legges ut for salg så snart som mulig
 Bygningen selges til foretak og andre som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens interesser, og 

eventuelt andre

Administrasjonen har lyst skolebygningen ut for salg i to omganger.  Ved første utlysning fikk 
vi inn kun ett tilbud.  Rådmannen valgte da å lyse den ut på nytt.  Etter ny tilbudsfrist innkom to 
tilbud. 

Tilbud nr 1 - er levert av 

Tilbud nr 2  - er levert av 

Sappen leirskole og Ferie og Fritidssenter ANS er driftsselskapet som leier leirskolebygningen 
ved siden av skolebygningen som vi skal selge.
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Sappen leirskole AS er eiendomsselskapet som eier leirskolebygningen.  Nordreisa kommune 
har aksjemajoriteten i Sappen leirskole AS  Sappen leirskole ligger på festetomt, mens Sappen 
skole ligger på en noe større selveiertomt som også innbefatter adkomstvegen til begge 
bygningene.

Vurdering
Kommunestyrets vedtak i sak 59/09 prioriterer salg til foretak og andre som fremmer 
næringslivet og lokalbefolkningens interesser.
Sappen skole og Sappen leirskole har flere forhold som er felles, bla. vannforsyning og 
kloakkløsning.  Gymnastikksalen benyttes som grendehus for bygdas befolkning.
Tilbudene fra begge interessentene er henholdsvis 25.000 og 20.000 kroner.

Rådmannen anser at salg til Sappen Leirskole AS er det som er mest gunstig, idet hele 
bygningsmassen blir eid av en eier. Dermed vil en unngå eventuell interesse- konflikt som kan 
oppstå mellom konkurrerende interesser. Ved å legge hele bygningsmassen til ett selskap gis det 
mulighet å større utvikling drifta ved anlegget. 
Det legges vilkår i salget om at lokalbefolkningens mulighet til å benytte lokalene som 
grendehus.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/332-3

Arkiv:                256

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 24.01.2013

Samlet saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/13 Nordreisa formannskap 22.02.2013

Sappen Leirskole AS

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Styreprotokoll 10.01.13

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.02.2013 

Behandling:

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
Dersom salget omfatter samfunnshusdelen i skolen, må det tinglyses bruksrett fra bygdefolket 
for denne.

Innstilling med tilleggsforslag fra Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune støtter styret i Sappen Leirskole AS om salg av selskapet. 

Ved salg skal drift som genererer arbeidsplasser og lokal verdiskapning vektlegges.  

Dersom salget omfatter samfunnshusdelen i skolen, må det tinglyses bruksrett fra bygdefolket 
for denne.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune støtter styret i Sappen Leirskole AS om salg av selskapet. 

Ved salg skal drift som genererer arbeidsplasser og lokal verdiskapning vektlegges.  
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Saksopplysninger

Sappen Leirskole AS har i styremøte 10.01.13 behandlet sak for å finne løsning for fremtidig 
drift av selskapet. Selskapet er i en vanskelig situasjon og styret ønsker å unngå en fremtidig 
konkurs med de konsekvenser det har for eierne. Etter en vurdering anbefaler styret i selskapet 
salg av selskapet og eierandeler. Sitat vedtak 10.01.13:

Styret i Sappen leirskole AS anbefaler generalforsamlingen å gå inn for salg av eiendom 
og/eller aksjene.  

Nordreisa kommune har en eierandel på 37,74 % og 41 aksjer som utgjør til sammen kr 45.000,-
. 

Saken om fremtidig drift for Sappen Leirskole AS skal behandles i generalforsamlingen og 
styret ber om at saken behandles politisk i Nordreisa kommune først.   

Sappen Leirskole AS har formidlet at de ikke viderefører kontrakten med driftsselskapet Sappen 
Leirskole- Ferie og Fritidssenter DA med virkning fra 01.04.2013. 

I ekstraordinær generalforsamling 10. desember i fjor ble det behandlet sak om fremtidig drift 
og planer om nødvendig opprusting/ombygging av byggene til ca 6 mill kr. Herunder avklaring 
fra eierne om muligheter for å delta i kapitalutvidelse tilsvarende 20 %. Dette ville utgjøre i 
underkant ca 0,5 mill for Nordreisa kommune som eier av 38 % av aksjene. Rådmannen 
signaliserte da at dette var vanskelig å gjennomføre med dagens økonomiske situasjon for 
kommunen, og det ble ikke fremlagt som forslag på investeringssiden fra rådmannen.

Selskapet har videre fått forelagt utgifter fra driftsselskapet Sappen Leirskole- Ferie og 
Fritidssenter DA vedr vedlikehold og andre utgifter på 1,2 mill kr, samt signaler om at det vil bli 
sendt et formelt krav på dekning av disse utgiftene. Styret har ikke gjort vurderinger på hvor 
mye av dette som juridisk sett må dekkes av selskapet. Selskapet har i dag ingen oppsparte 
midler til dekning av slike fordringer. 

Vurdering

Ut fra en vanskelig situasjon har styret tatt en beslutning om å sikre en best mulig løsning for 
selskapet og eierne. Alternativer som har vært diskutert er:

1) begjære oppbud
2) salg
3) kapitalutvidelse

Av alternativene ser selskapet nr 3 som minst realistisk. Alternativ 1 kan gi risiko for at 
kreditorer ikke har evne og vilje til å tenke samfunnsnytten foran økonomiske forhold. Styret 
anbefaler derfor på alternativ 2 som er salg av selskapet til den/de partene ønsker å selge til. Her 
kan man bl.a. legge inn kriterier knyttet til videre drift som bygda Sappen, Reisadalen og 
Nordreisa kommune er best tjent med. For eksempel drift som genererer arbeidsplasser og lokal 
verdiskapning. 

Sappen Leirskole AS viderefører ikke kontrakten med driftsselskapet Sappen Leirskole- Ferie 
og Fritidssenter DA. Dette får betydning for mange skoleelever da skoler har gjort bookinger 
langt frem i tid, bl.a. gjelder dette for elever ved våre egne skoler. Nordreisa kommune 
budsjetterer med kr 50.000,- pr år til leirskoleopphold og får resterende utgifter dekt av 
fylkesmannen. Dersom vi skal reise andre steder for å gjennomføre leirskoleopphold vil dette 
koste betydelig mer. Det er derfor det, både for egne og andre kommuners elever og 
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samfunnsmessig lite gunstig om kommunen ikke har et leirskoletilbud i fremtiden. Rådmannen 
mener fremtidig leirskoledrift bør vektlegges ved eventuell salg av Sappen Leirskole AS.       

For øvrig støtter rådmannen styrets vurderinger.   
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Sappen Leirskole AS 27.11.2013

-

Nordreisa kommune
PB 174
9156 Storslett

VEDR SAPPEN LEIRSKOLE AS

Sappen Leirskole AS har i styremøte 10.01.13 behandlet sak for å finne løsning for fremtidig
drift av selskapet. Selskapet er i en vanskelig økonomisk situasjon og daværende styre ønsket
å unngå en fremtidig konkurs med de konsekvenser dette vil få for eierne. Etter en vurdering
anbefalte styret i selskapet salg av selskapet og eierandeler. Sitat vedtak 10.01.13: Styret i
Sappen leirskole AS anbefaler generalforsamlingen å gå innfor salg av eiendom og/eller
aksjene.

Nordreisa kommune har en eierandel på 37,74 % og 505 aksjer som utgjør til sammen kr
45.000,-.

Som følge av at styrerepresentantene i aksjeselskapet har trukket seg fra sine verv har
generalforsamlingen for Sappen Leirskole AS har i møte 29. oktober d.å. valgt inn nytt styre.

Styret består av:
Styreleder Christin Andersen, Nordreisa kommune
Halvard Wahlgren, Nordreisa kommune
Odd Kristiansen, OK Bedriftsconsult
Trond Davidsen, Elektrokjøl AS
Ole Jonny Valø, personlig aksjonær

Vararepresentanter:
Margit Hansen Krone
Eirik Kristiansen, Per Strand AS

Det nye styret har i møte 7. november 2013 vedtatt følgende: Bygningsmassen / eiendommene
selges i sin helhet og selskapet avvikles.

._..,..,,,. .

Nordreisa formannskap behandlet 16. september 2010 sak vedr salg av Sappen skole og fattet
følgende vedtak:
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Nordreisa kommune selger Sappen skole til Sappen Leirskole AS for kr 20.000
I salgsvilkårene skal det inngå at lokalbefolkningenfår mulighet til å benytte deler av
bygningen til grendehus.

Etter vedtaket tegnet selskapet en kjøpekontrakt signert av daværende styreleder og rådmann,
om kjøp av Sappen skole til en sum pålydende kr 20.000,-. Bygningen er solgt til selskapet i
hht kontrakt og pt har Nordreisa kommune en utestående fordring til selskapet på kr 20.000,-.
Beløpet er ikke overført, men styret mener at formalier likevel må gjennomføres. Sappen
Leirskole AS er i en svært vanskelig økonomisk situasjon og har ikke mulighet til å betale
gjelden til Nordreisa kommune før bygningene er solgt.

22. februar i år, behandlet Nordreisa formannskap sak vedr Sappen Leirskole AS vanskelige
økonomiske situasjon, etter en henvendelse fra daværende styre. Formannskapet fattet
følgende vedtak:

Nordreisa kommune støtter styret i Sappen Leirskole AS om salg av selskapet.
Vedsalg skal drift som genererer arbeidsplasser og lokal verdiskapning vektlegges.
Dersom salget omfatter samfunnshusdelen i skolen, må det tinglyses bruksrettfra bygdefolket
for denne.

Forespørsel 1

Bygningen Sappen Leirskole, eies av Sappen Leirskole AS og står på en festetomt tilhørende
Nordreisa kommune. Selskapet ber om at Nordreisa kommune overdrar festetomten som
leirskolebygningen står på, til Sappen Leirskole AS.

Forespørsel 2

Sappen Leirskole AS ber Nordreisa kommune om å overdra eiendom inkl skolebygningen,
gnr 30 bnr 15, til Sappen Leirskole AS.

Forspørsel 3

Nordreisa kommunestyre og Nordreisa formannskap har stilt seg positiv til salg av
bygningsmassen men har satt en klausul på salget; Dersom salget omfatter samfunnshusdelen
i skolen, må det tinglyses bruksrettfra bygdefolketfor denne.

Sappen Leirskole AS ber om at denne klausulen frafalles.

Selskapet har i dag krav fra Ymber på skolebygningen på utbetalte strømutgifter på kr
69.788,80,-. I 2011 betalte selskapet 47.000 i strømutgifter til Ymber og i 2012 44.000,-. I all
hovedsak kommer strømutgiftene som følge av at skolebygningen er blitt brukt som
grendehus for bygdefolket. Styret ser det vanskelig å selge bygningsmassen med en slik
klausul.

Forespørsel 4

Styret i Sappen Leirskole AS er av den oppfatning av at skolen formelt er solgt til selskapet.
Selskapet har ikke mulighet til å betale forefalt strømregning. Styret vil be Nordreisa
kommune ta stilling til om kommunen kan dekke inn utestående beløp som er knyttet til
bygdefolkets bruk av skolen.
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Styret i Sappen Leirskole AS vil så snart som mulig sette eiendommen og bygningene ut for
salg.

Styret ber om at Nordreisa kommune imøtekommer forespørslene.

Med hilsen a li2643—--
Styret Sappen Leirskole AS
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2010/1197-20

Arkiv:                210

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 06.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
63/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Pleie- og omsorg, ressursbruk 
og kvalitet

Vedlegg
1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt pleie og omsorg-ressursbruk og kvalitet
2 Møte i kontrollutvalget 04.11.13 angående forvaltningsrevisjonsprosjekt pleie og 

omsorgressursbruk og kvalitet
3 Tilbakemelding tiltak forvaltningsrevisjonsrapport pleie og omsorg - Ressursbruk og 

kvalitet

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret viser til stabsleder helse og omsorgs tilbakemelding av 14.10.2013, hvor det er skissert 
hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene gitt i 
rapporten «Pleie og omsorg - ressursbruk og kvalitet».

Kommunestyret tar til orientering de tiltakene stabsleder opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og 
forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget vedtok i møte den 1. mars 2011, under sak 07/11, å bestille et
forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende ressursbruk og kvalitet innen pleie og omsorg.
Overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD ble godkjent av kontrollutvalget i samme møte
og i samme sak. Kontrollutvalget behandlet status vedrørende utarbeiding av prosjektet
under sakene 24/11, 34/11, 08/12 og 31/12. Formålet med undersøkelsen er å undersøke om 
Nordreisa kommune utnytter ressursene til pleie- og omsorgstjenesten på en best mulig måte, 
samt at brukerne sikres en kvalitetsmessig forsvarlig tjeneste. På bakgrunn av dette ble det 
utarbeidet følgende problemstillinger i prosjektet:
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 Hvor mye ressurser bruker Nordreisa kommune innenfor pleie- og omsorgssektoren
sammenlignet med kommunegruppe 3 og landsgjennomsnittet?

 Har Nordreisa kommune rutiner og systemer som er egnet til å sikre kvalitet på 
tjenestene på sykehjemmene?

 Hvordan opplever ansatte, beboere og pårørende kvaliteten på tjenestene på 
sykehjemmene?

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen
iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter. 

Kontrollutvalgsforskriftens § 12 pålegger utvalget å gi rapport til kommunestyret om hvordan 
kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp.

Tilbakemelding i henhold til vedtakets punkt tre er mottatt i brev av 14.10.2013 fra stabsleder
helse og omsorg. I tilbakemeldingen redegjøres det generelt hvilke tiltak som enten er gjennom-
ført eller planlagt gjennomført for å imøtekomme anbefalingene i rapporten slik disse framgår i 
punkt to i vedtaket. I tilbakemeldingen framgår at kommunen i det siste har drevet med 
opplæring i IPLOS, Agresso og Notus for å forbedre kvalitet innenfor rapport-eringene. I 
økonomiplanen er det tatt høyde for alderssammensetningen og forventede utfordringer på 
bakgrunn av den høye andelen eldre i kommunen. Det opplyses videre at arbeidet med å sikre 
kravene i internkontrollforskriften vil starte i 2014. I tilbakemeldingen redegjøres det også for 
sikring av brukernes grunnleggende behov og forbedring av brukernes daglige kvalitet. Det 
vises til stabsleders tilbakemelding av 14.10.2013 for en nærmere redegjørelse for de iverksatte 
og planlagte tiltakene (jf. vedlegg).

Etter sekretariatets vurdering er tiltakene nevnt i brevet fra stabsleder i all hovedsak i tråd med
kommunestyrets vedtak.

Vurdering

Med bakgrunn i det ovenstående tilrår Nordreisa kontrollutvalg i møte 4. november, 
kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 

Kommunestyret viser til stabsleder helse og omsorgs tilbakemelding av 14.10.2013, hvor det er skissert 
hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene gitt i 
rapporten «Pleie og omsorg - ressursbruk og kvalitet».

Kommunestyret tar til orientering de tiltakene stabsleder opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og 
forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.
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K-Sekreta lc“;

t it

Nordreisa kommune v/ordføreren
9151 Storslett

Deres ref: Vår ref: Saksbeltandler: Telefon: Dato:
36/13 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 11.11.2013
428.5.5/0S E-postadresse: Mobil:

odd.solbere'dk-sekretariatel.no 48 02 64 62

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT PLEIE OG OMSORG-
RESSURSBRUK OG KVALITET

I kontrollutvalgsmøte 4.november 2013 i sak 20/13 ble følgende protokollert og vedtatt:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte sliktvedtak:

Kommunestyret viser til stabsleder helse og omsorgs tilbakemelding av 14.10.2013,
hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for
å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten Pleie og omsorg - ressursbruk og
kvalitet.

Kommunestyret tar til orientering de tiltakene stabsleder opplyser iverksatt eller
planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i
rapporten tas med i det videre arbeidet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte sliktvedtak:

1. Kommunestyret viser til stabsleder helse og omsorgs tilbakemelding av 14.10.2013,
hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for
å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten Pleie og omsorg - ressursbruk og
kvalitet.

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen c/o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 F1NNSNES
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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2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene stabsleder opplyser iverksatt eller
planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i
rapporten tas med i det videre arbeidet.

Saken bes lagt fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til stabsleder helse og omsorgs tilbakemelding av 14.10.2013,
hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for
å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten Pleie og omsorg - ressursbruk og
kvalitet.

Kommunestyret tar til orientering de tiltakene stabsleder opplyser iverksatt eller
planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i
rapporten tas med i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen

Odd Kr Solberg
rådgiver

Vedlegg:Skrivfra rådmannen av 14.10.2013
Kontrollutvalgssak 20/13

Gjenpart: Nordreisa kommune v/rådmannen
KomRev NORD IKS
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K-Sekretariatet

1&14liz.pt-Eåct,r1/41, dACtni‘tniA

' 

Utvalg:
Kontrollutvalget i Nordreisa

kommune

Saksnummer:
20/2013

Motedato:
04.11.2013

Saksbehandler:
Odd Kr. Solberg

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT PLEIE OG OMSORG-
RESSURSBRUK OG KVALITET

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte sliktvedt ak:

Kommunestyret viser til stabsleder helse og omsorgs tilbakemelding av 14.10.2013,
hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for
å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten Pleie og omsorg - ressursbruk og
kvalitet.

Kommunestyret tar til orientering de tiltakene stabsleder opplyser iverksatt eller
planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i
rapporten tas med i det videre arbeidet.

Saken gjelder:
Oppfølging av komrnunestyresak 02/13 av 14.03.13

Vedlegg til saken:
Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Brev av 14.10.2013 fra Nordreisa kommune
v/ stabssjef pleie og omsorg
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Pleie og omsorg-
ressursbruk og kvalitet" —datert 22.11.2012
Kommunestyresak 02/13
Kontrollutvalgssakene 07/11, 24/11, 34/11, 08/12, 31/12
og 37/12

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen
iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter. Kontrollutvalgsforskriftens § 12
pålegger utvalget å gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til
rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp.
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Kontrollutvalget vedtok i møte den 1. mars 2011, under sak 07/11, å bestille et
forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende ressursbruk og kvalitet innen pleie og omsorg..
Overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD ble godkjent av kontrollutvalget i samme
møtet og i samme sak. Kontrollutvalget behandlet status vedrørende utarbeiding av prosjektet
under sakene 24/11, 34/11, 08/12 og 31/12.

Formålet med undersøkelsen er å undersøke om Nordreisa kommune utnytter ressursene til
pleie- og omsorgstjenesten på en best mulig måte, samt at brukerne sikres en kvalitetsmessig
forsvarlig tjeneste.

På bakgrunn av dette ble det utarbeidet følgende problemstillinger i prosjektet:

Hvor mye ressurser bruker Nordreisa kommune innenfor pleie- og omsorgssektoren
sammenlignet med kommunegruppe 3 og landsgjennomsnittet?

Har Nordreisa kommune rutiner og systemer som er egnet til å sikre kvalitet på
tjenestene på sykehjemmene?

Hvordan opplever ansatte, beboere og pårørende kvaliteten på tjenestene på
sykehjemmene?

Revisjonen framsatte fem anbefalinger på bakgrunn av funn og vurderinger i
forvaltningsrevisjonsprosjektet. Disse ble beskrevet i rapportens kapittel 8.

Kontrollutvalget behandlet rapporten fra KomRev NORD i møtet 4. desember 2012 (sak
37/12) —og saken ble oversendt kommunestyret, som i sak 02/13 gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Pleie og omsorg-
ressursbruk og kvalitet.

Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltakfor åfølge opp anbefalinger som
er gitt i rapporten og somfølger:

Nordreisa kommune bør gjennomgåogforbedre sin KOSTRA-rapporteringknyttet til
pleie- og omsorgssektorenfor å sikre at både regnskapsdataog andre data er
korrekte.

Nordreisa kommune bør i sinplanlegging av denfremtidige driften avpleie- og
omsorgstjenester,ta hensyn til at andeleneldre innbyggerei kommunenetter all
sannsynlighetvil øke i løpet av de nesteårene.

Nordreisa kommune bør gjennomgåog sikre at interkontrollsystemeneved
sykehjemmeneoppftller alle kravene iforskriftene om internkontrolli helse- og
sosialtjenesten§ 4, samt at dokumentasjonpå internkontrollsystemettil enhver tid er
oppdatert og tilgjengelig,jf § 5 i nevnteforskrift.

Nordreisa kommune bor sikre at sykehjemmenessystem av skriftligeprosedyrerfor
sikring av brukernesgrunnleggendebehov,dekkeralle områdenesom angis iforskrift
om kvalitet ipleie- og omsorgstjenestene.

e) Nordreisa kommune børfølge opp områder som harfått en lav gjennomsnittsskår
i revisjonens og kommunens kartlegginger av opplevd kvalitet, og se nærmerepå
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deforbedringsområdene som har blitt påpekt av en høy andel respondenter.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om
hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er
gjort,for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemeldingfastsettes
til 01.06.2013.

Kommunestyrets vedtak var i tråd med kontrollutvalgets innstilling.

Tilbakemelding i henhold til vedtakets punkt tre er mottatt i brev av 14.10.2013 fra stabsleder
helse og omsorg. I tilbakemeldingen redegjøres det generelt hvilke tiltak som enten er
gjennomført eller planlagt gjennomført for å imøtekomme anbefalingene i rapporten —slik
disse framgår i punkt to i vedtaket.

I tilbakemeldingen framgår at kommunen i det siste har drevet med opplæring i IPLOS,
Agresso og Notus for å forbedre kvalitet innenfor rapporteringene. I økonomiplanen er det tatt
høyde for alderssammensetningen og forventede utfordringer på bakgrunn av den høye
andelen eldre i kommunen. Det opplyses videre at arbeidet med ..å sikre kravene i
internkontrollforskriften vil starte i 2014. I tilbakemeldingen redegjøres det også for sikring
av brukernes grunnleggende behov og forbedring av brukernes daglige kvalitet.

Det vises til stabsleders tilbakemelding av 14.10.2013 for en nærmere redegjørelse for de
iverksatte og planlagte tiltakene (jf. vedlegg).

Etter sekretariatets vurdering er tiltakene nevnt i brevet fra stabsleder i all hovedsak i tråd med
kommunestyrets vedtak.

Manndalen, 28.10.2013

Odd Kr. S9lberg
rådgiVeK

Gz
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Nordreisa kommune
Helsetjenester

K-Sekretariatet IKS
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Deresref: Vårref:Løpenr:ArkivkodeDato
2010/1197-1737542/201321014.10.2013

Tilbakemelding tiltak forvaltningsrevisjonsrapport pleie og omsorg -
Ressursbruk og kvalitet

Vedrørende vedtak kommunestyret 14.03.13 der det anmodes om iverksetting av tiltak for å følge
opp anbefalinger gitt i rapporten.

Helse og omsorg i Nordreisa kommune har drevet med opplæring i IPLOS for å
forbedre kvalitet på rapportering av bruker og pasient informasjon. Det er også
fokusert på opplæring av virksomhetsledere i Agresso og Notus. Helse og omsorg i
Nordreisa Kommune vil i løpet av vinteren 2013/14 gå i gang med å kvalitetssikre
rapporteringene. På dette området ser Nordreisa Kommune at det ligger store
utfordringer.
Helse og omsorg kjenner til at andel av eldre innbyggere sannsynligvis vil øke i løpet
av de neste årene og har lagt inn forslag til flere tiltak i økonomiplanen for å
imøtekomme dette. Her kan nevnes bla; døgnbemannet omsorgsboliger for eldre og
dagtilbud for hjemmeboende eldre.

Helse og omsorg kommer til å starte arbeidet for å sikre at kravene i forskrift om
intern kontroll blir etterfulgt. Arbeidet vil starte opp i 2014.
Helse og omsorg har i fiere år drevet med kvalitetssikring i form av skriftlige
prosedyrer for sikring av brukernes grunnleggende behov på sykehjem. Helse og
omsorg erkjenner at disse prosedyrene ikke har vært detaljerte nok og har derfor
startet opp dette arbeidet høsten 2013.
Sykehjemmene vil følge opp områder som har fått lav gjennomsnittsskår i revisjonens
og kommunens kartlegginger av opplevd kvalitet, og vil se nærmere på
forbedringsområdene. Dette vil bli gjort gjennom;

Virksomhetslederne vil bruke forvaltningsrevisjonsrapporten aktivt i sitt arbeid.
Det vil bli foretatt, med jevne mellomrom, nye bruker og medarbeider
undersøkelser.
Områdene vil bli drøftet i brukerutvalget for sykehjemmene i Nordreisa
kommune.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 08 65 Bankkonto:474005 03954
Postboks 174 Sonjatunveien21 Telefaks:77 77 07 02
9156 Storslett Organisasjonsnr:943 350 833
E-post:postmottak@nordreisa.kommune.no Internett:

www.nordreisa.kommune.no
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Vi beklager at tilbakemelding ikke er gitt i forhold til fristen. Det skyldes i hovedsak høgt
arbeidspress over lang tid.

Med hilsen

()&-Z- 	.
Tor Martin Nilsen
Stabsleder helse og omsorg

Tilsvarende brev sendt til:
K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ
Komrev NORD Postboks 823 9488 HARSTAD

Kopi til:
Virksomhetsledere på sykehjemmene

Intern kopi:
Bodil Mikkelsen
Tor Martin Nilsen
Anne-Marie Gaino
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TILLEGGSSAKLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
Møtedato: Mandag 04.11.2013
Tid: Kl. 1100
Møtested: Formannskapssalen i rådhuset

24/13 Rapportering fra revisor —revisjonsstratetgi 2013 —Nordreisa
kommune
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Nordreisa kommune

Helsetjenester

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 08 65 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sonjatunveien 21 Telefaks: 77 77 07 02
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

K-Sekretariatet IKS
Postboks 6600
9296  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/1197-17 37542/2013 210 14.10.2013

Tilbakemelding tiltak forvaltningsrevisjonsrapport pleie og omsorg -
Ressursbruk og kvalitet

Vedrørende vedtak kommunestyret 14.03.13 der det anmodes om iverksetting av tiltak for å følge 
opp anbefalinger gitt i rapporten.

a) Helse og omsorg i Nordreisa kommune har drevet med opplæring i IPLOS for å 
forbedre kvalitet på rapportering av bruker og pasient informasjon. Det er også 
fokusert på opplæring av virksomhetsledere i Agresso og Notus. Helse og omsorg i 
Nordreisa Kommune vil i løpet av vinteren 2013/14 gå i gang med å kvalitetssikre 
rapporteringene. På dette området ser Nordreisa Kommune at det ligger store 
utfordringer.

b) Helse og omsorg kjenner til at andel av eldre innbyggere sannsynligvis vil øke i løpet 
av de neste årene og har lagt inn forslag til flere tiltak i økonomiplanen for å 
imøtekomme dette. Her kan nevnes bla; døgnbemannet omsorgsboliger for eldre og 
dagtilbud for hjemmeboende eldre.

c) Helse og omsorg kommer til å starte arbeidet for å sikre at kravene i forskrift om 
intern kontroll blir etterfulgt. Arbeidet vil starte opp i 2014.

d) Helse og omsorg har i flere år drevet med kvalitetssikring i form av skriftlige 
prosedyrer for sikring av brukernes grunnleggende behov på sykehjem. Helse og 
omsorg erkjenner at disse prosedyrene ikke har vært detaljerte nok og har derfor 
startet opp dette arbeidet høsten 2013.

e) Sykehjemmene vil følge opp områder som har fått lav gjennomsnittsskår i revisjonens 
og kommunens kartlegginger av opplevd kvalitet, og vil se nærmere på 
forbedringsområdene. Dette vil bli gjort gjennom;
 Virksomhetslederne vil bruke forvaltningsrevisjonsrapporten aktivt i sitt arbeid.
 Det vil bli foretatt, med jevne mellomrom, nye bruker og medarbeider 

undersøkelser.
 Områdene vil bli drøftet i brukerutvalget for sykehjemmene i Nordreisa 

kommune.
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Vi beklager at tilbakemelding ikke er gitt i forhold til fristen. Det skyldes i hovedsak høgt 
arbeidspress over lang tid.

Med hilsen

Tor Martin Nilsen
Stabsleder helse og omsorg

Tilsvarende brev sendt til:
K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ
Komrev NORD Postboks 823 9488 HARSTAD

Kopi til:
Virksomhetsledere på sykehjemmene

Intern kopi:
Bodil Mikkelsen
Tor Martin Nilsen
Anne-Marie Gaino
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2010/3607-55

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 29.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/13 Nordreisa barn og unges kommunestyre 10.12.2013
64/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Revidering - Reglement for Barn og unges kommunestyre

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Revidering - Reglement for Barn og unges kommunestyre
2 Reglementet for barn og unges kommunestyre - vedtatt i 

kommunestyret den 23.06.2011 i sak 25/11.

Barn og unges kommunestyrets innstilling:

Barn og unges kommunestyre tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Revidert reglement for barn og unges kommunestyre vedtas.

Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 23.09.2010 i sak 36/10 oppretting av barn og unges 
kommunestyre (BUK). Reglementet for barn og unges kommunestyre ble vedtatt i 
kommunestyret den 23.06.2011 i sak 25/11.

10.05.2012 vedtok BUK å opprette et arbeidsutvalg for barn og unges kommunestyre (BUKA), 
slik at denne kunne behandle fortløpende innkomne søknader om aktivitetsmidler som BUK har 
til rådighet.

I forbindelse med valg av 17. mai komite ba valgnemnda i møte 23.11.2011 BUK komme med 
forslag til en representant.

Fra 24.11.10 har det vært gjennomført tre valg av representanter til BUK, og avholdt til sammen 
seks møter. Erfaringer så langt er at ett år for representantene er for kort tid til å bli trygg i rollen 
som BUK representant. Det første møtet de deltar i blir bl.a brukt til «politiker» opplæring og en 
innføring i hvordan kommunestyremøtene gjennomføres med bl.a å gå opp på talerstolen å 
fremme saker og gi kommentarer. Det andre og siste møtet representantene deltar på er de 
begynt å bli tryggere på hvordan de skal legge frem saker og gi kommentarer. 
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Forarbeid og etterarbeid i forbindelse med BUK`s valg og møter er tidkrevende for både 
administrasjonen og skolene.

Vurdering

Reglementet for BUK bør revideres slik at representanter i utvalget får en periode på 2 år. På 
den måten vil representantene bli tryggere i sin rolle som «politiker» og det vil være mindre 
tidkrevende for administrasjon og skoler med for/- og etterarbeid. Underutvalget BUKA bør 
formaliseres i reglementet da de tildeler midler på vegne av BUK. 

Ordfører i det ordinære kommunestyret i Nordreisa er med i 17. mai komiteen. Det vil dermed 
være naturlig at BUK`s medlem er ordføreren i BUK.

Erfaringer etter seks møter i BUK viser at det er få eller ingen voksne tilsted fra skolene. 
Pga. barnas trygghet og sikkerhet må hver skole minst ha en voksen med på møtene. Dette 
vil også være i tråd med kommunens krise og beredskapsplan hvis det skulle oppstå en 
uventet situasjon. Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 10.12.2013 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Barn og unges kommunestyre tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Revidert reglement for barn og unges kommunestyre vedtas.

Side 282



1

1.	Oppnevning	og	sammensetning
Barn og unges kommunestyre oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til
§ 10 i kommuneloven.

Barn og unges kommunestyre består av 20-25 medlemmer og varamedlemmer fra 5. klasse til og 
med videregående skole. 

Sammensetning av utvalget er som følgende:
 Storslett skole skal være representert med en representant fra hver klasse fra 5. til og med 

10. klasse
 Rotsundelv skole, Oksfjord oppvekstsenter avd. skole, Reisa Montessoriskole, 

Straumfjordnes skole og Nordreisa videregående skole skal være representert med 2
representanter hver. 

 Ungdomsrådet i Nordreisa skal være representert med 2 representanter
 Begge kjønn skal være representert

Leder i ungdomsrådet er ordfører i barn og unges kommunestyre. 
Varaordfører blir valgt ved første konstituerende møte i barn og unges kommunestyremøte.
Ordfører i Nordreisa kommune er ”rådmann” under møtene.
Oppvekstleder er møtesekretær i barn og unges kommunestyre.

2.	Valg
Representantene til Barn og unges kommunestyre velges for to år fra og med 2013, og valget 
gjøres samtidig som valget til elevrådet.

Etter skolestart hver annen høst (oddetalls år) gjøres det nytt valg av representanter til Barn og 
unges kommunestyre på hver skole. Ved Storslett skole velges det nye representanter fra 5. klasse 
hvert år.

Det bør være forskjellige representanter til elevråd og BUK, men de kan også være de samme. 
Representanter kan gjenvelges.

Det er elevene som kommer med forslag på representantene og valget gjøres skriftlig.

Skolene har ansvaret for at valget gjennomføres.

Revidering –
Reglement/retningslinjer for Barn og unges kommunestyre i Nordreisa

Dok id: 
2010/3607

Dok type:
Politisk instruks

Utgave
2

Skrevet av: 
Ellinor Evensen, 
fagleder servicetorget

Gjelder fra
19.12.2013

Behandlet av:  
Barn og unges kommunestyre 10.12.13
Nordreisa kommunestyre 19.12.13
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Jfr opplæringslova § 11-2, vedr elevråd ved grunnskoler skal det være et elevråd for årstrinnene 5.-
7. klasse og årstrinnene 8.-10. klasse. Jfr loven skal representantene være valgt senest tre uker etter 
at skolen har startet om høsten. Valget skal likevel være gjøres seinest innen 1. oktober.

3.	Underutvalg
BUK har møter 2 ganger i året, og for å kunne gi fortere tilbakemelding på innkomne søknader
på midler og økonomisk støtte opprettes et arbeidsutvalg (BUKA).

BUKA behandler innkomne søknader om aktivitetsmidler, og vil legge til rette for at 
pengene/midlene som BUK har til rådighet blir brukt innen årets utgang. Max grense for 
søknadsbeløpene som arbeidsutvalget kan behandle er kr 5.000,-. Innvilgede søknader skal 
refereres i BUK.

BUKA består av 5 representanter og vararepresentanter, med følgende fordeling:
Ordfører i BUK med personlig vara fra ungdomsrådet
1 representant fra mellomtrinnet med personlig vara 
3 representanter og 3 vara representanter

Representantene til BUKA velges fra BUK. Valget gjelder for to år og valget gjøres på første 
konstituerende møte i BUK.
Ordfører i BUK er leder av BUKA. 

BUKA skal behandle søknader om aktivitetsmidler som har søknadsfrist 1. mars og 1. oktober. 
BUKA kan også tre sammen hvis det er andre saker som må behandles på kort varsel. 

4.	Representant	i	17.mai	komite
17. mai komiteen i Nordreisa består av tre medlemmer, hvorav det ene medlemmet er sittende 
ordfører i BUK med personlig vara som er varaordfører i BUK. 

5.	Ansvar	og	rettigheter
Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og skaffe 
unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse.
Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges 
kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å videreformidle saker til andre 
politiske råd og utvalg.

Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret med to representanter, og en representant i 
helse- og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg, næring- og kultur utvalg, driftsutvalget og 
formannskapet.

6.	Saker og	saksbehandling
Seks til åtte uker før møtedato vil det bli sendt henvendelse fra utvalgssekretariatet til Barn og 
unges kommunestyre representanter, klassene og den respektive skolen om å fremme aktuelle
saker til behandling i utvalget. Det kan også meldes inn saker fortløpende gjennom skoleåret. 
Sakene må inneholde en kort redegjørelse om bakgrunnen for at saken vil fremmes og evt kostnad 
dette medfører.
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Sekretariatet vurderer og prioriter sammen med ordførere de innkomne sakene før de legges fram 
for Barn og unges kommunestyre.  Møtepapirene vil bli sendt representantene innen åtte dager før 
møtet.

Barn og unges kommunestyre kan også gjøre egne vedtak og kreve de gjennomført under
forutsetning av at det ressursmessig mulig. Etter vedtak er gjort i Barn og unges kommunestyre
sendes sakene til videre behandling i de hovedutvalgene som sakene vedrører, før endelig vedtak
fattes.

7. Møter
Barn og unges kommunestyre skal ha to møter hvert år. Et om høsten og et om våren. Det settes 
opp møteplan for hvert nye år.

Barn og unges kommunestyre innkalles skriftlig med minst ti dagers varsel. Fravær skal ikke 
registreres på skolen ved framvisning av møteinnkalling.

Det skal være en ansvarlig voksen fra hver skole tilstede under møtene i BUK. 

Avgjørelser og avstemminger treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende.

Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av rådet. Fortløpende 
vedtak fra møtet refereres i kommunestyret, formannskapet, oppvekstutvalget, helse- og 
omsorgsutvalget, næring- og kulturutvalget og driftsutvalget

8. Økonomi
Kommunestyret vedtar hver høst hvor stor budsjettpost barn og unges kommunestyre skal 
disponere for kommende år. Inkludert i denne budsjettposten inngår også utgiftene som medgår til 
å avholde møtene. Midlene ellers disponeres i henhold til egne vedtak.

9.	Bekreftelse
Når en representant går ut av barn og unges kommunestyre skal det utstedes dokumentasjon på 
hvor lenge vedkommende har vært med i BUK, alder, klassetrinn, samt hvilken skole 
vedkommende representerte.

10. Endringer	av	reglementet
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en 
naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av barn og 
unges kommunestyre.
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§ 1 Hjemmel

Barn og unges kommunestyre i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til 
Kommuneloven § 10.

§ 2 Valg og sammensetning
Sammensetningen av utvalget skal være som følgende:
 alle klassene ved Storslett skole fra og med 5. til og med 10. klasse skal være representert 

med 1 representant hver
 Rotsundelv skole, Reisa Montessori skole, Straumfjordnes skole og Nordreisa videregående 

skole skal være representert med 2 representanter hver
 Ungdomsrådet i Nordreisa med skal være representert 2 representanter
 begge kjønn skal være representert 

Barn og unges kommunestyre består av 20 – 25 medlemmer og varamedlemmer fra 5. klasse til og 
med videregående skole. Antall representanter vil variere etter hvor mange klasser det er på 
Storslett skole.

Det er leder i ungdomsrådet som er ordfører i barn og unges kommunestyre. Ordføreren i 
Nordreisa er ”rådmann” under møtene. 

Etter skolestart hver høst gjøres det nytt valg av representanter til BUK på hver skole. 

 Representantene til BUK velges for et år og valget gjøres samtidig som valget til elevrådet. 
 Det bør være forskjellige representanter til elevråd og BUK, men de kan også være de 

samme. Representanter kan gjenvelges. 
 Det er elevene som kommer med forslag på representantene og valget gjøres skriftlig. 
 Skolene har ansvaret for at valget gjennomføres hver høst. 
 Jfr opplæringslova § 11-2, vedr elevråd ved grunnskoler skal det være et elevråd for 

årstrinnene 5.-7. klasse og årstrinnene 8.-10. klasse. Jfr loven skal representantene være valgt 
senest tre uker etter at skolen har startet om høsten. Valget skal likevel være gjøres seinest 
innen 1. oktober.

§ 3 Ansvar og rettigheter

Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og skaffe 
unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. 

Reglement for Barn og unges kommunestyre i Nordreisa kommune Dok id:
2010/3607-16

Dok type:
Politisk instruks

Utgave:
1

Skrevet av: 
May Halonen

Gjelder fra
23.06.2011

Godkjent av
Nordreisa kommunestyre
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Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges 
kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å videreformidle saker til andre 
politiske råd og utvalg. 

Ungdomsrådet har møte- og talerett i:
 kommunestyret med to representanter
 med en representant i levekårsutvalget, driftsutvalget og formannskapet

§ 4 Saker og saksbehandling

Ca seks til åtte uker før møtedato vil det bli sendt henvendelse fra utvalgssekretariatet til BUK-
representantene, klassene og den respektive skolen om å fremme aktuelle saker til behandling i 
utvalget. Det kan også meldes inn saker fortløpende gjennom skoleåret. Sakene må inneholde en 
kort redegjørelse om bakgrunnen for at saken vil fremmes og evt kostnad dette medfører. 

Sekretariatet vurderer og prioriter sammen med ordførere de innkomne sakene før de legges fram 
for BUK.  Møtepapirene vil bli sendt representantene innen åtte dager før møtet.

BUK kan også gjøre egne vedtak og kreve de gjennomført under forutsetning av at det 
ressursmessig mulig. Etter vedtak er gjort i BUK sendes sakene til videre behandling i de 
hovedutvalgene som sakene vedrører, før endelig vedtak fattes. 

§ 5 Møter

Barn og unges kommunestyre skal ha to møter hvert år. Et om høsten (november) og et om våren 
(april). Det settes opp møteplan for hvert nye år.

Barn og unges kommunestyre innkalles skriftlig med minst ti dagers varsel. Fravær skal ikke 
registreres på skolen ved framvisning av møteinnkalling.

Avgjørelser og avstemminger treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende.

Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av rådet, 
levekårsutvalget, driftsutvalget og formannskapet.

§ 6 Økonomi

Kommunestyret vedtar hver høst hvor stor budsjettpost barn og unges kommunestyre skal 
disponere for kommende år. Inkludert i denne budsjettposten inngår også utgiftene som medgår til 
å avholde møtene. Midlene ellers disponeres i henhold til egne vedtak. 

§ 7 Bekreftelse

Når en representant går ut av barn og unges kommunestyre skal det utstedes dokumentasjon på 
hvor lenge vedkommende har vært med i BUK, alder, klassetrinn, samt hvilken skole 
vedkommende representerte. 
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Arkivsaknr:       2013/3349-5

Arkiv:                019

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 09.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
65/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for Universitetssykehuset 
Nord Norge HF 2014-2016

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for Universitetssykehuset Nord Norge HF 

2014-2016

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyre å fatte følgende vedtak:
Nordreisa kommunestyrets forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for
Universitetssykehuset Nord Norge HF 2014-2016:
Geir Sagelv (H)
Torbjørn Evanger (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv)
Sigrund Hestdal (Ap)

Saksopplysninger

De nåværende styrene for helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i 2012, og med en 
funksjonstid på to år. Helse Nord RHF skal nå oppnevne nye styrer i helseforetakene i 
mars/april 2014, og ber i brev av 03.10.13 kommunen om forslag på tre-fire kandidater blant 
nåværende eller tidligere folkevalgte.

Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en kompetanse som 
reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står ovenfor. Styrene må ha 
et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses. De eieroppnevnte 
styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner, geografiske områder eller 
andre interessegrupper.
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Fristen for å sende inn forslag til Helse Nord RHF er 1. februar. Kandidatenes navn, 
partitilhørighet, mobiltelefon og e-postadresse må oppgis. De foreslåtte kandidatene vil deretter 
få en egen henvendelse fra Helse Nord RHF.

Vurdering

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet
og er store virksomheter i det norske samfunn, og erfaringer ved å innlemme folkevalgte i 
styrene er bl.a. at det bidrar til å styrke styrene med politisk og samfunnsmessig forståelse.

Det bør sendes inn forslag på kandidater til styrene i Helse Nord RHF.
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Sametinget
Kommunene i Universitetssykehuset Nord-Norge
HFs lokalsykehusområde
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Nordland fylkeskommune

I
M V4,12)- c\rvi A

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato:
2011/299-70 Kristian Iversen Fanghol, 75512911 Bodø, 3.oktober 2013

Forslag på folkevalgte kandidater til nytt styre for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 2014 - 2016.

De nåværende styrene for helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i 2012, og med en
funksjonstid på to år. Det skal nå oppnevnes nye styrer for helseforetakene i mars/april 2014. Vi
vil med dette be Sametinget, kommunene i Universitetssykehuset Nord Norge HFs
lokalsykehusområde, Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune om forslag til kandidater
blant nåværende eller tidligere folkevalgte. Forslaget skal sendes Helse Nord RHF innen 1.
februar 2014.

Styrenes rolle og sammensetning
Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Helseforetaksloven
og forarbeider til denne setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets
ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret
har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til
disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta
eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten.

Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de
oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene
består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer. Fra 2006 ble
det stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle oppnevnes blant de
foreslåtte folkevalgte. Folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene,omfatter både
personer med nåværende og tidligere politiske verv.

Sammensetning av styrene - kompetansebehov
Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av
fellesskapet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en
kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står
ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.
De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner,
geografiske områder eller andre interessegrupper.

Helse Nord RHF
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: 75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752
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Prosess
Oppnevning skjer i foretaksmøter for helseforetaket i løpet av mars/april 2012 etter forutgående
behandling i Helse Nord RHFs styre. Sametinget, kommunene i Universitetssykehuset Nord
Norge HFs lokalsykehusområde, Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune inviteres hver
til å foreslå tre - fire kandidater.

Navn på kandidater, partitilhørighet, mobiltelefon og e-postadresse bes sendt: postmottak@helse-
nord.no innen 1. februar 2014. De foreslåtte kandidatene vil så få en egen henvendelse fra Helse
Nord RHF der ytterligere opplysninger ønskes registrert.

Har dere spørsmål om gjennomføring av prosessen så kan dere ta kontakt med
kommunikasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol 95076075 eller på e-post: kif@helse-nord.no

Med vennlig hilsen

Bjørn Kaldhol (sign) Lars H. Vorland (sign)
Styreleder Adm. direktør

Kopi: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

(Brevet sendes bare elektronisk)
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Arkivsaknr:       2013/3349-7

Arkiv:                019

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 09.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
66/13 Nordreisa kommunestyre 19.12.2013

Forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF 
2014-2016

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF 2014-2016

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyre å fatte følgende vedtak:
Nordreisa kommunestyrets forslag til folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek
Nord HF 2014-2016:
Geir Sagelv (H)
Torbjørn Evanger (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv)
Sigrund Hestdal (Ap)

Saksopplysninger

Det nåværende styret for Sykehusapotek Nord HF ble oppnevnt i foretaksmøter i 2012, og med 
en funksjonstid på to år. Helse Nord RHF skal nå oppnevne nytt styre for Sykehusapotek Nord 
HF i mars/april 2014, og ber i brev av 03.10.13 kommunen om forslag på kandidater blant 
nåværende eller tidligere folkevalgte.

Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en kompetanse som 
reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står ovenfor. Styrene må ha
et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses. De eieroppnevnte 
styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner, geografiske områder eller 
andre interessegrupper.
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Fristen for å sende inn forslag til Helse Nord RHF er 1. februar. Kandidatenes navn, 
partitilhørighet, mobiltelefon og e-postadresse må oppgis. De foreslåtte kandidatene vil deretter 
få en egen henvendelse fra Helse Nord RHF

Vurdering

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet
og er store virksomheter i det norske samfunn, og erfaringer ved å innlemme folkevalgte i 
styrene er bl.a. at det bidrar til å styrke styrene med politisk og samfunnsmessig forståelse.

Det bør sendes inn forslag på kandidater til styret for Sykehusapotek Nord HF. 

Side 293



•
H ELSE • • • N 0 RD

rL•
c2Å1114kcof«.ch(thrk"

Sametinget
Kommunene i Nord-Norge
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
(brevet sendes bare elektronisk)

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato:
2011/299-69 Kristian Iversen Fanghol, 75512911 Bodø, 03.10.2013

Forslag på folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF 2014 -
2016.

De nåværende styrene for helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i 2012, med en
funksjonstid på to år. Det skal nå oppnevnes nye styrer for helseforetakene i mars/april 2014. Vi
vil med dette be Sametinget, kommunene i Nord-Norge, Troms, Finnmark og Nordland
fylkeskommune om forslag på kandidater til styret for Sykehusapotek Nord HF blant nåværende
eller tidligere folkevalgte. Forslaget skal sendes Helse Nord RHF innen 1. februar 2014.

Styrenes rolle og sammensetning
Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Helseforetaksloven
og forarbeider til denne setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets
ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret
har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til
disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta
eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten.

Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de
oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene
består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer. Fra 2006 ble
det stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle oppnevnes blant de
foreslåtte folkevalgte. Folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene,omfatter både
personer med nåværende og tidligere politiske verv.

Sammensetningav styrene - kompetansebehov
Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av
fellesskapet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en
kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står
ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.
De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner,
geografiske områder eller andre interessegrupper.

Helse Nord RHF
Sjegata 10 Postadresse: Telefon: 75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752
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Prosess
Oppnevning skjer i foretaksmøte for helseforetaket i løpet av mars/april 2012 etter behandling i
styret for Helse Nord RHF. Sametinget, kommunene i Nord Norge, Nordland, Troms og
Finnmark fylkeskommune inviteres hver til å foreslå kandidater til styret for Sykehusapotek
Nord HF.

Navn på kandidater, partitilhørighet, mobiltelefon og e-postadresse bes sendt: postmottak@helse-
nord.no innen 1. februar 2014. De foreslåtte kandidatene vil så få en egen henvendelse fra Helse
Nord RHF der ytterligere opplysninger ønskes registrert.

Har dere spørsmål om gjennomføring av prosessen så kan dere ta kontakt med
kommunikasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol 95076075 eller på e-post: kif@helse-nord.no

Med vennlig hilsen

Bjørn Kaldhol (sign) Lars H. Vorland (sign)
Styreleder Adm. direktør

Kopi: Sykehusapotek Nord HF
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