
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 12.06.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10.  

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 15/14 Referatsaker

Referatsaker føler ikke med i papirversjon av 
innkallingen, men er tilgjengelig under møtet.

RS 24/14 Alkoholsalg til mindreårige 2012/232

RS 25/14 Protokoll fra møte i barn- og unges kommunestyre 14.5.14 2012/263

RS 26/14 Anbefaling av finansieringsmodell OSO-overordna 
samarbeidsorgan UNN og kommunene

2014/1207

RS 27/14 Eldrepolitisk handlingsplan for Troms 2012/1658

RS 28/14 Innkalling til møte 18.juni angående prosessen med 
kommunestrukturreformen

2012/263

RS 29/14 Klage - Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune 
(kopi av brev)

2012/661

RS 30/14 Klage på konsesjonsvedtak gitt Maurneset vindkraftverk 2012/661

RS 31/14 Konsesjon til Maurneset vindpark - fra NVE 2012/661

RS 32/14 Kontoutskrift 2013 fra KLP 2011/2248

RS 33/14 Modellkommuneforsøket  - stimuleringsmidler 2014 2009/5972

RS 34/14 Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev Nord IKS 
24. april 2014

2012/263

RS 35/14 Møteprotokoll kontrollutvalget fra møtedato 19.05.14 2012/263

RS 36/14 Protokoll fra generalforsamling Avfallsservice AS 
05.05.2014

2012/263

RS 37/14 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB 2012/263

RS 38/14 Referat fra årsmøte i IKAT 08.05.2014 2011/1189

RS 39/14 Referater til kommunestyret 2012/263

RS 40/14 Særutskrift - Søknad om å delta i forsøk med stemmerett for 
ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved 
kommunestyrevalget 2015 – vedtak KL. § 13

2009/3877

RS 41/14 Søknad om å få delta i forsøk med stemmerett for ungdom 
som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget 
2015

2009/3877

RS 42/14 Særutskrift - Årsmelding 2011 Næringsutvalget 2012/330

RS 43/14 Særutskrift - Årsmelding 2012 - kommunens næringsarbeid 2012/330

RS 44/14 Særutskrift - Årsmelding 2013- kommunens næringsarbeid 2012/330

RS 45/14 Tilsagn om tilskudd over næringsrettede utviklingsmidler 
(RDA) 551.61 til prosjektet fiberutbygging i utkanter

2010/3938

RS 46/14 Utbetalingsbrev - boligtilskudd til tilpasning 2014/1539

RS 47/14 Rådsforsamling Nord-Troms Regionråd 21.05.14 2012/263

RS 48/14 Utskrift av møte i representantskapet Nord-Troms 
Regionråd DA 21.05.2014

2012/263

RS 49/14 Utskrift fra styremøte 25.03.2014 fra Nord-Troms 
Regionråd DA

2012/263

RS 50/14 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014 2012/232

RS 51/14 Årsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd 2012/232
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PS 16/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune 2014/1412

PS 17/14 Revidert årsregnskap 2013 - Nordreisa kommune 2014/369

PS 18/14 Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 2013/1635

PS 19/14 Revidering av budsjett 2014 2013/1635

PS 20/14 Foreløpig budsjettramme for 2015 2014/1891

PS 21/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 2012/267

PS 22/14 Utbygging av fiber Hamneidet, Stornes-
Storberget, Flatvoll-Tangen

2010/3938

PS 23/14 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-
2024

2012/2068

PS 24/14 Strategisk næringsplan for Nordreisa kommune 
2014-2024

2012/4573

PS 25/14 Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskolen 2011/530

PS 26/14 Forslag - Revidering av vedtekter for de 
kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

2013/430

PS 27/14 3-3 turnus Høgegga: Evaluering og eventuell 
videreføring

2014/1537

PS 28/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger 
mellom Nordreisa kommune og UNN HF

2012/92

PS 29/14 Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken 
butikkdrift AS

2014/1574

PS 30/14 Etablering av friluftsråd i Nord Troms 2014/1878

PS 31/14 Suppleringsvalg - vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget etter innvilgelse av fritak

2012/4021

Ettersendes så snart saken er ferdig fra saksbehandler
PS 32/14 Søknad om kommunal garanti for låneopptak

Nordreisa menighetsråd    2014/1723

Orientering
Unge og rus prosjekt - Storslett skole
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1412-5

Arkiv:                004

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 24.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/14 Nordreisa driftsutvalg 29.04.2014
3/14 Nordreisa rådet for funksjonshemmede 13.05.2014
4/14 Nordreisa barn og unges kommunestyre 14.05.2014
8/14 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.05.2014
8/14 Nordreisa oppvekstutvalg 22.05.2014
4/14 Nordreisa eldreråd 27.05.2014
10/14 Nordreisa formannskap 30.05.2014
4/14 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 04.06.2014
16/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Årsmelding 2013 Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
- Kommuneloven § 48
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (200-12-15 

nr 1424)

Side 406



Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 04.06.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2013 tas til orientering. 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.05.2014 

Behandling:

Rådmann foreslår følgende endringsforslag: Årsmelding for 2013 vedtas. 

Endringsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Årsmelding for 2013 vedtas. 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 27.05.2014 

Behandling:

Årsmelding Nordreisa kommune 2013 tas til orientering. 

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2013 tas til orientering. 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 22.05.2014 

Behandling:

Oppvekstutvalget fremmet følgende endringsforslag:
Følgende setning strykes: Og det vil på nytt bli forsøkt rekruttert oppvekstleder.
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Rådmannens innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2013 tas til orientering med følgende endring:
Følgende setning strykes: Og det vil på nytt bli forsøkt rekruttert oppvekstleder.

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 16.05.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2013 tas til orientering

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 14.05.2014 

Behandling:

Tatt til orientering.

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2013 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede - 13.05.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2013 tas til orientering. 
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Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 29.04.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2013 tas til orientering. 

Vedlegg

1 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Årsmelding Nordreisa kommune 2013 tas til orientering. 

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal 
rådmann utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen 
er rådmannens melding til politikerne om virksomheten. 

Årsmelding for 2013 er etter samme mønster som tidligere år, samlet for hele den kommunale 
virksomheten og består av rådmannens kommentarer til drift og organisasjon, om økonomiske 
resultat, om Nordreisa samfunnet og deretter beskrivelser fra avdelinger og virksomheter. 
Kommunen er inne i en omorganiseringsprosess. Årsmeldingen for 2013 viser at organisasjonen 
var ulikt organisert. Deler av virksomheten var organisert i en tre-nivåmodell med sektorledelse 
og virksomheter (helse og omsorg) og øvrige deler er organisert etter to-nivåmodellen med 
enhetsledere. Dette gjør at det er vanskelig få til helhetlig tråd i årsmeldingen.
I årsmeldingen 2013 er de politiske hovedsignaler fra kommuneplanens samfunnsdel «Nordreisa 
kommune 2012-2025» tatt inn i dokumentet. 

I tillegg til de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i, skal 
årsmeldingen også behandles i Nordreisa kontrollutvalg og i Ungdomsrådet. Årsmeldingen for 
2013 behandles i 11 ulike utvalg. 

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter 
regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling. 

Vurdering

Rådmannen foreslår at Årsmelding for 2013 tas til orientering. 
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R ådmannens innledning 

 

 

Ny rådmann ble tilsatt i desember 2012.  Assisterende 

rådmann Christin Andersen har fungert i rådmannstil-

lingen fram til Anne-Marie Gaino tiltrådte stillingen 2. 

april.  

I mars ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 

Nordreisa kommunestyre. Planen viser ønskede langsik-

tige retninger for en positiv utvikling av kommunen.   

Gleden var stor da vi i april fikk klarmeldingen om at 

Sørkjostunnelen var tatt inn i Nasjonal transportplan 

2014-2017 og at byggestart var nær forestående. En stor 

glede var det også da Kommunaldepartementet i septem-

ber overprøvde Fylkesmannens vedtak og godkjente 

igangsettelse av Halti II. Husleieavtalene med leietaker-

ne kom på plass i november og avløste intensjonsavtale-

ne som var inngått i planleggingsfasen 

I april var det stor rasfare, noe som medførte at 11 bebo-

ere i Oksfjord ble evakuert og innlosjert på Sørkjosen 

hotell. 

I  juni deltok kommunen på den årlige Avinor-øvelsen. I 

tillegg var kommunen involvert i den store øvelsen Ba-

rents Rescue, som gikk av stabelen i september 2013. 

Øvelsene var nyttige i forhold til planlegging av mottak 

av innbyggere ved en evt evakuering av Kåfjord kom-

mune i forbindelse med ras fra Nordnesfjellet. 

Rådmannen videreførte omorganiseringsprosessen for 

helse- og omsorg med iverksettelse 01.01.14.     

Stortings- og sametingsvalget ble i september gjennom-

ført uten problemer.  

For å sikre budsjettbalanse innførte rådmannen innkjøps-

stopp fra og med 1. oktober. Enhetslederne har forholdt 

seg lojalt til beslutningene og har vist evne og vilje til å 

forholde seg til budsjettet og holde seg innenfor ramme-

ne. Dette har gitt uttelling ved regnskapsavslutningen. 

I oktober ble det stor usikkerhet i Nord Troms om finan-

siering av sykestuesengene for 2014.  Etter dialog mel-

lom kommunene i Nord Troms, Helse Nord RHF og 

Helse og omsorgsdepartementet kom det en skriftlig av-

klaring fra UNN HF om at sykestuesengene er sikret 

finansiering fram til 1. januar 2016.  

I forbindelse med samhandlingsreformen ble det utarbei-

det i 2013 ble det inngått ytterligere en avtale med UNN 

HF; Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spe-

sialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus.  

I 2013 kom Storfjord kommune med i samarbeidspro-

sjekt om Nord-Troms plankontor mellom kommunene 

Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy. Plankontoret 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

har fått mye ros og anerkjennelse for sitt arbeid siden 

oppstarten, og prosjektet har så langt vært vellykket. 

Storslett skole - byggetrinn III ble ferdigstilt i desember 

2013. Med det er lærere og elever i 5-10 trinn samlokali-

sert i en særdeles flott og moderne skole, noe som gir 

gode forutsetninger for fremtidig læring og utvikling.  

Kommunens driftsregnskap for 2013 ble avlagt i balan-

se. Den budsjetterte inndekninga av underskudd på 7,6 

mill kr ble innfridd, og kommunen holder dermed 

KRD’s opprinnelig plan for inndekning av det akkumu-

lerte merforbruket. Investeringsregnskapet ble avlagt i 

balanse.  

 

I 2013 var det samlede fraværet på 9,8% mot 10,7 %  i 

2012. Kommunen har en målsetning om 92 % nærvær 

og tjenestene jobber godt og kontinuerlig med å øke 

nærværet.  

 

Til slutt vil rådmannen rette en takk til både politikere og 

ansatte i Nordreisa kommune. Uten politiske vedtak had-

de det ikke vært mulig for rådmannen å gjennomføre 

nødvendige grep for å få økonomien i balanse. Videre er 

det de ansattes fortjeneste at kommunen, tross stram 

økonomi og kutt i driften, når de fleste av sine mål. Uten 

denne felles innsats hadde det ikke vært mulig å opprett-

holde gode tjenester eller å få regnskapet i balanse.   

 

Anne-Marie Gaino 
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ØØ konomi og resultat 

Regnskapsmessig balanse  
 

Nordreisa kommunes regnskap for 2013 er avsluttet i 

balanse. Budsjettert inndekning på ROBEK gjeld på 

7,64 mill ble nedbetalt. Streng budsjettdisiplin, inn-

kjøpsstopp er noen av hovedårsakene til balanse. 

Nordreisa kommune driver med et driftsresultat på 
4,1 % i 2013 mot  3,05 % i 2012. 

   

I desember 2013 ble det vedtatt i sak 67/13 at utbytte til 

Ymber AS skulle overføres til investering som finansie-

ring av en bru. Utgiftene ved bruen ble på kr. 0,636 mill 

og det skulle overføres fra drift. Denne ble imidlertid 

redusert til kr 0,281 mill som følge av styrkningsreglene.  

 

Likviditet  

 

I løpet av 2013 har arbeidskapitalen svekket seg. End-

ringen skyldes økt bruk av ubrukte lånemidler, med 

andre ord en større grad av egenfinansiering av investe-

ringene. Kassa/bank beholdning har svekket seg, mens 

fordringene har økt og spesielt fordringer på staten. Den 

kortsiktige gjelden har gått litt ned. Premieavvik har to-

talt sett styrket arbeidskapitalen noe, men kommunen 

har fortsatt «fordringer» på premieavviket på kr 27 mill. 

Fordringen på premieavviket er kun regnskapsteknisk og 

det følger ingen innbetaling av likvider, og blåser der-

med opp omløpsmidlene.  

 

I 2013 ble kassakreditten brukt mye, noe som skyldes 

både opprydding i ubrukte lånemidler på investerings-

prosjekter og økt innbetaling til pensjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensjon  

 

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er 

KLP, mens pedagogisk personell benytter SPK. Det er 

balanseført 624 mill kr i pensjonsforpliktelser og 484 

mill kr i pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon 

ga en «inntekt» på kr 0,36 mill. 

 

Fond  

Den samlede fondsbeholdningen er på 39,14 mill kr for-
delt mellom følgende fondstyper:  

 

Investeringer  

Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler 

er på kr 65,24 mill, mot kr 46,07 mill i 2012. I 2013 gikk 

investeringsregnskapet i balanse som følge av at finan-

siering av prosjektene skal ses samlet i følge veilederen 

fra 2011. Det vil si at finansieringen skal sees som sam-

let finansiering uavhengig av hvordan det enkelte pro-

sjektet gikk. Sett mot budsjett ble det en underdekning 

på kr 4,56 mill som i hovedsak skyldes prosjektet Stors-

lett skole, der momsoverføringer fra drift ble mindre enn 

forventet. Investeringsregnskapet i 2012 gikk i balanse, 

og det ble foretatt inndekning på kr. 0,936 mill av tidli-

gere års merforbruk.  

De største Investeringsprosjekter i 2013 var:  

Storslett skole trinn 3   kr. 44,06 mill 

Kjøp av barnehager   kr.   9,43 mill 

Startlån     kr.   8,55 mill 

Halti II     kr.   5,31 mill 

Egenkapitalinnskudd KLP  kr.   1,05 mill 

Kjøp av grunn    kr.   1,03 mill 

VAR utbygging Rotsund/Oksfjord kr.   1,03 mill 

 

Gjeld, renter og avdrag  

Den samlede lånegjelda er i 2013 på kr 481,87 mill inkl 

videreformidlingslån, og har økt fra 2012 da vi hadde 

461,82 mill kr.  

Nordreisa kommune har 51 % av lånemassen på fastren-

te med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor 

vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % fastren-

te. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og 

videreformidlingslån ca 44 %.  

 

Tall i mill 
kr 

RS 2013 RS 2012 RS 2011 

Endring 
arbeidska-
pital balan-
se 

 
11,55 

 
2,81 

 
16,92 

Endring 
arbeidska-
pital resul-
tat 

 
11,55 

 
2,81 

 
18,84 

Tall i mill kr RS 
2013 

RS 
2012 

RS  
2011 

Disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 

Bundne driftsfond 16,67 15,70 15,69 

Ubundne investeringsfond 0,27 0,27 0,27 

Bundne investeringsfond 22,20 25,69 24,12 

Sum fondsbeholdning 39,14 41,66 40,09 
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Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld 

ihht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Hus-

banken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går 

til videre utlån.  

 

Inndekning 

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert 

merforbruk på kr. 10,3 millioner per 31.12.2013. . I løpet 

av de tre siste årene har Nordreisa kommune dekket inn 

kr. 22,9 mill av tidligere års merforbruk. Det ble i 2013 

foretatt nedbetaling på tidligere års merforbruk på kr 7,6 

mill som er i henhold til budsjett, og kommunen er også i 

rute i forhold til den opprinnelige inndekkingsplan fra 

departementet. Gjenstående merforbruk fremkommer 

slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsregnskapet 

Driftsinntektene ble kr 46,12 mill mer enn budsjettert: 

Brukerbetalinger ble kr 2,2 mill mer enn budsjettert, og 

skyldes: 

 Legetjenesten har 1,1 mill mer enn budsjettert, og 

må sees i sammenheng med utgiftene på overfø-

ring legehonorar. 

 Sonjatun bo- og kultursenter har en merinntekt på 

kr 0,33 mill. 

 Sonjatun omsorgssenter har en merinntekt på kr 

0,26 mill.  

 

Andre salgs- og leieinntekter ble kr 1,6 mill mer enn bud-

sjettert, og skyldes: 

 Salg av strøm utgjør kr 0,7 mill av dette og må 

sees opp mot strømforbruket. 

 Leieinntekter på kommunehuset ble kr 0,3 mill 

mer enn budsjettert 

 

Overføring med krav til motytelser ble kr 40,8 mill mer 

enn budsjettert og skyldes: 

 Refusjon sykepenger ble kr 11,45 mill mer enn 

budsjettert, og må sees mot overforbruket på 

lønnsposene.  

 Refusjon moms drift ble kr 8,21 mill mer enn bud-

sjettert. 

 Refusjon fra fylket ble kr 6,14 mill mer enn bud-

sjettert og skyldes i hovedsak prosjekter som fylket 

finansieres. 

 Refusjon momskomp investering ble kr 5,44 mill 

mer enn budsjettert. 

 Forsikringsutbetaling ble kr 3,26 mill mer enn bud-

sjettert, og må sees i sammenheng med merutgiften 

til materiell skadereparasjon. 

 Ressurskrevende tjenester ble kr 2,5 mill mer enn 

budsjettert. 

 Refusjon fra kommuner ble kr 2,06 mer enn bud-

sjettert, og fordeler seg slik: 

 Fellestiltak skoler har en merinntekt på kr  0,69 

 mill og må sees i sammenheng med overforbruket 

 på elever i andre kommuner. Barnevernstjenesten  

 har en merinntekt på kr 0,36 mill og må sees i sam

 men heng med overforbruket på lønn. Prosjekter 

 innen utviklingsavdelingen har en merinntekt på kr 

 0,76 mill. Disse prosjektene er i hovedsak full 

 finansiert med eksterne midler. 

 

 

Driftsutgiftene ble kr 39 mill mer enn budsjettert: 

 

Lønnsutgiftene ble kr 16,82 mill mer enn budsjettert. Når 

sykelønnen hensynstas ble det et merforbruk på kr 1,01 

mill mer enn budsjettert.  

Kjøp av varer og tjenester ble kr 8,6 mill mer enn bud-

sjetter, noe som skyldes: 

 Materiell skadereparasjon ble 2,81 mill mer enn 

budsjettert, som må sees i sammenheng med mer-

inntekten på forsikringsutbetaling.    

Tall i 1000 
kr 

RS 

 2013 

RS  

2012 

RS 

 2011 

RS  

2010 

Kommu-
nens sam-
lede låne-
gjeld 

481 872 461 823 443 740 421 446 

Fordelt på 
følgende 
kreditorer: 

        

Kommu-
nalbanken 

319 176 296 334 275 551 262 161 

KLP kom-
munekredi
tt 

57 371 59 602 61 832 64 063 

DNB 259 292 325 0 

Husbanken 
(viderefor
midlingslå
n) 

105 066 105 595 106 032 95 221 

Avdrag RS  

2013 

RS  

2012 

RS  

2011 

Betalt avdrag 14 982 343 12 930 184 12 147 461 

Beregnet 
minste lovlig 
avdrag 

11 804 038 12 192 650 10 131 256 

Differanse 3 178 305 737 534 2 016 205 

År Opprinnelig Gjenstående 
inndekning 

Merforbruk 2008 8 094 535 2 230 029 

Merforbruk 2009 4 346 893 3 587 671 

Merforbruk 2010 5 332 559 4 482 918 

Akkumulert merfor-
bruk 

  10 300 618 
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 Elever i andre kommuner ble kr 1,3 mill mer enn 

budsjettert, og må sees i sammenheng med merinn-

tekten fra andre kommuner 

 Utgifter til oppvarming av lokaler ble kr 1,0 mill 

mer enn budsjettert. 

 Utgiftene til brøyting ble kr 0,7 mill mer enn bud-

sjettert. 

 Forbyggende tiltak i barnevern ble kr 0,67 mill mer 

enn budsjettert. 

 Kjøp av spesialundervisning ble kr 0,63 mer enn 

budsjettert 

 Utgifter til vedlikehold av biler ble kr 0,58 mill 

mer enn budsjettert. 

Overføringer ble kr 16 mill mer enn budsjettert, og skyl-

des: 

 Merverdiavgift drift ble kr 8,21 mill mer enn bud-

sjettert. Sett i sammenheng med inntekten går mer-

verdiavgift i 0,-. 

 Overføring til private ble kr 5,88 mill mer enn bud-

sjettert: Prosjekter innen utviklingsavdelingen har 

en merutgift på kr 3,58 mill. Disse prosjektene er i 

hovedsak full finansiert med eksterne midler. 

Netto driftsresultat for 2013 ble på kr 4,1 % som er 1,1 % 

over fylkesmannen sin anbefaling.  

 

Avviksbeskrivelse per sektor 

 

 

 

 

Sektor 1 - Administrasjon 

Mindre forbruket på sektor for administrasjon er på 4,3 

mill: 

Merinntekt på integreringstilskudd på kr 1,6 mill 

Det ble innført innkjøpsstopp i begynnelsen av oktober 

noe som medførte et mindreforbruk på økonomiavdeling-

en, it-avdelingen, politiske utvalg, og udisponerte bevilg-

ninger på til sammen kr. 2,6 mill 

Sektor 2 - Levekår 

Mindre forbruket på sektor for levekår er på kr 1,88 mill: 

Som følge av innkjøpsstopp ble det et mindreforbruk på 

skolene på til sammen kr 1,3 mill, på barnehagene på til 

sammen kr 1,1 mill og tilskudd til private barnehager ble 

kr 0,5 mill mindre enn budsjettert. Dette som følge av 

kommunen brukte mindre enn budsjettert på kommunale 

barnehager. 

Det ble et merforbruk på familiesenteret og barnevern på 

kr 1,1 mill. Familiesenteret ble belastet med kommunen 

sin andel på krisesenteret som gjaldt for både 2012 og 

2013. Barnevernet mottok kr 0,5 mill mindre i refusjon 

fra fylkesmannen enn budsjettert. 

 

Sektor 3 - Helse og omsorg 

 

Mindre forbruket på sektor for helse og omsorg er på kr 

5,1 mill: 

 Refusjon på ressurskrevende tjenester ble kr 2,8 mill 

mer enn budsjettert. Disse er fordelt på Sonjatun syke-

hjem, private omsorgstiltak, Fosseng, Høgegga, miljøar-

beidertjenesten, Guleng og kjøp av private tjenester. 

 Økonomisk sosialhjelp har et overforbruk på kr 0,87 

mill. 

 Som følge av innkjøpsstopp ble det et mindre forbruk 

på Helse- og sosialadministrasjon på kr 1,6 mill, på Son-

jatun omsorgssenter på kr 0,4 mill, på Sonjatun bo- og 

kultursenter på kr 1,1 mill, Møteplassen psykiatri på kr 

0,7 mill og på legetjenesten på kr 0,6 mill. 

Sektor 4 - Utviklingsavdelingen 

Merforbruket på utviklingsavdelingen er på kr 1 mill: 

 Prosjektet ungdomskontakt har et merforbruk på kr 1,0 

mill som følge av at staten ikke finansierte prosjektet i 

2013, samt at inntekten på prosjektet ble budsjettet dob-

belt.  

 Fiberutbygging ble flyttet fra investeringsregnskapet og 

til drift. Dette medførte en utgift på 0,077 mill kr 

 

Sektor 5 – Anleggsdrift  

Merforbruket på sektor for anleggsdrift er på kr 1,4 mill: 

 Brannvern har et merforbruk på kr 0,5 mill og skyldes 

økt beredskapslønn, samt noe merforbruk på øvrige utgif-

ter. 

 Kommunale veier har et merforbruk på kr 0,5 mill og 

skyldes merforbruk på beredskapslønn. 

 Veilys har et mindre forbruk på kr 0,18 mill som skyl-

des mindre strømforbruk og mindre vedlikehold. Havn 

har et mindre forbruk på kr 0,13 mill som skyldes økte 

inntekter. 

 Selvkost ble kr 0,6 mill mer enn budsjettert. Se eget 

avsnitt. 

 

 

Sektor Regnskap Reg. bud- Avvik 

1 Sektor for 
administrasjon 

16 644 860 20 978 828 -4 333 968 

2 Sektor for 
levekår 

92 830 311 94 717 390 -1 887 079 

3 Sektor for 
helse og om-
sorg 

97 931 778 103 039 329 -5 107 551 

4 Utviklingsav-
delingen 

10 638 894 9 617 380 1 021 512 

5 Anleggsdrift 11 751 327 10 351 266 1 400 061 

6 Bygg og ei-
endom 

17 424 462 18 338 902 -914 440 

7 Skatter og 
rammetilskudd 

-275 932 477 -278 939 299 3 006 822 

8 Renter, av-
drag og avset-
ninger 

28 710 845 21 896 201 6 814 644 
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Sektor 6 – Bygg og eiendom  

Mindre forbruket på sektor for bygg og eiendom er på kr 

0,9 mill: 

Skolebygg har et mindre forbruk på kr 0,5 mill. 

Barnehagebygg har et mindre forbruk på kr 0,24 mill. 

Sonjatun helsesenter har et merforbruk på kr 0,4 mill. 

Renhold har et merforbruk på kr 0,23 mill. 

Utgiften til oppvarming (strøm, olje og bio fjernvarme) 

ble kr 0,88 mill mer enn budsjettert. Inntekten på konse-

sjonskraft er på kr 0,81 mill mer enn budsjettert. Disse 

må sees i sammenheng, og strømforbruket ble der med kr 

0,07 mill mer enn budsjettert.  

 Mindre forbruket skyldes i hovedsak at det er utført 

mindre vedlikehold enn budsjettert. 
 

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd  

Mindre inntekt på skatter og rammetilskudd er på 3,0 

mill: 

Inntekten på eiendomsskatt ble på kr 0,2 mill mindre 

enn budsjettert. 

Refusjon merverdiavgift fra investering ble kr 2,2 mill 

mindre enn budsjettert, noe som må sees i sammenheng 

med mindre forbruket på renteutgiftene. 

Statstilskuddet ble kr 0,5 mill mindre enn budsjettert. 

 

Sektor 8 – Renter, avdrag og avsetninger 

Merforbruket på rente, avdrag og avsetninger er på 6,81 

mill: 

Renteutgiftene ble kr 2,77 mill mindre enn budsjettert. 

Renteinntektene ble kr 0,76 mill mindre enn budsjettert. 

Avdragene ble kr 0,3 mill mer enn budsjettert. 

Selvkost renter/avdrag ble kr 2,0 mill mindre enn bud-

sjettert. Samlet sett går disse i 0,- for kommunen totalt 

sett da utgiften er under sektor 5. 

Premieavviket og amortiseringen av premieavviket ble 

kr 6,7 mill mer enn budsjettert. Pensjonen ble imidlertid 

totalt sett kr 3 mill mindre enn budsjettert. 

 

Kommunale avgifter (VAR regnskapet) 

Vann: 

Planlagt gebyrresultat: Politisk fastsatt gebyrutvikling 

over 3-års perioden 2010 -2012 før gebyret igjen var på 

100 % inndekning. Fra og med 2013 skal vannkostnadene 

være fullt ut dekket gjennom gebyrer. 

Gebyret for statistikkbolig på 120 m2 var i 2013 på kr 

5024 eks mva. 

Reelt gebyrresultat: Selvkostregnskapet for 2013 viser et 

netto overskudd på kr 1,46 mill. 

Vannfondet er på 1,7 mill ved årsskiftet, og bør ligge i 

størrelsesorden 2,5-3,5 mill for å ta opp mindre sving-

ninger i rentekostnaden samt at det bør være tilstrekkelig 

sikkerhet for uforutsette hendelser (eks ledningsbrudd 

som følge av flom). 

Reelt nivå kalkulatorisk rente for 2013 er 1,1% under 

budsjettert kalkulatorisk rente som utgjør 0,76 mill i lave-

re kapitalkostnader . 

Drift av vannforsyningssektoren har i 2013 vært gjen-

nomført med sterkt fokus på å få bygget økonomisk reser-

ve.  Så mye som mulig av kostnadskrevende vedlikehold 

har blitt forskjøvet.  Driften har hatt fokus på gjennomfø-

ring av vedlikeholdsarbeid som i stor grad ikke gir større 

kostnader ut over personell. 

Konklusjon avvik vannforsyningen:  

Årsaken til netto overskuddet i 2013 ligger i begrenset 

driftstiltak sammen med få akutte hendelser innen vann-

forsyningen. Samtidig har lavere rentenivå bidratt posi-

tivt. 

Avløp: 

Plan gebyrresultat: Politisk fastsatt gebyrutvikling over 3-

års perioden 2010 -2012 før gebyret igjen var på 100 % 

inndekning.  Fra og med 2013 skal avløpskostnadene 

være fullt ut dekket gjennom gebyrer. 

Gebyret for statistikkbolig på 120 m2 var i 2013 på kr 

5384  eks mva. 

Reelt gebyrresultat: Selvkostregnskapet for 2013 viser et 

overskudd på kr 0,085 mill som settes av på fond.  Fondet 

er ved årsskiftet på totalt kr 2,42 mill. 

Reelt nivå kalkulatorisk rente for 2013 er 1,1 % under 

budsjettert kalkulatorisk rente som utgjør 0,45 mill i lave-

re kapitalkostnader. 

Konklusjon avvik avløp:  

Årsaken til overskuddet i 2013 ligger i lavt rentenivå. 

Feiing: 

Selvkostregnskapet for 2013 viser et resultat på 88 % som 

gir et underskudd på kr 0,116 mill som dekkes inn av 

fond.   Feiefondet er nå redusert til 0,067 mill ved årsskif-

tet. 

Feiegebyret er uendret fra 2013 til 2014.  

 

 

Nordreisa skal… 
være et utviklingsorientert  regionsenter basert på godt  naboskap og samarbeid 
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Vurdering 

Nordreisa kommune hadde i 2013 et netto driftsresultat 

på kr 4,1 %, som er over fylkesmannens sin anbefaling 

på 3 %. Kommunen har i 2013 foretatt nedbetaling på 

tidligere års merforbruk i henhold til budsjett, og er i 

2013 også i rute i forhold til den opprinnelige inndek-

kingsplan fra departementet.  

Det ble innført innkjøpsstopp i oktober måned noe som 

har medført at en rekke enheter har mindre forbruk sett i 

forhold til budsjett. Innkjøpsstopp er ikke ønskelig fra 

administrasjonen sin side, men ble gjennomført ettersom 

det var svært viktig at kommunen klarte budsjettert inn-

dekning av tidligere års merforbruk. Budsjettet for 2014 

er særdeles stramt og det ville vært vanskelig å foreta 

ytterligere nedskjæringer.  

2013 har vært et krevende år for enhetene. Det har vært 

innsparinger i form av blant annet mindre bruk av vika-

rer, utsatte innkjøp, samt mindre vedlikehold. Det er der-

for svært viktig at kommunen i årene fremover opparbei-

der  handlingsrom, og at driften av kommunen er på et 

tilfredsstillende nivå. I tillegg er det viktig å ha hand-

lingsrom 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 kom-

munen.  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 og kom-

mende etablering av dagsenter for funksjonshemmede 

som etter hvert vil komme over på den kommunale tje-

nesten når de avslutter videregående skole. Kommunen 

har et stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg.  

De viktigste målene for 

Nordreisa samfunnet er å øke sin 

attraktivitet, få bedre folkehelse 

og en bedre kommuneøkonomi 

som gir oss handlefrihet.  

En viktig del av strategien for å 

nå målet, er å endre fokus  til 

forebyggende fremfor 

behandlende helsearbeid, der ny 

folkehelselov og 

samhandlingsreformen er 

grunnlaget. 

Nordreisa kommune skal vise sin 

kultur og identitet, og være et 

åpent og inkluderende samfunn. 
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S amfunn og livskvalitet 

I 2013 økte befolkningen i Nordreisa med 4 personer mot 

en økning på 43 personer i 2012. Kommunen har hatt en 

vekst i befolkningen på 190 personer siste 6 år og vil i 

følge framskrivning øke betydelig fram mot 2040. i 2013 

ble det et fødselsunderskudd mens netto innflytting var 

positivt, men lavere enn i 2012. .  

Kommunen er regionens største kommune med sine 4854 

innbyggere pr 31.12.2013.  

Privat næringsnæringsliv står sterkt i Nordreisa og omset-

ningen i varehandelen har opplevd en jevn økning de se-

nere år.  

Økningen av henvendelser til barnevern fortsetter å øke 

og det gjør også andel sosialhjelpsmottakere.  

Kommunen har god legedekning og god dekning på fy-

sioterapi.  

Nordreisa kommune står ovenfor store utfordringer i åre-

ne fremover. Befolkningen anslås å øke litt frem mot 

2040. En særlig stor økning vil det komme i aldersgrup-

pen 80 år og eldre mellom 2025 og 2030. Det vil også bli 

en økning i aldergruppen 0-16 år. Tjenestebehovet vil øke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og behovet for tjenester innenfor helse, pleie og omsorg, 

barnehage og skole øker samtidig med befolknings-     

økningen sett ut fra dagens situasjon. Dagens arbeidsta-

kere går ut av arbeidslivet pga alderspensjon og det vil bli 

utfordringer for å rekruttere fagfolk til økte tjenestebe-

hov.   

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fødselsover-

skudd 

-9 20 -17 -13 -8 16 4 -14 12 -3 -2 13 -10 1 -23 

Nettoflytting 69 -24 -62 0 -4 17 24 -59 -46 25 65 35 13 40 28 

Folketilvekst  60 -4 -79 -13 -12 33 28 -73 -34 29 63 48 3 43 4 

Nordreisa 2012 2013 2014 

Folkemengde 1/1 4807 4850 4854 

Levendefødte 50 41  

Døde 49 64  

Fødselsoverskudd 1 -23  

Innflyttinger 241 222  

Utflyttinger 201 194  

Nettoinnflytting 40 27  

Folketilvekst 43 4  

 Alle innbyggere i Nordreisa, uavheng-ig av alder, kjønn, bosted, inntekter og 
ressurser,  

skal sikres god til-gang på offentlige helse- og sosialtje-nester av god kvali-
tet.  

Framskrevet folkemengde, etter alder og tid 
MMM   

 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

0-5 år 333 341 365 371 366 363 366 

6-15 år 607 612 639 655 683 684 671 

16-66 år 3152 3145 3193 3237 3278 3298 3251 

67—79 år 544 586 690 756 723 757 860 

80 år og 
eldre 254 247 256 288 391 446 473 

Totalt  4890 4931 5143 5307 5400 5548 5621 
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Arbeids– 

ledighet 

2010 2011 2010  2011 2012 2013 

Nordreisa 3,3 2,8 2,5 2,8 3,0  2,9 

Troms 3,0 2,7 2,2 2,1 2,1  2,2 

Landet 3,3 3,1 2,7 2,4 2,4  2,6 

Legemeldt 

sykefravær 

Samfunn  

Mars Juni Sept Des 

  

2010 8,3 7,7 9,6 8,8 

2011 9,0 9,2 8,1 5,4 

2012  6,9  7,5  8,5  8,2 

2013 8,0 6,8 6,6 6,3 

Uføre av innbyggere 

mellom 18-66 år. 

 

2010 15,0 % 

2011 15,4 % 

2012 15,7 % 

2013 14,3 % 

Arbeidsledigheten  

Halvparten av arbeidstakerne i Troms er ansatt i offentlig 

sektor. De største yrkeskategoriene innen offentlig sektor 

er helse og omsorg, og undervisning. Det store innslaget 

av offentlig sektor i kommunen, bidrar til at arbeidsledig-

heten i Nordreisa holder seg forholdsvis lav gjennom hele 

året sammenlignet med andre kommuner i Nord-Troms.  

 

 

 

 

 

Tiltak 

NAV Nordreisa har i snitt hatt 10 arbeidssøkere i arbeids-

markedstiltak gjennom året i tillegg til 20 varig tilrette-

lagte arbeidsplasser. Viktige samarbeidspartnere på til-

takssiden er Nordreisa ASVO og attføringsbedriften 

NORDTRO hvor brukere får både avklaring og ulike kurs 

samt arbeidspraksis. I tillegg er ordinære bedrifter som 

tilbyr arbeidspraksis en viktig part i arbeidet for å få inn-

byggerne i Nordreisa i arbeid. I 2013 tilførte NAV Nord-

reisa ca. 10 millioner kroner inn i Nordreisa samfunnet 

gjennom ulike arbeidsrettede tiltak.  

Legemeldt sykefravær Nordreisa samfunn  

Det er en fin trend i legemeldt sykefravær gjennom hele 

2013 i Nordreisa. Det betyr at det gjøres mye godt arbeid 

hos arbeidsgiverne, leger, med flere. Og kanskje har det 

litt sammenheng med prosjektet iBedrift. 

 

 

 

 

 

 

Uføre 

På landsbasis ligger antallet uføre på ca. 9,3 % ved ut-

gangen av 2013, for Troms fylke er det ca. 11,3 %. Ande-

len uføre er høyere i Nordreisa.   

 

 

 

 

 

 

Sosial stønad og livsopphold 

I 2013 hadde NAV sosial en stor økning på utbetaling av 

sosialstønad. Antallet brukere av sosiale tjenester har økt  

2009. Dette gjelder både antall vedtak og antall personer 

som mottar hjelp.  

En utvikling som gir grunnlag for bekymring er økningen 

i antallet unge som oppsøker NAV. I 2013 var det 66 per-

soner i aldersgruppen 18-24 år som søkte om hjelp i form 

av økonomisk sosialhjelp. Det er forsøkt på tiltak for ar-

beid for sosial stønad uten helt å lykkes. Nordreisa kom-

munestyre har også ønsket slikt tiltak jfr vedtak i kommu-

nestyret om arbeidskrav for utbetaling av sosial stønad.  

 

 

 

 

 

I kr  2010 2011 2012 2013 

Nødhjelp 307 000 229 706  225000 333000 

Boutgifter 300 000 687 802  585000 830000 

Tannbehandling 90 000 297 957  19000 16000 

Livsopphold 425 000 760 361  832000 1872000 

Brukere 2009 2011 2012 2013 

18-24 år 25 % 28 %  35% 32% 

25-44 år 53 % 48 %  46% 45% 

45-66 år 17 % 21 %  18% 22% 

67 år og over 5 % 3 %  1% 2% 

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 etable-
re seg og ha egen bo-lig.  
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P olitisk styring og aktivitet 

Nordreisa kommunestyret er kommunens 

øverste myndighet og har også som organ 

arbeidsgiveransvar for ansatte i kommunen.  

Kommunestyret har 21 representanter. Ord-

fører for valgperioden 2011-2015 er Lidvart 

Jakobsen fra Arbeiderpartiet, som sitter 

som ordfører i sin første periode.  

Servicetorg er politisk sekretariat.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ant politiske møter 52 60 65 62 79  76  80 79 

Ant politiske vedtak 348 426 226 364 699  450  392 327 

Andel kvinner/menn i 

kommunestyret 

M:11 K:10 K:10 K:10 K:10  K:10  K:10 K:10 

Ordfører 2011—2015  

Lidvart Jakobsen (A) 

Nordreisa kommunestyre  2011—2015 

Lidvart Jakobsen (ordfører) (A) Olaug Bergset (Sp) 

Sigrun Hestdal (A) John R. Karlsen (Frp) 

Øyvind Evanger (A) Bjørn J Garden (Frp) 

Hilde A Nyvoll (A) Rikke Gausdal Larsen (Frp) 

Ida Bakkejord Musum (A) Ragnhild Hammari (Frp) 

Trond Bjerkmo (A) Halvar M Wahlgren (varaordfører) (H) 

Aina Eriksen (A) Geir H Sagelv (H) 

Ole Morten Pedersen (A) Terje Olsen (H) 

Kari Silvana Wara (A)  Gert H Kristiansen (H) 

Siv Elin Hansen (Sv) Leif C Johansen (Krf) 

Ola Helge Dyrstad (Sp)  

Råd og utvalg Ledere 

Kommunestyret Lidvart Jakobsen (A) 

Formannskapet Lidvart Jakobsen (A) 

Administrasjonsutvalget Lidvart Jakobsen (A) 

Driftsutvalget   Geir Sagelv (H) 

Næring– og kulturutvalget  Halvar Wahlgren (H) 

Helse– og omsorgsutvalget  Sigrund Hestdal (A) 

Oppvekstutvalget  Hilde A. Nyvoll (A) 

Brukerutvalget  Siv Elin Hansen (Sv) 

Kontrollutvalget Bjørn Garden (Frp) 

Klagenemnd  Kari Wara (A) 

Eldreråd  Asbjørn Fredriksen 

Rådet for funksjonshemmede  Harry Kristiansen 

Dispensasjonstutvalg  Kari Wara (A) 
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Stortings -og sametingsvalget 2013 

 

Planlegging og gjennomføring av Stortings- og same-

tingsvalget 2013 forløp uten problemer til tross for et helt 

nytt valgsystem som medførte at Nordreisa kommune 

ikke fikk benytte seg av elektronisk opptelling 

Valget gav en økning på 4,2 % fra 2009 til 2013 av velge-

re som forhåndsstemmer og en økning på 50 % på tidlig-

stemmer. I 2009 var det 10 personer som benyttet seg av 

denne muligheten, mens det i 2013 var det 20 personer 

som valgte å tidligstemme til stortingsvalget. Forhånds-

stemmegivningen innenriks foregår i tiden fra 1. juli i 

valgåret og frem til siste fredag før valgdagen. 

 

Politiske møter 

Flesteparten av politiske møter har vært gjennomført på 

tradisjonelt vis med møtedokumenter i papir, men noen 

møter er gjennomført pr tlf. og noen pr e-post. Driftsut-

valget har gjennomført sine møter med IPAD, altså papir-

løse møter. Alle faste medlemmer har fått utdelt en IPAD, 

og det er tre låne IPAD`er til vararepresentanter og til 

ungdomsrådsrepresentant. Det er fortsatt noen av vara-

medlemmene som fortsatt ønsker papirversjon av møte-

dokumenter, så det produseres ca. 2-5 papirversjoner av 

innkalling/protokoll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn- og unges kommunestyre 

Barn- og unges kommunestyre (BUK) har hatt to møter i 

2013. Totalt er det avholdt 7 møter i BUK etter at det ble 

etablert i 2010. Forarbeid og etterarbeid i forbindelse med 

BUK`s valg og møter er tidkrevende for både administra-

sjonen og skolene, og reglementet for BUK er revidert 

slik at representanter i utvalget får en periode på 2 år. 

Barn- og unge er engasjerte og det er alltid fulltallig 

oppmøte og så å si ingen forfall til møtene. Sakene 

som tas opp i møtene er på forhånd sendt inn av 

medlemmene, og de er godt forberedt når de møter 

opp.  I 2012 vedtok BUK å opprette et arbeidsutvalg 

for barn og unges kommunestyre (BUKA), slik at 

denne kunne behandle fortløpende innkomne søkna-

der om aktivitetsmidler på vegne av BUK. På lik lin-

je som ordføreren i Nordreisa er medlem i 17. mai 

komitéen er også ordføreren medlem i BUK. Det er 

vedtatt at minst en voksen fra hver skole skal være 

tilstede under møtene i BUK, dette for barnas trygg-

het og sikkerhet, samt at det også er i tråd med kom-

munens krise og beredskapsplan hvis det skulle opp-

stå en uventet situasjon. 

 

Antall 

stemme 

beretti-

gede 

Antall 

frem-

møtte 

Frem-

møte- 

prosent 

Antall 

blanke 

stemmer 

Antall 

forkastede 

stemme 

sedler 

For-

håndsst

emmer 

Valg-

år 

3 691 2 600 70,4 % 17 1 

 
720 2013 

3 628 2 538 70 % 16 3 

 
595 2009 

Nordreisa skal… 
Ha et næringsliv som er pre-get av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette legger kom-munen opp til å være en ja-kommune som i sin forvalt-ning av arealer gir forutsig-barhet og gode rammevilkår for utvikling.  

Være en døråpner opp mot investorer og øvrig virke-middelapparat. 
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M edarbeidere og organisasjon 

Verdigrunnlag  

 

Barn og unge fordi de er vår mest verdifulle 

ressurs nå og for fremtiden. 

Et åpent og inkluderende samfunn. 

God helse gjennom hele livet. 

Kultur og oppvekstvilkår for identitet og tilhø-

righet. 

Miljøansvar. 

Lokaldemokrati for engasjement og innflytelse. 

Sentrum og distrikt for mangfold.  

 

 

Arbeidsgiverpolitikk 

 

Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling og perso-

nalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, 

effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige 

fagfolk og kompetanse.  

Herunder:  

Organisering fra helhetstenking  

Effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig 

organisasjon 

De ansatte er viktigste ressurs og det skal be-

nyttes proaktive tiltak for å utvikle ressursen 

Skal ha et attraktivt omdømme for rekruttering 

Heve kompetanse i hele organisasjonen gjen-

nom etter– og videreutdanning 

Arbeide for å redusere ufrivillig deltid.   

Assisterende rådmann
Økonomi, Ikt, Servicetorg, personalkonsulent, 

Oppvekstleder

DMS tjenester

Rådmann

Helse og omsorg

Utviklings-avdeling

Teknisk-avdeling

Oksfjord 
oppvekstsenter

Sørkjosen barnehage

Rotsundelv skole

Leirbukt barnehage

Storslett barnehage

Høgegga barnehage

Sonjatun barnehage

Moan skole

Storslett Skole

Familiesenter

NAV sosial

Nordreisa 
voksenopplæring

 

I 2012 startet omorganiserings-

prosessen fra 2.nivå med enhets-

modellen til 3. nivå med sektor-

ledermodell. I løpet av 2012 og 

2013 ble helsesektoren omorga-

nisert med en helse– og omsorg-

sleder og en DMS leder.  

Omorganiseringsprosessen fort-

setter i 2014 og forventes slutt-

ført i løpet av 2014. 

Som følge av skifte av rådmann 

har prosessen tatt lengre tid enn 

forutsatt. 
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Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Omorganisering av helse- og omsorgssektoren er gjen-

nomført i 2013, prosessen med omorganisering av res-

terende enheter skjer i løpet av 2014. Alle lederstilling-

er er besatt.  

Det er fortsatt vanskelig å skaffe vikarer for å avvikle 

sommerferie innafor pleie- og omsorgssektoren. For en 

smidigere avvikling av ferien prøvde enkelte avdelinger 

innen helse og omsorgsektoren å gjennomføre ferien i 

tre puljer både sommeren -12 og -13.  Dette ga positiv 

erfaring, og ordninga vil bli gjentatt i 2014.  

Ny turnus (3+3) på Høgegga kom i gang 1.10. 2012, 

noe som førte til færre små og flere større stillinger.  

Egen sak om 3+3 turnus er evaluert og bli lagt fram for 

kommunestyret som må avgjøre om arbeidstidsord-

ninga skal implementeres etter at prosjektet er avsluttet. 

Fleksible arbeidstidsordninger kan være et av virkemid-

lene som skal til for å få opp jobbnærværet, øke antallet 

hele/større stillinger og bedre tilgangen på kvalifisert 

og stabil arbeidskraft.  

Tilbudet om muligheten for trim i arbeidstida er fortsatt  

et populært tiltak. Gymsalen og svømmehall benyttes 

av ansatte 3-4 timer pr uke, her deltar rundt 20 perso-

ner. 

Det føres ikke oversikt over sosiale aktiviteter i organi-

sasjonen, men uformelt er administrasjonen orientert 

om at ansatte treffes for sosialt samvær utenom arbeids-

tid. Enkelte avdelinger reiser også sammen på opplevel-

sesturer. Slike uformelle møteplasser er positivt for ar-

beidsmiljøet. Arrangement som omfatter alle ansatte 

samtidig, har ikke vært gjennomført på flere år. 

Det er vanskelig å rekruttere til stillinger innen helse og 

omsorg. Dette gjelder både sykepleiere, vernepleier og 

helsefagarbeidere og det er generelt vanskelig å få små 

helgestillinger besatt. Rådmannen er i dialog med til-

litsvalgte for finne gode grep for å rekruttere og behol-

de kvalifiserte ansatte innafor helse-/omsorgssektoren. 

Ledere har stort fokus på ansatte i hel eller gradert sy-

kemelding. Fraværet varierer stort mellom avdelingene.  

Ledere for arbeidsplasser med høyt nærvær oppgir at 

jevnt fokus på arbeidsmiljøet og genuin interesse for de 

ansatte bidrar til nærværet. Felles sosiale tiltak er også 

viktig.  

Sammen med landets øvrige kommuner, konkurrerer 

Nordreisa kommune med privat næringsliv og staten 

om kvalifisert og stabil arbeidskraft. Dagens rammebe-

tingelser gjør dette til en krevende øvelse. 

 

Sykefravær  

Sykefraværet viser en solid nedgang fra 2012 til 2013. 

Det totale sykefraværet (legemeldt og egenmeldt) i fjor, 

9,8 % tangerer den laveste noteringa sida Nordreisa 

kommune inngikk avtalen om er mer inkluderende ar-

beidsliv.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall fra NAV viser at det legemeldte fravær er det la-

veste på mange år i Nordreisa kommune. Når man sam-

menligner 4.kvartal 2013 med tall for legemeldt fravær 

for 4. kvartal for ett år siden er reduksjonen 30% noe 

som er et veldig godt resultat og alle ansatte i Nordrei-

sakommune er bidragsyter til dette. Ringvirkningene er 

at man får til en bedre kvalitativ tjeneste for innbygger-

ne i Nordreisa kommune.  

Det er flere avdelinger som har gjort en kjempeinnsats i 

4.kvartal 2013. For 4.kvartal 2013 ser vi innen opp-

vekst særlig lavt prosentvis sykefravær ved Oksfjord 

oppvekstsenter avd. bhg med 0,6%, Høgegga bhg med 

1,1%, Sonjatun bhg med 2,3%, Moan skole med 2,9%, 

Nordreisa kulturskole med 3,0% og Nordreisa familie-

senter med 3,9%. Innen helse- og sosial ser vi særlig 

lavt prosentvis sykefravær ved fysioterapitjenesten med 

0%, helse- og sosialadm med 0%, kjøkkenet på Son-

jatun med 0%, legetjenesten med 0,2%, Sonjatun om-

sorgssenter med 1,9% og Sonjatun Bo- og kultursenter 

med 1,9%. Også innen helse og sosial er det flere virk-

somheter som gjør det bra. Innen teknisk avdeling så 

har anleggsseksjonen et legemeldt sykefravær på 2,6%. 

 

Årstall Gj snitt 4. kvar-

tal 

2005 10,6 10,2 

2006 13,6 13,8 

2007 11,3 11,1 

2008 10,7 10,6 

2009 10,9 11,9 

2010 11,1 11,9 

2011 11,1 9,3 

2012 10,7 10,8 

2013 9,8 9,9 

Egen 

statistikk 

over lege- 

og egen-

meldt syke-

fravær: 

Sykefravær 
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Ia-arbeidet  

Delmål 1 – redusere sykefraværet/oppfølging av syke-

meldte: Å legge arbeidsforholdene til rette for arbeidsta-

kere som har behov for tilrettelegging, er en viktig del av 

IA-arbeidet. Tidsbegrensing av tilretteleggingsperioden 

og påfølgende evaluering av erfaringene, er ofte avgjø-

rende for å få til en utvikling i hvert enkelt tilfelle.   

Delmål 2 – økt sysselsetting av personer med redusert 

funksjonsevne: I dag har noen ansatte, på grunn av redu-

sert funksjonsevne, fått sin arbeidssituasjon mer eller 

mindre permanent tilrettelagt.   

Delmål 3 – å forlenge den yrkesaktive perioden: Å legge 

til rette slik at man kan beholde seniorer i yrkesaktivitet 

lengre, er også en vesentlig del av IA-avtalen.  Oversikt 

viser at det den siste den måneden er utbetalt lønn/

godtgjøring til rundt 100 personer over 60 år.      

 

IBedrift 

2013 var første hele driftsår for prosjektet med rask av-

klaring av sykemeldte og økt kunnskap om fordelene 

med å være i jobb blant medarbeidere og ledere. Prosjek-

tet er ett samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord, NAV 

og Nordreisa kommune. Samarbeidet bygger på at ar-

beidsplassen er det viktigste stedet for forebygging av 

fravær. Prosjektet, som er både poliklinisk og arbeids-

plassrettede tiltak er inkludert i mange av kommunens 

arbeidsplasser  

 

Forhandlinger 

Tariffoppgjøret våren 2013 var et mellomoppgjør.  Det 

betyr at det ble gjennomført lokale forhandlinger etter 

Hovedtariffavtalens (HTA) kap 3 og 5. I tillegg er det 

ført forhandlinger etter HTA kap 4 punkt 4.A.2 – særs-

kilte forhandlinger, punkt 4.A3 – beholde og rekrutter 

arbeidstakere og punkt 4.A.4  – kompetanse. 

Lønnsforhandlingene etter kap. 3 og 5 ble gjennomført 

30.9. og 1.10.13, etter følgende bestemmelser i Hovedta-

riffavtalen: 

 Kap 3, pkt 3.4.2 – andre ledere 

 Kap 5, pkt 5.2 – årlig lønnsforhandlinger 

Forhandlingene ble gjennomført uten brudd mellom par-

tene. 

 

Tillitsvalgte 

Nordreisa kommune har inngått avtaler med fagfore-

ningene om antall tillitsvalgte og frikjøp. Til sammen har 

vi 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunksjonene 

fordelt på: 

 Fagforbundet 0,80 stilling 

 Utdanningsforbundet 0,40 stilling  

 Delta 0,20 stilling 

Seniorpolitikk  

Nordreisa kommune har omtrent 15% av arbeidsstokken 

over 60 år. Det er en utfordring å finne gode seniorpo-

litske virkemidler. Det er et mål om å få laget en senior-

politisk plan. Det har ikke vært ressurser til å starte på en 

slik plan. I 2010 ble det i samarbeid med tillitsvalgte 

gjennomført et sosiopolitisk tiltak med formål om å få 

flest mulig til å stå lengst mulig i arbeid, hvor alle ansat-

te fra og med fylte 62 år, får et seniortillegg på kr 

10.000,- i 100% stilling.  

 

Likestilling 

SSB vurderer en kommunes likestillinggrad på  en skala 

fra 0-1. 1 representerer full likestilling. I vurderingen 

inngår parameter som barnehage- dekning, andel kvinne-

lige ledere, andel kvinnelige  kommunestyrerepresentan-

ter, kvinneandel i  arbeidsstyrken, utdanningsgrad m.m. 

Nordreisa kommune får en skår på 0,719 og er en av de 

mest likestilte kommunene  i landet.  Nordreisa kommer 

godt ut på andel kvinnelige kommunestyrerepresentan-

ter,  kvinnelige ledere  og andel kvinner med høgere ut-

danning.  Potensialet  for å bedre likestillingsgraden i   

Nordreisa ligger blant  annet i  andel barn i  barnehage 0-

5 år, kvinneandel sysselsatte,  spesielt i privat sektor og  

redusere deltid både for kvinner og menn.  
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Ugleprisen 2013 

Ugleprisen gis til ansatte i Nordreisa kommune som 

gjennom sitt arbeid og deltakelse og positive støtte 

har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når 

det gjelder kompetanse, utvikling og service. Med-

lemskap kan også gis til personer som har satt kom-

munen i spesielt positivt medielys.  

Det var mange gode kandidater til Ugleprisen 2013. 

Prisen for 2013 gikk til en av mange hverdagshelter i 

Nordreisa kommune. Årets ugle ble Kari Larsen som 

har jobbet i mange år i Nordreisa kommune.  

Vinnere får ett diplom og et jakkemerke som synlig 

bevis for sin viktige rolle i kommunen –  diplomet bør 

plasseres godt synlig. Jakkemerket er naturlig nok er ei 

ugle.  Ifølge gresk mytologi satt ei ugle på skulderen til 

en vis og klok gudinne. På denne måten ble klokskapen 

og visdommen overført til uglen. Vi kan derfor si at 

Ugla symboliserer kompetanse, klokskap og visdom. 

Vinneren for 2013 er kåret av fjorårsvinner Elin Vang-

en og ass rådmann Christin Andersen og er Kari Lar-

sen, sekretær på teknisk avdeling.  

Vinneren for 2013 er en god representant for ansatte i 

Nordreisa kommune og nå også medlem av 

”ugleklubben”.  

Kari Larsen er svært kunnskapsrik på sitt fagfelt, ser-

viceinnstilt og dyktig i sitt møte med både kunder og 

kolleger. Årets vinner er ryddig, systematisk og har full 

oversikt på både arbeidsoppgaver og kolleger.  Arbei-

det utføres alltid til rett tid, og humøret beholdes selv 

med kollegaer som til tider er veldig «rotete» av seg.  

Vedkommende både deltar og bidrar i det faglige og 

det sosiale livet på jobb. 

Andre personlige kjennetegn på vinneren er at vedkom-

mende er: 

- Raus 

- Kulturell 

- Ser andre mennesker 

- Oppmerksom, omtenksom og omsorgsfull 

- Flink til å organisere sosiale tiltak 

- Støtter opp om ideer og tiltak for arbeidsmiljøet 

- Ualminnelig ordrik og flink til å sette sammen ord til 

rim og sang 

- Humorist av særklasse, kan mange vitser 

 

 

Kari 

Larsen 

Årets ugle 

2013 

 

Overrasket, 

glad og 

beæret! 

Nordreisa skal ha en tjenesteutvik-ling og personal-politikk som bi-drar til godt ar-beidsmiljø, effek-tiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.  
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Nordreisa skal… Ha en forvaltnings-, 

drifts- og vedlikeholds 
politikk som ivaretar 
kommunens verdier 

tilpasset kommunens 
organisasjon og tjenes-tenivå.  

S entraladministrasjon 

Rådmann  

Sentraladministrasjonen ivaretar sentraliserte og sektor-

overgripende funksjoner som for eksempel forhandling-

er, sentrale avtaler, HMS, beredskap, samarbeidsutvalg, 

oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehand-

ling, bindeledd mellom politisk og administrativt nivå, 

politiske rapporteringer, regnskap, budsjett, innfordring, 

skatt, ikt, lønn, personalforvaltning, servicetorg, presse-

kontakt. Det benyttes relativt mye ressurser på å følge 

opp behov ute i sektorene for å ivare forvaltningen g og 

tjenesteproduksjonen på en mest mulig effektiv og kvali-

tativ god måte. 

Som tidligere år har det også i 2013 vært betydelige ut-

fordringer å styre etter en meget stram økonomisk situa-

sjon, lønnsforhandlinger og budsjettprosessen. Ny råd-

mann tiltrådte i april og videreføring av arbeidet med 

omorganisering av helse– og omsorg har vært en priori-

tert oppgave sammen med budsjettprosess og lønnsfor-

handlinger. Som følge av vakanser i lederposisjoner i 

organisasjonen har flere store oppgaver ikke blitt igang-

satt som medarbeiderundersøkelser og brukerundersø-

kelser.  

Stilling som skole– og barnehagefaglig rådgiver er om-

gjort til Oppvekstleder fra 1. august og overformynder 

funksjonen ble fra 1. juli overdratt fylkesmannen.  

Avdelingen har svært lite fravær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiavdeling 

Økonomiavdelingen består av ansvarsområdene økono-

mi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendoms- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skattekontor, regnskapsføring for kommunen og menig-

hetsrådet, overformynderi og legater, fakturering og inn-

fordring av kommunale krav, kommunekasse, lønnsar-

beid, skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll, bolig-

kontor med saksbehandling av bostøtte, start- og utbed-

ringslån, og merkantilt arbeid barnehager og skoler. 

Økonomiavdelingen har en stabil arbeidsstokk og et 

godt arbeidsmiljø. I 2013 ble oppgavene og personellet 

knyttet til gjeldsrådgivning overført til NAV, og avde-

lingen har per 31.12.2013 10 faste årsverk i aldersgrup-

pen 25-62 år.  

Økonomisystemet Agresso ble tatt ibruk fra 2012, i 2013 

var fokuset å på mulighetene det nye systemet gir. Innfø-

ring av elektronisk reiseregninger i 2013 er et ledd i det-

te. Systemet har gitt lederne bedre oversikt og løpende 

oversikt over sine ansvarsområder. Det ble på våren gitt 

intern opplæring innen agresso/økonomi/lønn/budsjett 

på virksomhetslederne innen helsesektoren. Hvert kvar-

tal ble det foretatt rapportering til formannskapet og 

kommunestyret.  

 

 Ant  

hjemler 

Rådmann, ass rådmann 2 

Personal kons 1 

Økonomiavdelingen 10 

Servicetorg 4,16 

Ikt avdeling 2 

Totalt 19,16 

Øk avd 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Syke-

fravær 

18,9 7,9 10,7 2,3 3,26 8,70 
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Servicetorg 

Servicetorget er kommunens veiviser til innbyggerne 

og bidrar til at offentlige tjenester blir lettere til-

gjengelig for alle. Informasjon til og fra hele organi-

sasjonen går igjennom Servicetorget, som også job-

ber mot hjemmesiden på internett, kommunens face-

book side og har ansvaret for kommunens intranett. 

Servicetorget har selvstendig saksbehandling til poli-

tiske utvalg, skjenke- og serveringssaker og søknader 

om dispensasjoner for motorferdsel i utmark. Ser-

vicetorget har også administrasjon av utleie av kom-

munale bygg og div. utstyr. 

Avdelingen har ett godt arbeidsmiljø med interessante og 

varierende arbeidsoppgaver. Til tross for til tider stort 

arbeidspress klarer avdelingen å levere det som forventes. 

1,09 % stilling har stått vakant over flere år, og det er be-

hov å få inn flere ressurser.  

Servicetorget har i 2013 gjennomført ephorte kurs av nye 

og ga mle brukere, fagleder for Servicetorg er leder i ny-

opprettet arkivforum for Nord-Troms og Stortings– og 

sametingsvalget ble gjennomført uten avvik og Statsarki-

vet gjennomførte tilsyn med kommunen i mai, med påføl-

gende avvik. I 2013 kom Nordreisa kommune på 2. plass 

i fylket på servicetesten av kommunene fra forbrukerrådet 

og kommunen ble best i Troms og nr. 13 i landet i Kom-

munal rapports presentasjon av de 30 beste av landets 428 

kommuner når det gjelder bruk av Facebook.   

 

IKT-avdelingen 

IKT avdelingen har ansvaret for utvikling, drifting 

og vedlikehold av kommunens IKT løsninger innen-

for fagområdene helse, oppvekst, administrasjons, 

teknisk drift, samt kommunens telefoniløsninger. 

Kommunen er i tillegg med i et Interkommunalt 

samarbeid på IKT området med de fem andre Nord-

Troms kommunene, hvor Nordreisa som den største 

kommunen har en sentral rolle i driften og utvikling 

av felles IKT løsninger og det felles datasenteret i 

Olderdalen. IKT avdelingen bistår også alle brukere 

med brukersupport, råd og veiledning ved kjøp av 

IKT utstyr.   

Avdelingen har 2 stillingshjemler og to ansatte.  Det 

har vært 1,2% sykefravær i 2013. Lavt sykefravær 

kan være indikasjon på godt arbeidsmiljø, på tross av 

enorm arbeidsbelastning.  

Arbeidsoppgavene er mangfoldige og komplekse og 

det har dessverre vært helt umulig å utføre alle behov 

som er meldt inn til avdelinga.  

IKT avdelinga har i 2013 hatt en elev fra IKT linja 

på Nord-Troms videregående på praksisplass . 

Årets virksomhet på IKT avdelinga har vært preget 

av arbeid med nettverk og sikkerhet, som bytte av 

kommunens hovedbrannvegg, bytte av brannvegg i 

datasenteret i Olderdalen, i Storfjord og Skjervøy 

kommune. FUNNKe prosjektet som er meldingsut-

veksling mellom pleie– og omsorgsavdeling, lege-

kontor og UNN, er fullført og initiert i drift. IKT av-

delinga har i 2013 deltatt i et infrastrukturprosjekt 

med Bredbåndsfylket Troms som går på hvordan 

fremtidig tjenestenett kan realiseres og driftes. Ar-

beid med nytt legenettverk og innledet et samarbeid 

med Skjervøy på drift av et felles legesystem og for-

berede nytt EPJ system ble jobbet frem for innføring 

i januar 2014. 

Fremover er det viktig å fokusere på å forbedre den 

utfordrende driftssituasjonen ved IKT avdelinga, 

herunder tiltak for å forbedre system for backup, fo-

kus på utbedring av utstyr for pleie og omsorgssektor 

og tiltak for å bedre dokumentasjonen og forbedre 

sikkerheten ved kommunens IKT systemer bør få 

videre fokus også i 2014. 

Kommunens telefonsystem er gammelt og veldig 

dyrt å drifte. Derfor er det viktig at innføring av nytt 

telefonisystem i kommunen blir prioritert i det kom-

mende året.  

Et stort etterslep hva gjelder dokumentasjon og kart-

legging av IKT systemene er en generell utfordring 

som må få større fokus, da dette er viktig faktorer for 

å kunne opprettholde en forsvarlig drift og utvikling 

av IKT systemene.  

Servie-

torg 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Syke-

fravær 

14,5 4,1 16,4 2,5 7,7 3,5 
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O ppvekst 

Oppvekstsektoren søker å realisere målset-

tingene gjennom gode barnehager, gode sko-

ler og et effektivt hjelpe– og tiltakstjeneste 

for barn og unge.  

 

Oppvekstsektoren har fokus på forebygging, 

og det er lagt til rette for en strategi der tidli-

ge tiltak skal bidra til at barn og unge med 

særlige behov nås tidligst mulig på alle tje-

nestenivå i sektoren  

Oppvekstsektoren dekker følgende hovedtjeneste-

områder:   

 Skoler 

 Voksenopplæring 

 Spesialundervisning 

 Flyktningetjeneste 

 Sfo 

 Barnehager 

 Åpen barnehage 

 PPT 

 Barnevernstjeneste 

 

Nordreisa kommune er inne i en omorganiserings-

prosess hvor man ønsker å gå til en trenivå modell 

med sektorledere. Administrasjonsutvalget omgjor-

de stilling som barnehage– skolefaglig rådgiver om 

til Oppvekstleder med et bredere ansvar i mai 

2012. Oppvekstleder vil i tillegg til nevnte fagom-

råder få ansvar for Familiesenter med helsestasjon, 

barnevern og åpen barnehage, bibliotek samt Nord-

reisa kulturskole.  

Stillingen som Oppvekstleder ble lyst ut i flere run-

der før man fikk søkere med den kompetanse som 

kreves. Ordningen med skole– og barnehagefaglig 

rådgiver ble da videreført til 1. august 2013. Fra 

august ble ny oppvekstleder, Johanne Båtnes tilsatt.  

Omorganiseringsprosessen vil fortsette i 2014.   

 

Nordreisa kommune skal…   
…...være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsammfunn forank-ret i kunnskap om vår kul-tur, vår natur og vårt miljø.  

 
….. styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsekto-

ren.  

Grunnskole 

Nordreisa kommune har en skolekrets med til sammen fire skoler. I tillegg kommer to privatskoler. Elevene i Nordreisa har i snitt svakere faglige resultater enn snitt for Troms fylke og landet.  
Det er kommunen som er ansvarlig for å dekke spe-

sialpedagogiske tiltak for elever på privatskolene.  
Man ønsker å rette et mer fokus på tidlig innsats i et mer sammenhengende opp-læringsløp fra barnehage—barneskole og sfo —

ungdomsskole.     
 

 Barnehage  

Nordreisa kommune har seks kommunale barneha-ger og fem private barne-hager. For barnehageåret 2013 / 2014 er det til sam-

men 265 barn i barnehage-ne i kommunen.  
Nordreisa kommune har et mål om at alle som ønsker det skal få barnehageplass når de trenger det.  
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Nasjonale prøver 

8. trinn  

1 lavest/5  høgst 

Troms Lan-

det 

Nordreisa  

 2010 2011 2013 2013 2012 2013 

Engelsk 3,0 2,7 3,0 3,0 2,9 2,8 

Lesing 3,1 3,2 3,1 3,1 2,8 3 

Regning 3,2 2,9 3,1 3,1 2,9 2,7 

Nasjonale prøver 

5 trinn  

1 er lavest /  3 er 

høgst 

Troms Lan-

det 

Nordreisa  

 2010 201

1 

2013 2013 2012 2013 

Engelsk 1,8 - 2,0 2,0 1,6 - 

Lesing 1,6 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 

Regning 1,5 1,9 1,9 2,0 1,7 1,6 
  Lan-

det 

Nordreisa  Lan-

det 

 201

0 

201

1 

2012 2012 2013 2013 

Andel elever i 

grunnskolen som 

får spesialunder-

visning, prosent 

16  15,3 8,6 13,9 13,5 8,27 

Timer til spesial-

undervisning i 

prosent av antall 

timer totalt 

33  28,2 18 23,4 20,6 17,26 

Utvalgte nøkkeltall 2013, skole 
(tall fra www.skoleporten.no) 

 

 Nordreisa  Trom

s 

fylke 

Lan-

det 

  201

0 

201

1 

201

2 

2013 2013 2013 

Antall elever pr års-
verk til undervisning 

 8,4 9,1 9,1 9,5 10,9 12,3 

Lærertetthet 1. -7- 
klasse (indik str på 
underv gruppe) 

 9,1 10 9,1 9,7 11,9 13,3 

Lærertetthet 8. -10. 
klasse (indik str på 
underv gruppe) 

10,5 10,7 13,2 13,7 12,6 14,3 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning 
(spes.ped tatt ut) 

14 14,9 14,6 13,9 15,3 17 

Antall elever pr pc 7,7 7,7 7,2 3,9 2,6 2,8 

Lokal natur, kultur og miljø skal 

være en del av det pedagogiske ar-

beidet både i skole og barnehager i 

Nordreisa kommune.  

PPT— 

Arbeid med  

Enkeltelever  

Kvæn- 
angen 

Kåfjord Nordreisa Troms 
fylke 

Til  
sammen 

0-5-år 5 (6) 6 (10) 10 (12)   21 (28) 

Grunnskole 27 (36) 46(44) 101(109)   172 (181) 

16-21 år (+ voksne i vgs)       57 (53) 57 (53) 

Voksne (ikke i vid. skole) 0 (1) 3(6) 8 (5)   11 (12) 

Til sammen 32(43) 55(60) 119 (126) 57 (53) 263 (282) 

PPT er et interkommunalt foretak og 

driften er regulert gjennom en samar-

beidsavtale mellom Nordreisa, Kvæ-

nangen og Kåfjord og Troms fylkeskom-

mune. Tjenesten har et eget styre, som er 

arbeidsgiver for de tilsatte. Kontoret har 

tilsatt fem fagpersoner med spes.ped ut-

danning. Kontoret ligger i IMO-bygget 

sentralt på Storslett. 

Statistikk PPT 2012/2013. Tallene i parentes gjelder Skoleåret 

2011/2012. Det har gjennom flere år vært en svak økning i antall ny-

henvisninger og rehenvisninger, dvs barn som trenger utredninger og 

Sakkyndige vurderinger. Kommunenes krav til sakkyndige vurderinger 

er At de ikke skal være eldre enn 3 år.   
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N ordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste  

Ansvarsområde 

Voksenopplæringssenter og Flyktningetjeneste med  

norsk og samfunnsfag for innvandrere,  spesialpedago-

giske tjenester og grunnskole for voksne.   

Personale og arbeidsmiljø 

Rektor i full stilling, 2 lærere i full stilling og 1 lærer i 

75 % stilling. 1 flyktningekonsulent i full stilling, eng-

asjement som miljøarbeider i 30% stilling og helsesøs-

ter i 20% stilling. 

Alle lærerne hadde godkjent allmennlærerutdanning. 

Sykefravær på enheten var på 2,8 %. Litt opp fra 2012 

men fremdeles lavt. Det er et stabilt personale og ar-

beidsmiljøet oppleves som godt.  

Det er behov for mer kunnskap om undervisning av 

kursdeltakere med lite eller ingen skolegang. Tjenesten 

får kurs og oppfølging av IMDI Vox og Fylkesman-

nen. I løpet av 2014 skal det skoleres i avvikling av 

norskprøver.  

Kursdeltakere og fag ved voksenopplæringen 

Totalt 44 kursdeltakere: 37 norsk m/samf.kunnskap, 4 

grunnskole og 3 spes.ped. Dette året har det vært kurs-

deltakere fra Bhutan, Eritrea, Etiopia, Syria, Thailand, 

Somalia, Tyrkia, Marokko,  Ukraina, Russland, Latvia 

og Norge. 

Det ble gitt undervisning i norsk med samfunnskunn-

skap for innvandrere, samfunnsfag, engelsk, matema-

tikk, norsk og naturfag på grunnskolenivå samt  

spes.ped. med ADL-trening.  

21 personer var ute i språkpraksis. Av de flyktningene 

som avsluttet norskopplæringen i 2013 er 7 i jobb, 2  

på videregående skole mens 3 måtte få delvis livsopp-

hold fra NAV. Det er en målsetting å få flest mulig av 

kursdeltakerne gjennom språkprøvene slik at de blir 

kvalifisert for videre skolegang eller arbeid i Nordreisa 

samt godt integrert i lokalsamfunnet.  

 

 

Flyktningetjenesten 

Flyktningetjenesten har flykningekonsulent i hel stil-

ling, miljøarbeider engasjert i 30% stilling samt helse-

søster i 20% stilling. Flyktningkonsulenten  bruker 

mye tid på å følge opp de  som er i språkpraksis samt 

bosetting av nye flyktninger første delen av året.  

Å finne språkpraksisplasser og boliger kan være en 

utfordring. Videre ble det arbeidet mye med flykt-

ningenes praktiske utfordringer i hverdagen samt etab-

lering av nødvendig og tett samarbeid med viktige 

samarbeidspartnere som familiesenteret, NAV, grunns-

kolene, Nybo m.flere. Pga høyt aktivitetsnivå vedtok 

Nordreisa kommunestyre i desember å øke miljøarbei-

derstillingen til 80%.     

Det er en målsetting å få etablert en fast, systematisk 

og godt tverrfaglig samarbeide med våre viktigste sam-

arbeidspartnere som Familiesenteret, Ppt, grunnskole-

ne, nav, m.flere. Noe som gjør at vi får en bedre sam-

kjøring av tjenestene vi yter til våre brukere.     

 

Økonomi 

Resultatet for VO  kommer av økt aktivitet som igjen 

fører til økte inntekter. Resultat for FT  kommer av 

økte driftsinntekter /utgifter som følger av høyt antall 

familiegjenforente. Høy tilstedeværelse (97,2%)er også 

en viktig årsak i forhold til resultatet.  

Med tanke på at det bosettes nye flyktninger årlig og at 

dette kan påvirke andre enheter bør overskuddet settes 

av på fond eller fordeles på involverte enheter ut fra  en 

bestemt fordelingsnøkkel.    

 

Sykefra-

vær 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NVOF  2,2 8,4 9,4 2,9 1,5 2,8 

An-
svar 

Oppri 

budsj 

Rev 

budsj 

RS 

2013 

Resultat 

263 -471 622 -449 046 -692 049 243 003  (plus) 

264   16 927   16 927    64248  -47 321  (minus) 

265 546 041 -553 897 -265756   83 019   (lpus) 

res 
VO 

      278 701  (plus) 

160 -5 797 072 -6 483 770 -9 269 864 2 786 095  (plus) 

161  3 157 247  3 157 427  3 453 767  -296340 (minus) 

163     37 716     37 716      19 513     18 202    (plus) 

164   270 000    270 000  1 161 665 - 891665 (minus) 

FT        1 616 292 (plus) 

 To-
talt 

      1 894 993 (plus) 
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S torslett skole 

Ansvarsområde 

Barne- og ungdomsskole med 279 elever fordelt på 5. til 

10. klasse. Et SFO/avlastningstilbud for elever med ned-

satt funksjonsevne.  

Jorid Meyer var rektor fram til våren 2013. Stein John-

sen begynte i stillingen høsten 2013. 

 

Personalet og arbeidsmiljø 

Enhetsleder/rektor i 100 % stilling.  

Inspektør i 200 % stilling, fordelt på tre personer. Den 

ene inspektør-stillingen var lagt til avdeling Sørkjosen 

med 50 %, og trekkes inn når avdeling Sørkjosen legges 

ned. 

38 lærere med til sammen 32,5 stilling 

Fem assistenter på SFO og skole med til sammen 4,3 

stilling 

Merkantil i 100 % stilling 

 

2013 var slutten på en lang anleggsperiode for Storslett 

skole, hvor personalet har vært veldig fleksibel i forhold 

til kontorplasser, klasserom og stadige endringer av 

timeplan/romplan. Personalet har hatt to arbeidsplasser, 

og noen har hatt undervisning både i Sørkjosen og på 

Storslett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet har hatt en betydelig nedgang. Dette kan 

skyldes at arbeidet med å skape en «vi kultur» bærer 

frukter. Vi har også i løpet av dette året flyttet inn i nye 

kontorlokaler, og kunnet ta i bruk noen nye klasserom. 

Dette har gjort arbeidssituasjonen mer stabil og forutsig-

bar. 

 

 

 

Satsingsområder   

Vurdering for læring: En 4-årig satsing i regi av Utdan-

ningsdirektoratet. Har som målsetting å videreutvikle 

læreres og instruktørers vurderingspraksis gjennom økt 

kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for 

læring. Dette har medført følgende aktiviteter:   

 Innarbeidelse av vurderingspraksis der elevene to 

ganger i året får en skriftlig vurdering på hvor de 

står i faget, og en framover melding som forteller 

dem hva som skal til for å heve kompetansen.  

 Kontinuerlig underveisvurdering av elevene som 

gis muntlig. 

 Utarbeidelse av også periodeplaner i fagene som 

forteller elevene om kompetansemålene i fagene, 

samt læringsmål for den gitte perioden. Elevene 

får også vite hvilke kriterier som må fylles for å 

oppnå de respektive karakterene. 

 

Skolen får gode tilbakemeldinger både fra elever og for-

eldre om at denne vurderingspraksisen gir et godt bilde 

på hvor eleven står faglig, og hva som skal til for å for-

bedre seg. 

 

Klasseledelse: Lærerens oppgave er å styre det sosiale 

systemet på en måte som fremmer læring, helse og triv-

sel, og som bidrar til at eleven opplever sosial tilhørighet 

og trygghet. Dette har medført følgende aktiviteter: 

 Gjennom tidligere ny-giv satsing og kursing av 

lærere lagt stor vekt på klasseledelse som et fun-

dament for et godt læringsmiljø. Dette er et sat-

singsområde som det jobbes med kontinuerlig, og 

som hele tiden må følges opp. 

 Ta opp felles rutiner for oppstart og avslutting av  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

10,4 8,1 9,6 11,5 12,1 7,1 

Bygging av ungdomsskolefløy 

2013 
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Vannskader på undervisningsmateriell 

 timer, felles forståelse og reaksjonsmåter i forhold 

til ordensreglementet, rutiner i forhold til enkelt-

hendelser og som en del av Olweus-arbeidet på 

skolen. 

 

Læring, mestring og trivsel: et skolebasert kompetanseut-

vikling 2013-17. Hensikten er å utvikle skolens samlede 

kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læ-

ring, undervisning og samarbeid. Storslett skole er med i 

siste pulje, som starter 2016. Skolebasert kompetanseut-

vikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, 

deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Dette 

har medført følgende aktiviteter:  

 Skolen har etablert en ressursgruppe som følger en 

kursrekke, der det også jobbes mellom samlingene. 

Øvrige lærere plukkes ut til enkeltkurs der det er 

hensiktsmessig. Disse kursene formidles videre til 

kollegiet som intern kursing.  

 

Skolen har fortsatt ikke ønskede resultater på nasjonale 

prøver. Selv om resultatene til ungdomstrinnet ligger 

rundt landsgjennomsnittet, er det ikke godt nok. 5. klasse 

har resultater godt under både landsgjennomsnittet og 

regionalt. Dette tar  skolen på alvor.  

Skolen jobber med å bli flinkere til å bruke de analyse-

verktøyene som Utdanningsdirektoratet anbefaler, for å 

bedre kunne sette inn tiltak der det spesifikt trengs. Foku-

set på de grunnleggende ferdigheter i alle fag blir fulgt 

opp gjennom læring, mestring og trivsel.  

Skolen søker også å få til et tettere samarbeid med Moan 

skole i forhold til en felles strategi for å heve resultatene 

til 5. klassene. 

Årets virksomhet  

Storslett skole startet 2013 etter en vannlekkasje som fikk 

store konsekvenser for driften av skolen. Alle klasserom-

mene, kontorene og lagrene i fløy F fikk vannskader, 

samt personalrommet og flere av kontorene i plan 1, fløy 

E. I tillegg ble det registrert vann/fuktighet i plan 1, fløy 

C. Skolen mistet også læremidler og inventar som følge 

av vannskadene. Renoveringsarbeidet pågikk hele vår-

halvåret. Skolen måtte derfor improvisere i forhold til 

både undervisningsrom, kontorplasser og pauserom, samt 

læremidler. Både denne hendelsen og den lange bygge-

prosessen har vært en påkjenning både for lærere og ele-

ver. Men takket være    

Takket være positive holdninger har denne perioden vært 

en tid der skolen har jobbet sammen for å komme i mål. 

2013 var siste året i byggeprosessen, og den nye skolen 

sto ferdig i utgangen av året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storslett skole har et stort mindreforbruk i 2013, som 

bl.a. skyldes investeringer som var påtenkt på slutten av 

året, men som følge av innkjøpsstopp ikke ble utført.    

 

 

Hovedinngang Storslett skole 

Representanter for elevrådet  

er misfornøyde med uteområdet ved skolen. 

An-

svar 

Rev  

budsj 

Oppr 

budsj 

RS 

2012 

RS 

2013 

213 25 042 338 24 578 378 26 554 186 24 015 390 

Økonomi 
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M oan skole og Sfo  

Ansvarsområde 

Moan skole er en barneskole med 168 elever fordelt på 

1. – 4 klasse, samt en SFO – avdeling med 63 barn, 

hvorav 39 er på hel plass. 

Moan skole har 1 barn med krav på 1:1 bemanning 

 

Enhetsleder  / rektor er Berit Stien 

 

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø 

Enhetsleder /rektor 

Sfo- leder 

14 lærere i 100 % stilling 

 2 lærere i 80 % stilling 

 8 assistenter i skole/ sfo i stillinger fra 45 % - 100 % 

Sekretær i 20 % stilling 

 

Alle lærere har godkjent utdanning og de fleste har vi-

dereutdanning.  

På assistent siden har skolen ansatte med bakgrunn i 

barne og ungdomsarbeid, og har fagbrev innen dette. 

 

Sykefravær 

Sykefraværstallene blant assistentene viser en posi-

tiv utvikling, men vi har fremdeles store utford-

ringer med et høyt sykefravær 

 

 

Økonomi 

Merforbruk på SFO må sees i sammenheng med mindre 

forbruk på skolen. Dette har med fordeling av belast-

ning lønn assistenter. Mindreforbruk på skolen skyldes i 

hovedsak økte inntekter og innkjøpsstopp som ble inn-

ført i oktober.  

 

Satsingsområder 

Tidlig innsats— fokus på kvalitet for lese og skriveopp-

læringen. Målet videre er at vi skal øke antall elever 

som er gode lesere og skrivere.  

Tiltak: Intensive lesekurs. Flere lærere i klassen til å 

dele i mindre grupper som arbeider med lese og skrive-

opplæring. 3 lærere som er med på videreutdanning i  

Læring, mestring og trivsel i regi av regionkontoret. 

Dette har medført til følgende aktiviet og resultat:  

 Alle klassene arbeider med stasjoner, det vil si 

mindre grupper i fagene norsk og matematikk.  

 Systematisk årshjul for systematisk kartlegging i 

fagene norsk og matematikk, med fokus på å for-

bedre det faglige nivået til elevene. 

 

Olweusarbeid— fortsatt fokus på Olweusarbeid og ar-

beider systematisk med hvordan vi skal være mot hver-

andre.  

Tiltak: satset på metodikken fra Olweusprogrammet og 

har mange møter både i klassen og personalet hvor te-

maet er hvordan oppnå et trygt og godt miljø for eleve-

ne. Dette har medført følgende resultat: 

 Større fokus på temaet både blant barn og voks-

ne. 

 

Bruk av naturen som metode i flere fag— skolen ønsker 

å øke mulighetene til å bruke naturen som læringsarena 

for elevene.  

Tiltak: satsing på uteskole hvor skolen bruker naturen 

aktivt i opplæringen. Hver klasse har faste dager hver 

uke til dette. Dette har medført følgende:  

 Utarbeidet bedre og mer oversiktlige planer for 

naturen som læringsarena 

 

Redusere sykefraværet blant personalet— øke jobbnær-

været og bedre arbeidsmiljøet blant de ansatte 

Tiltak: Deltar i prosjektet IBedrift og skal følge dette 

prosjektet i 3 år fremover. Dette har medført følgende:  

 Sykefraværet er ikke vesentlig endret og forven-

tes bedres i 2014. Tallene for 2013 for pedago-

gisk personalet ligger på samme nivå som kom-

munen som helhet.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Skole 16 15,3 10 9,2 7 9,7 

Sfo 20 17,9 16,5 22,1 30,3 20,7 

  Oppr 
budsjett 

Rev 
budsjett 

RS 
2013 

RS 
2012 

Skole 10 806 968 10 967 972 10 363 289 11 395 241 

SFO   1 161 033  1 198 196   1 410 726  1 429 814 
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Årets virksomhet 

Fortsatt er parkeringsplassen til både ansatte og foreld-

rene for liten. Særlig i rushtidene kjøres og parkeres 

privatbiler på oppmerket område for skolebussene. Det-

te skaper trafikkfarlige situasjoner. 

 

Moan skole ble utvidet med 4 brakker, den har vi hatt 

god bruk av i 2013. Høsten 2013 mottok vi 22 nye el-

ver, som kom flyttende til kommunen eller ble overflyt-

tet fra private skoler. Det tilsvarer en ny klasse. Moan 

skole ble bygget for 120 elever og 12 voksne. I dag har 

skolen 168 elever og over 30 ansatte. Vi har store klas-

ser med opptil 26 elever på flere trinn. Bygningsmassen 

er for liten til å håndtere 170 barn og over 30 ansatte.    

Det har ikke vært kjøpt inn datamaskiner i de 2 siste 

årene, og noen er i ustand, så målet er å øke til vi har 50 

% økning for elevene. 

 

Skolen har gjennom flere år sett at elever fra Moan har 

oppnådd resultater under landsgjennomsnittet når det 

gjelder de nasjonale prøvene. Det skjedde også høsten 

2013. Tiltak er beskrevet under målsettinger. 

 

Moan skole er en flott skole med mange gode kvaliteter 

som er opptatt av at elevene skal få utfolde seg, være 

kreative, forskende og engasjerte. 

Nordreisa kommu-
ne skal…. 

 

Ha fokus på tidlig innsats for å reduse-re behovet for spe-sialundervisning  
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R otsundelv skole og Sfo  

Ansvarsområde 

Rotsundelv skole er en fådelt barneskole med 37 elever 

på 1.- 7. trinn i høsthalvåret,  

samt skolefritidsordning med 9 barn.  

 

Enhetsleder / rektor ved skolen er Anne Britt Skarstein. 

 

 

Personalet og arbeidsmiljø 

 

Enhetsleder / rektor i 100 % stilling.  

7 lærere i til sammen 5,70 % stilling (inkludert timelærer 

i samisk i 20 % stilling.)  

2 assistenter i skole og SFO i til sammen 1,65 % stilling. 

Rektor er også leder for SFO. 

 

Rotsundelv skole har et godt psykososialt arbeidsmiljø, 

de ansatte bidrar i stor grad til et svært positivt miljø og 

det er fokus på å løfte hverandre i en travel arbeidsdag. 

Stor trivsel på jobb betyr også at skolen har et svært sta-

bilt personale og de fleste har jobbet ved skolen i mange 

år. Vi ser at gjennomsnittsalderen i personalet begynner å 

bli høy; 7 av 10 ansatte er nå i aldersgruppen over 50 år. 

Rotsundelv skole har et personale med meget høy faglig 

kompetanse.  

 

Sykefravær 

 

 

 

 

 

 
Skolen har hatt en stor nedgang i sykefraværet, mens tal-

lene fra SFO har gått kraftig opp for så å gå ned i 2013. 

Både skolen og SFO har lave tall på egenmeldt korttids-

fravær. Sykefraværet skyldes i hovedsak legemeldt fra-

vær som strekker seg over lengre perioder, og dette syke-

fraværet kan arbeidsgiver og arbeidsplassen i liten grad 

være med og påvirke.  

 

Økonomi  

 

 

 

 

 

 

Regnskapet viser at der er god styring på økonomien. 

Skolen og SFO har til sammen en innsparing på 130.000, 

noe som man er veldig godt fornøyd med. Innkjøpsstop-

pen som kom utpå høsten, førte til at vi måtte utsette flere 

nødvendige innkjøp som vi hadde planlagt å ta mot slut-

ten av året når vi så hvordan vi ville komme i mål. Sko-

len har et personale som tar ansvar også for at vi skal 

komme i mål økonomisk, i forbindelse med fravær stiller 

alle opp og tar et ekstra tak, noe som bidrar til at vikarut-

giftene holdes nede.   

 

Satsingsområder 

Tidlig innsats— legger vekt på kvalitet i lese- og skrive-

opplæringen. 

Øke antallet på elever med god og meget god måloppnå-

else, først og fremst i basisfagene— viktig ha fokus på 

lese-, skrive- og regneferdigheter på alle trinn. Dette vil 

igjen medføre bedre resultater på de nasjonale prøvene. 

Bruker tid på å øve på oppgavesettene, og at elevene har 

gode dataferdigheter. 

Hjem - Skole samarbeid— Rotsundelv skole er flinke til 

å holde kontakt med foreldre utenom de pålagte foreldre-

møtene og samtalene mellom lærer-elev-forelder. Kon-

taktlærerne er følger opp mot hjemmet både faglig og 

sosialt i forhold til enkeltelever. Lærerne har oppføl-

gingssamtaler og oppfølgingsmøter, den enkelte elev blir 

godt ivaretatt, skolen tar tidlig grep og opplever at foreld-

rene møter skolen på en måte som er til beste for eleven. 

Skolen kan bedre rutinene i forhold til rådsorganene ved 

skolen, slik at skolen sikrer at man kommer i gang med 

arbeidet i FAU, SU og skolens miljøutvalg så tidlig som 

mulig etter oppstart av et nytt skoleår. Mandatet til råds-

organene må være tydelig. 

Fortsatt god økonomistyring 

Øke fokuset på jobbnærvær fremfor fokus på sykefravær 

 

Årets virksomhet 

 

Vurdering FOR læring og Læring-Mestring-Trivsel 

Lærere ved skolen har tidligere deltatt i skoleutviklings-

prosjektet Vurdering FOR læring. Dette arbeidet har re-

sultert i gode årsplaner med tilhørende målark for de fles-

te fagene.  Dette er noe som har stor betydning for å kun-

ne oppnå bedre læring i skolen. Elevene må kjenne til 

hva som er målene for undervisningen i de enkelte emne-

ne / fagene, og de må vite hvilke kriterier lærere legger til 

grunn for vurderingen av den enkelte elevs måloppnåel-

se. 

 

An-

svar 

Oppr 

Budsjett 

Rev 

budsjett 

RS 

2013 

RS 

2012 

 214 4 434 427 4 542 706 4 495 212 5 119 467 

 233 341 064 348 891 265 305 264 290 

 2009 2010 2011 2012 2013 2008 

Skole 9,2 12,0 13,1 4,1 10,4 7,5 

SFO 27,1 13,6 26,3 38,1 0,0 3,4 
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Høsten 2013 startet en ressursgruppe bestående av to læ-

rere og rektor på en ny kursrekke; Læring-Mestring-

Trivsel. Dette er en kompetanseheving i skolen med fo-

kus på klasseledelse og de grunnleggende ferdighetene 

lesing, skriving og regning. Den nye kursrekka skal bidra 

til å sette enda større fokus på tidlig innsats og tilpasset 

opplæring, slik at man på sikt oppnår reduksjon i spesial-

undervisningen. Rotsundelv skole har gjennom flere år 

hatt fokus på lesing og god læring for elevene våre. Alle 

klassene gjennomfører lesekvarten hver dag, og gjennom 

skolebiblioteket vårt jobbes det kontinuerlig for å skape 

interesse for bok og tilby gode leseopplevelser for alle. I 

dette arbeidet står også tilpassa opplæring veldig sentralt, 

og man har tro på at dette på sikt vil bidra til å heve  

elevene våre faglig. Lærerne ser enkelteleven, og tar raskt 

grep når det er noen som trenger noe ekstra; enten dette 

er ekstra hjelp og oppfølging for å kunne mestre, eller det 

er elever som kan trenge noen ekstra faglige utfordringer.  

Skolebiblioteket har en sentral plassering i skolebyg-

ningen og den har en sentral plass i det pedagogiske ar-

beidet ved skolen. Det er utarbeidet fagplaner der bruk av 

skolebiblioteket er bakt inn i de fleste fagene. Elever på 

mellomtrinnet får opplæring på biblioteket; de rydder og 

holder orden, de registrerer utlån og innlevering av bøker 

og er dyktige hjelpere for skolebibliotekaren vår.  

På våren arrangerte skolen lesefestival i uka rundt ver-

dens bokdag 23. april. Dette var en stor suksess, og noe 

skolen kommer til å videreføre som en årlig hendelse. I 

forbindelse med disse arrangementene har vi fått verdifull 

hjelp fra hovedbiblioteket på Storslett. Elevene våre er 

også flinke til å benytte seg av bokbusstilbudet. 

Fokus på god trivsel i elevgruppa – Olweusarbeid. På 

Rotsundelv skole arbeides systematisk med hvordan man 

skal være mot hverandre. Det jobbes etter metodikken i 

Olweusprogrammet, og gjennomfører faste møter både i 

klassene og i personalet der man er opptatt av hvordan 

man skal oppnå et trygt, godt og inkluderende lærings-

miljø.  

Skolen har et stort og flott uteområde, med muligheter for 

mye aktivitet hele året, noe som også er med på å skape 

et godt skolemiljø. Tidligere har skolen hatt to skøyteba-

ner, det er nå redusert til en mindre skøytebane, og man 

ser at dette er en aktivitet som alle elevene tar del i. 

Skolen er også i gang med dugnadsarbeid sammen med 

foreldrene, og målet er at vi i løpet av 2014 skal få til en 

kombinert sykkel- og skiløype inne på skolens område. 

Det skal også legges til rette for større aktivitet ved å flyt-

te på lekeapparater.  

 

 

IT—undervisning  

Rotsundelv skole  

Musikkundervisning 

Rotsundelv skole 

I Nordreisa kom-
mune skal…. 

 

Kulturarbeidet være preget av åpenhet og inklu-dering og være for-ankret i vår egen kulturelle historie 
og identitet 

Side 436



 28 

O ksfjord Oppvekstsenter   

Ansvarsområde 

Oksfjord oppvekstsenter består av  

1 avdelings barnehage for barn i alderen  

0-6 år, SFO og barneskole 1.-4. trinn. 

Barnehagen har 14 barn, SFO 9 barn og skolen 13 elever. 

 

Enhetsleder/Oppvekstleder:  

Marja-Lena Koivuranta Nilsen 

 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Oppvekstleder 80% administrasjon og 20% på avdeling-

en i barnehagen 

Pedagogisk leder 80% 

Assistent barnehage 100% 

2 x 50% fagarbeidere i barnehagen 

100% lærekandidat fra høsten 2013 

2 X 100% lærere/spes.ped 

50% assistent skole/SFO 

 

Sykefravær 

 

 

 

 

 

Oksfjord oppvekstsenter har fremdeles høyt jobbnærvær. 

Det har i 2013 vært vanskeligere å få vikar ved fravær. 

Senteret fikk i høst en lærekandidat i barne- og ungdoms-

arbeiderfaget som har bidratt i mangel på vikarer. Lære-

kandidaten har vært et gode for barnehagen både ressurs- 

og trivselsmessig.  

 

Økonomi 

Barnehagen har et mindreforbruk i 2013, i hovedsak 

grunnet mindre utbetalinger i pensjon/lønn. Skolen har 

budsjettmessig overskudd grunnet merinntekter SFO og 

refusjon sykelønn.  

 

 

Satsingsområder  

Tidlig innsats— fokus på de grunnleggende ferdighetene 

i norsk og matematikk. Oksfjord oppvekstsenter har satt 

seg som mål at elevene som går videre fra skolen skal ha 

gode ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Opp-

vekstsenteret skal tidlig inn med tiltak der man ser beho-

vet og følger opp hvert enkelt barn. Senteret deltar i pro-

sjektet læring, mestring, trivsel sammen med skolene i 

Nord-Troms, et prosjekt med fokus på tidlig innsats og 

grunnleggende ferdigheter.  

Barnehagen er også en del av dette og har fokus på le-

sing, språklek og førskolegruppe. 

Vennskap – voksnes ansvar— Barnehagen og SFO deltar 

i interkommunalt prosjekt der fokuset er voksnes ansvar 

for at barna skal bli en del av fellesskapet, få venner og 

ha det godt i barnehagen, skolen og SFO. Oppvekstsente-

rets ansatte deltar i en kursrekke, samt at der er mellom-

arbeid hvor man jobber i hver enhet. Det man lærer i kur-

sene blir tema i personalmøter både på skolen og i barne-

hagen. Dette er samtidig en videreføring av at barneha-

gen tidligere har hatt fokus på sosial kompetanse. 

Høgt jobbnærvær og godt arbeidsmiljø— jobbe med 

jobbnærvær og arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess. 

For 2013 var målet for barnehage og skolen å få til et 

tettere samarbeid, med godt arbeidsmiljø og fokus på 

jobbnærvær og rekruttering av stabilt pedagogisk perso-

nale. Det er gjennomført felles personalmøte der persona-

let ga uttrykk for at det var positivt og skal innlemmes 

fast.  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Barne-

hage 

3,8 3,9 7,4 4,5 6,2 

skole    1,4 3 

Ansvar Oppr 

budsjett 

Rev 

Budsjett 

RS 

2013 

RS 

2012 

244  1 012618 1 034443   874445 1 225376  

215 1 979168  2 180052  2 094151 1 228559  

Soldagen  

1-7. klasse har laget en sol 
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Personalet samarbeider og benytter pedagoger og assis-

tenter hvor behovet er størst, bistår hverandre i utetider 

med inspeksjon m.m. Leder opplever en ja-mentalitet 

blant de ansatte. 

Høsten 2013 ble det ansatt pedagogisk leder i barnehagen 

med førskolelærerutdanning som bor i nærmiljøet. Det 

kan se ut til at det vil medføre stabilitet i stillingen. 

Det har vært kulturelle innslag i skole eller barnehage der 

vi har invitert med de andre, selv om de i utgangspunktet 

ikke var målgruppen.  

Oppvekstsenteret hadde også som mål å øke elevtallet og 

at de som har barn i bygda skal velge Oksfjord Oppvekst-

senter for sine barn. Første skoleåret var det 13 elever i 1.

-7. trinn, dette året 13 elever på 1.-4. trinn. En prosentvis 

økning.  

Å skaffe nok læremidler er fremdeles en utfordring. Bud-

sjettene er små og kommende år ser ikke ut til å hjelpe 

på. Pålagt innkjøpsstopp høsten 2013 spolerte en del inn-

kjøpsplaner.  

 

Årets virksomhet 

Skolen ble høsten 2013 en 1-4 skole. Det var mange fra 5.

-7. trinn som gikk ut våren 2013 og det var gledelig at vi 

fikk 6 1.klassinger samt en til i 3. klasse. Mars 2013 dro 

hele skolen til Nord-Norsk vitensenter i Tromsø. FAU 

dekte reisen. Der fikk elevene lage høytalere og slim og 

de lekte med utstillingene og lærte mye om emnet energi.  

Vi satser på å få til en årlig tur i samarbeid med FAU. 

I mai hadde 7.klassingene et fantastisk leirskoleopphold i 

Sappen med temperaturer på nærmere 30 grader. Det var 

en flott opplevelse, mye spennende å lære og nye venn-

skap ble etablert. 

Foreldregruppa ved skolen stiller ellers opp og ordner 

med skøyteis, inviterer oss hjem på turer, kjøper inn 

skøyter til alle elevene på skolen m.m. 

Elevene ved skolen virker å trives godt sammen, de tar 

vare på hverandre og leker sammen på tvers av alder, 

samt med barnehagebarna. 

Det var stor søknad til SFO våren 2013 og vi hadde 9 

barn i SFO fra skolestart, kontra 2 skoleåret 2012/2013. 

Det er en ansatt i SFO etter skoletid, om morgenen er 

barna i barnehagen. En dag pr måned har elevene skole-

fri, da er det SFO. Denne dagen brukes til matlaging, for-

mingsaktiviteter, turer og lek.  

Barnehagen jobbet 2012-2013 med å øke kunnskapen om 

de minste barna i barnehagen. Høsten 2013 ble det gjen-

nomført endringer i hvordan personalet har aktiviteter 

med barna, det deles mer i grupper, de minste får mer tid 

til lek på avdelingen alene, mens de største har gruppeak-

tiviteter som førskolegruppe, gymsal, formingsaktiviteter 

m.m. De minste har også aktiviteter på gymsalen og i 

barnehagen, men mer på deres premisser, der selve pro-

sessen, undringen og utforskingen er i fokus. 

Høsten 2013har vært en utfordrende høst med mange 

barn med særlige behov og en stor 3-årsgruppe. De reg-

nes som store når det gjelder opptak og antall barn pr 

ansatt, men samtidig er de små. 

 

  

Felles lunsj for skole og barnehage 

i skolens kantine 

Nærhet til naturen 
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H øgegga barnehage 

Ansvarsområde 

Høgegga barnehage var en 2 avdelingsbarnehage fram til 

august 2013. Da ble to midlertidige avdelinger fra Leir-

bukt barnehage flyttet opp og underlagt Høgegga barne-

hage. De to nye avdelingene er lokalisert på Lillebo. 

 

Barnehagen har totalt 72 plasser fordelt på en 0-3års av-

deling, en 3-6 års avdeling og to 0-6 års avdelinger. 

 

Enhetsleder er Renate Nørgård     

 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Barnehagen her en grunnbemanning på 13 årsverk. Sty-

rer/enhetsleder med førskolelærerutdanning i 100 %, 4 

pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning i 100 %, 

4 fagarbeidere i 100 % og 4 assistenter i 100 % 

Barnehagen jobber kontinuerlig med å opprettholde ett 

godt arbeidsmiljø, og personalet gir uttrykk av at de tri-

ves på jobb. Det har vært både spennende og utfordrende 

å bli dobbelt så stor personalgruppe. Det er lærerikt å få 

inn nye kollegaer. Kunnskap deles, man får nye disku-

sjons- og samarbeidspartnere, som forhåpentligvis resul-

terer i utvikling.  

Sykefraværet i barnehagen har gått ytterlige ned. Dette er 

svært gledelig. Alle har gjort en enestående innsats inne-

værende barnehageår.  

 

 

 

 

Barnehagen er en IA-bedrift, og våren 2013 ble vi også 

med i prosjektet Ibedrift som skal være med på å fremme 

jobbnærvær. Det har også over flere år vært en liten og 

stabil personalgruppe. Det skal fortsatt jobbe kontinuer-

lig for å opprettholde ett godt arbeidsmiljø og med nær-

værsarbeid, og målet er selvfølgelig å holde sykefraværet 

lavest mulig. Utfordringene fremover vil være å få im-

plementert de gode holdningene og den kulturen som vi 

har klart å opparbeide oss over flere år, til våre nye kol-

legaer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi  
 
 
 
 

Regnskapet viser ett mindre forbruk på kr 226.916. 

 

Målsettinger og resulater 

Det ble ikke gjennomført medarbeidersamtaler med 

hele personalgruppen i 2013. Halvparten ble gjort 

høsten 12, og andre halvparten ble tatt våren 13. 

Barnehageåret følger ikke kalenderåret. Våres års- 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

22,5 15,3 10,7 7,6 5,2 2,9 

Oppr. budsjett Rev 

budsjett 
RS 

2013 
RS 

2012 

2 691 533 3 848 223 3 621 306 2 570 950 

Nystekte pinnebrød 

Indikator Mål 2013 Resultat 

Årlig medarbeidersamtaler 100 % 50 % 

Stolthet over egen arbeids-

plass 
4 Ikke gjennomført 

Medarbeiderun-

dersøkelse 

Arbeidsnærvær 92 % 97,1 

Andel årsverk med førskole-

lærer utdanning 
32,4 38,46 

Fornøydhet med informasjon 

vedrørende mitt barns trivsel 

og utvikling 

4,5 4,9 

Andel barn fra språklige og 

kulturelle minoriteter 
0,8 0 

Allsidig lek og aktiviteter 4,9 5,1 

Barnets mulighet til medbe-

stemmelse av innhold i barne-

hagen 

4,5 4,1 
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hjul er fra august til juli, og vi vil f.o.m. 2014 gjen-

nomføre medarbeidersamtalene på våren.  

Stolthet over egen arbeidsplass— tas opp som tema på  

møter og medarbeidersamtaler. Medarbeiderundersøkelse 

i løpet av 2014 vil avdekke resultat.  

Arbeidsnærvær for 2013 er 97,1. Barnehagen er stolte 

over det de har klart, og skal jobbe for å holde dette tallet 

så høyt som mulig. Godt arbeidsmiljø, trivsel på arbeids-

plassen og ett personale med «stå på vilje», er kanskje de 

største faktorene for ett så godt resultat. 

Personalgruppa har vært stabil, og bemanningsnormen for 

personale med førskolelærer utdanning er oppfylt.  

Våren 2013 gjennomførte man en brukerundersøkel-

se blant foreldrene. Det var gode tilbakemeldinger på 

den jobben og det tilbudet som barnehagen gir. Svar-

prosenten var på 59 %, noe vi kunne ønske var litt 

høyere. 

Årets virksomhet 

Virksomhetsplanen for Høgegga barnehage ble revidert i 

januar 2013, og er gjeldene for tre år. Jobbing med lek er 

vektlagt i planen. Gjennom lek fremmes barnets utvikling 

på alle områder – intellektuelt, språklig, motorisk, sosialt 

og emosjonelt. Lek er med på å utvikle og styrke barnets 

identitet og selvfølelse. De siste årene har leken kommet 

”litt i skyggen” av fagområdene i rammeplanen og barne-

hagen ønsker å ”ta leken tilbake”.  

Våren 2013 ble det bestemt at to midlertidige avdelinger 

fra Leirbukt barnehage skulle flytte opp til Sonjatun bo- 

og kultur senter, avdeling Lillebo. Denne delen av bygget 

ble i sin tid bygget til bruk for avlastning for funksjons-

hemmede barn. I juni startet arbeidet med å gjøre om lo-

kalene til å kunne huse to barnehageavdelinger. Velvilje 

og godt samarbeidet med administrasjon, teknisk avde-

ling, vaktmestertjenester m.fl. gjorde at barnehagen var 

klart til oppstart. Ansatte, foreldre og barn gir uttrykk for 

å trives i lokalene. En utfordring på de to nye avdelingene 

er akustikken i som er der, det fører til ”støy” som kan 

være bli slitsom over tid. Det er et ønske om noen form 

for støydemping for å avhjelpe situasjonen.  

Styrer og pedagogiske ledere har vært med på ett lederut-

viklingsprosjekt som ble avsluttet våren 2013. I høst star-

tet det opp ett interkommunalt kompetansehevingspro-

sjekt for alle barnehageansatte. Det har vært to kursdager 

så langt, en i oktober og en i februar. Forebyggende ar-

beid mot mobbing, barns trivsel – voksens ansvar er ho-

vedtema.  

 

 

 

 

Nydelig sommerdag 

Lykke! 

Bake kaker 

Lykke! 
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S torslett barnehage 

Ansvarsområde 

Storslett Barnehage er en 2 avdelings barnehage, med 34 

plasser.  En 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling.   

Enhetsleder Kari Silvana Wara 

 

Personale og arbeidsmiljø 

Enhetsleder / styrer i 100% stilling, 2 førskolelærere/

Barnehagelærere  i 100% stilling som pedagogisk lede-

re, 2 fagarbeidere i 100% stilling som assistenter, 1 as-

sistent i 90% stilling og 2 assistenter i 50% stilling 

Begge Ped.lederene har hatt 10% permisjon fra sine 

100% stillinger.  Dette på bakgrunn av at de opplever 

det og jobbe i 100% stilling som krevende. Samme gjel-

der for en av fagarbeiderne i assistent stilling. 

Personalgruppa jobber kontinuerlig for å opprettholde et 

godt arbeidsmiljø.  Da med sosiale aktiviteter på friti-

den, og faglige og praktiske avklaringer/justeringer i 

forhold utøvelsen av jobben som personale i en barneha-

ge. For å imøtekomme kravene som stilles i Lov om 

barnehager og Rammeplan for barnehager, opplever vi 

et behov for mer tid avsatt til veiledning, planlegging og 

evaluering.  

Personalet skal ha ros personale som hver dag bestreber 

seg på og gi, barna - og sine medarbeidere en best mulig 

hverdag i barnehagen.  

Sykefravær 

Barnehagen har hatt fler langtidssykemeldinger også i 

2013. Årsaken til sykefraværet er i størst grad slitasje-

plager. Barnehagen har i løpet av de siste årene brukt 

ressurser på tilrettelegging. Styrer har vært sykemeldt 

helt  –og delvis store i 2013. En ped.leder er konstituert 

som styrer mens noen oppgaver er fordelt til administra-

sjonen.   

Økonomi 

Barnehagen har hatt et mindreforbruk på kr 128.029,-.  

Målsettinger 

Storslett barnehage skal ha et positivt fokus på; perso-

nalsamarbeidet, hver enkelt kollega, barna, foresatte og 

på det og jobbe i vår barnehage. Dette vil bidra til stolt-

het over å jobbe i Storslett Barnehage og i Nordreisa 

Kommune. 

For å imøtekomme foreldres og barnehageeiers krav til 

kvalitet er det et mål å øke personalets kompetanse i 

forhold til barnehageloven og til rammeplan for barne-

hagene.    

Bidra til å etablere et godt samarbeid mellom enhetene, 

administrasjonen og de folkevalgte for å styrke kompe-

tansen internt, for å kunne være med i attraktivitetskon-

kurransen når foreldre og foresatte velger barnehager for 

sine barn. 

Det stilles til dels store krav til dokumentasjon i det pedago-

giske arbeidet.  Barnehagen har ikke i dag de fysiske forutset-

ninger for tilrettelagte kontorarbeidsplasser til personalet. 

Ped.lederene må derfor utføre disse arbeidsoppgavene i hjem-

met.  

Årets virksomhet 

Barnehagen jobber fortsatt med bevissthet i forhold til 

barnehagen som læringsarena Jmf. kravet til barneha-

gens læringsmiljø i Rammeplan for barnehagene.   

Barnehagen jobber videre med sosial kompetanse i bar-

ne– og personalgruppen, et arbeid som det fortsatt er 

fokus på, og metoden som benyttes er ”Steg for Steg”.   

Barnehagen jobber med Språksprell, som er et pedago-

gisk opplegg i forhold til språklig bevissthet.   

Barnehagen er med i et interkommunalt prosjekt med 

tema vennskap og fellesskap i barnehagen. Prosjektet er 

finansiert fra Fylkesmannen. Hele personalet deltar i en 

kursrekke. Det var en kursdag i oktober og så kommer 

det kursdager i 2014.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Syke-

fravær 

13,9 13,1 15,9 17,3 21,1 16,6 

An-

svar 

Oppr 

Budsjett 

Rev 

budsjett 

RS 

2013 

RS 

2012 

242 2 758 000 2 758 700 2 630 671 2.593 150 
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S onjatun barnehage 

Ansvarsområde 

Sonjatun barnehage er en fire avdelings barnehage med 

60 plasser. Tre avdelinger er 0-6 år, mens en er 3-6 år. 

Barnehagen har en samisk-norsk avdeling som ble opp-

rettet høsten 2002 med støtte fra Sametinget. Her legges 

det vekt på samisk språk, kultur og identitet. Barnehagen 

har også en ”grystilling” for å tilby tidligåpning før 0730. 

 Enhetsleder/styrer: Heidi Hole 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Barnehagen har til sammen 13,45 årsverk; 1 styrer, 4 pe-

dagogiske ledere og 8,45 assistenter (0,45 % årsverk er 

stilling for å tilby tidligåpning). 2 av assistentene har fag-

brev som barne- og ungdomsarbeider. En tredje er påbe-

gynt utdanningen som barne- og ungdomsarbeider. 

Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb og at det er 

godt å være i barnehagen. Vi prøver å fokusere på mulig-

hetene, istedenfor problemene, da blant annet bygnings-

massen med fire atskilte hus byr på utfordringer.  

Sykefravær 

Det har i 2013 vært stor nedgang i sykefravær. Årsa-

ken til dette er at vi har hatt færre langtidssykemeld-

te. Gjennom deltagelse i prosjektet iBedrift har bar-

nehagen satt fokus på og fått mer kunnskap om at 

enkelte plager ikke er farlige å ha og vi kan fint gå 

på jobb , og barnehagen har laget noen punkter på 

hvilken tilrettelegging man kan ha i en tidsbegrenset 

periode. I tillegg er barnehagen IA bedrift og følger 

retningslinjer for tilrettelegging/oppfølging av syke-

meldte. Barnehagen vil fortsette å fokusere på nær-

vær i jobben.  

Økonomi 

 

 

 

 

Barnehagen har et mindreforbruk som resultat av blant 

annet at flere permisjoner uten lønn som gir innvirkninger 

på fastlønn samt innkjøpsstopp som ble innført i oktober.  

Målsettinger og resultater 

Barnehagen oppnådde fastsatt resultatmål på 32,4 % 

ift andel årsverk med førskolelærerutdanning første 

halvår av 2013. En pedagogisk leder med førskole-

lærerutdanning gikk i løpet av sommeren over i an-

nen stilling, og den ledige stillingen ble lyst ut i au-

gust. Fra oktober hadde vi ny pedagogisk leder på 

plass. Denne hadde ikke godkjent førskolelærerut-

danning og vi måtte derfor søke dispensasjon fra ut-

danningskravet. Barnehagen oppnådde derfor ikke 

fastsatt resultatmål for hele 2013. 

Prosentmessig arbeidsnærvær for 2013 var på 94,3 

%.  Dette er en forbedring fra 2012 med 8,7% . Vi 

har derfor et bedre resultat enn resultatmålet på 92%. 

Det ble ikke oppnådd resultatmålet på 100 % med 

årlige medarbeidersamtaler. Bakgrunnen er endret 

tidspunktet på årshjulet for gjennomføring.  

Barnehagen gjennomførte brukerundersøkelse i for-

eldregruppa våren 2012. Dette som en del av tjenes-

tekvaliteten, for å finne ut hvor fornøyd foreldrene 

var med informasjon vedrørende sitt barns trivsel 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sykefra-

vær 

11,1 16,3 18,1 11,5 14,4 5,7 

An-

svar 

Oppri 

budsj 

Rev  

budsj 

RS 

2013 

Rs 

2012 

245 5 138 199 5 249 421 5 043 838 5 015 169 

246 85717 85717 0 -6780 

Kosestund 

Sonjatun barnehage 

Side 442



 34 

og utvikling og muligheter barna har for allsidig lek 

og aktiviteter. Undersøkelsen viste at de fleste for-

eldrene i stor grad var fornøyd med dette. Resulta-

tene var imidlertid varierende og vi har tatt tak i de 

punktene der foreldrene ikke var like godt fornøyd 

med, for å forbedre disse.  

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i 

barnehagen, er et fastsatt mål for barnehagene. 

Barn som tilhører språklig/kulturell minoritet får et 

ekstra kriterium ved søknad på barnehageplass. 

Barnehagen har et barn fra Eritrea. 

I Sonjatun barnehage ønsker vi å gi barna innflytel-

se i hverdagen, være med å planlegge og evaluere 

innholdet i sin barnehagehverdag ut fra alder og 

modning. Barns mulighet til å være med å bestem-

me innholdet i barnehager, er nedfelt i barnehagens 

virksomhetsplan og årsplan  

Årets virksomhet 

Barnehagen har utarbeidet en ny virksomhetsplan 

gjeldende for Sonjatun barnehage 2013-2016. Sat-

singsområde for perioden er sosial kompetanse. 

Metoder som brukes er å se på voksenrollen, barns 

medvirkning, lek, læring og danning og omsorg. I 

tillegg har barnehagen kjøpt det metodiske oppleg-

get: ”Steg for steg”. 

Videre vil skal der være fokus på barns trivsel - 

voksnes ansvar i forhold til forebygging av mob-

bing, og hvordan skape gode relasjoner for venn-

skap og felleskap i barnehagen.  

Barnehagen er med i et interkommunalt prosjekt 

med midler fra Fylkesmannen for å ha kursdager ift 

temaet vennskap og fellesskap i barnehagen. Det 

var en kursdag i oktober hvor hele personalet var 

på Skjervøy og det skal være lik dag i februar. 

Sonjatun Barnehage 

Tema Universet 
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S ørkjosen barnehage 

Ansvarsområde 

Sørkjosen barnehage er en to avdelings barnehage med 

totalt 36 plasser. Begge avdelingene er for barn 0-6 år. 

Enhetsleder/styrer: Berit Kalseth 

 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Barnehagen har en grunnbemanning på 6,9 årsverk, for-

delt på 9 stillinger. 

Styrer/enhetsleder 100%, førskolelærerutdannet 

2 pedagogiske leder 100%, førskolelærerutdannet 

6 assistenter fordelt på 3,9 stillinger 

I tillegg har barnehagen stabile ansatte innenfor renholds- 

og vaktmestertjenesten. 

Barnehagen har hatt uendret assistentgruppe over mange 

år. Ved oppstart av nytt barnehageår i august, fikk barne-

hagen inn 3 nye førskolelærere: to i pedagogisk lederstil-

linger, og en førskolelærer i 60%-assistentstilling. Barne-

hagen har flere seniorer. Gjennomsnittsalderen i barneha-

gen er i dag 55 år. Eldste assistent er 68 år! 

Barnehagen arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljøet. Vi 

bruker ulike tilnærmingsmåter med vekt på fremsnakking 

og LØFT. Vi tilrettelegger for ansattes medvirkning ift 

egen arbeidssituasjon, driver veiledning, arbeider med 

sosial kompetanse og voksenrollen i barnehagen, har 

trivselssamtaler, arrangerer bålturer, julebord med mer. 

Nye ansatte har vært viktig for personalgruppa og barne-

hagen som helhet fordi det skaper bevegelse i miljøet og 

er utviklende Det oppleves svært positivt av barn, foreld-

re og ansatte. 

Sykefraværet har gått opp fra 2012 til 2013. Barnehagen 

har hatt flere langtidssykemeldinger i 2013. Sørkjosen 

barnehage er en IA-bedrift og følger retningslinjer for 

oppfølging av de som står i fare for å bli sykemeldt og de 

faktisk sykemeldte. Barnehagen følger også opplæring 

gjennom iBedrift.  

Økonomi 

Barnehagen har ett forholdsvis stort mindreforbruk ift 

fastsatt budsjettramme for 2013. Årsaker til dette er sy-

kelønnsrefusjoner, justeringer av pensjon, budsjettregule-

ring innenfor fastlønn og at barnehagen har forholdt seg 

strengt til innkjøpsstopp. 

 

 

 

 

Målsettinger 

Barnehagen har fra august 2013 hatt over 50% ansatte 

med førskolelærerutdanning. Barnehagen har derfor opp-

nådd fastsatt resultatmål på 32,4% ift andel årsverk med 

førskolelærerutdanning.  

Prosentmessig arbeidsnærvær for 2013 er 89,6%. Dette 

er 2,4% under fastsatt mål. Årsaker til dette er langtids-

sykemeldinger som forklares uti fra svangerskap og kro-

niker. 

Alle ansatte har hatt medarbeidersamtaler i 2013. Halve 

personalgruppa har i tillegg hatt trivselssamtaler. Dette 

samsvarer med fastsatt resultatmål på 100%. 

Barnehagen hadde en omfattende brukerundersøkelse 

blant foreldre i barnehagen i 2012. I etterkant gjorde vi 

noen justeringer i rutiner og drift av barnehagen. Våren 

2013 gjennomførte vi en ny, mindre brukerundersøkelse. 

Denne bygde på undersøkelsen fra 2012, og fokuserte på 

trygghet og trivsel til barnet, tema/innhold i barnehagen, 

og foreldres medvirkning. Ift fastsatt mål for barnehager, 

viser undersøkelsen stor foreldrefornøydhet, og økt for-

nøydhet hos foreldre fra 2012 til 2013. 

Barns medvirkning i barnehager er fastsatt ved lov. Års-

plan og virksomhetsplan for barnehagen sier hvordan 

Sørkjosen barnehage konkret skal ivareta dette. 

Andel barn i barnehagen med språklig- og kulturell mi-

noritet, er fastsatt mål for barnehager. Barnehagen har ett 

barn fra Nepal. 

I løpet av ett barnehageår skal barnehager nå gjennom 7 

fagområder. Rammeplan legger vekt på at dette skal skje 

gjennom allsidig lek og aktiviteter. Barnehagen jobber i 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sykefra-

vær 

12,6 10,0 26,2 7,3 6,1 10,3 

An-
svar 

Oppr 

Budsj 

Rev 

Budsj 

RS 

2013 

RS 

2012 

243 2 674 264 2 730 440 2 601 684 2 727 062 

Førskolegruppens prosjekt 

”Bruke kikkert i skogen” 

Side 444



 36 

Årets virksomhet 

Ny virksomhetsplan for barnehagen ble ferdigstilt i fe-

bruar 2013. 

Barnehagen har jobbet videre med satsingsområdene for 

barnehagen, som er sosial kompetanse og rommet som 

læringsarena. I arbeidet med sosial kompetanse bruker vi 

ett pedagogisk verktøy som heter Steg for Steg. Dette 

omhandler tre hovedområder: empati, problemløsning og 

mestring av sinne. Høsten 2013 startet vi med å arbeide 

med temaet direkte uti barnegruppene. Barnehagen føl-

ger fremdriftsplanen for temaet. Ekskursjonen ga inspira-

sjon og mange nye ideer.  

Utskiftinger i personalgruppa fra høsten 2013, har vært 

utviklende for Sørkjosen barnehage med større fagmiljø, 

da andel av ansatte med førskolelærerutdanning er økt 

for barnehageåret 13/14.  

Foreldresamarbeidet bygger på de brukerundersøkelsene  

i barnehagen, og deres ønske og krav på å medvirke. Det 

har vært stor suksess med sommerfest. Det ble også ar-

rangert mørketidsfest i november og til jul en julefrokost 

der foreldre var invitert.  

Kreative voksne har lagd ekstra spenning for de 
som vandrer i skogen.  

Noen oppdager dem, andre ikke….. 

 

 

 

I 2012 vant 
Sørkjosen 
barnehage 
kreativitets
-prisen i 
forming av 
snø– og is 
skulpturer. 
Konkur-
ransen ble 
arrangert i 
trekanten 
på Storslett 
i regi av 
Barnehage
dagen 
2012. 
Hovedarran
gør var 
Nordreisa 

Nordreisa kommune 

vil  

at frivillige lag og 

foreninger skal være 

en viktig ressurs i 

samfunnsutviklingen, 

og kommunen øns-

ker å støtte opp om 

dette.  
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L eirbukt barnehage 

Ansvarsområde. 

Leirbukt barnehage var en 5 avdelingsbarnehage fram til 

august 2013. Da ble de to midlertidige avdelingene flyt-

tet til Høgegga barnehage avdeling Lillebo. I dag er 

Leirbukt barnehage en barnehage med 54 plasser fordelt 

på 3 avdelinger/hus. Det er totalt 43 barn. 

Enhetsleder/ styrer er Kirsti Karlsen. 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Barnehagen har en grunnbemanning på 10 årsverk. 

Styrer/ enhetsleder med førskolelærerutdanning i 100%. 

3 pedagogiske leder med førskolelærerdanning i 100%. 

4 fagarbeidere i 100%. 

2 assistenter i 100%.’ 

Personalet gir utrykk for at de trives på jobb i barneha-

gen. Leirbukt barnehage gikk fra å være en 5 avdelings 

barnehage til en 3 avdelings barnehage i løpet av 2013. 

Dette har gjort til at avdelingene ligger nærmere hver-

andre og det ble lettere å se hverandre i hverdagen. 

Barnehagen har i 2013 hatt høyt sykefravær. Der har 

vært flere langtidssykemeldinger, men også en del kort-

tidssykemeldinger og egenmeldt fravær. Det jobbes kon-

tinuerlig med nærvær til jobben og vi har som mål å re-

dusere fraværet i 2014. 

 

 

 

Økonomi 

Leirbukt barnehage har hatt et mindreforbruk i fjor.  

Målsetninger 

I henhold til målekort for Barnehager har ikke barneha-

gen oppnådd alle mål. Det ble dessverre ikke gjennom-

ført medarbeidersamtale med alle i 2013. Men de er 

gjennomført første del av 2014. 

Det er ikke oppnådd ønsket resultat i forhold til arbeids-

nærvær. Men vi jobber med nærvær til jobben og hvor-

dan ansatte har det på jobb. Ett godt arbeidsmiljø er også 

med på å utvikle oss som barnehage og dermed skape 

stolthet over egen arbeidsplass. 

I forhold til tjenestekvalitet har barnehagen full dekning 

på antall årsverk med barnehagelærerutdanning.  

Barnehagen gjennomførte brukerundersøkelse i foreldre-

gruppa våren 2013. I forhold til fastsatt mål om fornøyd-

het med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og 

utvikling, viser undersøkelsen at foreldrene er svært godt 

fornøyd. 

Andel barn i barnehagen med språklig- og kulturell mi-

noritet, er ett fastsatt mål for barnehagen. Der har barne-

hagen hatt 5 barn med språklig og kulturell minoritets-

bakgrunn. 

Barnehagen har lagt til rette for allsidig lek og aktivite-

ter, og dette er et mål vi gjennom hele barnehageåret 

evaluerer. 

Barns medvirkning i barnehagen er fastsatt ved lov. 

Virksomhetsplanen til barnehagen sier hvordan vi kon-

kret skal ivareta dette.  

Årets virksomhet 

I 2013 har barnehagen hatt fagområdet kropp, bevegelse 

og helse som hovedfokusområde. Målsettingen er å gi 

barna en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mest-

ring. 

Det er også blitt satt større fokus på at barnehagen skal 

fremme trivsel og gode psykososiale forhold. En barne-

hage som arbeider for et godt psykososialt miljø, arbei-

der samtidig forebyggende mot krenkelser, diskrimine-

ring og mobbing.  

Dette arbeidet kom barnehagen godt i gang med høsten 

2013 da det var felles kursdag for alle de ansatte i barne-

hagen. Temaet for kursdagen var: ingen et av rekka går! 

– om vennskap og fellesskap i barnehagen.  Dette temaet 

vil bli fulgt opp i 2014, med kursdag og videre utvikling 

i barnehagen. 

 

Utfordringer framover 

Resurser for å drive kvalitet og utviklingsarbeid.  

Oppnå ønsket resultat i henhold til målekort, da med 

tanke på arbeidsnærvær. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- 6,2 11.5 6,9 7,0 12,9 

Ansvar Oppr 
budsj 

Rev 
budsj 

RS 
2013 

RS 
2012 

248 7 096 475 5 483 634 5 295 556, 6 473 410 
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F amiliesenteret 

Ansvarsområder 

Helsesøstertjenesten 

Barneverntjeneste – Kvænangen og Nordreisa 

Åpen Barnehage 

Rustjenesten 

 

Familiesenteret er en samordnet og samlokalisert virk-

somhet rettet mot barn, unge og deres familier. Rustje-

nesten arbeider også i forhold til voksne rusmisbrukere. 

Senteret er et lavterskeltilbud og en møteplass med lett 

tilgang til ulike tjenester. ”En dør inn”-prinsippet er ut-

gangspunkt for brukers møte med Familiesenteret. 

 

Personell 

1.0  enhetsleder Else P. Elvestad  

3.75  helsesøster 

6,6  barnevern (Nordreisa) 

0.8  faglig leder Åpen barnehage (ivaretar også 

modellkommuneforsøket) 

1,3  rustjeneste 

1,6  merkantil 

 

I barneverntjenesten fikk tilført 0,6 stilling i 2013 fra 

Fylkesmannen i Troms som har finansiert totalt 1,6 stil-

ling. I budsjettprosessen for 2013 ble to stillinger satt i 

vakanse. Etter søknad til Helsedirektoratet fikk vi delvis 

finansiert stillingen som faglig leder i Åpen Barnehage. 

Dette gjorde at vi kunne ha noe aktivitet i barnehagen. 

Trykket på helsesøstertjenesten har vært stort, og vans-

kelige prioriteringer måtte gjøres i samarbeid med kom-

muneoverlegen. Det har vært utfordrende for tjenesten 

og ikke kunne gjøre viktige oppgaver på forebyggende 

nivå, som f eks kontortid på skolene.  

 

Arbeidsmiljø 

Antall ansatte på Familiesenteret har økt jevnt og trutt 

siden vi flyttet inn i 2008. Det har ført til at stort sett alle 

må dele kontor. Dette går f eks ut over ivaretakelse av 

taushetsplikt, mulighet til å ta spontane samtaler/utvide 

samtaler, direkte eller pr telefon.  

Utfordring framover for Familiesenteret er mangel på 

plass. Familiesenteret har et positivt arbeidsmiljø med 

høyere arbeidsnærvær enn kommunen for øvrig. For tje-

nester med vakanser har året 2013 vært arbeidskrevende 

og strevsomt.  

 

Økonomi 

Familiesenteret har et merforbruk som skyldes at kom-

munens andel til krisesenter ble belastet på ansvaret uten 

budsjettering. Barnevern har et merforbruk godtgjøring 

fosterhjem på 1,4 mill men annen innsparing minsker 

overforbruket til kr 726.791. De andre ansvarene viser 

små mindreforbruk. 

 

Rustjenesten 

Ansvarsområde 

Arbeider etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette 

innebærer kartlegging, henvisninger, akutte og planlagte 

samtaler og hjemmebesøk. Individuell, helhetlig planleg-

ging, koordinering på tvers av kommunale og spesialist-

helsetjenesten, politi, fengselsvesen, KIF, LAR osv. 

Oppfølging/tvang i henhold til lovens kap 10, herunder 

mistanke om rus i svangerskap og/eller ved fare for bru-

kernes eget liv og helse. Forebyggende rusarbeid – for-

eldre/ungdom. 

Personalsituasjon 

Tjenesten har i 2013 hatt utskifting av begge ansatte. 

Vikar for fagleder startet opp i august, og konsulent i 

mai. Uten overlapping har det gått mye tid til å finne ut 

av/sette seg inn i oppgaver. Rustjenesten ble vedtatt flyt-

tet og samlokalisert til psykiatritjenesten fra 01.01.14. 

Årets virksomhet 

Direkte oppfølging av til enhver tid ca 30 personer med 

etablerte rusutfordringer. Oppfølging i habilitering/

rehabilitering, oppfølging av gravide på bakgrunn av 

melding fra barneverntjenesten, jordmor og lege. Videre 

oppfølging, rådgiving og veiledning av foreldre og ung-

dommer i rusforebyggende gruppe (sammen med helse-

søster og politi). Oppfølging av barnefamilier,  rusrela-

terte utfordringer i samarbeid med barnevern, helsesøster 

og lege. Det har vært mye aktivitet i forhold til Modell-

kommuneforsøket og kompetanseheving. Oppstart av 

ettervernsprosjekt ”Brukerstyrt kafé Elveland” i regi av 

Marborg/Rio. Rustjenesten har også hatt sosionomstu-

dent fra Høgskolen i Finnmark. 

 

  

Ansvar Oppr 
budsj 

Revi 

budsj 

RS  

2013 

RS  

2012 

Fam 
senter 

1.668 995 1.693 930 2.087 622 2.034 352 

Åpen 
bhg  

92068 92713 73226 271 667 

Barne-
vern 

8.144 456 8.568 055 9.294 846 9.060 727 

Helse-
stasasj 

1.660 372 1.688 359 1.664 449 1.972 593 

Edrusk 717 444 729 971 535 510 492 433 
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Åpen barnehage 

Ansvarsområde 

Møteplass for foreldre og barn i førskolealder som ikke 

går i ordinær barnehage. Barnehagen har et ansvar for å 

oppdage og handle overfor familier som benytter barne-

hagen. Barnehagen skal sette i verk tiltak samt være et 

tiltak initiert av andre tjenester. Legge til rette for barns 

utvikling på alle områder. Støtte og styrke foreldre, og 

når det er nødvendig og ønskelig, vise vei til andre tjenes-

ter. Delta i tverrfaglig arbeid på huset og i kommunen. 

Barnehagen er underlagt Lov om barnehager. 

Personalsituasjonen 

Driften har vært finansiert av Helsedirektoratet. Faglig 

leder i Åpen barnehage har også ivaretatt koordinatorrolle 

i Modellkommuneforsøket.  

Årets virksomhet 

Økt rekruttering av mødre/barn 0-6 år med innvandrer-

bakgrunn til barnehagen er en målsetting. Til tross for 

redusert aktivitet har vi på slutten av året sett en økning i 

bruk av åpen barnehage/babydag fra denne gruppen. Det-

te skyldes aktiv rekruttering gjennom helsesøstertjenesten 

og jordmortjenesten. 

Det tverrfaglige arbeidet har vært begrenset pga redusert 

helsesøstertjeneste som ikke har kunnet prioritere delta-

kelse i barnehagen. Barnehagen har likevel jobbet for å 

være en tiltaksarena som skulle ivareta behov for støtte-

samtaler, observasjon og veiledning. Barnehagen er en 

positiv arena for nettverksbygging, spesielt med tanke på 

nye innbyggere i kommunen.  

Det er et mål å videreutvikle samarbeid med flyktninge-

tjenesten.  

 

Barnevernet 

Tjenestens ansvar og formål er at alle barn skal ha gode 

oppvekstvilkår, og at de som har særlig behov for det, 

skal få rett hjelp til rett tid.  

Personalsituasjon og arbeidsmiljø. 

Tjenesten ble styrket med 60 % ressurs etter tildeling av 

statlige midler. En saksbehandler har vært konstituert 

som faglig leder gjennom hele året. Presisering i oppgave 

og ansvarsområde for funksjonen ble vedtatt i kommune-

styret i oktober  2013. Det har vært benyttet konsulent i 

svært få saker. Utført forholdsvis mye overtidsarbeid, 

som igjen har medført rett til avspasering og redusert tje-

nesteproduksjon og tilgjengelighet i kontortiden. 

Målsettinger og resultater 

Mål for 2013 har vært å overholde lovkrav og budsjett. 

Vedrørende lovkrav strever tjenesten stadig med å over-

holde dette på generelt grunnlag. Barnevernloven fordrer 

mange pliktoppgaver i alle faser av en sak. Eksempelvis 

er krav til regelmessig evaluering av tiltak presisert, og 

telles fra 2013 også statistisk. Dette innebærer samtidig 

endring av rutiner. Ikke à jour grunnet høyt press og tid-

vis mye fravær. Som ledd i å nå samme målsetting forsø-

ker vi intern organisering og struktur fra 2014. 

Det er gitt opplæring og innføring i økonomimodul i fag-

program for å gi innsikt, god oversikt og styring. Pga sys-

temfeil, og kapasitet, er ikke systemet og rutinene imple-

mentert. 

Årets virksomhet 

 

Oppfølging av plasseringer pr 31.12.12 var 14, mens det i 

2013 har dreid seg om 17 barn og unge. Tilsynsbarn i 

kommunen har i tillegg økt fra 6 i 2012 til 17 i 2013. Noe 

som viser en stor økning i antall barn som barnevernstje-

nesten har ansvar for å få oppnevnt tilsynsfører og rett 

antall besøk, der over halvparten gjelder barn plassert i 

fra andre kommuner. 

Barneverntjenesten har avvik på de fleste områder hva 

angår frister for undersøkelser, gyldige tiltaksplaner, eva-

luering av tiltak, ajourføre dokumentasjon etter 9 oppføl-

ging i fosterhjem og tilsynsbesøk i fosterhjem. 

Økning i antall barn plassert utenfor hjemmet stiller store 

krav til god oppfølging, mye reisevirksomhet, forberedel-

ser av og oppmøte i en rekke (gjentatte) rettslige behand-

linger. Denne typen saker må prioriteres, og krever ressur-

ser på bekostning av økt behov og krav til forebyggende 

arbeid. Barnevernstjenesten har i noen grad prioritert å 

delta i tverrfaglige fora, men ser nødvendigheten av å 

styrke forebyggende innsats. Dette gjelder særlig innen-

for direkte arbeid med flyktningfamilier, arbeid på rus-

området, samt helsefremmende arbeid med utsatt ung-

dom. Tjenesten har også jobbet mye med ulik grad og 

form for familievold. 

En andel av statlige kompetansehevingsmidler ble benyt-

tet til opplæring og sertifisering av 2 saksbehandlere in-

nenfor tiltaksmetoden ART.  Krav til dokumentasjon er 

langt fra imøtekommet, der har vi fortsatt etterslep.  

Tjenesten har siste halvår jobbet med system for og opp-

læring av internkontroll, herunder nedfelling/revidering 

av rutiner. 

Nordreisa 2009 2010 2011 2012 2013 

Meldinger 76 83 118 82 101 

Undersøkelser 65 79 112 70 76 

Hjelpetiltak 52 49 62 50 28 

Herav frivillig plassert 2 2 2 1 1 

Omsorgstiltak 3 3 7 13 13 

Akutt plasser (i løpet 
av året) 

1 4 4 9 5 
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Helsestasjon 

Ansvarsområde 

Oppfylle krav i veileder i kommunens helsefremmende 

og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetje-

nesten. 

Personalsituasjonen 

En helsesøsterstilling sto vakant, og en helsesøster var 

delvis sykemeldt i 2013. Det medførte harde priorite-

ringer av arbeidsoppgaver med vekt på lovpålagte oppga-

ver.  

Målsettinger og resultat 

Utføre hjemmebesøk hos nyfødte innen to uker. Denne 

målsettingen nås. Besøket foregår noen ganger i samar-

beid med jordmor. 

Rask respons når bruker etterspør tjenesten, senest dagen 

etter henvendelse. Dette har vi i mindre grad oppnådd i 

2013 enn i tidligere år. 

Målsetting om å innføre nytt kartleggingsverktøy EPDS 

er nådd. 

Årets virksomhet. 

I tillegg ble det satt 187 influensavaksiner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deler av skolehelsetjenesten ble ikke utført i samsvar 

med veileder og retningslinjer fra Helsetilsynet. Dette 

gjelder individuelle samtaler med 6. klasse. 6. og 10. 

klasse fikk undervisning i pubertet og seksuell helse. 

Høyde og vekt i kommunens 3. og 8. klasser samt helse-

veiledning til elever ble ikke utført. Kontortider på skole-

ne ble ikke gjennomført. Undervisning 4. klasse i er-

næring/helse ble ikke utørt eter veileder. 

Vaksinering i 2., 6., 7. og 10. klassetrinn ble utført etter 

veileder.  

Det er ikke gjennomført kontortider på skolene, inkludert 

videregående skole. Kun akuttsaker etter henvendelse fra 

skolene. Helsestasjon for ungdom er gjennomført, sam-

men med jordmor og lege. Ikke framkommet tall.  

Deltakelse i enkelte tverrfaglige team har vært prioritert. 

Tjenesten har ikke kunnet prioritere jobbe med forebyg-

gende overvekt, isolasjon/ensomhet flyktninger og bl 

annet enkelte deler av miljørettet helsevern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsestasjonen 2012 2013 

Gravide møtt til svangerskapskontroll 52 40  (218 konsul-
tasjoner) 

Ant førstegangs hjemmebesøk til ny-
fødte 

48 42 

Ant fullførte helseunders innen ut-
gang 8. leveuke 

48 42 (+42 med 
lege) 

Ant fullførte 2 -3 års kontr 61 59 

Ant fullførte 4-års kontr 44 45 (+44 med 
lege) 

Ant fullførte helseundersøkelser innen 
utg av 1. skoleår 

62 43 (+42 med 
lege) 

Ant konsult skolehelsetj 406   

Ant konsult helsest for ungdom 228   

Fysisk aktivitet blant unge… 

Kan forebygge for fremtidige livsstilsykdommer…  
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H else og omsorg 

Ansvarsområde 

Helse– og omsorg ble i løpet av 2012 og 2013 omorgani-

sert til en sektor med 8 virksomheter og en stabsfunksjon. 

Helse– og omsorgsleder er Bodil Mikkelsen.  

Tjenestene består videre av tre sykehjem med til sammen 

60 plasser, to omsorgsboliger med til 15 beboere og 6 

brukere avlastning, hvor de fleste har behov for 1:1 be-

manning, Psykiatritjenesten med 48 brukere og Hjemme-

tjenesten med 265 brukere.  

Fra desember 2013 har alle virksomhetslederstillingene 

og stabstillingene vært besatt. Flere enheter har store ut-

fordringer i forhold til å få nok tilkallingsvikarer og flere 

enheter mangler kvalifiserte ansatte. Vi har for lite syke-

pleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. De fleste en-

heter innen helse og omsorg er med i IBedrift. 

Helse og omsorg står ovenfor mange utfordringer de 

kommende år. Det er mange og omfattende oppgaver 

som skal gjøres. 

Kommunen har mange unge med funksjonsnedsettelser 

som etter hvert skal inn i egne boliger. Ofte har de også 

bruk for omfattende bistand fra tjenesten. 

Det bor mange eldre rundt om i kommunen og tjenestene 

har merket en gradvis pågang de siste årene. Det finnes 

ikke ledige sykehjemsplasser og det er få avlastnings/

kortidsplasser. Framtidsutsiktene er også en stadig eldre 

befolkning. 

I de kommende år vil flere av våre fast ansatte gå av med 

pensjon Tjenestene merker at tilgangen på kvalifiserte 

ikke er så god. Vi kjemper med andre kommuner om til-

gjengelig arbeidskraft og spørsmålet blir da hva kan vi 

tilby dem i form av lønn og kompetanseheving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunene pålegges stadig nye oppgaver uten at det er 

fullfinansiert fra staten. Her kan nevnes samhandlingsre-

formen som gir store utfordringer for kommunen. Vi har 

få plasser å legge utskrivningsklare pasienter som trenger 

korttidsopphold. Pasienter skrives ut med store kompli-

serte behandlingsforløp. 

 

Målsettinger 

Under punktene målsettinger nedenfor har avdelingene 

satt opp måltall i økonomiplanen 2012 - 2015. Måloppnå-

elsen tar utgangspunkt i bruker og medarbeiderundersø-

kelse som ble gjennomført på sykehjemmene og i hjem-

metjenesten senhøstes 2011, men som ikke ble offentlig-

gjort før 2012. Brukerundersøkelsen har en skala fra 1 til 

4, hvor 4 var det høyeste, mens medarbeiderundersøkel-

sen hadde en skala fra 1 til 6 med 6 som høyeste verdi. I 

forhold til medarbeiderundersøkelsen ble stolthet over 

egen arbeidsplass valgt sammen med årlige medarbeider-

samtaler og arbeidsnærvær. Medarbeiderundersøkelser 

vil bli utført i løpet av våren 2014.  

 

 

 

 

 

 

Nordreisa skal… 

 
skal være pådriver og job-be aktivt med forebyggen-de og helsefremmende aktiviteter for hele befolk-ningen   

Nøkkeltall helse og omsorg 2013  Nordreisa K Gr 3  Troms 
Landet      
- Oslo 

Netto driftsutg pr. innb i kr helsetj 2381 3767 2486 2159 

Netto driftsutg pr. innb i kr pleie- og omsorgtj 17407 21895 17251 15503 

Legeårsverk pr 10 000 innb 11,2 14,3 12,4 10,1 

Fysioterapiårsverk per 10 000 innb 8,2 11,2 9,8 8,9 

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinst 83,9 91,5 94,6 93,5 

Andel innbyggere 80 år og over beboere på institusjon 17,3 15,9 16,4 13,5 

Korr brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetj i kr 228606 213920 242492 221209 

Korr brutto driftsutg institusjon pr. kommunal plass 889000 1038170 .. 977750 
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Helse- og omsorg stabsfunksjo-

ner 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Administrasjonen for helse-og omsorg består av helse- og 

omsorgsleder, stabsleder, sekretær, økonomimedarbeider 

og 2 konsulenter. Den siste konsulentstillingen ble besatt 

sommeren 2013, men der er enda utfordringer med å 

komme à jour etter underbemanning fra 2012.   

Etter omorganiseringen er kjøkken, husøkonom, om-

sorgstilbud funksjonshemmede, kjøp av tjenester og AS-

VO vaskeritjenester en del av administrasjonens rapporte-

ring. Koordinator (50 %) for unge brukere med behov for 

koordinerte tjenester har vært tilknyttet staben siden opp-

start i august, men er fra 2014 underlagt fysikalsk avde-

ling. Koordinator 50 % for voksne står foreløpig vakant. 

Stabsleder helse– og omsorg er Tor-Martin Nilsen 

Målsettinger 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til arbeidsnærvær gjør administrasjonen bedre 

enn målsettingen.  

Øvrige målsettinger 

Innsendelse av arkivverdig materiale i 2014 jfr rapport 

etter befaring IKAT.  

Forbedring og heving av kvalitet i pasientinformasjon og 

dokumentasjon i pleietjenestene. 

IT opplæring og etablering av rutiner i fagsystemer og 

generell IKT. Også for hjemmehjelperne for dokumentere 

sitt arbeid i pasientjournalen.  

Forberedelse for innføring av Mobil Profil for å minske 

tidbruk for kjøring i hjemmetjenesten i 2014. Dette gjør 

at ansatte kan benytte mobilnettet til å innhente informa-

sjon og dokumentere sitt arbeid fortløpende. Innføringen 

vil kreve en stor omlegging i avdelingen. Det er mulig 

vurdere innføring av mobil Profil i samarbeid med nabo-

kommuner. 

Utbytting av gammelt og uhensiktsmessige datautstyr for 

å effektivisere arbeidstid.   

Årets virksomhet 

Det er gjennomført ABC opplæring også i 2013. Flere 

avdelinger deltar og det er deltagere fra Sonjatun syke-

hjem, omsorgsboligene og administrasjonen.  

Fra høsten ble det satt fokus på intern læring i Iplos, Pro-

fil og elektroniske meldinger.  

Det har vært gjennomført kurs i legemiddelhåndtering 

ved tilsynsfarmasøyt, for sykepleiere, vernepleiere, helse-

fagarbeidere og assistenter. 

Staben følger opp de andre virksomhetene når det gjelder 

økonomistyring, dokumentasjon og kvalitetssikring av 

vedtak og tjenester. Dette gjelder f eks UNN-tjenester, 

utgifter til jordmødre, Helfo, fylkeskommunen, mv. 

Nordreisa kommune mottar midler fra fylkesmannen for 

viderefordeling til personer som går på desentraliser høg-

skole-/lederutdanning gjennom ”Kompetanseløftet”. Be-

tingelsen for å motta stipend er at man forplikter seg til å 

jobbe i kommunen. For 2013 har 10 personer mottatt sti-

pend på til sammen 92.500. I tillegg er disse midlene 

brukt til intern opplæring, som f eks Eldreomsorgens 

ABC.  

Etteroppgjør etter sykehjemsopphold er en av de oppga-

vene som har måttet lide på grunn av lav bemanning, det-

te tar vi sikte på å forbedre i 2014. 

Gjennom Funnke prosjektet ble pasientinformasjon mel-

lom legetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten elektro-

nisk fra sommeren 2013. Tilsvarende ble pasientinforma-

sjon mellom sykehuset og helse- og omsorgstjenesten.  

Det har vært utfordringer når det gjelder innføringen, 

blant annet for å sikre at informasjonen blir behandlet på 

rett måte og av rette personer. Fakturering av utskriv-

ningsklare pasienter skjer når kommunen ikke kan ta imot 

pasientene eller når meldinger ikke blir håndtert riktig i 

vårt system. Kvaliteten på dette har blitt bedre i høst, men 

vi har fortsatt utfordringer på dette området.  

Innføringa av elektroniske meldinger har utvilsomt vært 

utfordrende for virksomhetene. Ansatte beskriver at de 

har problemer med å prioritere disse oppgavene. Nye sys-

temer tar lang tid å innføre, og at dokumentasjon, spesielt 

elektronisk, oppleves å komme i tillegg til andre oppga-

ver.  

Fortsatt gjenstår en del forbedringsmuligheter i det elekt-

roniske systemet, både  når det gjelder kvalitet og opplæ-

ring.  

  Mål Resultat 

Årlige med-
arbeidersam
taler 

100 
% 

Her er resultatet to delt, virksom-
hetsleder har hatt medarbeider-
samtale men staben har ikke hatt. 

Stolthet over 
egen ar-
beidsplass 

4 Det har ikke vært gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 2013 

Arbeidsnær-
vær 

92 % 94.5 % 

Alle innbyggere i Nordrei-

sa, uavhengig av alder, 

kjønn, bosted, inntekter og 

ressurser, skal sikres god 

tilgang på offentlige helse

– og sosialtjenester av god 

kvalitetet 
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Ressurskrevende tjenester 

Nordreisa kommune har mange personer under ordning-

en ressurskrevende tjenester. Det er lagt ned et stort ar-

beid i å dokumentere ressursinnsatsen.  

Refusjon fra staten forutsetter en netto helse- og om-

sorgsutgift for kommunen på minimum 1.010 million 

(innslagspunktet) til direkte klientkontakt pr bruker før 

tilskudd utmåles.  

For 2013 utgjorde ressursbruken for de 15 registrerte 

personene 43 millioner kroner og et tidsbruk på 108 648 

brutto timer.  

Kommunen får inntekter gjennom rammetilskudd og 

egenandeler, som tilsier en nettoutgift for kommunen på 

38,697 mill. Av dette dekker staten 18.838 mill, dvs ca 

49 %. 

Husøkonom 

Husøkonom har ansvar for arbeidstøy, utstyr til avde-

lingene, utleie av hybler og innkjøp til renhold innenfor 

helse. Det er et mål å ha oppdatert utstyr for å gjøre en 

hygienisk god jobb. Videre å ha tilstrekkelig antall til-

gjengelige hybler og mest mulig inntekt på utleie.  

Det har vært 97,5 % arbeidsnærvær i 2013. Arbeidet er 

variert og utfordrende da man er alene på jobb. 

Økonomi: Forbruk i 2013 er på 95 % av budsjettet. Nye 

avtaler innenfor papir/plast har medført besparingen. Det 

er fremdeles ikke nok penger i budsjettet til fornying av 

arbeidsklær og utstyr til avdelingene. 

Kjøkkenet Sonjatun 

Server alle sykehjemsavdelingene, avlastningen Guleng, 

avlastningen Lillebo, sykestua, hjemmeboende pasienter 

med vedtak om middag og inneliggende pasienter på 

Senter for psykisk helse. 

Personal og arbeidsmiljø 

Kjøkkenet har 4,0 årsverk fordelt på 5 ansatte med kjøk-

kenleder. Ferieavvikling er et problem med så få ansatte, 

men personalet trør til for å få ferien gjennomført. 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøkkenet har jevnlige personalmøter for å klare å be-

holde ett godt arbeidsmiljø.  

Målsetting 

Maten skal være ernæringsmessig riktig for forebygging 

underernæring hos beboerne. Det blir servert variert kost 

av de beste råvarene, bruker minst ferdiglaget. 

Årets virksomhet 

Kjøkkenet har i løpet av året servet avdelingene. Kostøre  

ble kr 26,65 u/mva. De pålagte innsparingene på f eks 

antall desserter ble gjennomført uten store problemer. 

Beboerne har fått mat etter behov, har også vært råd til 

litt ”kos”. Kantinen ble som en følge av innsparing lagt 

ned. Som en følge av dette leveres ikke mat til møter og 

kurs på Sonjatun. 

Utfordringer 

Kjøkkenet sliter med gammelt for lite utstyr og nedslitte 

lokaler.  

 

Miljøarbeidertjeneste omsorgstilbud funksjonshemmede 

Her hører også saksbehandling av støttekontakt. De fles-

te støttekontaktene er tilknyttet én eller noen få brukere, 

på oppdragsavtaler. Det samme gjelder de med avlast-

ning og omsorgslønn. 

På grunn av funksjonsnivået til en del brukere av tjenes-

ten og vårt klima er det behov for tilgjengelige lokaler på 

dagtid.  

 

 

  Mål Resultat 

Årlige med-
arbeidersam
taler 

100 
% 

0 

Stolthet over 
egen ar-
beidsplass 

4 Det har ikke vært gjen-
nomført medarbeiderun-
dersøkelse i 2013 

Arbeidsnær-
vær 

92 % 97,5 % 

 Brukere med 2011 2012 2013 

støttekontakt, gjennomsnitt 1.8 timer 32 32 30 

antall oppdragsavtaler     17 

med privat avlastning 6 8 8 

Omsorgslønn 21 24 20 

Ledsagerbevis 10 6 17 

TT kort 141 144 146 

parkeringskort (nye brukere i 2013) 45 10 20 

Nordreisa skal… 

 

Være pådriver og medvir-

ke til helsefremmende og 

forebyggende arbeid in-

nenfor hele tiltakskjeden.  
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Sonjatun sykehjem  
 

Ansvarsområde  

Sonjatun sykehjem er et 2-avdelings sykehjem med til 

sammen 26 beboere, hvor 1 rom er korttidsplass/

avlastningsplass. Sykehjemmet har 6 beboere på dobbelt-

rom, dvs 3 dobbeltrom. Vedtaket om dobbeltrom er mid-

lertidig og når ikke opp til standard krav i 2012. Ingen av 

avdelingene er forbeholdt beboere med spesielle diagno-

ser, men det er de mest pleietrengende som bor her. 

Gjennomsnitts alder på beboerne er 83.3 år. 

Legevaktsentralen og trygghetsalarmen er plassert på 

sykehjemmet.  

Personalsituasjon og arbeidsmiljø  

Sonjatun sykehjem har 22,55 årsverk fordelt på 49 ansat-

te. Arbeidsstokken består av sykepleiere, hjelpepleiere/

omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere og assistenter som 

arbeider der.  

Virksomhetsleder Heli Mikkola Gården startet opp 1. 

september 2013 med 100 % administrasjonstid.  

Tilsynslege er Maciej Jacewicz med 5 timer pr uke.  

Økonomi 

 

 

 

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 1.243.714, det er 

flere årsaker til dette: overtid som følge av mangel på 

kvalifiserte sykepleievikarer og ekstrahjelp for ressurs-

krevende tjenester. 

Målsettinger og resultater 

Sonjatun sykehjem ønsker å gjøre den daglige tilværelsen 

så meningsfull, trygg og verdig som mulig og at det blir 

tatt hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og 

åndelige behov.  

Målet er at hver enkelte beboer blir sett under et helhetlig 

menneskesyn, Selv om livet har endret seg under syk-

dom, ønsker sykehjemmet å ta vare på den person de var 

før de kom hit. Dette gjøres best gjennom et godt og til-

litsfullt samarbeid mellom ansatte og pårørende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 

2013. Årsaken til det er at sykehjemmet ikke har hatt sta-

bil ledelse på lang til. Arbeidsnærvær er etter målsetting-

ene ikke nådd. Det har vært en del langtidsfravær og det 

er fokus på oppfølging av sykefravær. I forhold til stolt-

het over egen arbeidsplass viser resultatet at vi ligger tett 

under målsettingen. Ut fra resultatet er det klart at vi kan 

øke egne målsettinger.  

 

Årets virksomhet 

Sykehjemmet har kontinuerlig fokus på å bedre arbeidet 

mot pårørende. Det er bla satt opp kontakttavler på alle 

rom for å bedre informasjonen, for eksempel hvem som 

er primærpleier osv.  

Prosjektet ”Aktiv sykehjem” er forankret og videreført 

med mange flotte aktiviteter, som for eksempel: Hagela-

get planter i samarbeid med pårørende, beboere og ansat-

te. Kirkeforeningen har holdt foredrag, kulturelle innslag 

fra seniordanserne m/dans, Storslett skole m/ sang og 

Straumfjordnes skole m/juleandakt. Pizza kvelder.  

Busstur med 8 -10 beboere til Reisadalen. Fast uke trim. 

Bedring av fysioterapi i avdelingen og tradisjonell vår- 

og høstfest.  

Sykehjemmet er et nasjonalt ressurssenter i forhold til 

Huntington. 

Siden høsten 2013 har sykehjemmet vært med i et pro-

sjekt som går på tverrfaglig legemiddelgjennomgang i 

sykehjem. Hvert sykehjem må gjøre minimum 10 lege-

middelgjennomganger med støtte av farmasøyt. I oktober 

startet et prosjekt med engangsvaskekluter i samarbeid 

med NorEngros. Målet er å se om man kan bruke eng-

angs vaskekluter i stedet for vanlige og hvilke økonomis-

ke konsekvenser det har. Prosjektet er ferdig i 2014. 

Sykehjemmet fikk 10 avvik fra Arbeidstilsynet i 2013. 

Avvikene gikk på å avklare ansvarsforhold mellom inn-

leier og utleier.  
  Målset-

ting 
Resul-
tat 

Stolthet over 
egen arbeids-
plass 

4 3.9 

Arbeidsnærvær 92 % 83.6 % 

Årlige medar-
beidersamtaler 

100 % 0 

Brukerundersøkelse pårørende og bru-
kere 2012 

Mål-
setting 

Resultat 

Fornøyd med den medisinske behand-
lingen 

3.4 3.5 

Mulighet å gjøre dagliglivets gjøremål 2.8 3.8 

Mulighet å komme ut få andre opplevel-
ser/turer 

2.5 2.9 

Respektfull behandling 3.6 3.8 

Trivsel 3.4 3.7 

Brukermedvirkning 3.0 4.0 

Oppri 
budsjett 

Rev 
budsjett 

RS 
2013 

RS 
2012 

10 167 446 10 524 425 11 768 139 11 486 276 

Nordreisa skal… 
Gi brukerne rett tjeneste på rett nivå og sikre god flyt i tjenestetilbudet. 
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Når det gjelder avvik, må det drøftes bruk av innleid ar-

beidskraft og kravet om likebehandling. Bedriftshelsetje-

nesten – plan for bistand. Verneombud tatt med på råd 

mye HMS- arbeid både medvirkning, kartlegging ROS 

vurdering, tiltak og plan samt avviksrutine. Videre gikk 

det på informasjon og opplæring til ansatte og arbeidstid 

– samarbeid om arbeidstidsordninger. 

 Man har klart å lukke noen av avvikene og arbeidet med 

å lukke resten vil pågå våren 2014. 

Siden legevakttelefonen og trygghetsalarmen er plassert 

på sykehjemmet, har ansatte i perioder har det hektisk og 

opplever en stressende arbeidsdag. 

 

Sonjatun Omsorgssenter 
 

Ansvarsområde 

Sonjatun omsorgssenter er et sykehjem med to avdeling-

er som er spesielt tilrettelagt for personer med demens. 

Sykehjemmet har 16 plasser, hvorav en plass er for av-

lastning-/korttids-/vurderingsopphold. 

Gjennomsnitts alder på beboerne er 82.88 år. 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Sonjatun Omsorgssenter har i 2013 hatt nedskjæring i 

budsjettet med en 40 % stilling. Dette har fått konsekven-

ser for det kommunale demensteamet som ble nedlagt. 

Årsverket utgjør 17.62 % fordelt på 29 ansatte. Omsorgs-

senteret har ønsketurnus. 

For tiden går virksomhetsleder Anita Jensen, i 75 % ad-

ministrasjon og 25 % pleie, etter eget ønske. Tilsynslege 

er Remiquiz Paul, med 4 timer tilsyn pr. uke. 

Det har vært jobbet aktivt for å redusere sykefraværet og 

opprettholde et godt arbeidsmiljø. Nedbemanningen har 

ført til større arbeidspress på de ansatte og mindre aktivi-

teter for beboerne. Sonjatun Omsorgssenter har vært med 

i IBedrift Nordreisa som fremmer jobbnærvær. 

Høsten 2013 hadde sykehjemmet en fagdag hvor alle 

ansatte hadde undervisning for hverandre i emnene i 

kompetanseplanen.  

I 2013 er det skrevet 9 avviksmeldinger som går på fy-

sisk vold mot personalet. Dette er underrapportering i 

forhold til at Sonjatun Omsorgssenter er et sykehjem for 

personer med demens, hvor utagerende atferd ofte er en 

følge av demenssykdommen.  

 

Økonomi  

 

 

 

 

 

Målsettinger og resultater 

Sonjatun Omsorgssenter ønsker å gjøre den daglige til-

værelsen så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig, 

og at det blir tatt hensyn til den enkelte fysiske, psykiske, 

sosiale og åndelige behov.  

Den enkelte beboer skal få anledning til å opprettholde 

kontakten med det livet de levde før sykdommen. Dette 

gjøres best ved et godt og tillitsfullt samarbeid mellom 

ansatte og pårørende. 

Sykehjemmet skal tilstrebe å gi avlastning-/utredning til 

hjemmeboende i Nordreisa kommune, og fungere som en 

kompetansebase i kommunehelsetjenesten når det gjelder 

demens. 

De ansatte på Sonjatun Omsorgssenter skal til enhver tid 

tilstrebe å være faglig oppdatert i forhold til demens. Per-

sonalet må være motivert og interessert i å jobbe med 

personer med demens. 

Ansatte skal tilstrebe å skape et godt arbeidsmiljø hvor 

der er respekt og tillit til hverandre.  

 

 

 

 

 

I forhold til målsettingene kommer tjenesten godt ut, der 

er stort arbeidsnærvær og ansatte har stolthet over egen 

arbeidsplass. Har ikke gjennomført medarbeidersamtale 

med alle ansatte, dette vil prioriteres i 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det må kontinuerlig arbeides for å holde fokus på mål-

oppnåelse. I løpet av 2013 ble det etablert faste pårørende 

samtaler med mål om blant annet å bli bedre i bruker-

medvirkning.  

 

Årets virksomhet 

Tidligere prosjekt som ”Det gror i nord” og ”Sanse-

aktiviteter året rundt” ble ikke gjennomført i 2013 på 

grunn av nedbemanning. 

Høsten 2013 ble Sonjatun Omsorgssenter med i ”Prosjekt 

stimuli, Tromsø modellen”. Dette er kompetanseprogram 

i regi av Utviklingssenteret for sykehjem i Troms.  

  Målset-
ning 

Resultat 

Årligmedarbeidersamtale 100 % 40 % 

Stolthet over egen ar-
beidsplass 

4,7 5,5 

Arbeidsnærvær 92 % 95.3 

Oppri Rev RS RS 

8 570 662 8 842 048 8 409 435 8537335 

  Mål-
setting 

Resultat 

Fornøyd med den medi-
sinske behandlingen 

3.4 3.8 

Mulighet å gjøre dagligli-
vets gjøremål 

2.8 3.2 

Mulighet å komme ut få 
andre opplevelser/turer 

2.5 2.9 

Respektfull behandling 3.6 3.8 

Trivsel 3.4 3.8 

Brukermedvirkning 3.0 2.8 
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Prosjektet har som målsetning å utvikle verktøy som sti-

mulerer til fysisk og psykisk aktivitet for demente perso-

ner i institusjon, samt opplæring av ansatte til bruk av 

disse metodene i den daglige drift. 

I 2013 har det vært jobbet mye med at Sonjatun Omsorgs-

senter skulle få bedre og stabile datalinjer.  Dette har ført 

til at dokumentasjon i pasientjournal har tilfredsstilt lov-

pålagte krav. Det har vært jobbet aktivt for å forbedre 

dokumentasjonen og for å lukke avvik etter tilsynet i sep-

tember 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonjatun Bo- og kultursenter 
 

Ansvarsområde 

Sonjatun Bo- og kultursenter er et sykehjem med to avde-

linger med 16 beboere. Vi har imidlertid 17 beboere, samt 

1 avlastnings/korttidsplass. Dette skyldes et midlertidig 

vedtak på to dobbeltrom, fra desember 2008.  

Gjennomsnitts alder på beboerne er 88 år. 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø. 

Årsverk utgjør 18.5 % fordelt på 30 ansatte. For tiden går 

virksomhetsleder Anja Båtnes i 75 % administrasjon og 

25 % pleie etter eget ønske. Det ble i 2013 nedskjæring i 

budsjettet med en 40 % stilling 

Tilsynslege er Remiquiz Paul, med 4 timer tilsyn per uke.  

Det gjennomføres jevnlige personalmøter hver 6. uke på 

Bo og kultur. Det samme gjelder for sykepleiermøtene.  

Nedbemanningen har ført til større arbeidspress på de 

ansatte og noe mindre aktiviteter for beboerne.  Sonjatun 

Bo- og kultursenter er med i IBedrift Nordreisa som frem-

mer jobbnærvær.  

 

Økonomi 

 

 

 

Målsettinger og resultater 

Undersøkelsen viser at Bo– og kultur skårer godt på stolt-

het over egen arbeidsplass, der er et godt arbeidsmiljø og 

i forhold til arbeidsnærvær ligger virksomheten over det 

kommunale målet. Det arbeides aktivt for å redusere sy-

kefraværet og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Når det 

gjelder sykefravær, så har det gått i riktig retning i 2013. 

Som en følge av stor reduksjon i sykefraværet ble vi no-

minert til IA-prisen 2013. Vi gikk videre og ble invitert til 

Rådhuset i Tromsø sammen med 4 andre finalister. Vi 

vant ikke, men var godt fornøyde med å bli tatt i betrakt-

ning, samt å få blomster. 

Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler på 

Bo og kultur i 2013. Dette arbeidet vil bli prioritert i 

2014. 

 

 

 

 

 

Resultatet av undersøkelsen viser at det er 2 områder vi 

kommer dårligere ut på enn målsettingen vi hadde. Dette 

har vi arbeidet aktivt med slik at neste undersøkelse vil 

forhåpentligvis vise et bedre resultat. 

Andre målsettinger : 

Å jobbe for å holde sykefraværet på det lave nivået syke-

hjemmet har  

At dokumentasjon skal oppfylle krav i regelverk 

At Kompetanseplanen skal gjennomgås årlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets virksomhet 

Personalet gjør sitt beste for at hverdagen skal bli så me-

ningsfull som mulig for beboerne. Der er faste bingoda-

ger, gudstjenester hver måned, hatteparty med pizza, på-

rørendekvelder to ganger pr. år. Videre er Bo– og kultur 

med på den Kulturelle spaserstokken. Her får sykehjem-

met tilbud om konserter utenfra. I tillegg er der flere loka-

le grupper som stiller opp på fritiden og synger og spiller 

på sykehjemmet. 

I 2013 har sykehjemmet hatt stor etterspørsel etter praks- 

Oppr 
budsjett 

Rev 
budsjett 

RS 
2013 

RS 
2012 

8 927 195 9 196 245 8 091 193 8 759 887 

  Mål-
setting 

Resultat 

Stolthet over egen arbeidsplass 4 4.9 

Arbeidsnærvær 92 % 92.7 % 

Årlige medarbeidersamtaler 100 % 0 

Gode diskusjoner rundt spisebordet  

Sonjatun Omsorgssenter 

  Mål-
setting 

Resultat 

Fornøyd med den medisinske be-
handlingen 

3.4 3.8 

Mulighet å gjøre dagliglivets gjøre-
mål 

2.8 1.2 

Mulighet å komme ut få andre opp-
levelser/turer 

2.5 1.6 

Respektfull behandling 3.6 3.4 

Trivsel 3.4 3.6 

Brukermedvirkning 3.0 3.1 
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plasser. Det er både sykepleierstudenter, helsefagarbei-

dere og elever fra Nord-Troms videregående skole, samt 

lærlinger. Sykehjemmet ser på dette som ett ledd i re-

krutteringsjobben som vi holder på med hele tiden. 

Året 2013 har vært et nyttig år for oss med tanke på å bli 

bedre på dokumentasjon i pasientjournal. Her er det lagt 

ned et stort arbeid som vi fortsetter med i 2014. 

I 2013 har det vært jobbet mye med at Sonjatun Bo- og 

kultursenter skulle få bedre og stabile datalinjer.  Nå er 

vi i mål der og har fått et stabilt nettverk. Dette har ført 

til at dokumentasjon i pasientjournal tilfredsstiller de 

lovpålagte krav. Det har vært jobbet aktivt for å forbedre 

dokumentasjonen og for å lukke avvik etter tilsynet i 

september 2012. 

I 2013 er det skrevet 8 avviksmeldinger som går på per-

sonal og beboer. 

Det er innrapportert 28 medisinske avvik i 2013. Dette er 

nedgang fra i fjor. Avvik tas alvorlig og vi jobber hele 

tiden med å forbedre oss.  

 

Hjemmetjenesten  
Hjemmetjenesten består av 2 soner, Storslett og Distrikt. 

Virksomhetsleder går i 100 % administrativ stilling. 

Bistand fra hjemmetjenesten er hjemlet i Folkehelselo-

ven og Helse- og omsorgstjenesteloven. 

Ansvarsområde  

Tjenesten omfatter praktisk bistand og hjemmesykepleie/

kreftsykepleie. Under praktisk bistand kommer hjemme-

hjelp og opplæring/hjelp til å klare dagliglivets gjøremål. 

Hjemmehjelpen gir hjelp til husvask og annen praktisk 

bistand Hjemmesykepleie gir hjelp til personlig hygiene, 

ernæring, medisiner og annen medisinsk hjelp.  

Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke og mennesker 

med ulike funksjonsnedsettelser. 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Enheten har til sammen 27,76 årsverk fordelt på 32 an-

satte. Virksomhetsleder er Haldis Olsen som jobber 

100% administrativ tid. I enheten er det sykepleiere, 

kreftsykepleier, hjelpepleier/omsorgsarbeider/

helsefagarbeider og hjemmehjelpere  

Gjennomsnittsalderen til ansatte i tjenesten er ca 45 år. 

Gjennomsnittlig har virksomheten en bemanning av høg-

skolepersonell på 35 %. Dette er under den nasjonale 

anbefalte standarden på minimum 40 %. Dette bør tje-

nesten satse på å øke, da det blir flere oppgaver som kre-

ver høgskolekompetanse.  

Hjemmetjenesten har slitt med å få vikarer til vakanser, 

sykefravær og lignende. Det har vært vanskelig å få tak i 

eksterne vikarer. Det er brukt en del overtid som har slitt 

på den faste arbeidsstokken.  

På grunn av stor geografisk kommune bruker tjenesten 

ca. 3 stillinger bare i kjøring. 

Tjenesten er med i IBedrift Nordreisa som fremmer 

jobbnærvær.  

 

Økonomi 

Virksomheten har til sammen et merforbruk på 125.324,-  

men i forhold til 2012 har tjenesten effektivisert med 

30.000,-. Merforbruket i 2013 skyldes hovedsakelig 

drivstoff til bilene og medisinske forbruksvarer.  

Målsettinger og resultater 

Virksomheten har følgende målsettinger:  

De som trenger bistand skal få det på laveste effektive 

omsorgsnivå og på en slik måte at flest mulig kan bo 

hjemme lengst mulig.  

Resultat:  

Målsetningen oppfylles til en viss grad. Tjenesten har 

ikke hatt mulighet å la alle de ønske bo hjemme lengst 

mulig på grunn av avstander og ressurser. Trenden er at 

de som bor hjemme blir mer pleietrengende. Tjenesten 

gir individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra omsorgs-

behov til den enkelte. Tjenesten ytes til de av kommu-

nens innbyggere som har et behov for bistand uansett 

alder og bosted. 

 

Ansvar Oppri 
 budsjett 

Rev 
budsjett 

RS 
2013 

RS 
2012 

Hj syke-
pleie 

13 088 409 13 264 002 13 755 896 13 876 670 

Hj hjelp 3 380 162 3 432 904 3 066 334 2 976 754 

Gode relasjoner 

  Målsetning Resultat 

Årlig medarbeidersamtale 100% 0 

Stolthet over egen arbeidsplass   
4 

  
4.4 

Arbeidsnærvær 92 % 91.9 % i hjem-
mesykepleien 

91.7 % i hjem-
mehjelpstjene
sten 
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Tjenesten kommer godt ut på stolthet over egen arbeids-

plass. Arbeidsnærvær ligger tett opp til målsettingen. 

Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 

2013, dette vil bli prioritert i 2014. Det har vært jevnli-

ge personalmøter og personalet har hatt tilbud om ulike 

kurs som har vært aktuelle i forhold til tjenesten. Det 

har vært oppfølgingssamtaler med 9 ansatte som har 

vært langtidssykemeldt i løpet av 2013. Videre har hyp-

pig korttidssykemeldte vært fulgt opp. 

I undersøkelsen kommer tjenesten relativt godt ut. Det 

må arbeides mer med hjelp til å dekke grunnleggende 

behov, respektfull behandling og brukermedvirkning. 

 

Årets virksomhet  

Brukere i sonene Storslett og Distrikt var tidligere i ho-

vedsak eldre. Situasjonen i dag er en større spredning i 

aldersgruppene, men det er enda ca. 60 % av brukerne 

som er over 80 år. Det er stor variasjon i den hjelpen 

brukerne har behov for, enkelte har bare behov for hjelp 

en kort periode, mens andre vil ha behov for hjelp så 

lenge de bor hjemme. Tjenesten har også alvorlig syke 

som ønsker å bo hjemme lengst mulig. På grunn av 

knappe ressurser er det vanskelig å gi lindrende behand-

ling i hjemmene, men med et godt samarbeid med pårø-

rende kan man imøtekomme ønsket i størst mulig grad.  

Også i 2013 er det brukt store sykepleierressurser på 

sårskift på enkeltbrukere og på ”sommerbrukere”. Nytt 

for 2013 er at tjenesten må holde alt av bandasje og sår-

stell utstyr for pasienter vi foretar sårskift på.  

Antallet i gruppen eldre med demens holder seg stabil, 

men hjelpebehovet øker. Utfordringen er å gi tilstrekke-

lig og riktig hjelp, da mange av dem ikke selv ser sine 

hjelpebehov. Tjenesten har som tidligere år hatt perso-

nale som jobber i demensteam frem til i mars da dette 

tilbudet ble lagt ned som følge av innsparingstiltak. Det-

te har ført til at pårørende til demente har hatt større 

vansker med å få god og riktig informasjon og veiled-

ning i forhold til den syke. Videre har utredningen som 

har vært utført i hjemmene opphørt og dette har ført til 

at en større del av utredningen av denne gruppen har 

måttet foregå hos den enkeltes fastlege. 

Tjenesten klarer ikke å dekke brukernes sosiale behov. 

Et dagsentertilbud til eldre hjemmeboende ville vært et 

godt tilbud til mange av kommunens eldre som i dag er 

isolerte i sine hjem. Ved hjelp av prosjektmidler og bi-

stand fra frivillige organisasjoner ble det opprettet dag-

senter for demente som hadde oppstart høsten 2012. 

Dette prosjektet ble videreført i hele 2013. Tilbudet gis 

hver tirsdag. Det er tilsatt prosjektleder i 30 % stilling.  

Tjenesten merker også en økt arbeidsmengde i forhold 

til tidlig utskriving av pasienter fra UNN. Utsiktene 

framover tilsier en gradvis økning av brukere i årene 

som kommer, jamfør samhandlingsreformen. Det etter-

spørres mer avansert hjelp enn tidligere, nevner særskilt 

bistand til personer som trenger hjelp til intravenøse 

infusjoner hjemme.  

Tjenesten er behjelpelig i forhold til tilsyn på natt til 

brukere som i utgangspunktet tilhører andre enheter.  

I gjennom kreftsykepleier gir tjenesten tilbud om støtte-

samtaler, enkelte cellegiftkurer som har vært gitt over år 

og mulighet for lindrende behandling i hjemmet under 

forutsetning av at familie kan stille opp. Det gis ikke 

tilbud om terminalpleie hjemme om ikke familien bi-

drar.   

Det er en utfordring å bruke dataverktøy til lovpålagt 

dokumentasjon da det i perioder har vært en del nedetid 

på datanettverket. Tjenesten jobber for å få en helhetlig 

dokumentasjon men er ikke kommet i mål med dette. 

Store deler av 2013 har vi hatt elektronisk meldingsut-

veksling mellom PLO og legekontoret og fra før som-

meren også mot helseforetaket. Dette er en oppgave 

som har krevd en del opplæring, men som en ser klart 

har sine fordeler i forhold til mindre telefoner mellom 

de ulike aktørene.  

Av andre arbeidsredskap tjenesten er helt avhengige av 

i hverdagen er  bilparken. Det er blitt leaset noen nye 

biler som er større og mer trafikksikre, og utskiftningen 

av bilene fortsetter også første halvdel av 2014. Trafikk-

sikre biler er særdeles viktig for tjenesten som gir hjelp 

uansett vær og føreforhold.  

Det brukes mye tid daglig i vinterhalvåret til å koste og 

skrape is av bilene. Noe av denne tiden kunne vært 

brukt hos brukerne dersom bilene hadde stått i en gara-

sje eller carport. 

  Mål-
setting 

Resul-
tat 

Informasjon om hvilken hjelp de får 3 3.2 

Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig 
over telefon 

3.5 3.6 

Hjelp til å dekke grunnleggende behov 3.5 3.3 

Respektfull behandling 3.4 3.3 

Brukermedvirkning 3.1 3 
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Avvik i hjemmesykepleien 

Avvik er brudd på lovverk, jmf vedtak 

 

 

 

 

 

For år 2011 gjaldt det også avvik i psykiatrien 

Avvik hjemmehjelp       

 

 

 

 

 

 

Aktivitet i løpet av året 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiatritjenesten 
 

Ansvarsområde 

Psykiatri tjenesten er delt inn i en ute tjeneste og ett bo-

fellesskap.  Utetjenesten gir oppfølging fra mandag til og 

med fredag på dagtid til personer som bor i egen bolig, 

leier kommunalt eller privat. Bofellesskapet Fosseng gir 

tilbud om oppfølging 24 timer i vanlig turnus tjeneste.  

Brukere av tjenesten har enten psykiatri diagnose eller 

blanding av psykiatri og rus. Personalsituasjon og ar-

beidsmiljø  

Virksomheten har 13,8 årsverk, fordelt på 20 ansatte. 

Virksomhetsleder er Mette Storsveen. Det er psykiatris-

ke sykepleiere, sykepleierne, hjelpepleiere, omsorgsar-

beidere, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere 

og assistenter ansatt. 

Det har vært jevnlige personalmøter og ansatte har også 

hatt veiledning og undervisning i forhold til problemstil-

linger knyttet til arbeidet.  

Tjenesten er med i IBedrift Nordreisa som fremmer 

jobbnærvær.  

 

Økonomi 

 

Merforbruk skyldes bl.a. utgifter til ekstrahjelp pga økte 

ressursbehov for en bruker i en periode.  

 

Målsettinger og resultater 

Hovedperspektivet i psykiatritjenesten er mestring, og få 

de personene som sliter med psykisk lidelse til å utfordre 

seg selv til å klare dagliglivet sitt.  

Men også brukerperspektiv med brukermedvirkning og 

pårørende påvirkning.  

Ellers er et av målene for tjenesten at så mange som mu-

lig skal ha eller få tilbud om individuellplan.  

Som resultatet viser så har det vært stort fravær som 

skyldes sykdom i virksomheten, dette gjelder spesielt 

utetjenesten som har hatt mye langtidsfravær.  

 

Årets virksomhet  

Virksomheten gir oppfølging i form av; samtale, sosial-

trening, fysisk aktivitet, hjelp til å finne hensiktsmessig 

jobb, kurs/ skoletilbud, hjelp til administrasjon av medi-

siner og er ledsager i forbindelse med legebesøk, syke-

husinnleggelse o.l. Tjenesten regner med en gradvis øk-

ning av brukere i framtiden da psykiske lidelser er øken-

de i befolkningen (fortrinnsvis depresjoner, angst, rus). 

Samhandlingsreformen har medført økt behov for opp-

følging.  

I 2013 ble stillingen som driver Møteplassen nedlagt, 

som følge av kutt i tjenesten. Tilbudet er tilbakeført ved 

at personalet ved Fosseng, med hjelp fra brukere, driver 

Møteplassen.  

Rustjenesten i Nordreisa, har også drevet rusfri - kafé, 

noen dager i uka.  

År Ikke mulig  
skaffe vikar 
  

Ar-
beids-
press 

Hellig-
dager 

Andre 
årsaker 

Sum 

2011 109 18 132 136 395 

2012 11 31 189 114 345 

2013 0 28 115 139 282 

År Ikke mulig 
skaffe vikar 
  

Bruker 
ikke 
hjemme 

Hellig-
dager 

Andre 
årsaker 

Sum 

2011 109 59 42 3 213 

2012 142 79 78 4 303 

2013 82 50 78 1 211 

Ant brukere med  2011 2012 2013 

Trygghetsalarm 73 74 78 

Matombringing 63 63 68 

Hjemmehjelp 144 138 142 

Hjemmesykepleie 170 143 122 

Ansvar Oppri 
 budsjett 

Rev 
budsjett 

RS 
2013 

RS 
2012 

 321 2 260 477  2 297 212  1 548 431  2 473 990  

 323 5 132 942  5 207 034  5 859 181  5 927 209  

  Målset-
ning 

Resultat 

Årligmedarbeidersamtale 100 % 100 % 

Stolthet over egen arbeidsplass  4  4 

Arbeidsnærvær 92 % 79.5 % 

  Målsetting Resultat 

Andelen med individuell plan 30 % 30 % 

Andelen som når avklarte mål 60 % 60 % 

Fravær avvik medisinering 80 % 80 % 
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Guleng bofellesskap og avlast-

ning 
 

Ansvarsområder  

Tjenesten er døgnkontinuerlig og hjemles i Helse- og 

omsorgstjenesteloven, Tjenesten omfatter praktisk bi-

stand i form av opplæring, veiledning og hjelp til å klare 

dagliglivets gjøremål, hjemmehjelp og avlastningstilbud 

for barn /unge institusjon, Flere av tjenestetilbudene om-

fattes av tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenes-

ter.  

Personalsituasjon og arbeidsmiljø  

Ny virksomhetsleder, Åshill Fredriksen begynte 

11.03.2013 i 100 % administrativ stilling. 

Guleng Bofellesskap og avlastning har totalt 18,7 års-

verk. Til sammen 41 personer i 3-delt turnus. Av disse er 

9 personer i 100 % stilling, og 6 av disse er høyskoleut-

dannet.  

Bemanningsbehovet er 1:1 til alle brukere,  

Tjenesten er med i IBedrift Nordreisa som fremmer jobb-

nærvær.  

Økonomi 

 

 

 

 

Målsettinger og resultater 

 

 

 

 

 

Tjenesten kommer godt ut i forhold til stolthet over egen 

arbeidsplass og er nesten i mål i forhold til årlige medar-

beidersamtaler. I forhold til arbeidsnærvær har vi et styk-

ke igjen for å nå målsettingen. Det har vært en del lang-

tidsfravær. 

Guleng har et godt arbeidsmiljø og vil fortsette å jobbe 

med dette. Avdelingen har etablert ulike tiltak for å frem-

me trivsel og stabilitet på arbeidsplassen. 

 

I forhold til målsettingen kommer tjenesten godt ut og 

pårørende/brukere er fornøyd med medbestemmelsen. 

Øvrige målsettinger for tjenesten;  

Dokumentasjon av alle avvik i tjenesten:  Måloppnåelse: 

100 % Alle avvik registreres i Profil, og gjennomgås på 

personalmøter. Nytt i 2013. 

Gjennomgang og oppdatering av kvalitetssystem:  Mål-

oppnåelse: 100 % utført. 

Aktiv hverdag for brukerne. Måloppnåelse: Alle brukere 

er enten på ASVO  eller på skole på dagtid. De fleste 

kommer seg ut  også på ettermiddagen. 

 

Årets virksomhet  

Guleng har gitt døgnkontinuerlige tjenester til 4 hjemme-

boende brukere i 2013, Dette er brukere med sammensat-

te funksjonsnedsettelser og store hjelpebehov.  

Avlastning for barn /unge på Guleng leng i to avlast-

ningsleiligheter. Dette er barn/unge med sammensatte 

funksjonsnedsettelser som bor hjemme hos sine foreldre 

og som i perioder er i avlastningsboligen etter oppsatt 

turnus. Fra oktober hadde tjenesten også avlastning for 

en voksen person.  

Det har vært en utfordring å få dekket opp med stabil 

bemanning i tilknytning til Guleng. Vi har ved utgangen 

av 2013 8 ledige helge stillinger. 

Avdelingen har også hatt samarbeid med bedriftshelsetje-

nesten og Nav i forhold til arbeidsmiljø og oppfølging av 

sykemeldte 

 

Avvik 

Det er registrert 41 andre typer avvik i perioden. I hoved-

sak dreier dette seg om underbemannede vakter eller feil 

på utstyr, men det har også forekommet fysisk skade på 

personale (9 avvik). 

 

Dagtilbud funksjonshemmede 

Guleng har i 2013 gitt dagtilbud til brukere med sam-

mensatte funksjonsnedsettelser, Dagtilbudet har pr, i dag 

lokaler på Guleng 2. Personellressursene utgjør ca, 2,16 

årsverk  

Guleng har en aktivitetsgruppe som har jobbet med å la-

ge miljørettede tilstelninger.  

 

Oppri 
budsjett 

Rev 
budsjett 

RS 
2013 

RS 
2012 

12 616 867 12 904 125 11 830 375 12 554 448 

  Mål-
setting 

Resultat 

Stolthet over egen arbeidsplass 4 4,9 

Arbeidsnærvær 92 % 85.7 % 

Årlige medarbeidersamtaler. 100 % 98 % 

  Mål-
setting 

Resul-
tat 

Fravær av avvik medisinering 100 % 13 
avvik 

Fravær av avvik bruk av tvang 100 % 100 % 

Andel personer med funksjonsnedsettelse 
med individuell plan 

100 % 100 % 

Pårørende/brukers fornøydhet med med-
bestemmelsen på tjenesten 

2.8 3.8 
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Høgegga hjemmetjenester for 

psykisk utviklingshemmede  
 

Ansvarsområde  

Tjenesten omfatter praktisk bistand, veiledning, hjelp til å 

klare dagliglivets gjøremål og tilsyn. Høgegga har i 2013 

gitt døgnkontinuerlig tjenester til 10 hjemmeboende ut-

viklingshemmede. Flere av tjenestetilbudene omfattes av 

tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester. 

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø  

Der er totalt 19.96 årsverk og virksomhetsleder er Britt 

Bendiksen.  

F.o.m. 01.10.12 ble virksomheten med i et 2- årig prosjekt 

vedr. ny arbeidstidsordning, ”3-3 turnus”, noe som med-

førte en økning av antall årsverk som delvis er finansiert 

gjennom prosjektmidler. Det er i prosjektperioden totalt 

22 års-verk fordelt på 28 personer. Dette er vernepleiere, 

sykepleiere hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefag-

arbeidere og assistenter. Prosjektet har tilskudd fra NAV 

ufrivillig deltid til prosjektet. Prosjektet skal gå over 2 år 

og det skal foretas evaluering og rapportering i prosjekt-

perioden. Våren 2013 ble det gjennomført en større evalu-

ering med spørreundersøkelse til personalet. De aller fles-

te har vært fornøyd med denne type arbeidstidsordning, 

hvor man gjennomsnittlig går 3 dager på jobb og har 3 

dager fri over en 4-ukers turnusperiode. Arbeidstidsord-

ningen innebærer at man jobber 2 av 4 helger. Målsetting-

en om reduksjon av ufrivillig deltid er oppnådd i stor 

grad, for eksempel økning fra 20 % stillinger til 74.5 % 

stillinger. Det er likevel noen ansatte som velger frivillig 

deltid og andre ansatte som ønsker høyere stilling enn det 

vi har mulighet for å gi i dag.  

Man hadde håpet på at prosjektet med ny arbeidstidsord-

ning skulle medføre at arbeidsnærværet skulle øke som en 

bi-effekt av at ansatte får fri 3 dager etter 3 arbeidsdager 

og dermed har lengre tid på å hente seg inn etter en ar-

beidsperiode. Denne effekten har så langt uteblitt. Det 

vises for øvrig til rapport fra prosjektevaluering mai 2013. 

Det foretas en ny evaluering februar/mars 2014. Det knyt-

tes spenning til om denne arbeidstidsordningen imple-

menteres i avdelingen etter avsluttet prosjektperiode. Av-

gjørelsen skal tas politisk. 

Høgegga hjemmetjeneste er med i IBedrift Nordreisa som 

er et tiltak for å fremme jobbnærvær.  

Økonomi 

 

Målsettinger og resultater 

I følge medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 

2011 har ansatte stolthet over egen arbeidsplass. Ny un-

dersøkelse skal gjøres i 2014. Høgegga har ikke oppnådd 

målsettingen om 92 % arbeidsnærvær, der har vært mange 

langtidssykemeldte. På grunn av at leder har hatt permi-

sjon og at det ikke har vært noen i vikariatet har det ikke 

vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2013. Avdeling-

en har tidligere etablert ulike tiltak for å fremme trivsel og 

stabilitet på arbeidsplassen (blant annet miljøgruppe og 

fredagskaffe). Miljøgruppa har i løpet av året vært med på 

å gjennomføre ulike trivselsfremmende tiltak i personal-

gruppa. 

 

 

 

 

 

 

Årets virksomhet  

Brukergruppa er voksne og eldre med sammensatte hjel-

pebehov på grunn av psykisk og /eller fysisk funksjons-

nedsettelse. Flere har 1:1 bemanning og flere har blitt eld-

re med tilleggssykdommer knyttet til alderdom. Høgegga 

har i 2013 hatt fokus på å oppdatere og revidere medisins-

ke prosedyrer samt forbedre dokumentasjon i tjenesten 

gjennom halvårsrapporter. Dette er et ledd i kvalitetssik-

ring av medikamenthåndtering og individuelle planer. 

Tjenesten har pr i dag ikke tilrettelagt dagtilbud, men no-

en har arbeidstilbud på Nordreisa Arbeidssamvirke. Til-

budet er svært betydningsfullt for den enkelte. Behovet 

for et dag/arbeidstilbud er stort og vil bli større de nær-

meste årene.  

Avvik 

Avvik på medikamenthåndtering som er registrert i år har 

generelt ingen stor alvorlighetsgrad, men avdelingen til-

streber færrest mulig avvik i medikamenthåndteringen.  

Andre avvik er 

4 avvik tilknyttet bruk av tvang i nødssituasjoner, der per-

sonalet har vært nødt til å gripe inn for å beskytte bruker - 

eller for å unngå at bruker skalder seg selv eller andre. 

3 avvik i hjelpetiltak (ikke gitt hjelp) fordi bruker, uten 

innsikt i egen situasjon, har nektet å motta hjelp.  

2 avvik som gjelder brudd på prosedyre eller manglende 

prosedyre. Avdelingen jobber kontinuerlig med å fore-

bygge nye avvik. 

Pårørende/brukerne er godt fornøyd med medbestemmel-

sen i tjenesten. 

Oppr 
budsjett 

Rev 
budsjett 

RS 
2013 

RS 
2012 

11 604 857 11 890 950 11 890 184 11 741 267 

  Mål-
setting 

Resul-
tat 

Stolthet over egen arbeidsplass 4 4,5 

Arbeidsnærvær 92 % 77 % 

Årlige medarbeidersamtaler. 100 % 0 

  Mål-
setting 

Resul-
tat 

Fravær av avvik medisinering 100 % 31 avvik 

Fravær av avvik bruk av tvang 100 % 9 avvik 

Andel pers med individuell plan 100 % 100 % 

Pårørende/brukers fornøydhet med 
medbestemmelsen på tjenesten 

2.8 3.8 
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Ansvarsområde 

Enheten for helsetjenester omfatter  

Avdeling for allmenhelsetjenste 

Miljørettet helsevern 

Fysioterapitjenesten (habilitering/rehabilitering) 

Distriskmedisinsk senter med:    

 Områdegeriatri med generell rehabilitering og 

afasibehandling, 6 senger 

 Sykestue, medisinsk behandling og observasjon, 

4 senger 

 Fødselshjelp/barsel, 4 senger og kommunejord-

mordtjeneste med fire Nord-Troms kommuner  

 

I tillegg: 

Radiologi, Teleortopedi, Hudbehandling, Stomiprosjekt, 

Faglige nettverk, FUNNKe og iBedrift.  

Enhetsleder er Herbjørg Fagertun.  

Fra våren 2013 ble det gjennomført en omorganiserings-

prosess av helsetjenestene i Nordreisa kommune. Resul-

tat at fra 01.01.2014 ble allmenhelsetjenesten og fysio-

terapitjenesten organisert under Helse og Omsorgsleder 

og DMS tjenester som egen sektor med egen DMSleder 

i Nordreisa kommune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmennhelsetjeneste 

Ansvarsområde 

Legene i Nordreisa jobber privat og kommunal praksis, 

hovedsakelig 60/40. I den kommunale delen utfører de 

legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsestasjon og sko-

lehelsetjenesten. Videre er det et samarbeid med hjem-

mesykepleien, Senter for psykisk helse Nord – Troms 

(DPS) og NAV trygd. Legene har veiledningsansvar for 

3 medisinerstudenter og 2 turnuskandidater hvert år. 

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen har ansvar for mil-

jørettet helsevern og rapporterer denne direkte til råd-

mann.  

Laboratoriet utfører alle laboratorietjenester for syke-

hjemmene, DPS og spesialisthelsetjenesten.  Sykepleie-

re som har deltidsstilling teleortopedi, stomiprosjekt og 

hudbehandling er ansatt her. 

Personale 

4 legestillinger i privat praksis hvorav ca 40% blir kjøpt 

til kommunale oppgaver. 1 legestilling 75% som overle-

ge områdegeriatri og rehab samt 25% privat praksis 

1 legestilling i privat praksis (nedtrapping med 600 pa-

sienter) og 20% kommunal ansvar 

1 stilling for turnuslege, 3 stillinger sykepleiere og 3 

stillinger kontormedarbeidere. 

1.0  stilling sykepleier dekker teleortopedi og hudbe-

handling og finansieres av UNN HF. 

Målsetting 

Avdelingens oppgaver er å fungere som mottak og be-

handle pasienter som trenger helsehjelp 24 timer i døg-

net. 

Utfordringer 

Det må fortsatt økes på kompetanse kommunalt i for-

hold til diabetikere, kolspasienter, palliativ medisin 

(kreftomsorg), demensomsorg og andre kronikergrup-

per.  

 

H elsetjenester og  

   Distriktsmedisinsk Senter 

Ansvar Oppri 
Budsj 

Rev 
budsj 

RS 
2013 

RS 
2012 

Legetje-

nester 
7 825 650 8 030 730 7 372 434 7 468 625 

Fysioterapi 2 311 553 2 347 785 2 187 908 2 546 080 

Miljørett 

helsev 
40 552 40 552 -16 751 -830 

Sykestue 2 755 242 -2 820 367 -3 524 392 -3 410 624 

Fødestue 3 248 079 3 299 651 3 683 746 3 730 236 

Omr ger 

team 
2 467 658 2 511 976 1 836 581 2 055 926 

Nordreisa skal… 

Være en god vertskommu-

ne for regionale tjenestetil-

bud 

Side 461



 53 

Fysioterapitjenesten 

Ansvarsområde 

Avdelingen gir tjenester til helsestasjon, barnehager og 

skoler, undersøkelse og behandling, både i egne lokaler, i 

hjem eller på kommunale institusjoner, poliklinisk be-

handling, hjelpemiddelformidling og veiledning i forhold 

til boligtilpasning. 

Personale 

2 kommunefysioterapeuter, en sekretær og 50% ergotera-

peut.  

I tillegg komme privatpraktiserende fysioterapeuter i 

2x50% praksis og en 100% praksis. Det har i 2013 vært 

rekruttert ny sjefsfysioterapeut som starter i stillingen i 

2014. Der har ikke vært turnusfysioterapeut 2013. 

I tillegg kommer fysioterapeut på Områdegeriatri knyttet 

og finansiert av UNN og fysioterapeut i prosjekt Ibedrift 

knyttet til DMS, også finansiert av UNN.   

Fysioterapiavdelingen skal være en avdeling som har et 

godt og trygt arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne trives og 

som sikrer kvaliteten på tjenesten. Målet for avdelingen 

er å bedre fysioterapitilbudet i kommunen slik at tjeneste-

ne utføres kvalitetsmessig etter dagens behov.  

Utfordringer 

Samhandlingsreformen gir føringer om at rehabilitering i 

større grad skal skje i pasientenes hjemkommuner, dette 

krever annen og ny kompetanse og omstilling. Tidlig ut-

skrivelse medfører også mer tidsbruk for fysioterapitje-

nesten og krever samhandling og koordinering internt i 

kommunen og med sykehus. Prioritering med å tilpasse 

tjenesten til nye oppgaver bl.a. innenfor forebygging er 

en utfordring med dagens ressurser. Det er et ønske å pri-

oritere mer forebyggende fysioterapiarbeid.  

 

Distriktsmedisinsk senter 

- Distriktsmedisinsk senter med:  

 Rehabilitering og områdegeriatri, 6 senger 

 Sykestue, medisinsk behandling og observasjon, 4 

senger 

 Fødselshjelp/barsel, 4 senger og kommunejord-

mordtjeneste med fire Nord-Troms kommuner  

I tillegg: 

Radiologi, Teleortopedi, Hudbehandling, Stomiprosjekt, 

Faglige nettverk, FUNNKe og iBedrift.  

Distriktsmedisinsk senter drives i samhandling og samar-

beid med UNN HF.  

Personale 

Gunn A. Næss har vikariert som avdelingsleder i 2013. 

Personalsammensetningen består av flere profesjoner på 

grunn av de sammensatte tjenesteområdene: 

 Grunnbemanning sykepleietjenesten: 4,35 hjelpe-

pleiere, 6,82sykepleiere, 8 timer /uke lege  

 Områdegeriatri og rehabilitering: 75%lege, 100% 

fysioterapeut, 100% ergoterapeut, 100%, logoped, 

100% geriatrisk sykepleier, 25% sekretær.  

 Fødsel/barsel/kommunejordmor 5,3 jordmorstil-

linger 

 

Aktivitet totalt DMS 

Antall liggedøgn totalt i hele avdelingen er gått ned fra 

2012. I tillegg kommer 76 dagopphold. På føde/barsel er 

beleggsprosent 10,1%, på rehabilitering 40,9% på medi-

sinsk observasjon og behandling 127,05%. 

 

Rehabilitering og områdegeriatri  

Har hatt pasientgrupper fra alle Nord-Troms kommunene, 

Tromsø, Kvæangen og Alta kommuner. Primær inntaks-

område er Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa. 

Områdegeriatrisk team har utadrettet virksomhet i de fire 

kommunene med kommunebesøk, undervisning, veiled-

ning og faste møter innen geriatri og demensnettverk.  

Logopedstilling har vært vakant i 2013 og medvirket til 

nedgang innleggelser.  

 

 

 

 

  

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ligge-

døgn 

totalt 

3114 2919 2688 2636 2641 3245 2691 

Rehab og områdegeriatri 2012 2013 

Ant innleggelser  64 44 

Antall liggedøgn 952 689 
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Medisinsk behandling og observasjon—sykestue 

Det er fire sengeplasser på sykestuen, som er operativ 

alle dager i året.  

 

 

 

 

 

 

Det er en nedgang i innleggelser fra 2012 mens ligge-

døgn har økt. Der er benyttet ledig kapasitet på rehablite-

ringssenger. Det er overført dårligere pasienter fra UNN 

som må ha medisinsk oppfølging og pleie i påvente av 

operasjon på UNN. Tidlig utskrivning og mange kreftpa-

sienter gir også økning til økt liggedøgn.  

 

Pasientgrupper 

Ved gjennomgang av pasientregistreringer foretatt i av-

delingen er de største diagnosegruppene: kreft og infek-

sjoner og sykdommer i luftveiene. Redusert allmenntil-

stand  rus/psykiatri og væskebehandling og transfusjoner, 

hofte/lårskader.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursvirksomhet og utdanning  

Det foregår systematisk og utadrettet virksomhet innenfor om-

rådegeriatri. Aktiviteten planlegges samråd med demens– og 

geriatrinettverket i Nord-Troms. Ansatte har deltatt på 

”Slagskole”, fagkonferanser, kurs og interne studiedager i regi 

av UNN. Videokonferanse brukes ofte i opplæringen.  I 2013 

har en sykepleier startet opp med masterutdanning i folkehelse-

vitenskap.  Sykestua har behov for å styrke kompetanse på 

aktuttsykepleie, geriatri og kreftomsorg.. Ut fra endringer i 

pasientgruppene har avdelingen fått en fast lege som har ansvar 

for sykestuesengene. Sykestua har gode muligheter for utvik-

ling ved å ta i bruk ny teknologi, kompetanse og bedre sam-

handling med spesialisthelsetjenesten.  Det er behov for ytterli-

gere avklaringer vedr økonomi og ansvar. Alle kommunene har 

krav om øyeblikkelig.hjelpssenger fra 01.01.2016.  

 

Fødestue og kommunejordmortjeneste   

Tjenesten er to delt, med fødestue, en spesialisthelsetjeneste i 

samarbeid med UNN HF og kommunejordmortjeneste som er 

en primærhelsetjeneste i samarbeid med Kåfjord, Skjervøy og 

Kvænangen. 3 stillinger er dekket av UNN og 2,3 stillinger 

gjennom avtale med kommunene.  

Fødestuen ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap 

innen desentralisert fødselsomsorg og kommunejordmortjenes-

te etter ”Sonjatunmodellen”. 

 

Det har vært en relativt stor økning på antall fødsler på Son-

jatun fødestue. I tillegg har det vært 1 fødsel på legekontor med 

jordmor tilstede. Antall fødsler på Sonjatun er 1/3 del av totalt 

antall fødsler i region. Det er en gledelig utvikling..  

Det har vært stor fokus på kvalitet i svangerskap, fødsel og i 

barselomsorgen. Ansatte deltar på kurs og undervisning i regi 

av UNN. Det førte møtet i fagnettverk for fødestue jordmødre 

innenfor Helse Nord er gjennomført i 2013.   

I 2013 ble kartleggingsverktøyet TWEAK innført, i forhold til 

alkoholforbruk hos gravide. I tillegg benyttes kartleggingsverk-

tøy for å fange opp depresjon og vold hos gravide og barsel-

kvinner.  

Som følge av stor vaktbelastning, og krav til ledsagertjeneste er 

det et behov for 1,3 nye jordmorsårsverk.  

 

 2010 2011 2012 2013 

Innleggelser totalt 202 216 332 297 

Fra hjem 159 168 238 244 

Fra UNN 36 43 87 47 

Fra andre 7 5 5 6 

Utskreven hjem 169 160 211 203 

Videre til UNN   43 47 76 51 

Til sykehjemmet    7 7 27 5 

Døde   10 7 13 8 

ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ca ant gravide i 
opptaksområdet 

106 97 132 87 100 108 

Ant svangerskaps-
kontroller 

   734 816 839 

Antall fødsler på 
fødestuen 

22 27 27 25 19 32 

Dødfødsel 0 0 0 0 0 0 

Antall barselopp-
hold andre sykehus 
(fra UNN) 

18 23 24 16 19 9 

Ikke planlagt hjem-
mefødsel/ trans-
portfødsel 

1 2 1 0 4 1 

Ant. Transporter 
org. fra fødestuen 

47 46 59 25 53 37 

Poliklinisk konsul-
tasjon ved fødes-
tuen 

413 496 494 256 298 207 

Transport med 
jordmorfølge 

8 13 24 4 8 8 

Antall liggedøgn 
totalt 

182 186 151 132 159 147 

 Ant  
innleggelser 
2010 

Gj sn  
 Ligge- 
døgn 

2010   202   5,4 

2011 219 5,9 

2012 332 4,9 

2013 320 5,7 
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Hudbehandlingsenhet  

Hudbehandlingsenhet er spesialisthelsetjeneste drevet i samar-

beid med UNN HF. UNN har  faglig systemansvar, ansvar for 

konsultasjoner og det medisinsk faglig ansvarlig ligger hos 

hudlege UNN.  

Tjenesten utføres ved ambulerende hudlege som er ved DMS 

Nord-Troms 1 til 2 ganger i måneden. Der er daglig behand-

ling med lys, bad og sårbehandling foretas av lokal sykepleier 

med spesiell kompetanse innenfor hudbehandling. Det bruke 

også videokonferanse og bildediagnostikk når lege ikke er 

tilstede. 

 

 

 

 To sykepleiere dekker til sammen 75% stilling. UNN styrer 

aktiviteten i enheten og det har vær færre konsultasjoner i 

2013 enn tidligere år.  

 

Radiologi 

UNN HF har faglig systemansvar og medisinsk ansvar. An-

svar for henvisninger har kommuneleger og leger ved UNN. 

Det er ansatt radiograf som UNN har arbeidsgiveransvar for. 

Åpningstid er fra 08.00—15.30 mandag—fredag, med radio-

graf i bakvakt resten av døgnet. Tjenesten er stengt i helg  

 

 

 

Fordeling kommuner 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

Andre tjenester 

Spesialist øre/nese/hals og audiolog. Nordreisa kommu-

ne har avtale med Helse Nord vedrørende ambulerende 

øre/nese/hals spesialist Bjørn E.Solem, Ishavsklinikken, 

Tromsø.  

Faglige nettverk 

Geriatri/demens, Rehabilitering, Kreftomsorg/lindrende 

behandling, Lungenettverk, Rus og psykiske lidelser.  

 

Faggruppene har ikke vært i drift i 2013 pga kommunens 

økonomi.  

Prosjekter 

Teleortopedi – desentralisering av ortopediske konsulta-

sjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger .Ansvar for 

konsultasjoner: Forskningsstipendiat dr med Astrid Bu-

vik. 20% stilling sykepleier og som deles av to sykeplei-

ere med arbeidssted laboratoriet ved legeseksjon.  

Stomipoliklinikk—Prosjektet er planlagt som et rando-

misert studie der bruk av videokonferanse sammenlignes 

med dagens tradisjonelle polikliniske konsultasjon. Vi-

deokonferanse med overføring av lyd og bilde fra lokalt 

DMS hvor pasient sammen med lokal sykepleier, som 

har fått opplæring av stomisykepleier UNN, og lege/

sykepleier på stomi/sårpoliklinikken UNN. Hensikten er 

å forebygge stomiporblemer som lekkasjer, hudproble-

mer, avdekke stomibrokk, prolaps, løssiing med mer. 

FUNNKe—Nordreisa kommune har vært samarbeids-

kommune i prosjekt FUNNKe som har hatt som formål 

storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling 

mellom pleie-og omsorgstjenesten i kommunene og fast-

leger/spesialisthelsetjenesten i region nord. DMS og 

Nordreisa er driver av prosjektet i Nord – Troms. I løpet 

av 2012 ble alle kommunene implementert og prosjektet 

fortsatte  i 2013. Elektronisk meldingsutveksling er nå i 

den daglige kommunikasjon mellom de ulike tjenestene. 

Det har vært ansatte en prosjektleder i 25% stilling og 

det har vært lokal styringsgruppe. Prosjektet ble avsluttet 

i 2013 og driftes videre i primærtjenestene.  

I-Bedrift—et samarbeidsprosjekt mellom UNN HF, Nav 

og Nordreisa kommune med mål om å stimulere til nær-

værsarbeid på arbeidsplassen. En fysioterapeut i 100% 

stilling er ansatt og finansiert av UNN, i tillegg kommer 

lokal IA rådgiver fra NAV.   

2010 2011 2012 2013  

2138  2098 2896 2768 Ant undersøkelser 

 Antall un-
dersøkelser 

Nordreisa 1137 

Skjervøy 680 

Kvænangen 303 

Kåfjord 520 

Andre 128 

Nordreisa skal… 

Skal ha et faglig og like-

verdig tilbud av spesialist-

helsetjenester rettet mot 

innbyggernes behov 

2010 2011 2012  2013 

1224  1358  1165  Ant konsultasjoner 669 
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Ansvarsområde 

De kommunale tjenestene/ansvarene i NAV finansieres 

gjennom kommuneøkonomien. Ansvarsområdene som 

skjøttes av NAV Nordreisa er administrasjon av sosiale 

tjenester og økonomisk sosialhjelp inklusiv kvalifise-

ringsstønad i KVP, og fra 2013 gjeldsrådgivning. 

 

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Nav Nordreisa arbeidsstyrke er 9 årsverk. På slutten av 

året ble gjeldsrådgiver i Nordreisa kommune organisa-

torisk og fysisk underlagt NAV Nordreisa. Gjeldsrådgi-

ver kom fra økonomiavdelingen. NAVleder er Roy-

Hugo Johansen som rapporterer direkte til rådmann.  

Videre er en ansatt sluttet og to nye er ansatt i faste stil-

linger som var ledig i henhold til årsverk tildelt tjenes-

ten. Fem medarbeidere fyller 3,5 kommunale årsverk i 

kontoret inklusiv gjeldsrådgiver. Det er 6 statlige års-

verk i kontoret. 

Arbeidskapasiteten i kontoret er uendret fra 2009. 

Mange nye saker og mange flere vedtak har ført til et 

høgt arbeidspress som igjen medfører at det forebyg-

gende arbeidet ikke kan gjøres på grunn av kapasitets-

messige begrensninger. Sykefraværet for de kommunalt 

ansatte økte i 2013 fra 6,5 til 12,5 % som er langt over 

den kommunale målsettingen og gjennomsnittet for 

kommunen i 2013.  

Økonomi 

 

 

 

 

 

I 2013 var der et merforbruk på økonomisk sosialhjelp i 

forhold til budsjettet på ca. 28 %. Situasjonen ble vars-

let tidlig i budsjettåret. Mye av forklaringen for øk-

ningen i utbetalingen av sosialhjelp er at antallet bruke-

re av sosiale tjenester har økt med ca. 45 % fra 2010  

 

Årets virksomhet 

Nordreisa kommune har innlemmet tjenestene som 

kommunene er pålagt å legge inn i NAV – kontoret; 

Økonomisk sosialhjelp, med tilhørende råd og veiled-

ning, gjeldsrådgivning og Kvalifiseringsprogrammet 

(KVP).  

Gjeldsrådgiver ble innlemmet i NAV fra oktober 2013, 

som følge av naturlig samhandling med NAV og deres 

brukere.  

Kvalifiseringsprogrammet er en kommunal ordning som 

tilbys på NAV - kontoret. Gjennom Kvalifiseringspro-

grammet skal langtidsmottakere av sosialhjelp og andre 

som står langt unna arbeidslivet få en ny mulighet til å 

komme seg ut av fattigdom og over i arbeid og aktivitet. 

NAV Nordreisa hadde høsten 2013 tilsyn av Fylkes-

mannen på området KVP og tildeling av program. Fyl-

kesmannens inntrykk er at NAV Nordreisa på bakgrunn 

av folketallet har svært få deltakere i programmet. I 

2013 var det ca. 1 deltaker i snitt. 

Aktiviteten på NAV har økt betraktelig i 2013. Budsjet-

tet på sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet gav et 

stort merforbruk som er bekymringsverdig.  

Antallet vedtak som ble fattet økte med ca. 70 % fra 

2010.  

En bekymring NAV kontoret har, er at det er 66 perso-

ner i aldersgruppen 18-24 år som søker hjelp i form av 

økonomisk sosialhjelp.  

NAV Nordreisa forsøkte for sommeren 2013 å få til ett 

prosjekt med arbeid for sosialhjelp gjennom Frivil-

lighetssentralen, men lyktes ikke bl.a. grunnet kapasi-

tetsutfordringer i kontoret til å gjøre det tidkrevende 

oppfølgingsarbeidet med å koble bruker og arbeids-

plass. Nordreisa kommunestyret ønsker også denne ut-

viklingen jfr. vedtak i kommunestyret om arbeidskrav 

for utbetaling av sosialhjelp. 

 

 

An-

svar 

Oppr 

budsjett 

Rev 

budsjett 

RS 

2013 

RS 

2012 

361 3 069 562  3 069 562 1 533 315 2 602 688 

360 1 585 063 1 585 063 3 939 345 1 435 605 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sykefra-

vær 

9,7 11,9 30,1 30,5 6,5 12,5 

N av sosial 
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U tviklingsavdelingen 

Ansvarsområde 

Utviklingsavdelingen omfatter fagområdene næring, jord

- og skogbruk, veterinærtjenesten, kultur, bibliotek, kul-

turskole, kino, ungdomsråd og Point/ungdommens hus, 

miljø, motorferdsel, viltforvaltning, kart, oppmåling og 

planlegging. I tillegg har avdelingen flere prosjekter gå-

ende.  

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø 

Enhetsleder er Dag Funderud som rapporterer direkte til 

rådmannen. 

Personalsituasjonen er på et minimum i forhold til de 

oppgave vi er satt til å løse. Enkelte oppgaver tar lenger 

tid en planlagt og andre oppgaver blir utsatt. Enhetsleder 

var fram til 31.mars konstituert som ass. rådmann.  

 

 

 

 

Målsettinger og resultater 

I økonomiplanen er det satt opp målsettinger for avde-

lingen. De er delt opp i mål for organisasjonen og mål for 

tjenestene. For flere av målsettingene må det gjennomfø-

res medarbeider- eller brukerundersøkelser for å kunne se 

om målene er oppnådd. Det er det ikke gjort i 2013. 

Av andre målsettinger, ble det tidlig på året satt inn et 

stort arbeid for å ferdigstille kommuneplanens arealdel. 

Ved utgangen av året var planen behandlet for andre 

gang av driftsutvalget og ventes ferdigbehandlet i mars 

2014. 

 

Økonomi 

Driftsbudsjettet for 2013 for kapitel 14 viser et overfor-

bruk på kr 944 32. Tallene (nettotall) fordeler seg som 

følger: 

Hovedgrunnen til merforbruket ligger i feil i ungdoms-

prosjektet. For det første hadde ordningen blitt tatt ut av 

statsbudsjettet slik at det ikke var mulig å søke midler til 

dette prosjektet. I tillegg var prosjektet feilbudsjettert ved 

at forventede inntekter var budsjettert to ganger. Til sam-

men ga dette en budsjettfeil på kr 1.006.975,- Innenfor 

noen av de andre underansvarene er det mer- eller mind-

reforbruk i forhold til budsjettet.  

 

 

 

 

 

 

 

Årets virksomhet 

Næring 

I 2013 fikk Nordreisa kommune 1 469 595,- til kommu-

nalt utviklingsfond. 200 000 kr av disse er øremerket til 

regionalt samarbeid. Fra kommunens driftsbudsjett ble 

det bevilget 415 750,- som var et lite kutt i forhold til 

2012. Det er i år behandlet 30 næringssaker mot 33 i 

2012. Det er videre sluttbehandlet 57 saker administra-

tivt, mot 93 året før. Næringsutvikler har i perioder vært 

omdisponert til arbeidet med kommuneplanens arealdel, i 

tillegg til at 20 % er egenandel til Omdømmeprosjektet i 

Nord-Troms. I fra august 2013 fikk næringsutvikler per-

misjon i 20 % stilling fram til august 2014. Næringsut-

viklers arbeid er i hovedsak saksbehandling i forhold til 

ansvarsområdene næring, infrastruktur og samferdsel. 

Næringsutvikler har også hovedansvaret for prosjektene; 

bredbåndsutbygging, forstudie om dypvannskai,  Nasjo-

nalparklandsby, Helårsvertprosjektet og Omdømmepro-

sjektet.  Næringsutvikler skal være fagressurs på området 

næringsutvikling/ bedriftsutvikling og være konsulteren-

de i forhold til kunder og kollegium. De fleste sakene 

som er behandlet administrativt går over to år før de av-

sluttes. Oppfølging av saker tar derfor mye av arbeidsti-

den. Næringsarbeidet i kommunen har for øvrig egen 

årsmelding. 

 

Jordbruk 

Jordbruk hadde også tre søknader om finansiering til for-

skjellige formål for videresending til Innovasjon Norge. 

Og foruten de nevnte sakstyper har jordbruk i tillegg 

ange henvendelser og andre saker.  

 

 

Sykefravær 2009 2010 2011 2012 2013 

Gj hele avdeling 3,9 7,9 5,2 6,7 6,6 

Oppr. 
Budsjett 

Rev 
Budsjett 

 RS 
2013 

RS 
2012 

9 389 220 9 617 380 10 638 894 10 108 967 

Ant søknader 2012 2013 

Delingssøknader 38 42 

Konsesjonssøknader 14 5 

Prod tilskudd landbruk 113 113 

Avdragsfrie lån melkekvote 4 0 

Spes miljøtiltak landbruk 10 6 

Tilskudd avløser v sykdom mv 34 29 

Nordreisa skal… 
Ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bæ-rekraftig og sikrer natur og miljø for fremtidige generasjoner.  
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Tap av beitedyr til rovdyr har i mange år vært et stort 

problem i Nordreisa. Hvordan felling av rev påvirker 

tapstallene er vanskelig å si sikkert, men tapstallene ville 

sannsynligvis vært enda høyere med en større bestand av 

rødrev. Det ble gitt to ekstraordinær fellingstillatelser på 

rev og på en strekning på tre kilometer førte det til 19 

felte rødrev.  

 

 

 

Det ble også i 2013 gjennomført prosjekt kadaversøk 

med hund i samarbeid med Nordreisa sau og geit. Kom-

munen var med i styringsgruppa og hadde ansvaret for 

ansatte og økonomi, samt mottak av sporlogg og oppføl-

ging av feltpersonell.  

Arbeidet med gårdskartoppdatering har fortsatt i 2013. 

Hovedsakelig har arbeidet bestått av feltregistreringer og 

digitalisering i AR5 basen. Arbeidet skal være ferdigstilt 

innen april 2014.  

 

Skogbruk 

Satsingen på bioenergi i kommunen fører til større aktivi-

tet i skogen. Det er i løpet av året gjennomført flere store 

drifter. Framover vil den satsingen gi økt aktivitet i sko-

gen med både vegbygging, hogst og skogkulturaktivitet. I 

løpet av året er arbeidet med hovedplan for skogsveg 

kommet et lagt skritt videre. Arbeidet ventes avsluttet i 

2014. Planen vil være viktig i forhold til utbygging av 

skogvegnettet i kommunen. 

Skogbrukssjefen gav ikke byggetillatelse til nye anlegg i 

2013.  Det ble ferdigstilt 1100 meter traktorvei klasse 7 i 

Oksfjord. Det er flere anlegg som er under utbygging og 

opprustning. Det ble bevilget tilskudd til bygging av 

1200 meter skogsveg i Rotsund.  

Av informasjonstiltak ble det holdt en dags samling om 

skogbruksskattlegging og skogfond, og en todagers sam-

ling om grunnleggende skogbruk for nye skogeiere 

 

 

 

 

 

 

Miljø 

Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger i utviklings-

avdelinga. Det er jobbet prosjektrettet i forhold til tilret-

telegging. Energi- og klimaplanen for Nord Troms ble 

vedtatt i kommunestyret i juni 2010. Det ble våren 2011 

satt i gang et oppfølgingsprosjekt i samarbeid med nabo-

kommunene for å gjennomføre flere av de regionale tilta-

kene i planen. Prosjektet ble avsluttet våren 2013. Videre 

har avdelingen ansvar for motorferdselssaker. De politis-

ke sakene forberedes i avdelingen, mens de sakene som 

avgjøres administrativt blir behandlet på servicetorget. 

Det gir en rask og smidig behandling av enkle saker.  

 

 

 

 

 

Vilt 

Det ble gjennomført bakketellinger av elg i en stor del av 

kommunen i februar/mars. Arbeidet med ettersøk og iva-

retakelse av skadede dyr blir gjort av den kommunale 

ettersøksringen.  Det var i år flere kandidater som besto je-

gerprøveeksamen. 

 

 

 

 

 

 

Kommunen administrerer skuddpremieordningene for villmink 

og rev.  

Veterinærtjenesten 

Den interkommunale veterinærtjenesten i Nord Troms 

(Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen) har ansvar 

for kommuneveterinærordningen (dagtid) og veterinær-

vaktordningen (kveld, natt og helger).  Kommuneveteri-

nærordningen mottar fortsatt stimuleringstilskudd fra 

Staten. Tilskuddet i år var på 330.000. Disse midlene 

brukes til å lønne to kommuneveterinærer som gjør at 

arbeids-belastningen for veterinærsamarbeidet har blitt 

betydelig bedre, samt gitt et bedre tilbud til bøndene. Det 

har i løpet av høsten vært en åpen anbudskonkurranse om 

veterinærvaktordningen. Kommunen har tegnet avtale 

med fem veterinærer som sammen dekker denne vaktord-

ninga. Kostnadene med veterinærvakt dekkes i sin helhet 

av Staten. 

 

Kart/oppmåling/GIS 

Samarbeidet innen for kart- og oppmåling med nabokom-

munene Kåfjord og Kvænangen har hatt en fin og positiv 

utvikling i løpet av 2013. Nordreisa har ansvaret for kart-

oppdatering, oppmåling og føring av matrikkelen i Kvæ-

nangen og Kåfjord kommune. Oppgavene gikk for det 

meste ut på kart- og oppmålingsforretning, innmåling av  

Alle husstander i kommunen har fått tildelt gate/vei ad-

resser og husnummer. Det gjenstår et lite arbeid med ad-

ressering av hyttefelt med navnsetting og nummerering. 

  2012 2013 

Ant søkn skogkultur 9 12 

Ant dekar tilplantet 104 18 

Ant søkn tilskudd råstoff bioenergi 17 4 

 Motorferdselssaker 2012 2013 

Ant møter disp utvalg 8 14 

Ant saker disp utvalg  43 35 

Ant saker adm beh 137 94 

Vilt 2012 2013 

Tildeling av elg 74 73 

Felling av elg  55 59 

Ant ettersøk  7 10 

Ant felling av rev 220 93 

Antall felling villmink 38 20 

  2012 2013 

Tap av beitedyr 8 % 12 % 
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Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel ble endelig vedtatt i mars 

2013.  

Kommuneplanens arealdel 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel ble iverksatt 

2007. Arbeidet har blitt forsinket iht. oppsatt plan flere 

ganger. I løpet av perioden januar – mai ble alle innkom-

ne innspill vurdert og planforslaget ble sendt til første 

gangs politisk behandling i driftsutvalget i juni. Planen 

ble vedtatt sendt ut på første gangs høring og offentlig 

ettersyn. Høringsfristen ble satt til 30. september.  

Det kom inn 81 høringsinnspill. Disse ble bearbeidet i 

perioden oktober-desember. Deretter gikk planen til an-

nen gangs politisk behandling i driftsutvalget og vedtatt 

sendt ut på annen gangs politisk behandling. Høringsfrist 

ble satt til 31. januar 2014. Planen forventes vedtatt av 

kommunestyret i mars 2014.  

Reguleringsplaner 

Det er behandlet to reguleringsplaner i år. I tillegg er det 

avhold møter om nye planer. Videre er det arbeidet med 

vedlikehold av det digitale planarkiv. Alle vedtatte pla-

ner (kart og dokumenter) er tilgjengelig i en nettbasert 

offentlig tilgjengelig løsning - dette som en av få kom-

muner i Troms. 

Nord-Troms plankontor 

Plankontoret startet opp 1. mai 2012. Plankontoret er et 

treårig prosjekt med hovedmål å oppdatere arealplaner 

og behandle reguleringsplaner for sine medlemskommu-

ner, dvs. Kåfjord-, Kvænangen-, Nordreisa-, Skjervøy 

kommune. Storfjord sluttet seg til samarbeidet i mai 

2013.  

Plankontoret har i løpet av året, sammen med medarbei-

dere på kommunehuset, lagt ned et stort arbeid med 

arealplanen for Nordreisa slik at den kom fram til andre 

gangs behandling i driftsutvalget i desember. 

Videre behandlet de alle henvendelser og innkomne re-

guleringsplaner for kommunen.  

Kontoret huser videre prosjektleder for kystsoneplan for 

Nord Troms. Det har i løpet av året blitt utarbeidet et 

forslag til kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy som 

ventes utlagt til høring første kvartal 2014. 

 
Kulturskolen 

Kulturskolen fikk ved årsskifte økt sin ressurstilgang 

med en 50 % stilling som kulturskolelærer, jmf. avsnitt 

vedrørende Point. Dette har resultert at kulturskolen pr. i 

dag ikke har nevneverdig ventelister. Spesielt var etter-

spørselen om undervisning på gitar stor. Kulturskolen 

hadde ved utgangen av året 79 elever til instrumentopp-

læring. Der har vært en mindre pågang til instrumentun-

dervisning enn tidligere år. Når det gjelder kunstfag var 

kursprogrammet for 2013 fulltegnet. Det ble gjennom-

ført tre 8-ukerskurs i høstsemesteret og tilsvarende i vår-

semesteret med ulike tema. 

En av målsettingene for 2013 var å gjennomføre for-

eldrekontaktmøter. Dette ble gjort i uke 48 der foreldrene 

ble invitert sammen med eleven til samtale med sine 

respektive musikklærere. 

Noen av elevene i kulturskolen ble brukt til musikalske 

bidrag i ulike sammenhenger i 2013, bl.a. i forbindelse 

med matfestivalen og kommunestyremøte. Det ble av-

holdt tre avslutningskonserter på Point før sommerferien 

og en konsert i desember. Kulturskolen bidro sammen 

med lokale musikere også til eldredagen og arrangemen-

ter på Sonjatun Bo & Kultursenter. I desember arranger-

te Kulturskolen ”Musikk i Mørketia”, en minikonsert i 

samarbeid med lokalemusikere på Bios Cafè. Kultursko-

len gjennomførte i samarbeid med grunnskolen og tek-

nisk avd. i kommunen ”Vinterparken” med arrangemen-

ter 22. og 23. februar i trekanten. Parken ble også flittig 

brukt av barnehagene i etterkant av arrangementene, helt 

til mildværet kom og slettet alle spor. I samarbeid med 

Kultur i Troms gjennomførte kulturskolen et konserttil-

bud til alle barnehagene i desember 2013. Alle barneha-

gene fikk da besøk av profesjonelle musikere fra Kultur i 

Troms. 

 

Point 

I 2013 har man etterstrebet å skape forskjellige aktivite-

ter i regi kulturskolen på Point. Ved årsskifte ble det der-

for foretatt en omdisponering av klubblederstilling som 

var knyttet til huset. Dette på bakgrunn av at vi erfarte at 

huset ble svært lite benyttet av ungdom som ikke var 

direkte knyttet til kulturskolen. Dette var en 50 % stilling 

som ble slått sammen en 50 % stilling som kulturskole-

lærer slik at dette utgjorde en hel stilling som musikklæ-

rer i kulturskolen. Aktivitetsnivået på huset har likevel 

vært stabilt siste år med faste avtaler med frivillige som 

har benyttet seg av huset som øvings- og aktivitetslokale. 

Det ble en periode drevet et opplegg i regi av kultursko-

len for barn med spesielle behov. I etterkant av dette har 

støttekontakt tjenesten benyttet seg en del av huset på 

formiddagstid.    

Folkemøte arealplan—Sørkjosen hotell 

Ant oppmålingsforretninger 2012 2013 

Nordreisa 42 36 

Kåfjord   21 19 

Kvænangen 21 29 
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Videre har Stjernekoret lagt sine øvinger to kvelder i uka 

til Point og det er gammeldans der hver tirsdag. Onsda-

ger har vært satt av til eventuelt andre frivillige og det 

har i løpet av høsten vært hold magedanskurs på ons-

dagskveldene.  Det har i tillegg vært to ulike band som 

jevnlig har benyttet Point som øvingslokale på de ledige 

kveldene. 

Ungdommens kulturmønstring 

UKM ble arrangert 9. mars og hadde 34 deltakere. Dette 

var fordelt på seks kunstbidrag, to filminnslag og åtte 

sceniske innslag. 16 deltakere gikk videre til fylkesfina-

len på Finnsnes.  

Ungdomsrådet 

I løpet av 2013 hadde ungdomsrådet åtte møter og be-

handlet 33 saker. Ungdomsrådet dekket halve utgiften av 

kostnaden med å lage til snowboardbakken i Fridtjofbak-

ken. Ungdomsrådet var arrangør for det regionale 16. 

mai arrangement med 200 deltakere gjester innenfor dø-

rene. Artistene A-Lee, Agnethe og Rolf og Slin Craze 

var leid inn. Ikke minst stilte over 40 voksne vakter og 

sto for sikkerheten.  Det var valg av nytt ungdomsråd i 

oktober og tre nye medlemmer kom inn. To av medlem-

mene var på Troms fylkes Ungdomskonferanse i okt/

nov. I begynnelsen av desember var ungdomsrådet på 

opplæring i regi av det Regionale ungdomsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomskontakt 

Helsedirektoratet videreførte ikke støtten til rusforebyg-

gende arbeid i 2013. Det ble søkt om midler hos Fylkes-

mannen til videreføring av prosjektet på lik linje med de 

to foregående år, men søknaden ble avslått med begrun-

nelse at støtteordningen til prosjektet var tatt ut av stats-

budsjettet for 2013. Stillingen som ungdomskontakt ble 

derfor avsluttet ved utgangen av september. I perioden 

fram til opphør av prosjektet ble aktivitetene som allere-

de var i igangsatt opprettholdt. Det ble fokusert på å be-

vare et tett samarbeid med kulturskolen og på økt aktivi-

tet i nær tilknytning til Point/Ungdommens Hus.  

Suksessen med samarbeid mellom Halti Nasjonalpark-

senter med skredkurs vinteren 2012 ble tatt et skritt vide-

re og etter initiativ fra ungdomskontakten ble det ved 

hjelp av støtte fra næringslivet kjøpt inn ”skredsekker” 

til utlån til ungdom.  

 

Kino 

Digitaliseringen av kinoen har medførtet stort løft for 

kinodrifta, besøkstall og publikums filmopplevelse. Ki-

noen satte ny besøksrekord med i 2013, en økning på 

hele 23,4 % sammenlignet med 2012.  Kinoen har klart å 

holde på det voksne publikummet som etter digitalise-

ringen tok kinoen mer i bruk. Den største økningen i 

2013 kom på barne- og familiefilmer. Kinoen markeds-

fører filmtilbudet bredt og på flere måter, den er aktiv på 

sosiale media der det både informeres og kommuniseres 

direkte med publikum. Facebook-siden til Nordreisa ki-

no har i dag 693 ”følgere/likere”. 

Kultur- og tilskuddsmidler 

I 2013 ble de kommunale kulturmidlene til lag og fore-

ninger sterkt redusert. De resterende midlene, kr 

470 000, ble fordelt til 39 søkere. De fleste tilskuddene 

ligger fra 1 000 til 10 000 kr, men noen større enkeltbe-

løp som utbetaling av kommunal andel til bygging av 

spillemiddelanlegg, trekker opp gjennomsnittet.  

Fylkeskommunen tildelte kr 112 600 i Fysak-midler til 

12 tiltak og kr 118 000 til tilrettelegging og skilting av 

seks turløyper og turstier i Nordreisa.  

Kommunen hadde én ny søknad om spillemidler og fire 

søknader som ble gjentatt fra året før. To av søknadene 

fikk tilsagn om midler: Skateanlegg ved Storslett skole 

og kunstgressbane i Oksfjord. 

Halti 

Driften av Halti-bygget er i år overført til servicevertene. 

Det fungerer bra og gjør at biblioteket kan prioritere om 

fagområder. Turistinformasjonen ble drevet av kommune 

gjennom Helårsvertprosjektet. Digitalt møterom på Hal-

ti, Ishavstudio, ble oppgradert til ”digitalt senter” i 2010. 

Dette funger godt og er et svært viktig rom for studente-

ne ved Nord Troms studiesenter. 

 

Biblioteket 

Nordreisa bibliotek består av hovedbibliotek på Storslett, 

lokalisert i Halti-bygget. Bokbussen besøker nesten alle 

grunnskoler og barnehager i kommunen. På bokbussen 

har utlånet økt. Ved hovedbiblioteket har utlånet sunket 

noe. Det er ikke dramatiske endringer, noe kan skyldes 

det høyere utlånet på bokbussen. Ca 30 % av bibliotekets 

utlån er på bokbussen.  Besøket 2013 er nesten det sam-

me som i 2012. 

Gøy med rampen… 

Initiativ til oppsett av rampe i 2013 av BUK   

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ant pub-

likum 

2042 2520 1910 1854 2657 2847 3512 
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Viktigste satsingsområde i 2013 har vært prosjektet 

”Framtidas kunnskapsarena” som er et bibliotekprosjekt i 

Nord Troms. Prosjektet startet opp i september 2011 og skal gå 

over tre år. Nordreisa er vertskommune for prosjektet. Prosjek-

tets hovedmålsetning er å gjøre bibliotekene i Nord-Troms til 

gode kunnskaps- og læringsarenaer for hele utdanningsløpet. 

Prosjektet har fire satsningsområder: biblioteket som kunn-

skapsressurs for barnehage, skole og studiebibliotekene samt 

flerkulturelle bibliotektjenester.  

Andre tiltak og prosjekter:  

 Trespråklig eventyrturné med bokbussen (norsk, sa-

misk, kvensk), januar/februar 

 Lesefestival i Nordreisa (april). Lesing og bøker i 

fokus en hel uke. Gjennomført for første gang. Fire av 

seks skoler deltok. 

 Sommerlesekampanjen ”Les for svingende”, mål-

gruppe barn i alderen 8-12 år. God oppslutning første år, 

ca 130 barn deltok. Avsluttet med høytidelig ”Bokfest” 

på Point. 

 Ole Bok til alle nyfødte, 2-, 4- og 6-åringer 

Andre satsningsområder og aktiviteter har vært Studiebi-

bliotek, tilrettelegging av bibliotektjenester for voksne 

studenter. I tillegg er biblioteket en viktig ”møteplass” i 

lokalsamfunnet – ulike arr. i løpet av året; utstillinger, 

foredrag, forfattertreff, konsert, strikkekafe, m.m. 

Kvenkultur 

Kommunen samarbeidet med Halti kvenkultursenter om 

kvenske saker. Spesielt gjelder dette arrangementene i Nordrei-

sa under Paaskiviikko. 

Andre prosjekter 

Utviklingsavdelingen har i år hatt en stor aktivitet knyttet til 

prosjekt- og utviklingsarbeid. Samtlige prosjekter har helt eller 

delvis ekstern finansiering hvor kommunal andel stort sett om-

fatter egeninnsats fra utviklingsavdelingen. Her oppsummeres 

prosjektene i korthet. 

Halti II—Arbeidet med prosjektering ble ferdig i mars og 

anbudet for bygging kom inn i mai 2013. Fylkesmannen i 

Troms godkjente ikke låneopptaket, men etter klage om-

gjorde Kommunal- og regionaldepartementet saken i sep-

tember. Byggestart var 10. november. 

Nasjonalparklandsby/Nasjonalparkkommune — Næ-

ringsutvikler er ansvarlig for Nasjonalparklandsbysat-

singen, og er med i arbeidsgruppen på landsbasis. Norges 

Nasjonalparklandsbyer består av tettstedene: Geilo, Vin-

gelen, Jondal, Lom og Storslett. Ordfører er deltakende i 

styringsgruppen. Storslett nasjonalparklandsby fikk i 

2013 kr 472 500 til diverse tiltak knyttet til kommunens 

informasjonsarbeid, miljøsertifisering og vertskap. I til-

legg har det blitt flere felles prosjekter; kompetansepro-

gram for barn og unge, reiselivskurs, felles prosjektkoor-

dinator. 

Verdiskapningsprogrammet— for natur var i sin siste 

periode og ble avsluttet ved årsskiftet. Det er usikkert om 

hvordan en eventuell ny runde vil se ut. Det vil bli et 

krav i ny samarbeidsavtale for Norges Nasjonalpark-

landsbyer at kommunene skal bidra med minimum 50 % 

stilling til å ivareta det lokale arbeidet. 

Reiselivsprosjekter— Det ble i 2012 igangsatt et prosjekt 

som skal ivareta det lokale arbeidet med hensyn på infor-

masjonsarbeid, vertskap og reiseliv. Næringsutvikler har 

det faglige ansvaret for prosjektet som varer til august 

2014. Prosjektet heter Helårsvert, og er et pilotprosjekt 

som er delfinansiert av Troms Fylkeskommune, Skjerv-

øy, Kvænangen, Nordreisa kommuner og Halti Nasjonal-

parksenter. Dette prosjektet medfører en større ressurs på 

informasjonsarbeidet og styrking av reiselivsrelaterte 

oppgaver. Helårsverten har i 2013 deltatt på flere messer 

og konferanser for å ivareta interessene til regionens rei-

seliv, bl. a. Norwegian Travel Workshop som ble holdt 

på Røros i april. Det har blitt arbeidet kontinuerlig med 

hvordan man best kan få en god turistinformasjon på in-

ternett. Vinteren og våren 2013 ble det gjennomført inter-

ne vertskapskurs med alle avdelingene på kommunehu-

set, samt uteseksjonen. Det ble også holdt vertskapskurs 

for 10. klasse ved Storslett skole. 

Tilretteleggingsprosjekter— I samarbeid med Halti nasjonal-

parksenter og flere grendelag er tiltaket 5 på topp og 10 på 

topp videreutviklet i år. Antall topper er utvidet og det er opp-

rettet ei ny gruppe som heter PULS som er en mellomvariant 

som passer fint for folk som ønsker et enklere turtilbud. 2013 

var det 329 registrerte deltakere, en reduksjon på ca 20 % fra i 

fjor.  

Andre oppgaver 

Facebook har blitt en svært viktig kommunikasjonskanal for 

hele kommunen. Kommunal rapport lagde i 2013 en FOU-

presentasjon av landets beste kommuner når det gjelder bruk 

av Facebook. Nordreisa kommune ble kåret som best i Troms 

og som nr 13 i landet. Facebook er en viktig kanal og det ble i 

2013 vedtatt egne retningslinjer for bruk av sosiale medier. 

Nordreisa kommune har i dag over 950 følgere på facebook.  

Lesefestival i Rotsund 

Vinterparken 
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T eknisk avdeling 

Ansvarsområde  

Ansvarsområdet for teknisk avdeling er: Forvaltning av 

kommunens eiendommer, vann, avløp, veg, slam, reno-

vasjon, brann, feiing, forurensningmyndighet, havn, 

byggesaksbehandling, utleie og vedlikehold av kommu-

nale lokaler, drift og vedlikehold av kommunens byg-

ningsmasse (skoler, barnehager, rådhus, helsesenter, 

omsorgssenter, svømmehall, idrettshall, idrettsanlegg, 

verkstedbygning m.v. Avdelingen har også ansvar for 

gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver 

samt tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjord-

dalen og Rotsunddalen.  

 

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø 

Enhetsleder er Roy Jørgensen som rapporterer direkte til råd-

mann. Arbeidsmiljøet anses som svært bra, imidlertid føler 

renholderne seg som ”enslige svaler” idet de ikke er en del av 

staben rundt om på enhetene. svært bra. 

Det har vært en målsetting om at renholdere skulle  ha 

felles tilhørighet i en virksomhet/avdeling hvor de fak-

tisk utfører tjenesten. Som prøveordning planlegges per-

sonalansvar for renholdere lagt til de ulike virksomhete-

ne.  

Sykefravær 

 

Sykefraværet er redusert med 20 % i forhold til 2012   

fra 14,7 % til 11,9 % i hele avdelingens 71 ansatte. Ut-

viklingen er positiv noe vi håper kan fortsett, men enda 

er det en vei å gå for å oppnå målet om et nærvær tilsva-

rende landsgjennomsnittet . 

For teknisk adm  og bygg/eiendom omhandler 50 % sy-

kefraværet langstidssyke, dvs  ut over arbeidsgiverperio-

den, mens for anleggsseksjonen er det korttids sykefra-

vær som dominerer. Renhold har de 3 – 4 siste år vært 

organisert som egen ”avdeling” med egen renholdsleder 

som rapporterer til teknisk sjef. Tidligere var renhold 

selvstendig virksomhet som rapporterte ril rådmann. 

 

Økonomi 

Teknisk sektor har hele 2013 driftet på et minimum. 

Totalt sett fikk enheten et merforbruk på kr 485 620 som 

hovedsakelig skyldes at et redusert gebyrnivå generelt 

betydde budsjettmessig ”underskudd” på kapittel 500.    

 

Årets virksomhet  

Vannforsyning 

Vannbehandling Rotsund vannverk og Jubelen vannverk 

ble satt i drift i 2013.   

Avdelingen har holdt vedlikehold på lavt kostnadsnivå 

for å oppnå nedgang i gebyrnivå samtidig som kvalitets-

krav på drikkevannet skal holdes.  

Målsetting om ingen avvik fra drikkevannsforskriften er 

oppnådd, 3 mindre avvik på pH-verdi av totalt 103 ana-

lyser. 15 % av vannledningsnettet er rengjort. 

Avløpstjenesten 

Det har vært fokus på å holde vedlikehold på lavt kost-

nadsnivå for å oppnå nedgang i gebyrnivå samtidig som 

kvalitetskrav på tjenesten skal holdes.  

Målsetting om mindre enn 4 kloakktilbakeslag i byg-

ninger der kommunen er ansvarlig for tilbakeslaget, er 

oppnådd (1 tilbakeslag i 2013).  

8  % av kloakkledningsnettet er vedlikeholds spylt i 

2013. Rensekrav på kommunens kloakkrenseanlegg er 

overholdt. Kommunens eldste kloakkpumpestasjon 

Sørkjos Hotell fra 1970-tallet er rehabilitert i 2013. 

I 2013 ble det gjennomført 6 tiltak på ulike steder i sen-

trumsområdet for å ivareta overflatevannet lokalt. Over-

vann gir periodevis store utfordringer og vil være priori-

tert også framover. Hovedplan avløp er under utarbei-

delse. 

 An
svar 

Oppr. 
Budsjett 

Rev 
Budsjett 

 RS 
2013 

RS 
2012 

 500 10 232 820 10 351 266  11 751 327 9 735 487 

 600 18 063 847 18 338 902  17 424 461  19 862 499 

  
Arbeidssted 
  

  
Ant 
an-
satte 
  

  
Ant 
stil-
linge
r i % 
  

 
 
Fra-
værs  
2012 

 
Fra-
vær20
13 

  
Merknad 

  
Teknisk adm 

  
5 

4,8 
st. 

  
8,0 

  
7,44 

 Inkl. pro-
sjektledels
e 

 Bygg-og eien-
dom 

42 28,5
0 st 

21,8
5 

17,31 Inkl. Vakt-
mestre og 
renhold. 

 Anleggs-
seksjon 

24 14,4
0 st 

3,0 2,78  Inkl. An-
legg inkl. 
brannve-
sen 
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Renovasjon/slam 

Forskrift om renovasjon ble revidert i 2013, og virk-

ningen av revidert forskrift skal evalueres i 2014. 

 

Brann- og Feietjenesten 

Brannvesenet hadde totalt 43 utrykninger i 2013 herun-

der bilulykker med behov for frigjøring av personer.  

Det ble gjennomført 9 øvelser for brannmannskaper in-

kludert en større havariøvelse sammen med øvrig red-

ningstjeneste og Avinor. Øvelsesaktiviteten holdes lav 

pga økonomi, behovet er stort for trening på å løse kre-

vende brann- og redningsoppgaver som tjenesten risike-

rer å bli utkalt på.  

Det er gjennomført 41 tilsyn av totalt 49 særskilte brann-

objekter. Av 2000 piper er 1079 feiet i 2013, mens 223 

tilsyn av fyringsanlegg er gjennomført. Brannvesenets 

presentasjon under den årlige brannvernuka er godt be-

søkt. Under brannvernuka benytter også barnehager mu-

ligheten å ha brannvern som tema.  

Målsetting innen forebyggende brannvern er oppnådd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veier 

Vedlikeholdet av kommunens veier er langt under det 

nivå som kreves for å opprettholde dagens standard.  

Grusveiene har ikke lenger topplag og flere veier med 

fast dekke vurderes omgjort til grusveier pga for lite 

vedlikeholdsmidler. Det er stort behov for økning av 

veivedlikeholdet.  

Saraelv bru: nordre brukar er totalrenovert høsten 2013 

etter flomskade på forsommeren.  

Veilys: stadig flere enkeltpunkt står mørke over flere år 

pga for lite vedlikeholdsmidler. Det prioriteres svært 

strengt for å holde tildelt budsjett, der skolevei, trafikk-

sikkerhet og lange mørke strekk er prioritert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligområder 

Ingen boligområder er under bygging for tida.  Det er 

ledige kommunale boligtomter på Rovdas og i Oksfjord. 

Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg 

Det er ikke opparbeidet nye grøntområder i 2013.  Ad-

komstveien til Kvænnes er rustet opp i et spleiselag mel-

lom privat entreprenør, kommunen og fylkeskommunen.   

Vedlikehold av anleggene skjer innenfor stramt budsjett.  

 Vassdrag 

Tilsyn av anlegg i regulerte vassdrag gjennomføres av 

kommunen ved bruk av elvebåt og til fots.  NVE er fag-

myndighet.  

I 2013 er det avdekket skader på eksisterende anlegg 

som følges opp. 

Skredområder 

Interregional overvåkning av skredområdet på Mettevoll 

gjennomføres. Midlertidig byggeforbud i Rotsundelv er 

opprettholdt gjennom hele 2013, og foreløpig er det ikke 

vedtatt tiltak som gjør at dette kan oppheves. 

Sensommeren 2013 var det mistanke om mulig leirskred 

ved Oksfjordvannet. Geologisk kompetanse undersøkte 

området som heldigvis ble friskmeldt. 

”Skrotnisseprosjektet” 

Skrotnisseprosjektet ble videreført i 2013.  Tiltaket ble 

støttet med tilskudd fra Fylkesmannen.   

 Det ble samlet inn:    

150 tonn metallskrot 

8,6 tonn restavfall 

65 dekk av forskjellige slag 

 

 

Nordreisa skal… ha en helhetlig samferd-
selspolitikk som legger til 
rette for økt samhandling 
mellom distrikt og sen-trum.  

Nordreisa skal… 

Ha en risiko- og sikker-

hetspolitikk som gir over-

sikt over risiko og farer og 

tiltak som forebygger 

uønskede hendelser.  
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Bygg og eiendom 

Det har blitt kjørt med stramme økonomiske budsjett-

rammer i hele 2013. Kun nødvendige og forebyggende 

tiltak er blitt igangsatt.  

Storslett skole ble overtatt av Nordreisa kommune 15 

november 2013 og tatt i bruk av elever fra januar 2014. 

Det ble tatt i bruk nytt brannmeldersystem til Moan skole 

og Nordreisahallen med direktekobling mot 113. Hoved-

bryter på Sonjatun Helsesenter ble skiftet ut, og denne 

kobler automatisk til nødstrømsaggregat ved bortfall av 

strøm på hovednettet. Det er videre utført omfattende 

oppussing på prestebolig Høgegga 30, etter flere år utset-

telse. Det har vært en sluttføring av energispareprosjektet 

i samarbeid med Skjervøy og Kvænangen kommune. 

Maling av Sonjatun Omsorgssenter ble utført av vakt-

mestere. Dette er det tredje store bygget som blir malt 

med kyndig ledelse av erfarne vaktmestere.  

 

Tjenesten har et mål om å male et bygg hvert år. De fles-

te bygg har ikke blitt malt på 10-15 år, og det haster nå å 

få reddet de som er igjen før større rehabiliteringer. Dette 

gjelder også utskifting av taktekke på flere bygg.  

 

Byggesaksbehandling 

Det var flere store saker som Halti II, Havna handel, 

Flortex eiendom, rekkehus Hagenfeltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer fremover  

 

Teknisk avdeling har en utfordrende og spennende tid 

framfor seg;  

 

 Halti II startet opp i desember og kommunen har 

 både prosjekt– og byggeledelse selv.  

 

 Videre arbeides det med konkurransegrunnlag for 

 prosjektering av Gulen 3 

 

 Oppstart av ”Sørkjostunellen” har resultert  i om

 fattende arbeidsoppgaver for teknisk avdeling, bla. 

 områder for utnyttelse av tunellmasser. Flere av 

 aktuelle områder krever reguleringsplaner og for

 handlinger med berørte grunneiere.  

 

Med stramme budsjettrammer er det en stor utfordring 

og gir krevende styring for å gjennomføre daglig drift. 

Det stilles store krav til faglig dyktighet, engasjement og 

innsats i alle ledd i avdelingen. De ansatte har vist stor 

innsats for å klare målsettingen om god service, høy pro-

duksjon og kvalitet på tjenestene til tross for reduserte 

budsjettrammer.. 

 

 

  2012 2013 

Ant søknader byggesak     

Ant behandlede byggesaker 136 94 

Ant byggesaker matrikkelført 112   

Ant ferdigattester 33   

Ant disp fra planbestemme 5 12 

Nordreisa skal… 
ha en eierskapspolitikk som legger til rette for ei-erskaps-forhold som er tilpasset og til nytte for samfunnet og for kommu-nens drift og utvikling 

Maling av Sonjatun Omsorgssenter 
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2 Revidert årsregnskap 2013
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4 Kontrollutvalgets uttalelse om Nordreisa kommunes årsregnskap 

2013-Brev til kommunestyret

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.05.2014 

Behandling:

Rådmannen fremmet følgende endringsforslag: Nordreisa Kommunestyre vedtar avlagt 
driftsregnskap 2013 og avlagt investeringsregnskap 2013. 

Endringsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa Kommunestyre vedtar avlagt driftsregnskap 2013 og avlagt investeringsregnskap 
2013. 

Rådmannens innstilling

 Nordreisa kommune sitt driftsbudsjett ble avlagt i balanse.
 Nordreisa kommune sitt investeringsbudsjett ble avlagt i balanse. 
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Saksopplysninger

Driftsresultat 
Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2013 er avsluttet i balanse. Budsjettert inndekning 
på ROBEK gjeld på kr. 7,64 mill ble nedbetalt. Streng budsjettdisiplin og innkjøpsstopp er noen 
av hovedårsakene til balanse. Nordreisa kommune driver med et driftsresultat på 4,1 % i 2013, 
mot 3,05 % i 2012.

I desember 2013 ble det vedtatt i sak 67/13 at utbytte til Ymber AS skulle overføres til 
investering som finansiering av en bru. Utgiftene ved bruen ble på kr. 0,636 mill og det skulle 
overføres fra drift. Denne ble imidlertid redusert til kr 0,281 mill som følge av 
styrkningsreglene. 

Likviditet 
I løpet av 2013 har arbeidskapitalen svekket seg. Endringen skyldes økt bruk av ubrukte 
lånemidler, med andre ord en større grad av egenfinansiering av investeringene. Kassa/bank 
beholdning har svekket seg, mens fordringene har økt og spesielt fordringer på staten. Den 
kortsiktige gjelden har gått litt ned. Premieavvik har totalt sett styrket arbeidskapitalen noe, men 
kommunen har fortsatt «fordringer» på premieavviket på kr 27 mill. Fordringen på 
premieavviket er kun regnskapsteknisk og det følger ingen innbetaling av likvider, og blåser 
dermed opp omløpsmidlene. 

I 2013 ble kassakreditten mye brukt, noe som skyldes både opprydding i ubrukte lånemidler på 
investeringsprosjekter og økt innbetaling til pensjon.

Tall i mill kr RS 2013 RS 2012 RS 2011
Endring arbeidskapital balanse 11,55 2,81 16,92
Endring arbeidskapital resultat 11,55 2,81 18,84

Pensjon 
Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter 
Statens Pensjonskasse. Det er balanseført 624 mill kr i pensjonsforpliktelser og 484 mill kr i 
pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon ga en «inntekt» på kr 0,36 mill.

Fond 
Den samlede fondsbeholdningen er på 39,14 mill kr fordelt mellom følgende fondstyper: 

Tall i mill kr RS 2013 RS 2012 RS 2011
Disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00
Bundne driftsfond 16,67 15,70 15,69
Ubundne investeringsfond 0,27 0,27 0,27
Bundne investeringsfond 22,20 25,69 24,12
Sum fondsbeholdning 39,14 41,66 40,09

Investeringer 
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Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler er på kr 65,24 mill, mot kr 46,07 mill i 
2012. I 2013 gikk investeringsregnskapet i balanse som følge av at finansiering av prosjektene 
skal ses samlet i følge veilederen fra 2011. Det vil si at finansieringen skal sees som samlet 
finansiering uavhengig av hvordan det enkelte prosjektet gikk. Sett mot budsjett ble det en 
underdekning på kr 4,56 mill som i hovedsak skyldes prosjektet Storslett skole, der 
momsoverføringer fra drift ble mindre enn forventet. Investeringsregnskapet i 2012 gikk i 
balanse, og det ble foretatt inndekning på kr. 0,936 mill av tidligere års merforbruk.    

De største Investeringsprosjekter i 2013 var: 
Storslett skole trinn 3 kr. 44,06 mill
Kjøp av barnehager kr.   9,43 mill
Startlån kr.   8,55 mill
Halti II kr.   5,31 mill
Egenkapitalinnskudd KLP kr.   1,05 mill
Kjøp av grunn kr.   1,03 mill
VAR utbygging Rotsund/Oksfjord kr.   1,03 mill

Prosjektet fiberutbygging ble flyttet fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet som følge av 
at kommunen ikke er eier av nettet. 

Gjeld, renter og avdrag 
Den samlede lånegjelda er i 2013 på kr 481,87 mill inkl videreformidlingslån, og har økt fra 
2012 da vi hadde 461,82 mill kr. 

Tall i 1000 kr RS 2013 RS 2012 RS 2011 RS 2010
Kommunens samlede lånegjeld 481 872 461 823 443 740 421 446

Fordelt på følgende kreditorer
Kommunalbanken 319 176 296 334 275 551 262 161
KLP kommunekreditt 57 371 59 602 61 832 64 063
DNB 259 292 325 0
Husbanken (videreformidlingslån) 105 066 105 595 106 032 95 221

Nordreisa kommune har 51 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. 
Dette er innenfor vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av total lånegjeld 
utgjør lån til VAR investeringer og videreformidlingslån ca 44 %. 

Avdrag RS 2013 RS 2012 RS 2011
Betalt avdrag 14 982 343 12 930 184 12 147 461
Beregnet minste lovlig avdrag 11 804 038 12 192 650 10 131 256
Differanse 3 178 305 737 534 2 016 205

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld ihht Kommunelovens § 50. Betaling av 
avdrag til Husbanken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre utlån. 
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Inndekning

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 10,3 millioner per 
31.12.2013. I løpet av de tre siste årene har Nordreisa kommune dekket inn kr. 22,9 mill av 
tidligere års merforbruk. Det ble i 2013 foretatt nedbetaling på tidligere års merforbruk på kr 7,6 
mill som er i henhold til budsjett, og kommunen er også i rute i forhold til den opprinnelige 
inndekkingsplan fra departementet. Gjenstående merforbruk fremkommer slik:

År Opprinnelig Gjenstående inndekning
Merforbruk 2008 8 094 535 2 230 029
Merforbruk 2009 4 346 893 3 587 671
Merforbruk 2010 5 332 559 4 482 918
Akkumulert merforbruk 10 300 618

Driftsregnskapet

Kommentarer til regnskapsskjema «Økonomisk oversikt – Drift»

Driftsinntektene ble kr 46,12 mill mer enn budsjettert:

 Brukerbetalinger ble kr 2,2 mill mer enn budsjettert, og skyldes:
o Legetjenesten har 1,1 mill mer enn budsjettert, og må sees i sammenheng med 

utgiftene på overføring legehonorar.
o Sonjatun bo- og kultursenter har en merinntekt på kr 0,33 mill.
o Sonjatun omsorgssenter har en merinntekt på kr 0,26 mill. 

 Andre salgs- og leieinntekter ble kr 1,6 mill mer enn budsjettert, og skyldes:
o Salg av strøm utgjør kr 0,7 mill av dette og må sees opp mot strømforbruket.
o Leieinntekter på kommunehuset ble kr 0,3 mill mer enn budsjettert

 Overføring med krav til motytelser ble kr 40,8 mill mer enn budsjettert og skyldes:
o Refusjon sykepenger ble kr 11,45 mill mer enn budsjettert, og må sees mot 

overforbruket på lønnspostene. 
o Refusjon moms drift ble kr 8,21 mill mer enn budsjettert
o Refusjon fra fylket ble kr 6,14 mill mer enn budsjettert og skyldes i hovedsak 

prosjekter som fylket finansieres.
o Refusjon momskomp investering ble kr 5,44 mill mer enn budsjettert
o Forsikringsutbetaling ble kr 3,26 mill mer enn budsjettert, og må sees i 

sammenheng med merutgiften til materiell skadereparasjon.
o Ressurskrevende tjenester ble kr 2,5 mill mer enn budsjettert.
o Refusjon fra kommuner ble kr 2,06 mer enn budsjettert, og fordeler seg slik:
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 Fellestiltak skoler har en merinntekt på kr 0,69 mill og må sees i 
sammenheng med overforbruket på elever i andre kommuner. 

 Barnevernstjenesten har en merinntekt på kr 0,36 mill og må sees i 
sammenheng med overforbruket på lønn. 

 Prosjekter innen utviklingsavdelingen har en merinntekt på kr 0,76 mill. 
Disse prosjektene er i hovedsak full finansiert med eksterne midler.

Driftsutgiftene ble kr 34,90 mill mer enn budsjettert:

 Lønnsutgiftene ble kr 16,82 mill mer enn budsjettert. Når sykelønnen hensynstas ble det 
et merforbruk på kr 1,01 mill mer enn budsjettert. 

 Kjøp av varer og tjenester ble kr 8,6 mill mer enn budsjetter, noe som skyldes:
o Materiell skadereparasjon ble kr 2,81 mill mer enn budsjettert, som må sees i 

sammenheng med mer inntekten på forsikringsutbetaling.
o Elever i andre kommuner ble kr 1,3 mill mer enn budsjettert, og må sees i 

sammenheng med merinntekten fra andre kommuner
o Utgifter til oppvarming av lokaler ble kr 1,0 mill mer enn budsjettert.
o Utgiftene til brøyting ble kr 0,7 mill mer enn budsjettert.
o Forbyggende tiltak i barnevern ble kr 0,67 mill mer enn budsjettert.
o Kjøp av spesialundervisning ble kr 0,63 mer enn budsjettert
o Utgifter til vedlikehold av biler ble kr 0,58 mill mer enn budsjettert.

 Overføringer ble kr 16 mill mer enn budsjettert, og skyldes
o Merverdiavgift drift ble kr 8,21 mill mer enn budsjettert. Sett i sammenheng med 

inntekten går merverdiavgift i 0,-.
o Overføring til private ble kr 5,88 mill mer enn budsjettert

 Prosjekter innen utviklingsavdelingen har en merutgift på kr 3,58 mill. 
Disse prosjektene er i hovedsak full finansiert med eksterne midler.

Netto driftsresultat for 2013 ble på kr 4,1 % som er 1,1 % over fylkesmannen sin anbefaling.

Avviksbeskrivelse per sektor:

Sektor Regnskap Reg. budsjett Avvik
1 Sektor for administrasjon 16 644 860 20 978 828 -4 333 968
2 Sektor for levekår 92 830 311 94 717 390 -1 887 079
3 Sektor for helse og omsorg 97 931 778 103 039 329 -5 107 551
4 Utviklingsavdelingen 10 638 894 9 617 380 1 021 512
5 Anleggsdrift 11 751 327 10 351 266 1 400 061
6 Bygg og eiendom 17 424 462 18 338 902 -914 440
7 Skatter og rammetilskudd -275 932 477 -278 939 299 3 006 822
8 Renter, avdrag og avsetninger 28 710 845 21 896 201 6 814 644

Sektor 1 - Administrasjon
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Mindre forbruket på sektor for administrasjon er på 4,3 mill:
 Merinntekt på integreringstilskudd på kr 1,6 mill
 Det ble innført innkjøpsstopp i begynnelsen av oktober noe som medførte et

mindreforbruk på økonomiavdelingen, it-avdelingen, politiske utvalg, og udisponerte 
bevilgninger på til sammen kr. 2,6 mill

Sektor 2 - Levekår
Mindre forbruket på sektor for levekår er på kr 1,88 mill:

 Som følge av innkjøpsstopp ble det et mindreforbruk på
o skolene på til sammen kr 1,3 mill.
o barnehagene på til sammen kr 1,1 mill

 Tilskudd til private barnehager ble kr 0,5 mill mindre enn budsjettert. Dette som følge av 
kommunen brukte mindre enn budsjettert på kommunale barnehager.

 Det ble et merforbruk på familiesenteret og barnevern på kr 1,1 mill. Familiesenteret ble 
belastet med kommunen sin andel på krisesenteret som gjaldt for både 2012 og 2013. 
Barnevernet mottok kr 0,5 mill mindre i refusjon fra fylkesmannen enn budsjettert.

Sektor 3 - Helse og omsorg

Mindre forbruket på sektor for helse og omsorg er på kr 5,1 mill:
 Refusjon på ressurkrevende tjenester ble kr 2,8 mill mer enn budsjettert. Disse er fordelt 

på Sonjatun sykehjem, private omsorgstiltak, Fosseng, Høgegga, mijøarbeidertjenesten, 
Guleng og kjøp av private tjenester. 

 Økonomisk sosialhjelp har et overforbruk på kr 0,87 mill.
 Som følge av innkjøpsstopp ble det et mindre forbruk på

o Helse- og sosialadministrasjon på kr 1,6 mill.
o Sonjatun omsorgssenter på kr 0,4 mill.
o Sonjatun bo- og kultursenter på kr 1,1 mill. 
o Møteplassen psykiatri på kr 0,7 mill.
o Legetjenesten på kr 0,6 mill.

Sektor 4 - Utviklingsavdelingen

Merforbruket på utviklingsavdelingen er på kr 1,02 mill:
 Prosjektet ungdomskontakt har et merforbruk på kr 1,0 mill som følge av at staten ikke 

finansierte prosjektet i 2013, samt at inntekten på prosjektet ble budsjettet dobbelt. 
 Fiberutbygging ble flyttet fra investeringsregnskapet og over til utviklingsavdelingen. 

Dette medførte en merutgift til utviklingsavdelingen på kr 0,077 mill. 

Sektor 5 – Anleggsdrift 

Merforbruket på sektor for anleggsdrift er på kr 1,4 mill:
 Brannvern har et merforbruk på kr 0,5 mill og skyldes økt beredskapslønn, samt noe 

merforbruk på øvrige utgifter. 
 Kommunale veier har et merforbruk på kr 0,5 mill og skyldes merforbruk på 

beredskapslønn. 
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 Veilys har et mindre forbruk på kr 0,18 mill som skyldes mindre strømforbruk og mindre 
vedlikehold. Havn har et mindre forbruk på kr 0,13 mill som skyldes økte inntekter.

 Selvkost ble kr 0,6 mill mer enn budsjettert. Se eget avsnitt. 

Sektor 6 – Bygg og eiendom 

Mindre forbruket på sektor for bygg og eiendom er på kr 0,9 mill:
 Skolebygg har et mindre forbruk på kr 0,5 mill. 
 Barnehagebygg har et mindre forbruk på kr 0,24 mill.
 Sonjatun helsesenter har et merforbruk på kr 0,4 mill.
 Renhold har et merforbruk på kr 0,23 mill.
 Utgiften til oppvarming (strøm, olje og bio fjernvarme) ble kr 0,88 mill mer enn 

budsjettert. Inntekten på konsesjonskraft er på kr 0,81 mill mer enn budsjettert. Disse må 
sees i sammenheng, og strømforbruket ble dermed kr 0,07 mill mer enn budsjettert.

 Mindre forbruket skyldes i hovedsak at det er utført mindre vedlikehold enn budsjettert.

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd 

Mindre inntekt på skatter og rammetilskudd er på 3,0 mill:
 Inntekten på eiendomsskatt ble på kr 0,2 mill mindre enn budsjettert.
 Refusjon merverdiavgift fra investering ble kr 2,2 mill mindre enn budsjettert, noe som 

må sees i sammenheng med mindre forbruket på renteutgiftene.
 Statstilskuddet ble kr 0,5 mill mindre enn budsjettert. 

Sektor 8 – Skatter og rammetilskudd 

Merforbruket på rente, avdrag og avsetninger er på 6,81 mill:
 Renteutgiftene ble kr 2,77 mill mindre enn budsjettert.
 Renteinntektene ble kr 0,76 mill mindre enn budsjettert.
 Avdragene ble kr 0,3 mill mer enn budsjettert.
 Selvkost renter/avdrag ble kr 2,0 mill mindre enn budsjettert. Samlet sett går disse i 0,-

for kommunen totalt sett da utgiften er under sektor 5.
 Premieavviket og amortiseringen av premieavviket ble kr 6,7 mill mer enn budsjettert. 

Pensjonen ble imidlertid totalt sett kr 3 mill mindre enn budsjettert.  

Kommunale avgifter (VAR regnskapet)

Vann:
Plan gebyrresultat:
Politisk fastsatt gebyrutvikling over 3-års perioden 2010 -2012 før gebyret igjen var på 100 % 
inndekning.  Fra og med 2013 skal vannkostnadene være fullt ut dekket gjennom gebyrer.
Gebyret for ”statistikkbolig” på 120 m2 var i 2013 på kr 5024 eks mva.

Reelt gebyrresultat:
Selvkostregnskapet for 2013 viser et netto overskudd på kr 1,46 mill.
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Vannfondet er på 1,7 mill ved årsskiftet, og bør ligge i størrelsesorden 2,5-3,5 mill for å ta opp 
mindre svingninger i rentekostnaden samt at det bør være tilstrekkelig sikkerhet for uforutsette 
hendelser (eks ledningsbrudd som følge av flom).

For en ”statistikkbolig” på 120 m2 er vanngebyret i 2014 på kr 4623 noe som er 8 % nedgang 
fra gebyrnivå 2013.

Årsak avvik:
Forhold som påvirker negativt på resultatet kontra budsjett:
Ingen.

Forhold som påvirker positivt på resultatet kontra budsjett:
Reelt nivå kalkulatorisk rente for 2013 er 1,1% under budsjettert kalkulatorisk rente som utgjør 
0,76 mill i lavere kapitalkostnader .
Drift av vannforsyningssektoren har i 2013 vært gjennomført med sterkt fokus på å få bygget 
økonomisk reserve.  Så mye som mulig av kostnadskrevende vedlikehold har blitt forskjøvet.  
Driften har hatt fokus på gjennomføring av vedlikeholdsarbeid som i stor grad ikke gir større 
kostnader ut over personell.

Konklusjon avvik vannforsyningen: 
Årsaken til netto overskuddet i 2013 ligger i begrenset driftstiltak sammen med få akutte 
hendelser innen vannforsyningen.  Samtidig har lavere rentenivå bidratt positivt.

Avløp:
Plan gebyrresultat:
Politisk fastsatt gebyrutvikling over 3-års perioden 2010 -2012 før gebyret igjen var på 100 % 
inndekning.  Fra og med 2013 skal avløpskostnadene være fullt ut dekket gjennom gebyrer.
Gebyret for ”statistikkbolig” på 120 m2 var i 2013 på kr 5384  eks mva.

Reelt gebyrresultat:
Selvkostregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 0,085 mill som settes av på fond.  Fondet 
er ved årsskiftet på totalt kr 2,42 mill.

For en ”statistikkbolig” på 120 m2 er avløpsgebyret i 2013 på kr 5.384,- og er uendret i forhold 
til gebyret i 2013.

Årsak avvik:
Forhold som påvirker negativt på resultatet kontra budsjett:
Ingen særskilte forhold.

Forhold som påvirker positivt på resultatet kontra budsjett:
Reelt nivå kalkulatorisk rente for 2013 er 1,1 % under budsjettert kalkulatorisk rente som utgjør 
0,45 mill i lavere kapitalkostnader.

Konklusjon avvik avløp: 
Årsaken til overskuddet i 2013 ligger i lavt rentenivå.

Feiing:
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Selvkostregnskapet for 2012 viser et resultat på 88 % som gir et underskudd på kr 0,116 mill 
som dekkes inn av fond.   Feiefondet er nå redusert til 0,067 mill ved årsskiftet.
Feiegebyret er uendret fra 2013 til 2014.  

Vurdering

Nordreisa kommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på kr 4,1 %, som er over fylkesmannens 
sin anbefaling på 3 %. Kommunen har i 2013 foretatt nedbetaling på tidligere års merforbruk i 
henhold til budsjett, og er i 2013 også i rute i forhold til den opprinnelige inndekkingsplan fra 
departementet. 

Det ble innført innkjøpsstopp i oktober måned noe som har medført at en rekke enheter har 
mindre forbruk sett i forhold til budsjett. Innkjøpsstopp er ikke ønskelig fra administrasjonen sin 
side, men ble gjennomført ettersom det var svært viktig at kommunen klarte budsjettert 
inndekning av tidligere års merforbruk. Budsjettet for 2014 er særdeles stramt og det ville vært 
vanskelig å foreta ytterligere nedskjæringer. 

2013 har vært et krevende år for enhetene. Det har vært innsparinger i form av blant annet 
mindre bruk av vikarer, utsatte innkjøp, samt mindre vedlikehold. Det er derfor svært viktig at 
kommunen i årene fremover opparbeider seg handlingsrom, og at driften av kommunen er på et 
tilfredsstillende nivå. I tillegg er det viktig å opparbeide 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. Kommunen har et 
stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg
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Til kommunestyret i Nordreisa kommune

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Nordreisa kommune som viser kr 231 313 708 til fordeling drift og et
regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0. Arsregnskapet består av balanse per 31. desember
2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver ogplikter

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

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

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

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordreisa kommune per 31. desember 2013, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Besoks- og postadresse:
Sjøgt. 3
9405 HARSTAD
postIakomrevnord no

Avdelingskontor:
Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland,Storslett

www.koinrevnord.no

Telefon:Organhasjonsnummer:
7704 14 00986 574 689
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Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

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

Konklusjon om årsberetningen

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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

Andre forhold

Avsatte husbankmidler —manglende tilbakebetaling av lån


Balansekonto 255080003 mottatte ekstraordincereavdrag Husbanken viser kr 20 394 955 pr. 31.12.2013.
I henhold til Kommuneloven § 50 pkt. 7 c skal mottatte avdrag på utlån uavkortet nyttes til nedbetaling
eller innfrielse av kommunens innlån. Nordreisa kommunes manglende innbetalinger av ekstraordinære
avdrag på utlån er i strid med kommunelovens bestemmelser. Vi viser til revisjonsbrev nr. 5/2010.
Administrasjonen har omtalt forholdet i årsregnskapsdokumentet 2013, note 9 Vesentlige poster i
regnskapet og hendelser etter balansedag.

Tromsø, 30. april 2014.

IIov-
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
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NORDREISA KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Til
Kommunestyret i Nordreisa kommune

KONTROLLUTVALGETSUTTALELSE OM NORDREISA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAPFOR2013

Kontrollutvalget har i møte 19.5.2014 behandlet Nordreisa kommunes årsregnskap for 2013.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsmelding,
revisjonsberetningen datert 30.4.2014. I tillegg har revisor og rådmannen supplert
kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Nordreisa kommunes regnskap for 2013 viser et
regnskapsmessig 0 —resultat. Det samme resultatet gjelder også investeringsregnskapet.

Problematikken rundt tidligere avsatte ekstraordinære tilbakebetalte husbankmidler er fortsatt
ikke løst. Tilbakebetaling skulle skjedd fortløpende på lån til Husbanken. Forholdet er omtalt i
tidligere revisjonsbrev og er behandlet av kontrollutvalget og kommunestyret. Rådmannen har
fokusert på at det er skaffet legitimitet for denne utsettelsen i k-sak 99/08. Utvalget følger
saken videre.

Underskuddsinndekningen fra tidligere år går imidlertid framover og pr 31.12.2013 står
saldoen med 10,3 mill. mot 17.9 mill. ved utgangen av forrige år. Kommunen står imidlertid
fortsatt overfor utfordringer for å sikre en forsvarlig økonomisk drift og for å styrke
likviditeten.

Ut over ovennevnte, og det som framgår av saksframlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 30.4.2014, har kontrollutvalget ikke merknader til
Nordreisa kommunes årsregnskap for 2013.

Storslett, den 19. mai 2014

Bjørn Garden
leder av kontrollutvalget

Gjenpart: Formannskapet
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1635-28

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 19.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/14 Nordreisa formannskap 30.05.2014
18/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Kvartalsrapport 1.kvartal 2014

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.05.2014 

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet i Nordreisa er bekymret over 
oppvekstmiljøet for barn og unge i vår kommune. Formannskapet vil sette dette på dagsorden i 
samarbeid med foreldre og fagmiljøene i kommunen, og ber administrasjonen arrangere en 
fagdag i løpet av høsten 2014. 

Tilleggforslaget med rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

Formannskapet i Nordreisa er bekymret over oppvekstmiljøet for barn og unge i vår kommune. 
Formannskapet vil sette dette på dagsorden i samarbeid med foreldre og fagmiljøene i 
kommunen, og ber administrasjonen arrangere en fagdag i løpet av høsten 2014. 

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 
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Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for det første kvartalet i 2014. 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 2 er PP-tjenesten holdt utenfor fordi dette er et interkommunalt samarbeid, og vi 
vet at vi skal betale en viss andel. Også alle prosjekter er holdt utenfor, da vi vet at de har 
ekstern finansiering.

1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:
1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 1 8 134 663 6 170 646 1 964 017 -170 983

Driftsinntekter -2 373 978 -2 675 209 301 231 -399 769

Driftsutgifter 10 508 641 8 845 855 1 662 786 228 786

 Lønn 5 351 046 5 105 834 245 212 245 212

 Pensjon 624 997 648 723 -23 726 -23 726

 Varer og tjenester 4 532 599 3 091 298 1 441 301 7 301
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er kommet kr 0,307 mill mer i integreringstilskudd enn budsjettert.
 Inntekter på sykelønn er på kr 0,094 mill mer enn budsjettert

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

o Introduksjonsstønad har utbetalinger på kr 0,190 mill over budsjett
o Lønnsutgiftene er kr 0,092 mill mer enn budsjettert, men må sees i sammenheng 

med lønnsrefusjoner. 

 Varer og tjenester:
o Uvesentlig differanse på varer og tjenester. 
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2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:
2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 2 26 353 199 25 831 554 521 645 452 645

Driftsinntekter -4 590 697 -3 722 618 -868 079 -1 581 079

Driftsutgifter 30 943 896 29 554 172 1 389 724 2 033 724

 Lønn 20 935 652 20 394 467 541 185 541 185

 Pensjon 3 372 630 3 329 826 42 804 42 804

 Varer og tjenester 6 635 614 5 829 879 805 735 1 449 735
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Felles skole har en merinntekt på refusjon samisk for 2013 på kr 0,176 mill.
 Refusjon sykelønn er på kr 0,756 mill og må sees i sammenheng med overforbruket 

på lønn. 
 Inntekter på egenandeler og matpenger er på kr 0,4 mill mer enn budsjett. 
 Voksenopplæringen har merinntekt for refusjon staten på kr. 0,326 mill.

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

o Sektoren har et overforbruk på lønnsutgifter på kr 0,541 mill, og må sees i 
sammenheng med refusjon sykelønn på kr 0,756. 

 Varer og tjenester:
o Barnevernet er kr 0,330 mill over budsjett som følge av utgifter til 

oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn, samt utgifter til 
krisesenter.  

o Felles skole har et overforbruk på kr. 1,182 mill pga kjøp av 
spesialundervisning for privatskoler for 2013.

3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:
3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 3 36 517 322 29 726 638 6 790 684 -603 816

Driftsinntekter -6 398 221 -13 960 086 -7 561 865 -1 656 635

Driftsutgifter 42 915 543 43 686 724 -771 181 1 052 819

 Lønn 27 116 016 28 869 256 -1 753 240 -170 240

 Pensjon 5 2368 361 5 691 632 -423 271 -423 271

 Varer og tjenester 10 531 167 9 125 856 1 405 331 1 646 331
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Sykelønnsrefusjon er på kr 1,425 mill mer enn budsjettert.
 Det er økte inntekter på egenandeler på kr 0,164 mill mer enn budsjettert.
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De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Det er et mindreforbruk på lønnsutgiftene på til sammen kr 0,17 mill. Dersom 
sykelønnen hensynstas er mindreforbruket på kr 1,6 mill.  

 Varer og tjenester:
o Kjøp av private tjenester har et merforbruk på kr 0,5 mill sett mot budsjett.
o Utbetalinger til økonomisk sosialhjelp er på kr 0,780 mill mer enn budsjett.
o Utbetalinger på utskrivningsklare pasienter er på kr 0,20 mill mer enn budsjett. 

4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for sektoren:
4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 4 2 832 194 2 828 916 3 278 334 778

Driftsinntekter -1 490 152 -1 030 758 -459 394 138 606

Driftsutgifter 4 322 346 3 859 674 462 672 196 172

 Lønn 2 368 804 2 227 833 140 971 140 971

 Pensjon 487 341 456 066 31 275 31 275

 Varer og tjenester 1 466 201 1 175 775 290 426 23 926
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er mindreinntekter på utleie Halti og oppmåling på til sammen kr 0,274 mill. 
 Sykelønnsrefusjoner er på kr 0,119 mill mer enn budsjettert.

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

o Det er et merforbruk på lønn på til sammen kr 0,140 mill som må sees i 
sammenheng med sykelønnsrefusjoner. 

 Varer og tjenester:
o Avviket på varer og tjenester anses for uvesentlig. 

5 Selvkost

Oversikten for sektoren:
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5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 5 -1 872 146 -2 136 392 264 246 -248 182

Driftsinntekter -4 642 054 -4 622 586 -19 468 -19 468

Driftsutgifter 2 769 908 2 486 194 283 714 -228 713

 Lønn 1 219 013 1 154 087 64 926 -176 775

 Pensjon 209 988 219 045 -9 057 -27 164

 Varer og tjenester 1 340 907 1 113 062 227 845 -24 774
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene på avviket på inntektene er:
 Avviket på inntektene anses for å være uvesentlig. 

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

o Det har vært utbetalt mindre beredskapslønn og overtid enn budsjettert. Denne 
posten vil variere fra måned til måned. 

 Varer og tjenester:
o Avviket på varer og tjenester anses for å være uvesentlig.

6 Bygg, eiendom og anleggsdrift

Oversikten for sektoren:
6 Bygg, eiendom og 
anleggsdrift

Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 6 10 583 121 9 674 637 908 484 -90 089

Driftsinntekter -758 413 -961 576 203 163 -656 837

Driftsutgifter 11341 534 10 636 213 705 321 566 748

 Lønn 4 914 675 4 640 830 273 845 515 547

 Pensjon 974 788 973 522 1 266 19 373

 Varer og tjenester 5 452 070 5 021 861 430 209 31 828
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Inntektene på byggesaksgebyrer er på kr 0,119 mill mindre enn budsjettert.
 Inntekten på konsesjonskraft er på kr 0,272 mill mer enn budsjett, men må sees mot økte 

utgifter på strømutgiftene. 
 Det er kommet inn kr 0,359 mill mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettert. 
 Husleieinntektene på idrettshallen og kommunehuset er på kr 0,074 mill mer enn 

budsjettert. 

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

o Lønnsutgiftene er på kr 0,534 mill over budsjett, og må sees i sammenheng med 
økte sykelønnsrefusjoner. 
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 Varer og tjenester:
o Forbruket på strøm og oppvarming er på kr 0,252 mill over budsjett, men må sees 

i sammenheng med inntektene på konsesjonskraft. 
o Utgiftene til brøyting er på kr 0,271 mill mindre enn budsjettert. 

7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten for sektoren:
7 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -78 829 452 -78 659 695 -169 757 -169 757

 Skatt på inntekt og formue -26 695 728 -25 416 433 -1 279 295 -1 279 295

 Eiendomsskatt -3 813 877 -3 926 000 112 123 112 123

 Statlige rammetilskudd -45 843 600 -46 030 800 187 200 187 200

 Inntektsutjevning -2 377 835 -3 188 294 810 459 810 459

 Øvrige generelle statstilskudd -98 412 -98 168 -244 -244
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, 2012 og 2013. 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.

 Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler 
fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 3 av 10 terminer er kommet innen 1. kvartal. 

8 Renter og avdrag

8 Renter og avdrag

Oversikten for sektoren:
8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 8 5 470 650 3 759 158 1 711 492 310 866

Driftsinntekter -714 508 -1 194 750 480 242 292 742

 Renteinntekter -714 508 -1 007 250 292 742 292 742

 Utbytte 0 -187 500 187500 0

Driftsutgifter 6 185 158 4 953 908 1 231 250 18 124

 Renteutgifter 1 800 949 3 227 573 -1 426 624 0

 Avdrag 4 384 208 4 246 085 138 123 18 123
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Driftsinntektene er kr 0,292 mill mindre enn budsjettert, da vi har mottatt mindre 

renteinntekter enn budsjettert. 
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De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Avviket på driftsutgiftene anses som uvesentlig. 

0 Prosjekter og interkommunale samarbeid

Oversikten for sektoren:
0 Prosjekter og 
interkommunale samarbeid

Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 0 882 250 137 420 744 830 33 742

Driftsinntekter -778 240 -1 298 504 520 264 -19 236

Driftsutgifter 1 660 490 1 435 924 224 566 52 978

 Lønn 774 482 991 442 -216 960 0

 Pensjon 161 179 178 391 -17212 0

 Varer og tjenester 724 828 266 091 458 737 52 978
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene og utgiftene er:
 Det er ingen vesentlige avvik på inntektene og utgiftene på prosjekter og interkommunale 

samarbeid. 

Totale lønnsutgifter per 30. september

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle 
lønnsposter. Som vi ser er det totalt sett et mindreforbruk på lønn og pensjon. Selvkost er holdt 
utenfor da dette er et eget regnskap. 

Totalt pr 30. mars 2014 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Sum alle lønnsposter inkl. 
pensjon 73 778 972 72 361 204 1 417 768 919 130

Pensjon 11 099 284 8 977 455 2 121 829,21 -353 544

Refusjoner sykepenger -4 229 170 -1 454 000 -2 775 170 -2 773 718

Sum alle lønnsposter inkl. pensj. 
og ref. 65 549 802 70 907 204 -1 357 402 -1 854 590

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

Totale kostnader varer og tjenester per 30. mars 2014

Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på kr 2,925 mill. Avvikene er forklart i detalj 
under hver sektor. Selvkost er holdt utenfor da dette er et eget regnskap. 
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Totalt pr 30. mars 2014 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Sum alle varer og tjenester 35 527 637 31 984 398 3 543 239 3 230 221

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

Nordreisa kommunes totale avvik per 30. mars 2014

Totalt pr 30.mars 2014 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -95 933 661 -103 503 196 7 569 535 -4 051 965

Driftsutgifter 107 877 608 102 972 470 4 905 138 4 149 351

Total 11 943 947 -530 726 12 474 673 97 386
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Vurdering

Som tabellen viser er det per 30. mars 2014 et merforbruk på kr 0,097 mill. 

Sektor for administrasjon har en merinntekt, som skyldes at vi har tatt bosatt flere flyktninger og 
dermed fått mer integreringstilskudd. 

Sektor for levekår har store utfordringer på området felles skole, med et overforbruk på kr 1,182 
mill per første kvartal.  Noe av dette skyldes kjøp av spesialundervisning for privatskoler siste 
halvår i 2013. Budsjettet for felles skole er samlet sett på kr 0,632 mill for hele 2014. 

Tilskuddsutbetalingen til private barnehager vil trolig bli noe større enn budsjettert, da det 
høsten 2013 ble innvilget økning i antall barn i en privat barnehage. Dette gjør at denne 
barnehagen trolig får en større utbetaling ved avregningen av tilskudd for 2014 enn først 
budsjettert.

Sektor for helse og sosial har utfordringer, selv om de har et mindreforbruk på lønnsutgiftene. 
NAV sosial har et stort overforbruk på økonomisk sosialhjelp, 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 fast bopel, såkalte nødboliger.

Utviklingsavdelingen ligger noe over budsjett per første kvartal, men dette vil trolig jevne seg ut 
i løpet av året. 

VAR-områdene ser ut til å være under kontroll. Inntektene er omtrent som budsjettert, og 
utgiftene holdes på et lavt nivå.

Bygg og eiendom er innenfor budsjett, og det ser ut for at de har god oversikt. Renhold som 
tidligere har hatt overforbruk er nå innenfor budsjettrammene. Sektoren har et lite 
mindreforbruk per første kvartal.
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Budsjettet innenfor skatter og rammetilskudd vil i følge tidligere historikk gå i balanse selv om 
det er en liten merinntekt per første kvartal. I følge prognoser fra KS ligger kommunen høyt på 
skatt på inntekt og formue, og de anslår at kommunen vil ha 2,6 mill kr mindre inntekt enn 
budsjettert ved årsslutt. Kommunen har kontaktet Fylkesmannen for å få en avklaring på 
avviket. I år går alt av merverdiavgift på investeringsprosjekter direkte til investering, og gir 
ingen inntekter i driftsregnskapet. 

Renter og avdrag har et merforbruk. Dette skyldes at renteinntektene har vært mindre enn 
budsjettert. 

Kommunen har et særdeles stramt budsjett i 2014, noe som er nødvendig med hensyn til avtale 
med KRD om nedbetaling av akkumulert underskudd. Dette gir kommunen utfordringer med 
hensyn til uforutsette utgifter, og inndekning av disse. Budsjettkontrollen viser at det allerede er 
merforbruk innenfor noen av sektorene, og som det må finnes inndekning til i revideringen av 
budsjettet. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1635-29

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 22.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/14 Nordreisa formannskap 30.05.2014
19/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Revidering av budsjett 2014

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2014 - godkjenning av låneopptak

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.05.2014 

Behandling:

John Karlsen (FrP) fremmet følgende forslag: 

Lønn læringer reduseres ikke. 
Kjøp av Spesialundervisning reduseres. 
Opphold leirskole gjennomføres innenfor egen budsjettramme. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende endringer av rammene for 2014:

Utgifter Inntekter 

1 Sektor for administrasjon 49 520 9 386 500

2 Sektor for levekår 1 708 049 -162 703

3 Sektor for helse og sosial 3 584 134 -5 300 000

4 Utviklingsavdelingen 85 000 -85 000

5 Selvkost 0 0

6 Bygg, eiendom og anleggsdrift 0 0

7 Skatt og rammetilskudd 0 -8 415 500
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8 Renter og avdrag 0 -850 000

5 426 703 -5 426 703

Lønn læringer reduseres ikke. 
Kjøp av Spesialundervisning reduseres. 
Opphold leirskole gjennomføres innenfor egen budsjettramme. 

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar følgende endringer av rammene for 2014:

Utgifter Inntekter 

1 Sektor for administrasjon 49 520 9 386 500

2 Sektor for levekår 1 708 049 -162 703

3 Sektor for helse og sosial 3 584 134 -5 300 000

4 Utviklingsavdelingen 85 000 -85 000

5 Selvkost 0 0

6 Bygg, eiendom og anleggsdrift 0 0

7 Skatt og rammetilskudd 0 -8 415 500

8 Renter og avdrag 0 -850 000

5 426 703 -5 426 703

Saksopplysninger

Revideringen av budsjettet for 2014 har tatt utgangspunkt i følgende forhold:
 Årsregnskap 2013
 Kvartalsrapport 1.kvartal 2014
 Samtale med enhetsledere
 Revidert nasjonalbudsjett 2014
 KS prognosemodell

Nordreisa kommune sitt regnskap for 2013 ble avlagt i balanse, og kommunen betalte inn kr 
7,642 mill på tidligere års merforbruk. Da har kommunen betalt ned kr 22,91 mill siden 2011.
2014 er det siste året Nordreisa kommune etter planen skal foreta nedbetaling på tidligere års 
merforbruk, og kr 10,3 mill skal dekkes inn dette året. Kommunen holder opprinnelige plan for 
inndekning av tidligere års merforbruk. Inndekningsplanen er som følger:

Merforbruk Opprinnelig Rest 2014

2008        8 094 536      2 230 175      2 230 175 

2009        4 346 893      3 587 672      3 587 672 

2010        5 332 559      4 482 918      4 482 918 

Sum      17 773 987    10 300 765    10 300 764 
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Vurdering

Påfølgende tabeller viser tiltak som er tatt med i budsjettforslaget:

1 Sektor for administrasjon Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

Ansvar

120 Oppgradering av ephorte 5 150 000 0

141 Økt ressurs IT 200 000 0

160 Flytting integreringstilskudd 0 9 386 500

190 Ikke disponerte midler -54 353 0

190 Disp ordfører/Rådmann -29 318 0

190 Disponisjonsfond -216 809 0

0 0

Sum tiltak 49 520 9 386 500

Nordreisa kommune samarbeider med de øvrige Nord-Troms kommunene innen IKT. Dette 
samarbeidet har bestemt at saksbehandlingsprogrammet Ephorte skal oppgraderes for bla å 
effektivisere saksbehandlingen. Nordreisa kommune sin andel utgjør kr 0,15 mill. 

IT-avd har en 50% ressurs med fast ansettelse som det mangler budsjettdekning for i 4 måneder. 
Dette utgjør kr 0,2 mill. 

Integreringstilskuddet flyttes til sektor 7 som følge av at dette tilskuddet også skal dekke utgifter 
vedrørende flyktninger innenfor områdene skole, barnehage, familiesenteret. 

Midler som ikke er disponert er på til sammen kr 0,3 mill og disse foreslås benyttet til å saldere 
budsjettutfordringene i revideringen. 

2 Sektor for levekår Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

210 Kjøp av spesialundervisning 1 700 000 0

210 Lønn lærling -268 464 0

210 Opphold leirskole -128 023 0

240 Lønn lærling -268 464 0

212 Økt behov Moan skole 215 000 0

Bruk av fond 0 -217 018

250 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn 140 000 0

250 Krisesentersamarbeid 278 000 0

250 Redusert refusjon fra fylkesmannen 0 154 315

24x Økt egenandeler barnehager -100 000

Sum tiltak 1 668 049 -162 703
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Kjøp av spesialundervisning på private skoler har økt betraktelig fra høsten 2013. For å dekke 
dette behovet tilføres kr 1,7 mill til dette formålet. 

Det har ikke vært lærlinger innen skole og barnehage i 2014 og administrasjonen foreslår at 
disse midlene trekkes inn. Dette utgjør kr 0,537 mill. I tillegg foreslås det at opphold leirskole 
ikke disponeres, noe som utgjør kr 0,128 mill. 

Oppvekstutvalget vedtok i februar 2014 at det tilføres ekstra ressurser på Moan skole for å 
imøtekomme økt behov. Det er behov for pedagogstilling i 80 % og assistentstiling i 50 %, til 
sammen utgjør dette kr 0,215 mill som dekkes av fondsmidler. 

Barnevernet har fått regninger på oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn og på 
krisesentersamarbeidet. Budsjettet på krisesentersamarbeidet er på kr 0,08 mill mens utgiften er 
på kr 0,358 mill. I tillegg får barnevernet kr 0,154 mill mindre i refusjon fra fylkesmannen enn 
budsjettert. Til sammen utgjør dette en økning av budsjettet til barnevernet på kr 0,572 mill.

Barnehagene har økte inntekter på egenandeler på kr 0,1 mill, som fordeles ut på enhetene.

3 Sektor for helse og omsorg Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

305 Økt sykelønnsrefusjon, helse og omsorg 0 -2 500 000

305 Økt refusjon ressurskrevende tjenester 0 -2 800 000

305 Etablering av nødnett 190 000 0

310 Skjermer og senger til dobbeltrom 94 134 0

361 Økning i økonomisk sosialhjelp 3 300 000 0

Sum tiltak 3 584 134 -5 300 000

Helse og omsorg er innenfor budsjett på lønnsutgifter og har i tillegg fått inn betydelig mer i 
sykelønnsrefusjon. Til sammen utgjør dette kr 2,5 mill de fem første månedene. Sektoren har en 
stram økonomistyring, noe som muliggjør at økte behov innen ressurskrevende brukere dekkes 
innenfor eksisterende ramme.  

Refusjon på ressurskrevende tjenester for 2013 ble kr 2,8 mill mer enn budsjettert og nivået 
videreføres. Økningen i refusjon reguleres inn i budsjettet for 2014.

Etablering av nødnett er planlagt til senhøsten 2014. Utstyret betales av staten for de 
kommunene som blir med på innføringen i høst. Dersom kommunen ikke etablerer nødnett i år, 
vil kommunen måtte betale for utstyret selv. Utstyret er svært kostbart og vil bli en langt dyrere 
løsning for kommunen.  

Helse og omsorg har ikke hatt noen formell venteliste på langtidsplass på sykehjemsplasser, 
men har over en lang periode hatt mange som burde fått plass. I mars hadde tjenesten 7 brukere 
som måtte få plass, uten å ha plasser å fordele. Det ble derfor i mars 2014 opprettet 3 
midlertidige dobbeltrom på Sonjatun sykehjem for å ta inn de brukerne med størst behov. 
Utgiften til senger og skjermvegger er beregnet til å være ca 0,094 mill kr.
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Det har vært en økning i antall mottakere av sosialstønad på ca 25 % i løpet av det siste året. 
Antall vedtak i perioden har økt fra 248 til 682. Det er spesielt stor økning i gruppen ungdom 
18-25 år og enslige fra og med fylte 25 år. Behovet er størst innenfor livsopphold og husleie. 
For å dekke det økte behovet tilføres 3,3 mill til dette formålet. 

4 Utviklingsavdelingen Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

Helårsvert prosjekt 85 000 0

Bruk av fond 0 -85 000

Sum tiltak 85 000 -85 000

I ny samarbeidsavtale mellom Nasjonalparklandsbyene har hver kommune forpliktet seg til å 
stille lokal ressurs på 50 % stilling. I Nordreisa kommune har vi løst dette gjennom andel i 
Helårsvertprosjektet fram til august 2014. Etter dette har kommunen ikke ressurser til å ivareta 
det nasjonale nettverket og det lokale arbeidet. Det ble i budsjettforslaget for 2014 anbefalt å ta 
inn 50 % ressurs som kommunen har forpliktet seg til, men det ble ikke funnet budsjettdekning
for det. Helårsvertprosjektet er finansiert til 6.august 2014. En 50 % stilling i perioden 7. august 
til 31. desember utgjør kr 85 000. Det jobbes med å få Staten til å videreføre denne satsninga. 
Det vil bli avklart i Statsbudsjettet for 2015. Hvis satsinga videreføres, vil det medføre en 
forlengelse av den lokale ressursen. 

7 Skatt og rammetilskudd Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

700 Redusert skatt og rammetilskudd 0 1 771 000

710 Redusert rammeoverføringer 0 240 000

790 Økning integreringstilskudd 0 -1 000 000

790 Integreringstilskudd 0 -9 386 500

Sum tiltak 0 -8 375 500

I følge KS prognosemodell vil rammeoverføringene til Nordreisa kommune reduseres 
betraktelig i 2014, og inntektene reduseres med kr 2,0 mill. 

Integreringstilskuddet flyttes til sektor 7 som følge av at dette tilskuddet også skal dekke utgifter 
til flyktninger innenfor områdene skole, barnehage, familiesenteret. Nordreisa kommune tar i 
mot 10 flyktninger i året, og i tillegg har det de siste årene vært ca 10 familiegjenforeninger. 
Tilskuddet for 2014 økes med bakgrunn i inntak av nye flytninger og nye familiegjenforeninger. 

8 Renter og avdrag  Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

800 Økt utbytte Ymber 0 -850 000 

0 0 
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Sum tiltak 0 -850 000

Utbyttet fra Ymber AS vil i 2014 være på 1,6 mill, og budsjettet økes i tråd med økningen. 

Summen av alle tiltak blir som følger:

Sum alle tiltak 5 386 703 -5 386 703

Påfølgende tabell viser samlet revidering av budsjettet for 2014:

Revidering av budsjett 2014

1 Sektor for administrasjon Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

Ansvar

120 Oppgradering av ephorte 5 150 000 0

141 Økt ressurs IT 200 000 0

160 Flytting integreringstilskudd 0 9 386 500

190 Ikke disponerte midler -54 353 0

190 Disp ordfører/Rådmann -29 318 0

190 Disponisjonsfond -216 809 0

0 0
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Sum tiltak 49 520 9 386 500

Tiltak utenfor budsjettforslaget

180 Ekstrabevilgning til klipping av kirkegårdene 40 000 0

2 Sektor for levekår Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

210 Kjøp av spesialundervisning 1 700 000 0

210 Lønn lærling -268 464 0

210 Opphold leirskole -128 023 0

240 Lønn lærling -268 464 0

212 Økt behov Moan skole 215 000 0

Bruk av fond 0 -217 018

250 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn 140 000 0

250 Krisesentersamarbeid 278 000 0

250 Redusert refusjon fra fylkesmannen 0 154 315

24x Økt egenandeler barnehager -100 000

Sum tiltak 1 668 049 -162 703

Tiltak utenfor budsjettforslaget

3 Sektor for helse og omsorg Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

305 Økt sykelønnsrefusjon, helse og omsorg 0 -2 500 000

305 Økt refusjon ressurskrevende tjenester 0 -2 800 000

305 Etablering av nødnett 190 000 0

310 Skjermer og senger til dobbeltrom 94 134 0

361 Økning i økonomisk sosialhjelp 3 300 000 0

Sum tiltak 3 584 134 -5 300 000

Tiltak utenfor budsjettforslaget

305 Økt tjenestenivå 1 250 000 0

4 Utviklingsavdelingen Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

Helårsvert prosjekt 85 000 0

Bruk av fond 0 -85 000

Sum tiltak 85 000 -85 000

Tiltak utenfor budsjettforslaget

5 Selvkost Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget
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Sum tiltak 0 0

6 Bygg, eiendom og anlegg Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

Sum tiltak 0 0

Tiltak utenfor budsjettforslaget

7 Skatt og rammetilskudd Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

700 Redusert skatt og rammetilskudd 0 1 771 000

710 Redusert rammeoverføringer 0 240 000

790 Økning integreringstilskudd 0 -1 000 000

790 Integreringstilskudd 0 -9 386 500

Sum tiltak 0 -8 375 500

Tiltak utenfor budsjettforslaget

8 Renter og avdrag  Utgifter Inntekter

Tiltak i budsjettforslaget

800 Økt utbytte Ymber 0 -850 000 

0 0 

Sum tiltak 0 -850 000

Tiltak utenfor budsjettforslaget

Sum alle tiltak 5 386 703 -5 386 703
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Nordreisa kommune   

  

9156 Storslett 

 

 

 

Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2014, tilbakemelding på 
økonomiplan 2014-2017 og godkjenning av låneopptak 2014 
 

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 9. januar 2014 med 

oversendelse av vedtak i Nordreisa kommunestyre av 19. desember 2013 om årsbudsjett 2014 

(sak 59/13) og økonomiplan 2014-2017 (sak 60/13) med tilhørende budsjettskjemaer og 

økonomiske oversikter. Videre viser vi til tilleggsopplysninger fra kommunen mottatt 31. 

mars 2014.  

 

------------------------------------------------- 

 
Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om 
årsbudsjett 2014. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket 
må oppheves.  
 
Det avlagte regnskapet for 2013 viser at kommunen dekket inn tidligere års underskudd 
som budsjettert. Med dette er en grunnleggende forutsetning for budsjettbalansen i 2014 
oppfylt. Fylkesmannen tar forbehold om at det ikke er feil i regnskapet, ettersom det 
ikke er revidert ennå. Inndekning av resterende underskudd på 10,3 mill. kr. er 
innarbeidet i budsjettet for 2014, i tråd med forpliktende plan som er godkjent av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
Vi ber om at våre kommentarer og merknader følges opp. 
 

Fylkesmannen godkjenner i denne omgang låneopptak i 2014 på til sammen 27,25 mill. 
kr til investeringer i anleggsmidler (23,35 mill. kr. til Halti II, kr. 800 000,- til VAR-
investeringer, 2 mill. kr. til prosjektet «Hjellnes kai» og 1,1 mill. kr. til 
«Skogeiendommen»), og 10 mill. kr til videreformidling (startlån). Låneopptak til 
Guleng 3 må avventes til prosessen med å søke investeringstilskudd i Husbanken er 
ferdig.  
 
Arbeidet med å få bedre kontroll på ressursbruken og økonomien har gjort at 
kommunen de siste årene har klart å dekke inn store deler av tidligere års underskudd. 
Budsjettet for 2014 fremstår som meget stramt, og sårbart overfor små endringer i 
forutsetningene på inntekts- og utgiftssiden. Inndekning av resterende underskudd på 
10,3 millioner kroner virker realistisk, men meget krevende. Det blir derfor viktig med 
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tett oppfølging av økonomien i løpet av året slik at inndekning iht. forpliktende plan kan 
bli sluttført i 2014, og kommunen kan meldes ut av ROBEK når regnskapet for 2014 er 
fastsatt.  
 

------------------------------------------------ 
 

Med hjemmel i kommuneloven (koml.) § 60 nr. 2 skal Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll 

av årsbudsjettet til de kommuner som er registrert i register om betinget kontroll og 

godkjenning (ROBEK) og underlagt betinget kontroll etter vilkårene i § 60 nr. 1.  

 

Nordreisa kommune ble meldt inn i ROBEK 10. mars 2004 etter kommuneloven § 60 nr. 1 c 

og d (da § 59 nr. 1 c og d). Merforbruket fra 2002 ble vedtatt dekket inn med kr. 726.000 i 

2004 og kr 1 000 000 i 2005. Kommunen har etter dette hatt merforbruk 2003, 2004 og 2007-

2010, og disse har ikke blitt dekket inn innenfor den tidsramme som er satt i kommuneloven 

for å unngå å være i ROBEK.   

 

 

Generelt om lovlighetskontroll 
  

En lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett innebærer i første rekke en kontroll med at 

kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske inntektsanslag.  

Ved budsjettgjennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i 

budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig grad. 

Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet begrenset, og vil 

eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å 

dekke lovpålagte oppgaver.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) pålegger Fylkesmannen å påse at 

kommuner med økonomisk ubalanse har en forpliktende plan for inndekning av underskudd 

og å følge opp hvorvidt kommunene overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å 

være tilbakeholden med tildeling av skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak overfor de 

kommuner som ikke overholder planen. 

 

Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar og at 

kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse 

tiltakene skal være innarbeidet i den nevnte forpliktende plan for inndekning av underskudd 

innenfor den tidsramme som koml. § 48 nr. 4 setter.  

 

Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av ”avgjørelsens lovlighet”. Ved 

lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ, om 

årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf. koml. 

§ 59 nr. 4.  

 

I vurderingen av om vedtak om årsbudsjett innholdsmessig er lovlig tas det utgangspunkt i de 

lovmessige krav til årsbudsjettets innhold. Det vises her til koml. §§ 45 og 46 og til 

budsjettforskriften. Fylkesmannen vurderer om årsbudsjettet er realistisk, om hele 

kommunens virksomhet er tatt med, om inndeling av årsbudsjett i en driftsdel og en 
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investeringsdel er i samsvar med lov og forskrift, samt om krav til balanse mellom inntekter 

og utgifter er oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke åpenbare ulovligheter, herunder 

om spesielt inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som realistisk kan forventes eller 

opplysninger om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført opp i budsjettet. 

 

Med hensyn til økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at 

innsparinger er fordelt på områder, og vi kontrollerer om inndekning av underskudd er i tråd 

med koml. § 48 nr. 4 om maksimal inndekningstid. Videre gjør Fylkesmannen en vurdering 

av realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente- og avdragsutgifter og 

driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I tillegg gir Fylkesmannen 

råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i økonomiplanen.  

 

 

Formelle forhold 
 
På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen 

til grunn at vedtaket i sak 59/13 av 19. desember 2013 om årsbudsjett 2014 er truffet av rett 

organ og er blitt til på lovlig måte. 

 

Formannskapet behandlet budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 på møtet 28. november 

2013, mens kommunestyret altså behandlet saken i møte 19. desember 2013. Kravet til 

ettersyn i koml. § §  44 nr. 7 og 45 nr. 3 (minst 14 dager) er dermed oppfylt.  

 

Fylkesmannen viser til koml. § 45 nr. 2 om at kommunestyret selv vedtar årsbudsjettet. I 

budsjettforskriften § 6 sjette ledd heter det at årsbudsjettet skal inndeles på en slik måte at det 

tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av loven, og at nærmere krav til årsbudsjettets 

inndeling er gitt i vedlegg 1 og 2 til forskriften, dvs. budsjettskjema 1A, 1B,  2A og 2B. Denne 

bestemmelsen stiller altså obligatoriske minimumskrav til inndelingen i årsbudsjettet som 

kommunestyret skal vedta. Vi vil også legge til at disse reglene også gjelder ved 

formannskapets innstilling til årsbudsjett, jf. § 3 i budsjettforsk riften.  

 

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2014 punkt 1 er det gitt rammer for de ulike 

sektorene/tjenesteområdene. Det er satt opp utgifter og inntekter. I budsjettskjema 1B, som 

skal vise kommunestyrets bevilgning av midler som er tilgjengelig til drift (jf. bunnlinjen i 

budsjettskjema 1A), er det satt opp nettoutgifter som for det meste samsvarer med beløpene i 

vedtaket. Det er imidlertid en differanse på kr. 216 809,- for « Administrasjon og 

fellesutgifter»  og kr. 429 188,- for «Renter og avdrag». Vi antar at dette har med fordelingen 

av arter i budsjettet å gjøre.  

 

Etter koml. § 46 nr. 4 skal årsbudsjettet være stilt opp på en oversiktlig måte, og 

kommunestyrets prioriteringer skal komme tydelig fram. Fylkesmannen er av den oppfatning 

at et budsjettvedtak der beløp i selve vedtaket ikke stemmer fullt ut med de beløp som 

fremkommer i budsjettskjema 1B  kan være vanskelig for de folkevalgte og andre å forstå. Vi 

anmoder derfor om at kommunen ved utarbeidelsen av budsjett for 2015 sørger for at det er 

fullt samsvar mellom tall i budsjettvedtaket og budsjettskjema.  
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Iht. kommunestyrets vedtak punkt 4 er det vedtatt opptak av kr. 10 millioner i 

videreformidlingslån. Dette skal føres opp i linjen «Utlån og forskutteringer» i budsjettskjema 

2A, men dette er ikke gjort i budsjettet til Nordreisa kommune. Vi ber om at dette reguleres 

inn i budsjettet.  

 

Utover dette er det vedtatte årsbudsjettet for 2014 så langt vi kan se inndelt på en slik måte at 

det tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven.  
 

Sammenheng mellom årsbudsjett og økonomiplan  
 
Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 ble behandlet i samme kommunestyremøte, 

som to ulike saker, hhv. sak 59/13 og 60/13.  

 

Vi oppfatter at økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014, selv om dette ikke 

eksplisitt fremgår av vedtakene i de to sakene.  

 

 

Årsbudsjett 2014 
 

Inntektssiden 
 

Frie inntekter 
 
På inntektssiden er det kontrollert hvorvidt de frie inntektene er oppført med et realistisk 

anslag i forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjettet for 2014. Ved vurdering av 

realismen av inntektssiden i driftsbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i 

statsbudsjettet for 2014 og prognosemodellen fra Kommunesektorens organisasjon (KS).  

 
Kommunen har for 2014 budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og 

rammetilskudd) på 271,188 millioner kroner, jf. budsjettskjema 1A. Dette består av kr. 

88 559 000,- i skatt på inntekt og formue og kr. 182 629 000 i rammetilskudd. I statsbudsjettet 

til regjeringen Solberg, som ble vedtatt av Stortinget 5. desember 2013, ble det gjort noen 

endringer i forhold til budsjettforslaget som regjeringen Stoltenberg la frem i oktober 2013. 

Dette medførte en reduksjon i de frie inntektene som for Nordreisa kommune utgjorde kr. 

624 000,-. Siden Stortingets budsjettvedtak først ble gjort i desember 2013 legger 

Fylkesmannen til grunn at kommunen ikke hadde mulighet til å innarbeide de siste 

endringene i sitt budsjettopplegg. Vi anser kommunens budsjettering som realistisk, men ber 

kommunen justere de frie inntektene i tråd med Stortingets endelige vedtak.  

 

Kommunen må ellers følge nøye med på utviklingen i skatteinntektene lokalt og nasjonalt, og 

gjennomføre budsjettreguleringer dersom skatteinntektene endres i forhold til nivået som er 

lagt til grunn i budsjettet. Vi minner om at prognosene for inntektsutjevning som ble 

utarbeidet høsten 2013 i statsbudsjettet og i KS sine ulike prognosemodeller baserer seg på 

innbyggertallet pr 1.1. eller 1.7. 2013. Den faktiske inntektsutjevningen i 2014 vil basere seg 

på folketallet pr 1.1.2014.  
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Nordreisa kommune hadde pr 1.1.2013 4850 innbyggere, pr 1.7.2013 4862 innbyggere og pr. 

1.1.2014 4854 innbyggere. Det vil si en økning fra 1.1.2013 til 1.1.2014 på 4 innbyggere 

(0,08 %), og en  nedgang fra 1.7.2013 til 1.1.2014 på 8 innbyggere (0,16 %). Tilsvarende tall 

for landet var 5 051 275 (pr. 1.1.2013), 5 077 585 (pr. 1.7.2013) og 5 109 056 (pr 1.1.2014). 

Dette tilsvarer en prosentvis vekst på 1,14 % fra 1.1.13 til 1.1.2014 og 0,62  %  fra 1.7.2013 til 

1.1.2014.  

 

Befolkningsutviklingen i Nordreisa  kommune det siste året/halvåret sett i forhold til 

utviklingen på landsbasis tilsier at anslaget for inntektsutjevning i statsbudsjettet og de ulike 

prognosemodellene som ble utarbeidet høsten 2013 er anslagsvis kr. 600 000 - 900 000,- for 

høyt, gitt at skatteinngangen samlet sett for kommunene forblir uendret i forhold til nivået 

som er anslått i statsbudsjettet (131,1341 mrd. kr.). Ut fra ovenstående ber vi kommunen om å 

foreta nødvendige justeringer av de frie inntektene etter hvert som ny informasjon om 

skatteinngangen kommer til.  

 

I økonomisk oversikt drift, som skal bygge på de samme forutsetningene som det vedtatte 

budsjettet, står det oppført kr. 178 718 000,- i rammetilskudd, dvs. kr. 3 911 000,- mindre enn 

det som er oppført i budsjettskjema 1A. Fylkesmannen har gjennom dialog med kommunen 

forstått det slik at differansen tilsvarer de budsjetterte skjønnsmidlene som er ført under 

«Andre overføringer» i økonomisk oversikt drift. Skjønnsmidlene er en del av 

rammetilskuddet, og skal således føres under posten rammetilskudd.  

 

 

Eiendomsskatt 
Fylkesmannen konstaterer at det i 2014, som i 2011, 2012 og 2013, skrives ut eiendomsskatt 

med en generell sats på 7 promille, også for boliger, jf. sak 57/13 i kommunestyret 19. 

desember 2013. Dette vil gi en inntekt på 15,704 millioner i 2014, en økning på kr. 200 000,- 

fra 2013 knyttet til ny taksering. Kommunen har med dette utnyttet potensialet som 

inntektsposten innehar, når det gjelder selve satsen. 

 

 
Øremerkete tilskudd 
I utgangspunktet forutsettes det fra vår side at de inntekter i form av rente- og 

avdragskompensasjon som er innarbeidet i budsjettet og økonomiplanen er basert på de 

faktiske tilsagn kommunen har fått gjennom de ulike tilskuddsordninger. Når det gjelder 

investeringstilskudd til omsorgsboliger viser vi til våre merknader under avsnittet om 

investeringsbudsjettet og låneopptak.  

 

 

Kommunale avgifter og gebyrer 
Sentrale myndigheter anbefaler full dekning gjennom gebyrer for utgiftene innen vann- og 

avløpssektoren. Innen avfallssektoren, dette gjelder renovasjon og slamtømming, forutsetter 

forurensningslovens § 34 full utgiftsdekning.  

 

I denne sammenheng viser vi også til nye retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester, jf. rundskriv H-3/14 utgitt av KMD i februar 2014. 
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Vi forutsetter at kommunen har tilgang på interne regnskap/budsjett for disse tjenestene, som 

på en detaljert måte viser reell dekningsgrad. Disse må være tilgjengelige for revisjonen. 

 

 

Momskompensasjon  
Fra og med 2010 ble det innført krav til at momskompensasjon fra investeringer gradvis skal 

overføres mer og mer til investeringsregnskapet. Fra og med 2014 skal all 

momskompensasjon fra investeringer overføres i sin helhet til investeringsregnskapet. Dette 

innebærer i følge budsjettdokumentet at inntektene i driftsbudsjettet reduseres med 2 

millioner kroner i 2014 i forhold til året før.  

 

Vi minner om at kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelser i investeringsregnskapet 

iht. KOSTRA-veilederen for 2014 skal henføres til funksjon 850. Kompensasjon for 

merverdiavgift for anskaffelser i driftsregnskapet skal henføres til samme funksjon som 

anskaffelsen.  

 

 

Utgiftssiden 
 
Det er ikke en del av Fylkesmannens lovlighetskontroll å foreta en helhetlig vurdering av om 

bevilgningene i budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i 

tilstrekkelig utstrekning. 

 

I utgangspunktet forutsetter vi at den nødvendige vurdering av bevilgningsnivået på 

enkeltområder er foretatt av kommunestyret. I dette ligger dermed også at vurderingen av 

realismen i kommunens budsjettopplegg påhviler kommunestyret. 

 

Samlet driftsbudsjett 
  

Budsjettert netto driftsresultat for 2014 er 10  949 614 (positivt). Avsetning til dekning av 

tidligere års regnskapsmessige merforbruk utgjør i budsjettet kr. 10 300 826,-, avsetninger til 

disposisjonsfond utgjør kr. 216 809,- mens avsetninger til bundet fond utgjør kr. 431 979,-.  

 

Det er for 2014 budsjettert med et netto driftsresultat på 2,7 % av brutto driftsinntekt er, 

hvilket er nødvendig for å ha tilstrekkelig med midler til avsetning for inndekning av tidligere 

års underskudd.  

 

Det avlagte regnskapet for 2013 viser at kommunen dekket inn kr. 7 642 026,- av tidligere års 

merforbruk, noe som er i tråd med budsjett og forpliktende plan. Med dette er en 

grunnleggende forutsetning for budsjettbalansen i 2014 oppfylt. 2013 var det første året der 

Nordreisa kommune klarte å dekke inn underskudd i tråd med budsjett.  Fylkesmannen tar 

forbehold om at det ikke er feil i regnskapet, ettersom det ikke er revidert ennå.  

 

Det gis i budsjett- og økonomiplandokumentet uttrykk for at kommunen er i ferd med å 

gjenvinne den økonomiske kontrollen, men at ikke alle tidligere vedtatte innsparingstiltak har 

hatt like rask effekt som forutsatt, for eksempel innenfor spesialundervisning i skolesektoren. 

Innenfor barnevernstjenesten har det på den annen side blitt bedre kontroll med 
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ressursbruken. Det er imidlertid flere utfordringer for kommunen som venter, og det pekes på 

økte pensjonskostnader og lønnsøkninger.  

 

Gitt at kommunen i 2014 skal dekke inn resterende underskudd på 10,3 millioner kroner er 

det svært viktig at kommunen har konkrete og raskt gjennomførbare tiltak for å opprettholde 

budsjettbalansen. Fylkesmannen er svært opptatt av at kommunen klarer å dekke inn resten av 

underskuddet, som vil føre til at kommunen kan meldes ut av ROBEK i 2015. Det er i 

budsjettet for 2014 vedtatt en rekke tiltak på de ulike sektorene for å skape balanse mellom 

inntekter og utgifter. De fleste av disse tiltakene fremstår som konkrete og gjennomførbare, 

og det er i årsbudsjettet ikke vedtatt rammekutt eller andre generelle innsparinger som seinere 

må spesifiseres. I budsjett/økonomiplan 2013-2016 ble det gitt en nærmere beskrivelse av de 

ulike tiltakene i budsjettet, noe som gjorde det lettere å forstå hva tiltaket består i, og hvilke 

konsekvenser tiltakene har. Dette er ikke gjort i budsjett/økonomiplan 2014-2017.  

 

Innenfor sektor for levekår er det største innsparingstiltaket knyttet til bortfall av husleie for 

Leirbukt barnehage, ettersom bygget nå er kjøpt. Dette utgjør 1,107 mill. kr. i innsparing i 

2014. Videre er det lagt inn en økning i sykelønnsrefusjonene på 0,45 millioner kroner. I følge 

årsmelding for 2012 hadde flere enheter innenfor sektor for levekår overforbruk, og det 

fremstår som viktig at kommunen har tett oppfølging av økonomien i 2014 innenfor denne 

sektoren. 

 

Innenfor Helse og sosial er det lagt inn vakanser på 1,5 millioner kroner, mens det innenfor 

Bygg og eiendom er vakanser f or 0,85 millioner kroner.  

 

Kommunen må fortløpende vurdere om tiltakene som er vedtatt har effekt som forutsatt, og 

avvik må identifiseres. Tiltak som ikke har effekt som forutsatt i budsjettvedtaket må på et 

tidligst mulig stadium erstattes med andre tiltak, slik at kravet til et realistisk budsjett 

overholdes og forpliktende plan for inndekning av merforbruk kan følges. Fylkesmannen vil 

følge dette opp overfor kommunen gjennom året.   

 

Årsbudsjettet for 2014 fremstår samlet sett som godt gjennomarbeidet, og gir etter vårt syn et 

solid grunnlag for økonomistyringen i løpet av året. Som påpekt på forrige ROBEK -møte med 

kommunen (20. november 2013) er det vår oppfatning at kommunen nå har meget god 

økonomikompetanse i administrasjonen, noe som er tillitvekkende, og at økonomistyringen i 

kommunen har blitt betydelig bedre de siste årene. Dette er en viktig premiss for 

kommunestyrets oppfølging av økonomien.  

 

Til tross for at årsbudsjettet for 2014 er godt gjennomarbeidet med konkrete tiltak for å skape 

balanse, fremstår budsjettet som meget stramt og sårbart for små endringer i forutsetningene 

på inntekts- og eller utgiftssiden. Det vil kreve tett oppfølging og stram styring gjennom året 

for å komme i mål med inndekning av underskudd som fremstår som realistisk, men 

krevende.  

 

Det fremgår av budsjettdokumentet at det ikke er noen rentebuffer i 2014. Dersom renten 

skulle øke vil derfor dette måtte dekkes inn gjennom driftsreduksjoner. Nordreisa kommune 

har høy lånegjeld, og er eksponert for makroøkonomiske faktorer som kan påvirke rentenivået 

som i dag er meget lavt. Videre er det vedtatt minimumsavdrag i 2014 for å frigjøre midler til 
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inndekning av underskudd. Dette synes fornuftig, all den tid inndekning av underskudd iht. 

forpliktende plan som er godkjent av KMD må være ferdig i 2014.  

 

  

Investeringsbudsjett/låneopptak 2014 
 
Investeringsbudsjettet er i følge budsjettskjema 2A vedtatt med en samlet ramme på kr. 

61 100 000,-, i sin helhet investeringer i anleggsmidler. Det fremgår imidlertid av punkt 4 i 

kommunestyrets vedtak at kommunen skal ta opp kr. 10 000 000,- i videreformidlingslån i 

Husbanken. Dette er ikke ført opp i budsjettskjema 2A under linjen «Utlån og 

forskutteringer». Det er heller ikke ført opp beløp under linjen «Mottatte avdrag på utlån og 

refusjoner». Fylkesmannen ber  om at kommunen følger dette opp, og foretar nødvendige 

budsjettreguleringer i tråd med kommunestyrets vedtak.  

 

Investeringsbudsjettet er vedtatt finansiert med bruk av lånemidler på kr. 47 250 000,-. Av 

kommunestyrets budsjettvedtak punkt 3 fremgår det at kommunen skal ta opp kr. 

42 900 000,- i nytt lån i 2014 til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014. Med andre 

ord skal det brukes kr. 4 350 000,- av tidligere opptatte, men ubrukte lånemidler. 

Fylkesmannens godkjenning er knyttet til nye opptak av lån for det enkelte budsjettår, ikke 

bruk av allerede opptatte lånemidler som står ubrukt.  

 

Det avlagte regnskapet for 2013 viser at kommunen har 19,55 mill. kr. i ubrukte lånemidler. I 

følge regnskapet er 7,3 mill. kr. av dette knyttet til videreformidlingslån og 12,25 mill. kr. til 

investeringer i anleggsmidler. I følge regnskapsskjema 2A ble det i 2013 investert for 68,778 

mill. kr. i anleggsmidler, mens regulert budsjett var på 81,430 mill. kr.  For utlån viser 

regnskapet 8,552 mill. kr, mens regulert budsjett var på 15,85 mill. kr. Videre ble 

investeringsregnskapet avlagt med et udekket beløp på kr. 4 483 575,-.  

 

Fylkesmannen legger i forbindelse med vår godkjenning til grunn at ubrukte lånemidler i 

regnskapet for 2013 budsjetteres på nytt, og at de aktuelle tiltak reguleres inn i budsjettet for 

2014. Vi antar at kommunen på det tidspunktet årsbudsjettet for 2014 ble utformet, la til 

grunn at investeringsprosjektene i 2013 ville ha en fremdrift iht. regulert budsjett.  

 

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for budsjettering av investeringer og 

avslutning av investeringsregnskapet slås det fast at det ikke er gitt regler om at den enkelte 

investeringsramme eller det enkelte investeringsprosjekt skal detaljfinansieres etter ulike 

finansieringskilder, eller at kommunestyret skal ta stilling til nærmere finansiering av 

enkeltprosjekter. Derfor vil det være av underordnet betydning hvordan midler fra ulike 

investeringskilder internt i budsjettet henføres til enkeltprosjekter eller sektorspesifikke 

investeringsrammer. Veilederen anbefaler felles finansiering av alle investeringsprosjekter, 

uten å fordele finansieringskildene på enkeltprosjekter. Alle midler er frie og anses som felles 

finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre. Det er heller 

ikke behov for å knytte ubrukte lånemidler til konkrete prosjekter. Fylkesmannen legger disse 

føringene til grunn ved behandling av søknad om godkjenning av låneopptak.  

 

Koml. § 50 regulerer  uttømmende hvilke formål kommunene kan ta opp lån til. Låneopptaket 

må for det første være til lovlig formål. Det kan blant annet tas opp lån for å finansiere 
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investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Lånemidler kan ikke 

brukes til å finansiere løpende driftsutgifter.  

 

Med virkning fra 1. januar 2014 er det i koml. § 50 nr. 1 en bestemmelse om at det ikke kan 

tas opp lån til investeringer for den delen av anskaffelseskost som tilsvarer rett til 

kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av 

merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Ved full lånefinansiering av bygg, 

anlegg og varige driftsmidler vil inntektene fra momskompensasjon for investeringene være 

midler som kan finansiere andre investeringer i investeringsregnskapet. Det tidligere 

regelverket avgrenset ikke hvilke typer investeringer dette kunne være. På samme måte som 

kravet om å overføre momskompensasjon for investeringer fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet sikrer at kommunene ikke indirekte kan finansiere driften med lån, 

sikrer den nye bestemmelsen at utgifter som ligger utenfor de lovlige låneformålene, heller 

ikke blir indirekte lånefinansiert.  

 

Iht. kommunestyrets vedtak fordeler det nye låneopptaket i 2014 på kr. 42 900 000,- seg på 

følgende tiltak: 

 

 Guleng III: Kr. 15 650 000,- 

 Halti II: Kr. 23 350 000,- 

 Hjellnes kai: Kr. 2 000 000,- 

 Skogeiendommen: Kr. 1 100 000,- 

 VAR-investering: Kr. 800 000,-.  

 

Dette gjelder investeringer i anleggsmidler, jf. budsjettskjema 2B. I tillegg kommer altså som 

nevnt opptak av videreformidlingslån på kr. 10 000 000,-. Etter en gjennomgang av de ulike 

tiltakene anser vi at kravet til lovlig formål i koml. § 50 er oppfylt .  

 

Egenkapitalinnskuddet i KLP (kr. 1 200 000,- i 2014) er det ikke adgang til å lånefinansiere, 

verken direkte eller indirekte, jf. kommentaren ovenfor. Fylkesmannen legger til grunn at 

kommunen skal finansiere dette med egne midler i 2014.  

 

Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kravet om at låneformålet 

skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til budsjettbalanse. Lovens 

formulering innebærer ikke noe krav om at det enkelte tiltak er spesifisert med særskilt 

bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de investeringsrammer som kommunestyret 

har vedtatt. Vi har kontrollert at dette kravet er overholdt i Nordreisa kommunes tilfelle.  

 

Det er videre et krav at budsjettet må være i samsvar med kommunelovens bestemmelser. Det 

er også en viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs. renter/avdrag, 

driftskonsekvenser m.m., er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan.  

 

Kommunen har i økonomiplanen synliggjort økte utgifter renter og avdrag som følge av nye 

investeringer i planperioden. Det fremgår av økonomiplanen at rente- og avdragsutgiftene vil 

være på 31,74 millioner kroner i 2014, dvs. 7,85 % av brutto driftsinntekter. Rente - og 

avdragsutgiftene vil øke i planperioden, og vil i 2017 utgjøre 36,6 millioner kroner eller 8,9 % 
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av brutto driftsinntekter. Dette er en økning på 4,9 millioner kroner, eller 1,05 prosentpoeng. 

Økningen fremstår som betydelig.  

 

Hvorvidt låneopptaket er til lovpålagte oppgaver eller ikke, har betydning for Fylkesmannens 

vurderinger. Videre har det relevans om investeringene er såkalt selvfinansierende og om det 

er statlige investeringstilskudd eller rentekompensasjonsordninger mv. knyttet til 

investeringstiltakene. Fylkesmannens utgangspunkt er at den delen av låneopptaket som er 

knyttet til selvfinansierende aktiviteter, slik som videreformidlingslån og lån knyttet til VAR-

investeringer, bør vurderes separat. 

 

Et sentralt moment i Fylkesmannens lånegodkjenning er om kommunen klarer å følge 

forpliktende plan for inndekning av underskudd. Nordreisa kommune har tidligere hatt 

problemer med å følge denne planen, og pådro seg i stedet nye underskudd. Kommunen har 

imidlertid klart å snu denne utviklingen de siste årene, og klarte å dekke inn betydelige beløp i 

årene 2011-2013. 

 

Kapitalkostnader knyttet til investeringer innenfor VAR-sektoren dekkes i Nordreisa 

kommune gjennom gebyrene som innbyggerne betaler. Fylkesmannen finner ut fra dette at 

låneopptak til VAR-investeringer i 2014 på kr. 800 000,- kan godkjennes.  

 

Videre godkjennes opptak av videreformidlingslån på 10 millioner kroner. Fylkesmannen 

minner om at selv om startlån i Husbanken er såkalt selvfinansierende, så påfører kommunen 

seg en tapsrisiko på 25 % av lånene som videreformidles. Kommunen anbefales derfor å 

foreta de av Husbanken anbefalte avsetninger til tapsfond, og at dette også innarbeides ved 

kommende rullering av økonomiplanen. 

 

Når det gjelder Halti II vises det til godkjenning av låneopptak som ble gitt i 2013 av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet da Fylkesmannens vedtak om å avslå 

kommunens søknad om låneopptak ble omgjort. Ettersom departementet godkjente  det første 

låneopptaket til prosjektet, og med bakgrunn i at prosjektet er i gang, at kommunen i 2013 

klarte å dekke inn underskudd iht. budsjett og at kommunen er i ferd med å gjenvinne 

økonomisk kontroll, finner Fylkesmannen å kunne godkjenne låneopptak på kr. 23,35 mill. kr. 

i 2014.  

 

Med hensyn til Guleng 3 viser vi til vårt brev av 12. september 2012 hvor det ble gitt 

godkjenning av låneopptak på kr. 7 mill. kr. til dette tiltaket. Prosjektet, slik det på dette 

tidspunktet ble presentert, innebar bygging av totalt 16 nye omsorgsboliger (leiligheter med 

fellesarealer) for personer med behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester, fordelt i to 

byggetrinn (8 +  8). Det har blitt forutsatt at bygging av Guleng 3 vil føre til mer rasjonell drift 

innenfor pleie- og omsorgstjenesten, og derigjennom reduserte driftsutgifter.  

 

Av Husbankens brev av 26. juni 2012 fremgikk det at kommunen fikk tilsagn om kr. 

5.496.000,- i investeringstilskudd til tiltaket, dvs. kr. 687.000,- pr omsorgsbolig. Prosjektet 

ble på dette tidspunktet antatt å koste totalt 33,88 millioner kroner. Etter prosjektering og 

anbudsrunde viste det seg imidlertid at kostnadene ville kunne øke til 43,2 millioner kroner, 

dvs. en økning på 9,3 millioner kroner eller 27 %  i forhold til det opprinnelige 

kostnadsoverslaget. Nordreisa kommunestyre vedtok derfor 25. oktober 2012, under sak 

62/12, å utsette bygging av Guleng 3, og vurdere rimeligere planløsninger.  
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I økonomiplan 2014-2017 er det lagt inn investeringer på 20 millioner kroner i 2014 

(byggetrinn 1) og 13 millioner kroner i 2015 (byggetrinn 2), dvs. tilsvarende det opprinnelige 

kostnadsoverslaget.  

 

Kommunen er for tiden i en prosess med Husbanken om å søke tilskudd på nytt til dette 

prosjektet, ut fra nye bygningsmessige, brukerrettete og økonomiske vurderinger. 

Fylkesmannen mottok 10. mars 2014 brev fra Husbanken med orientering om forespørsel om 

investeringstilskudd fra Nordreisa kommune til Guleng 3. Fylkesmannen skal i løpet av den 

nærmeste tiden avgi uttalelse til Husbanken om prosjektet.  

 

Med bakgrunn i ovenstående vil Fylkesmannen avvente godkjenning av vedtatt låneopptak til 

Guleng 3 til prosessen med Husbanken er avsluttet, og det er klart hvorvidt og hvor stort 

investeringstilskudd kommunen vil få til dette prosjektet. Vi ber i denne forbindelse om å få 

oversendt et kommunestyrevedtak som evt. slår fast at kommunen skal sette i gang med 

prosjektet og som angir kostnadsrammen for prosjektet.    

 

Med hensyn til tiltaket «Skog eiendommen» er det vedtatt et låneopptak på 1,1 millioner 

kroner til erverv av arealet. I arealplan for Nordreisa kommune, vedtatt 20. mars 2014, er 

arealet satt av til offentlig formål. Kommunen har planer om å bygge en ny svømmehall, 

ettersom svømmehallen på Storslett er 40 år gammel.  Fylkesmannen finner å kunne 

godkjenne låneopptak til dette tiltaket.  

 

Når det gjelder prosjektet Hjellnes kai viser vi til e-post av 31. mars og 3. april med 

tilleggsopplysninger fra kommunen hvor det heter at Hjellnes med areal til dypvannskai og 

industriområde er satt av i kommunens arealplan som altså ble vedtatt 20.mars 2014. 

Bakgrunnen for disse planene er at dagen s kai i Sørkjosen er for liten og at den ikke har 

utbyggingsmuligheter. Det er gjennomført en forstudie som tilsier at næringslivet har behov 

for en større kai med tilhørende næringsareal. For å komme videre med detaljplanlegging, 

regulering samt grunnkjøp, må kommunen erverve dette arealet. Det er vedtatt et låneopptak 

på 2 millioner kroner til dette. Fylkesmannen finner å kunne godkjenne låneopptak til dette 

tiltaket.  

 

Fylkesmannen godkjenner dermed ut fra ovenstående i denne omgang låneopptak i 
2014 på til sammen 27,25 mill. kr til investeringer i anleggsmidler, og 10 mill. kr til 
videreformidling (startlån). Låneopptak til Guleng 3 må avventes til prosessen med å 
søke investeringstilskudd i Husbanken er ferdig.  
 

Kommunen skal nå starte med å se på investeringsbehov og driftsmodeller for en fremtidig 

havn. Prosjektet er i en så tidlig fase at kommunen pt. ikke har oversikt over hvilke 

økonomiske konsekvenser det vil innebære for kommunen. Det er viktig at fremtidige 

investeringsutgifter og driftsmessige konsekvenser for kommunen innarbeides i budsjett og 

økonomiplan når ny informasjon foreligger.  
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Økonomiplan 2014-2017 
 
Økonomiplanen er utarbeidet i formell balanse i hele perioden. Budsjetterte netto driftsresultat 

for 2014-2017 er hhv. kr. 10 949 614, kr. 8 546 609, kr 9 315 183,- og kr. 8 748 271,-.  

 

Det er vedtatt avsetninger til bundet fond med kr. 431 979,- for 2014-2017.  

 

Det er videre vedtatt avsetninger til disposisjonsfond på kr. 216 809,- i 2014, kr. 8 259 630,- i 

2015, kr. 9 028 204,- i 2016 og kr. 8 461 292 i 2017, til sammen kr. 25 965 935,-. Når 

kommunen etter planen vil være ferdig med å dekke inn tidligere års underskudd i 2014, har 

kommunen budsjettmidler som kan settes av på fond. Det er ikke forutsatt å bruke noe av 

disse planlagte avsetningene til disposisjonsfond i økonomiplanperioden. Kommunen vil 

dermed ut fra den vedtatte økonomiplanen bygge opp en betydelig økonomisk reserve, som pr 

utgangen av 2017 anslagsvis 5-6 % av brutto driftsinntekter, dvs. på nivå med dagens 

landsgjennomsnitt.  

 

Dersom kommunen lykkes med dette, vil den ha skaffet seg et betydelig økonomisk 

handlingsrom i løpet av økonomiplanperioden. Vi har dog merket oss at det er signalisert økt 

behov for ressurser innenfor skole og teknisk (vedlikehold), noe som vanskelig kan sies å 

være unaturlig gitt kommunens store innsparinger over flere år. Det blir like fullt svært viktig 

for kommunen å holde fast ved at midler skal avsettes til disposisjonsfond når økonomiplanen 

skal rulleres, slik at kommunen kan få en balansert og bærekraftig økonomi med økt 

investeringsevne.  

 

I henhold til koml. § 44 nr. 4, jf. § 46 nr. 6, ska l det budsjetteres med et driftsresultat som 

minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Jf. ovenstående og 

våre kommentarer knyttet til rente- og avdragsutgiftene finner vi at kommunelovens 

balansekrav er overholdt.    

 

Bu dsjettert netto driftsresultat er for 2014 på 2,7 %, for 2015 på 2,1 %, for 201 6 på 2,3 % og 

for 2017 på 2,1 %. Samlet sett er det budsjettert med et netto driftsresultat på 2,3 % i 

økonomiplanperioden. Dette er et akseptabelt nivå, sett hen til at det er anbefalt at netto 

driftsresultat ligger på om lag 3 % over tid . Nå skal riktignok all momskompensasjon fra 

investeringer føres i investeringsregnskapet fra 2014, slik at denne inntekten bortfaller fra 

driften. Dette vil isolert sette kunne senke kravet til hva et forsvarlig netto driftsresultat skal 

være.  

 

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd for 2015-2017 er holdt nominelt på 2014-nivå. 

Dette betyr at skjønnsmidlene for 2015-2017 er budsjettert på samme nivå som for 2014. 

Fylkesmannen understreker at de fylkesvise rammene for skjønnsmidler fastsettes årlig i 

statsbudsjettet. Fordelingen mellom kommunene er basert på Fylkesmannens kriterier som tar 

utgangspunkt i retningslinjer fra KMD, og det er stadige endringer i hvilke kriterier som skal 

vurderes.  

 

Videre viser vi til de signaler som er gitt av den nye regjeringen mht. kommunenes 

inntektssystem. Det er uttalt at endringene skal ta sikte på at kommunene skal få beholde en 

større del av verdiskapningen som skjer lokalt. Dette kan få konsekvenser for fordelingen av 
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skatteinntektene mellom kommunene, ved at en mindre del av skatteinntektene overføres fra 

skattesterke til skattesvake kommuner. Nordreisa kommune har et skattenivå på om lag 70 % 

av landsgjennomsnittet, og er dermed en skattesvak kommune. Generelt bør kommunene 

legge forsiktighetsprinsippet til grunn ved framskriving av inntekter i planperioden, spesielt 

når det er varslet endringer som kan slå negativt ut.   

 

I økonomiplandokumentet er forventet folketall og befolkningssammensetning beskrevet. Vi 

oppfatter det likevel slik at disse anslagene ikke er benyttet ved beregningen av de frie 

inntektene for 2015-2017. Mht. utgiftssiden er det kun små endringer i rammen til de to store 

sektorene (levekår og helse og sosial) samt administrasjon. Innenfor bygg og eiendom økes 

budsjettet i økonomiplanperioden for å øke vedlikeholdet av kommunale bygg, mens 

utviklingsavdelingens budsjett reduseres i planperioden. Fylkesmannen er av den oppfatning 

av bruk av befolkningsprognoser for å synliggjøre forventete inntekter og utgifter og hva som 

vil være et realistisk handlingsrom bør være en del av en økonomiplan.  

 

Det fremgår av økonomiplanen at folketallet i kommunen vil øke i økonomiplanperioden, fra 

4890 i 2014 til 5023 i 2017. Disse tallene er basert på SSBs befolkningsprognoser  

(mellomalternativet) som sist ble oppdatert i juni 2012. Faktisk antall innbyggere i Nordreisa 

kommune pr. 1. januar 2014 var 4854, og folketallet har vært ganske stabilt de siste årene. 

SSBs prognoser har dermed overvurdert befol kningsutviklingen i kommunen fra 2012 til 

2014, og videre i gjeldende økonomiplanperiode. Dette kan være et viktig forhold å være 

oppmerksom på ved rullering av økonomiplanen.  

 

Befolkningsutviklingen på nasjonalt nivå er helt sentral ved fordelingen av de  frie inntektene 

kommunene imellom. Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i Nordreisa kommune har over 

tid vært lavere enn landsgjennomsnittet. Det er viktig at kommunen justerer sine anslag i 

kommende økonomiplanperiode dersom veksten, enten lokalt eller nasjonalt, blir forskjellig 

fra det som er lagt til grunn i denne økonomiplanen. Vi minner her om at befolkningsveksten 

for landet som helhet har vært betydelig høyere de siste to årene enn årene før. Dersom denne 

utviklingen fortsetter, vil Nordreisa kommune sin befolkningsandel kunne gå ned selv om 

folketallet i kommunen øker, med den konsekvens at kommunens frie inntekter vil kunne 

reduseres.  

 

Når det gjelder befolkningssammensetningen er de mest markante utviklingstrekkene i 

kommunen at det ser ut til å bli en økning i antall barnehagebarn og antall yngre pensjonister 

(67-79 år). Dette er viktige signaler med hensyn til dimensjonering av tjenestetilbudet. 

Fylkesmannen har merket seg at det i økonomiplanen bebudes at etterspørselen etter 

barnehageplasser vil kunne øke, og at det derfor skal sees nærmere på barnehagestrukturen for 

å få en mer effektiv drift.  

 

Det er for 2015-2017 lagt inn en økning i inntektene fra eiendomsskatt på 4 millioner kroner 

fra nivået i 2014, som i det alt vesentligste er knyttet til Statnetts bygging av ny kraftledning 

på 420 kV som skal gå gjennom kommunen.  

 

Kommunens lånegjeld er høy. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var pr. utgangen av  

2013 på 88,6 %, en økning på 2 prosentpoeng fra 2012. En betydelig del (ca. 45 %)  av 

lånegjelden er imidlertid knyttet til VAR-investeringer og videreformidlingslån. Kommunen 

er like fullt eksponert for en betydelig renterisiko som følger av makroøkonomiske forhold. 
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Rentenivået i dag er meget lavt.  Planlagt gjeldsutvikling i 2014-2017 er etter vårt syn ikke 

vist på en tydelig nok måte i økonomiplanen. Økonomiplanen bør beskrive utvikling i samlet 

gjeld (netto lånegjeld) i alle år. Videre bør renteutgiftene vises gitt ulike forutsetninger om 

rentenivået. Dette er et område der kommunen kan forbedre økonomiplanen.  

 

En handlingsregel er at kommunen ikke bør ta opp mer lån pr år enn hva den betaler i årlige 

avdrag. Dette er spesielt viktig i en situasjon der kommunen har høy lånegjeld og en sårbar 

økonomi med lite eller ingen opparbeidete økonomiske buffere. Budsjetterte årlige avdrag i 

økonomiplanen er på 15 millioner kroner i 2014, økende til 18,4 millioner kroner i 2018, til 

sammen 68 millioner kroner. Planlagt bruk av lånemidler er på 47,2 mill kr. i 2014, 48 mill. 

kr. i 2015, 11,1 mill. kr.  2016 og 1,6 mill. kr. i 2017, til sammen 107,9 mill. kr. Lånegjelden 

vil ut fra dette øke en god del i økonomiplanen, og dette vil som sagt gjøre kommunen mer 

sårbar overfor makroøkonomiske faktorer som påvirker rentenivået.    

 

Kommunen har for 2014 vedtatt minimumsavdrag, som et tiltak for å frigjøre midler til 

inndekning av underskudd. For at handlingsregelen over skal kunne følges i størst mulig grad, 

bør kommunen for kommende år legge opp til et mest mulig restriktivt investeringsnivå, et 

høyere avdragsnivå og høyere egenfinanseringsgrad. I tillegg er det ingen rentebuffer i 

budsjettet for 2014. Fylkesmannen vil anbefale kommunen å innarbeide en slik rentebuffer i 

kommende årsbudsjett.  
 

Økonomiplanen som styringsdokument 
 

Økonomiplanen er bygd opp på en ryddig og strukturert måte. Det gjøres rede for de 

økonomiske forutsetningene for kommunen, både på inntekts- og utgiftssiden. Det gjøres bruk 

av KOSTRA-tall for å sammenligne kommunen med andre, og vise status og utvikling de 

siste årene, både økonomisk og mht. tjenesteproduksjonen. Vi vil som tidligere gi honnør til 

kommunen for det betydelige arbeidet som er lagt ned for å gjøre budsjett og økonomiplan til 

bedre styringsdokumenter, og oppfordrer kommunen til å fortsette dette arbeidet. 

 

Det er innført målstyring som styringssystem. Kommunen er her på rett vei, og det er 

utarbeidet målekort med konkrete mål for de ulike sektorene/enhetene som vi antar skal legge 

premisser for ressursbruken. Dette arbeidet har sin bakgrunn i kommunens deltagelse i KS sitt 

ROBEK -nettverk. Fylkesmannen savner imidlertid status for 2012 for de ulike indikatorene 

(der dette finnes) og mål for økonomiplanperioden utover det første året, som vil gjøre 

målstyringsverktøyet mer komplett. Dette bør være et viktig fokusområde til kommende 

rulleringer av økonomiplanen.  

 

 
Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd 

 

KMD godkjente i brev av 8. oktober 2010 søknad med forlenget inndekningsplan for 

Nordreisa kommune. Godkjenningen innebar at inndekningen måtte skje i takt med følgende 

plan: 
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Merforbruk fra år Inndekningskrav 2010 2011 2012 2013 2014 SUM
2003 Innen 2010 4 465 179          4 465 179   
2004 Innen 2012 5 864 000        2 674 000        8 538 000   
2007 Innen 2012 2 431 000        2 431 000   
2008 Innen 2014 759 000           5 105 000        2 277 000   8 141 000   
2009 Innen 2014 759 000           3 588 000   4 347 000   
SUM 4 465 179          5 864 000        5 864 000        5 864 000        5 865 000   27 922 179  

 

Etter at departementets godkjenning forelå, fikk kommunen et nytt merforbruk i 2010 på 

5,332 millioner kroner.  Kommunen vedtok å dekke dette inn i 2012-2014, og måtte følgelig 

legge dette inn i inndekningsplanen. 

 

Nordreisa kommune hadde pr. inngangen til 2013 et gjenstående akkumulert merforbruk på 

kr. 17 942 644, som skulle dekkes inn i 2013 og 2014.  

 

Det ble gjennomført inndekning av underskudd i 2011 og 2012 med hhv. 7,6 mill. kr og 7,7 

mill. kr. I årene før har kommunen hatt problemer med å klare inndekning. De siste års 

utvikling viser at kommunen har kommet langt i å tilpasse ressursbruken til et nivå som er 

forenlig med inntektsgrunnlaget. Det er gjennomført tiltak for å skape varige 

driftsreduksjoner.  

 

I 2013 ble det i følge det avlagte regnskapet dekket inn kr. 7 642 026,-, iht. budsjett og i tråd 

med forpliktende plan. Dette innebærer at det gjenstår kr. 10 300 618,- av tidligere års 

merforbruk. Inndekning skal sluttføres i 2014.   

 

I følge det avlagte regnskapet ble resten av underskuddet fra 2007 på kr. 168 656,80,- dekket 

inn. Videre ble det dekket inn kr. 5 864 506,60,- av resterende underskudd fra 2008, dvs. at 

det pr. utgangen av 2013 skulle gjenstå kr. 2 230 028,49,- av dette underskuddet. Videre viser 

det avlagte regnskapet at det ble dekket inn kr. 759 221,- av underskuddet fra 2009, dvs. at det 

skulle gjenstå kr. 3 587 671,81,- av dette underskuddet. Til sist viser regnskapet at det ble 

dekket inn kr. 849 641,- av underskuddet fra 2010, og at det her gjenstår kr. 4 482 917,84,-.  

 

Fylkesmannen legger imidlertid til grunn at de eldste underskuddene må dekkes inn først. Gitt 

at kommunen i 2013 klarte å dekke inn totalt kr. 7 642 026,- av tidligere års underskudd, betyr 

dette ut fra restansen pr. inngangen til 2013 at det ble dekket inn kr. 168 656,- av 

underskuddet fra 2007 (dvs. som over), og at det ble dekket inn jr. 7 473 370,- av 

underskuddet fra 2008.  

 

Det gjenstår dermed slik vi ser det kr. 621 166,- av underskuddet fra 2008. Videre er det 
ikke dekket inn noe av underskuddene fra 2009 (kr 4 346 893,-) og 2010 (kr. 5 332 559), 
og disse underskuddene skal i sin helhet dekkes inn i 2014. Til sammen skal det altså 
dekkes inn kr. 10 300 618,- i 2014.  
 
Tabellen under viser hvordan inndekning av merforbruk har forløpt i Nordreisa kommune til nå, og 

planlagt inndekning i 2014: 
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Underskudd 
fra år Underskudd

Tidligere 
inndekket ( i 
2006) 2011 2012

2013 (pr. 
avlagt 
regnskap) 2014

Sum faktisk 
inndekket 
2006-2013

Gjenstående 
til inndekning 
pr. 31.12.13

2003 10 647 670 6 182 491 4 465 179     10 647 670     0
2004 8 538 733 3 214 416     5 324 317   8 538 733       0
2007 2 430 769 2 262 113   168 656         2 430 769       0
2008 8 094 536 7 473 370      621 166                        7 473 370       -621 166 
2009 4 346 893 4 346 893                      -                 -4 346 893 
2010 5 332 559 5 332 559                      -                 -5 332 559 
SUM 39 391 160 6 182 491 7 679 595     7 586 430   7 642 026      10 300 618                    29 090 542     -10 300 618  

 

Fylkesmannen tar forbehold om at det ikke er feil i regnskapet for 2013, ettersom det ikke er 

revidert ennå.  

 

Fylkesmannen legger til grunn at forpliktende plan for inndekning av underskudd er en 

integrert del av årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, og at listen med tiltak i 

budsjett/økonomiplan for å skape økonomisk balanse er en forutsetning for at forpliktende 

plan skal bli fulgt.  

 

Fylkesmannen vil følge opp kommunens økonomiske situasjon i 2014 ved gjennomgang av 

kommunens kvartalsrapporter, samt løpende kontakt med kommunen. Det vil i tillegg bli bedt 

om en egen statusrapportering i forpliktende plan pr. første halvår. Videre vil det avholdes 

ROBEK -møte på høsten i forbindelse med kommunens budsjett- og økonomiplanprosess.  

 

 

***************  

  

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 2, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal - og 

moderniseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende 

 

 
vedtak 

 

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om 

årsbudsjett 2014. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må 

oppheves. Vi ber om at våre kommentarer og merknader følges opp.  

 

 

******  

 

Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet innen seks uker.  

 

 

 

   **************** 
 
 

 

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

moderniseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende 
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vedtak 
 

Fylkesmannen godkjenner i denne omgang låneopptak i 2014 på til sammen 27,25 mill. kr til 

investeringer i anleggsmidler (23,35 mill. kr. til Halti II, kr. 800 000,- til VAR-investeringer, 

2 mill. kr. til prosjektet «Hjellnes kai» og 1,1 mill. kr. til «Skogeiendommen» ), og 10 mill. kr 

til videreformidling (startlån). Låneopptak til Guleng 3 må avventes til prosessen med å søke 

investeringstilskudd i Husbanken er ferdig.  

 

 

******  
 

Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet innen seks uker.  

 

 

Etter fullmakt 

 

 

Jan-Peder Andreassen 

avdelingsdirektør 

 

 Asle Tjeldflåt 

økonomirådgiver 

 

Kopi til: 

KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 02.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Foreløpig budsjettramme for 2015

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Økonomiinfo 1/2014: Kommuneproposisjonen 2015 - Fylkesmannen i Troms

Rådmannens innstilling

Foreløpig budsjettramme for 2015 tas til orientering

Saksopplysninger

Budsjettarbeidet vil starte opp etter sommerferien, og metoden mot enhetene vil være som 
tidligere med budsjettdialog for sektorene og enheter. 

Regjeringen la 14.mai i år frem st.prop nr 95 S Kommuneproposisjonen 2015. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett for 2015 som legges frem i 
begynnelsen av oktober. 

Hovedtrekk fra kommuneproposisjonen til økonomisk opplegg for kommunene:
 Veksten i de frie inntektene for kommunene er på mellom kr 3,75 milliarder og kr 4,25 

milliarder, og tilsvarer en realvekst i de frie inntektene på ca 1,4 %. Veksten er ment å 
dekke:

o Økte utgifter i forbindelse med den demografiske utviklingen. Av de frie viser 
anslag at kr 2,7 milliarder vil gå til demografisk utvikling. 

o Veksten i pensjonskostnaden er anslått til å være kr 0,5 milliarder over det som 
dekkes i kommunal deflator. 

o Kr 200 millioner av veksten begrunnes i behov for styrking av helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten. Gis som særskilt fordeling ut fra antall innbyggere 0-19 år 
og et minstenivå på kr 100 000 pr kommune.
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o Kr 200 millioner av veksten begrunnes i behov for styrking av kommunale 
tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 

 Ut fra overstående vil det kunne bli et handlingsrom samlet sett på mellom kr 0,15 
milliarder og 0,65 milliarder, men det knytter seg usikkerhet til anslaget. 

 Øremerket tilskudd for å stimulere til samarbeid mellom små kommuner og til utvikling 
av tjenester knyttet til økonomi og gjeldsrådgivning, foreslås innlemmet i 
rammetilskuddet. 

 Øremerket tilskudd til leirskoleopphold foreslås innlemmet i rammetilskuddet. 
 Kommunal medfinansiering avvikles i 2015, og uttrekket fra rammetilskuddet gjøres 

etter fordelingen gjennom kostnadsnøkkelen for samhandling i inntektssystemet.
 Midlene til utskrivningsklare pasienter blir fra 2015 fordelt etter delkostnadsnøkkelen for 

pleie- og omsorgstjenester. 
 Regjeringen vil gå i dialog med KS angående om det har vært foretatt feil beregning av 

etterspørselseffekt etter endringer i kontantstøtten og på foreldrebetalingen i 
barnehagene. Dette gjelder avvikling av kontantstøtten for toåringene i 2012, i 
forbindelse med videreføring av nominell videreføring av foreldrebetalingen i 
barnehagene i 2012 og 2013, samt økt kontantstøtte for ettåringene i 2012 og 2014.  

 Regjeringen vil styrke økonomien til kommuner med store investeringsbehov som følge 
av sterk befolkningsvekst. Det gjøres ved at veksttilskuddet øker fra kr 61 millioner i 
2014 til kr. 344 millioner i 2015, og denne økningen finansieres med trekk i 
innbyggertilskuddet. Ingen kommuner i Troms vil få veksttilskudd i 2015, men vil være 
med å finansiere økningen i tilskuddet, og vil således kunne få reduserte inntekter. I 
2016 vil Tromsø kommune få et slikt tilskudd i 2016 dersom befolkningsveksten i 2014 
blir som i 2012-2013. 

 Basisrammen til fylkesmannens skjønnsmidler reduseres isolert sett med kr 100 
millioner, og disse midlene legges over i innbyggertilskuddet.

 Det anslås at det vil bli en viss reduksjon i pensjonskostnaden for 2015. Implementering 
av elementene i pensjonsreformen og ny ordning for uføretrygd i kostnadsberegningene 
medfører isolert sett en vesentlig reduksjon i kommunesektorens pensjonskostnader i 
2015. I tillegg vil implementeringen av nye levealdersforutsetninger innebærer en 
betydelig økning i pensjonskostnaden i 2015. Samlet sett vil det bli en viss reduksjon. 
Det er imidlertid heftet stor usikkerhet tilknyttet anslaget. 

 Departementet har etter høringsrunde konkludert med at amortiseringstiden på 
premieavvik skal være på 7 år. Det vil bidra til raskere nedbygging av fremtidige 
premieavvik. 

Øvrig
Det varsles at det i kommuneproposisjonen 2017 vil gjøres en helhetlig gjennomgang av 
inntektssystemet, herunder regionalpolitisk tilskudd, kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen og 
skatteelementer. Gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen. 

Kommunereformen
I samarbeidsavtalen mellom H, FRP, KrF og V heter det at «det gjennomføres en 
kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden». Regjeringen 
ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati 
som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Regjeringen mener kommunene må 
ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd 
og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn. Ekspertutvalget anbefalte 
en kommunestørrelse på 15 000 – 20 000 innbyggere. Fylkesmannen vil få en sentral rolle i 
kommunereformen, og det er ønskelig at prosessene gjennomføres i samarbeid med KS 
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regionalt. For nærmere informasjon vises det til kommuneproposisjonen og nettsiden 
www.kommunereform.no.
Fremdriftsplan
De regionale prosessene ledet av fylkesmennene starter høsten 2014 og avsluttes ved utgangen 
av 2016. Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag 
til nye oppgaver til robuste kommuner. Departementet legger opp til to ulike løp i 
reformperioden:

 Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015 – Kongen i statsråd har 
myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. Disse sammenslåingene 
vil kunne tre i kraft fra 1.januar 2018.

 Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 – Regjeringen 
planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 
2017. I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. I 
utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at 
enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut 
fra regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås 
sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale vedtakene. Departementet 
legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 
1.januar 2020.

Økonomiske virkemidler
Kommunene som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter følgende standardisert 
modell: 

Antall kommuner og 
innbyggere i 
sammenslåingen

0 -19 999 
innbyggere

20 000 - 49 999 
innbyggere

50 000 - 99 999 
innbyggere

Over 100 000 
innbyggere

2 kommuner 20 mill 25 mill 30 mill 35 mill
3 kommuner 30 mill 35 mill 40 mill 45 mill
4 kommuner 40 mill 45 mill 50 mill 55 mill
5 eller flere 50 mill 55 mill 60 mill 65 mill

Reformstøtte gis til alle sammenslåtte kommuner som etter sammenslåingen har mer enn 10 000 
innbyggere, med et minstebeløp på 5 mill kr. Reformstøtten gis på bakgrunn av antall 
innbyggere:

Antall innbyggere i 
sammeslåingen

Reformstøtte

0 – 10 000 innbyggere 0
10 000 – 14 999 innbyggere 5 mill
15 000 – 29 999 innbyggere 20 mill
30 000 – 49 999 innbyggere 25 mill
Over 50 000 innbyggere 30 mill

Dagens ordning med inndelingstilskudd videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får den nye
sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 
15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Departementet vil 
videreføre dagens ordning for kommuner som slår seg sammen i reformperioden. Etter 
reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Omfang og innretning på ordningen, herunder 
perioden for inndelingstilskuddet, vil bli vurdert. 
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Øvrige tiltak
Det er sendt ut et lovforslag på høring om at kommunenes låneopptak og langsiktige leieavtaler 
må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige. Dette for å forebygge konflikter som kan 
oppstå mellom potensielle sammenslåingskandidater og hindre rent strategiske tilpasninger eller 
disposisjoner i forkant av kommunereformen. 

I noen tilfeller vil kommunene på grunn av store avstander ikke ønske å slå seg sammen. For 
store avstander kan gjøre at det blir krevende å rekruttere til politisk deltakelse blant annet i 
kommunestyrene. For disse tilfellene vil departementet utrede en generell hjemmel i 
kommuneloven som gir anledning til å pålegge interkommunalt samarbeid for å få større 
fagmiljø der det er behov for det. 

Vurdering

Nordreisa kommune etter planen inne i sitt siste år som ROBEK kommune, og det har vært 
mange år med svært stram økonomi. Kommunen har de siste årene foretatt reduksjoner innenfor 
mange områder for å oppnå balansen i budsjettet. Lederne styrer enhetene stramt og har bidratt 
til at kommunen har klart inndekningsplanen på tidligere års merforbruk. 

Når vi etter planen er ute av ROBEK i 2015 vil vi ha større handlingsrom. Det er imidlertid
viktig å opparbeide seg disposisjonsfond i fremtiden, slik at kommunen har midler til å takle 
uforutsette utgifter. Folketallet i Nordreisa er forholdsvis stabil, noe som ikke gir de store 
endringene økonomisk sett. Vi vil dermed være avhengig av å ha kontroll på økonomien i årene 
som følger. 

Kommunen har til sammen kr. 482 mill i lånegjeld, og er dermed sårbar for en eventuell
renteøkning. Lånerenten har vært svært lav historisk sett, og det har vært mye uro i
verdensøkonomien som også påvirker Norge. Hvordan utviklingen vil bli med hensyn til rentene
er vanskelig å spå, og vi forholder oss derfor til de signalene Norges bank gir. Signalene er at
renten vil øke i årene fremover, og det vil igjen føre til økte utgifter for kommunen.

Det er svært vanskelig å redusere utgiftene innenfor de ulike sektorene, og det er en prosess som 
tar lang tid. I følge KOSTRA vil det bli flere barnehagebarn i økonomiplanperioden, noe som 
også kan bety økte utgifter til private barnehager. Innenfor skolesektoren er andelen som mottar 
spesialundervisning gått ned men kommunen ligger fortsatt høyt i forhold til sammenlignbare 
kommuner. 13,9 % av andelen elever mottar spesialundervisning, og dette utgjør 23,4 % av 
totalt antall lærertimer. Snittet for landet (uten Oslo) er at 8,6 % av andelen elever mottar 
spesialundervisning, og dette utgjør 18 % av totalt antall lærertimer. En reduksjon på noen 
prosenter vil utgjøre besparelser for kommune på flere millioner. 

Innenfor helsesektoren har det vært foretatt store kutt i budsjettene de siste årene, og de har hatt 
utfordringer å tilpasse seg et lavere utgiftsnivå. De har stram oppfølgning av driften og på bruk 
av vikarer, og dette tærer på de ansatte. I tillegg viser KOSTRA tall at andelen innbyggere
over 80 år øker i økonomiplanperioden. Byggingen av Guleng III er på planen, og det vil trolig 
bli oppstart i løpet av høsten 2014 eller våren 2015. Det vil på sikt gi besparelser i bemanning 
der brukerne har døgnkontinuerlig vakt. I tillegg vil det sannsynligvis gi bedre arbeidsmiljø for 
de ansatte og dermed lavere sykefravær.
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Når det gjelder utviklingsavdelingen, anleggsdrift, bygg og anlegg er vi allerede på et 
minimumsnivå. Vedlikeholdsetterslepet i kommunen er stort, og forverres ytterligere for hvert 
år.
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Økonomiinfo 1/2014: Kommuneproposisjonen 2015 
 

Fylkesmannen viser til Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015, lagt frem 14. 

mai 2014.  

 

Stortinget skal behandle kommuneproposisjonen 18. juni 2014. 

 

Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske 

opplegget for kommunene for 2014 og 2015. I tillegg gis et sammendrag av kapittelet om 

kommunereformen, herunder organisering, fremdriftsplan og de økonomiske virkemidlene i 

reformen.  

 

Informasjonsskrivet har følgende struktur:  

 

1. Revidert nasjonalbudsjett 2014 ____________________________________________ 2 

1.1 Inntektsveksten i 2014 ____________________________________________________ 2 

1.2 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2014 ____________________ 3 

2. Økonomisk opplegg for kommunene i 2015 __________________________________ 4 

2.1 Inntektsvekst _______________________________________________________________ 4 

2.2 Innlemminger i 2015 _________________________________________________________ 5 

2.3 Samhandlingsreformen _______________________________________________________ 5 

2.4 Uttrekk fra rammetilskuddet ved endringer i kontantstøtten _________________________ 6 

2.5 Inntektssystemet 2015 ________________________________________________________ 6 

2.6 Pensjonskostnader ___________________________________________________________ 8 

3. Kommunereformen______________________________________________________ 9 

3.1 Organisering av kommunereformen _____________________________________________ 9 

3.2 Fremdriftsplan og milepæler __________________________________________________ 11 

3.3 Økonomiske virkemidler _____________________________________________________ 12 

3.4 Øvrige tiltak _______________________________________________________________ 14 
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1. Revidert nasjonalbudsjett 2014 
 
1.1 Inntektsveksten i 2014  
 

I revidert nasjonalbudsjett 2014 er det enkelte endringer i anslagene på kommunesektorens 

inntekter og utgifter. Kommunenes samlede handlingsrom anses i liten grad endret siden 
2014-budsjettet ble vedtatt i desember.  
 

Skatteinntektene (skatt på inntekt og formue) for kommunene i 2013 endte på 126,421 mrd. 

kr., dvs. 529 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i tilleggsproposisjonen for 2014 som den 

nye regjeringen la frem i november (126,950 mrd. kr.). 

 

Skatteanslaget for 2014 var i statsbudsjettet på 131,1341 mrd. kr. Skatteinngangen til og med 

mars 2014, samt noe lavere anslått lønnsvekst, trekker i retning av at skatteinntektene kan bli 

noe lavere enn lagt til grunn i det vedtatte budsjettopplegget for 2014. Nytt skatteanslag for 
kommunene er i revidert nasjonalbudsjett for 2014 på 130,160 mrd. kr.  
 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nye beregninger på egne frie 
inntekter med utgangspunkt i den nye forutsetningen 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.  
 

Lønnvekstanslaget samlet sett for norsk økonomi er nedjustert fra 3,5 til 3,3 % . 

Kommuneoppgjøret er gått til mekling, og anslaget er derfor noe usikkert. Som følge av det 

endrete lønnvekstanslaget er kommunal deflator nedjustert til 3,0 % i revidert 
nasjonalbudsjett 2014, fra 3,1 % i vedtatt statsbudsjett 2014.  

 

Samlet sett innebærer dette at veksten både i samlede og frie inntekter er nedjustert med 0,4 

mrd. kroner i forhold til det vedtatte budsjettopplegget for 2014. 

 

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TB U) har 

nedjustert merutgiftene knyttet til demografikostnadene for kommunesektoren i 2014 med 0,5 

mrd. kroner som følge av lavere befolkningsvekst enn tidligere antatt. I sum legges det derfor 

til grunn at det kommunaløkonomiske handlingsrommet er uendret i forhold til det som ble 

varslet i statsbudsjettet.  

 

Pensjonskostnader 
 

Pensjonspremiene som kommunene betaler inn til pensjonsordningene har de siste årene vært 

høyere enn de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Dette har gitt en oppbygging av et 

akkumulert premieavvik i regnskapene i perioden 2002–2013. Høy lønnsvekst og lavt 

rentenivå har bidratt til premieveksten de siste årene. Veksten i de regnskapsmessige 

pensjonskostnadene har vært jevn, men likevel noe svakere enn veksten i premiene. Det er 

ventet at denne utviklingen vil fortsette i 2014, og at betalte pensjonspremier klart vil 

overstige regnskapsførte pensjonskostnader i 2014. Nivået på pensjonspremiene vil også i 

2014 være særlig høyt som følge av at pensjonsleverandørene fortsatt har behov for å styrke 
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premiereservene. Dette er nødvendig for å kunne møte Finanstilsynets krav om at 

pensjonsavsetningene skal ta høyde for økt levealder. 

 

 

1.2 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2014 
 

Samtidig med kommuneproposisjonen legger Finansdepartementet frem revidert 

nasjonalbudsjett for 2014, med forslag til bevilgningsendringer i Prop. 93 S (2013-2014).  
 

Refusjonsordningen for barneverntiltak til enslige, mindreårige asylsøkere  
 

Kommunene får i 2014 refundert 80 %  av sine utgifter utover kommunal egenandel til 

barneverntiltak for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger. 

 

Det har vært en svært stor vekst i refusjonsordningen de siste årene. Ikke alle som bosettes har 

behov for barneverntiltak. Regjeringen ønsker en ordning som ikke er knyttet til en enkelt 

tjeneste.  Regjeringen foreslår derfor å avvikle refusjonsordningen fra 1. januar 2015. Midlene 

fra refusjonsordningen foreslås lagt over på det særskilte tilskuddet som kommunene mottar 

ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. 

 

Refusjonsordningen avvikles for utgifter påløpt etter 2014, men det vil bli utbetalt refusjon i 

2015 for utgifter påløpt i 2014 (siste frist for søknad om refusjon er 1. mai 2015). 

 

Noen kommuner som søkte refusjon mot slutten av 2013 fikk utbetalt 80 %  refusjon i 2014. I 

Revidert nasjonalbudsjett 2014 foreslår Regjeringen at disse kommunene får utbetalt full 

refusjon for søknadene som ble sendt inn i 2013. Det foreslås 12,3 mill. kroner til å utbetale 

de gjenstående 20 prosent av utgiftene til de berørte kommunene. 

 

 

Utleieboliger 
 

Tilsagnsrammen for tilskuddet til utleieboliger foreslås styrket med 222,2 mill. kroner i 2014, 

fra 572,4 mill. kr. til 794,6 mill. kr. Dette vil gi rom for å gi tilsagn om tilskudd til ytterligere 

400-450 utleieboliger. Forslaget fører til et økt bevilgningsbehov på posten på 100. mill. kr. i 

2014. Det er ikke foreslått å øremerke satsingen til bestemte formål eller målgrupper, men 

boliger til flyktninger vil være en viktig del av dette.  
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2. Økonomisk opplegg for kommunene i 2015 
 
 

2.1 Inntektsvekst 
 

Det legges opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 3,75 mrd. kr. og 

4,25 mrd. kr. Dette tilsvarer en realvekst i de frie inntektene på om lag 1,4 %.  

 

Inntektsveksten for 2015 som varsles i proposisjonen er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i 

revidert nasjonalbudsjett 2014. Det innebærer at regjeringen nå varsler et nivå på 

kommunesektorens inntekter i 2015. Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens 

inntekter i 2014 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2015 

som nå varsles kunne bli endret.  

 

På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2015 

fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015. Det legges opp til at skattøren 

fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av 

kommunenes samlede inntekter. 
 

Følgende må dekkes av veksten:  

 

 Økte utgifter for kommunesektoren som følge av befolkningsvekst. Departementet 
anslår at om lag 2,7 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2015 vil gå med til å 
dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. (TBU anslår at 

kommunesektoren kan få merutgifter i 2015 på om lag 3,1 mrd. kroner knyttet til den 

demografiske utviklingen) 
 

 Veksten i de regnskapsmessige pensjonskostnadene utover det som dekkes av 
kommunal deflator anslås å bli opp til 0,5 mrd. kroner i 2015.  I følge 

departementet er anslaget beheftet med betydelig usikkerhet. 

 

 Av veksten på 3,75-4,25 mrd. kr. er 200 mill. kr. begrunnet i behovet for å styrke 

helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Midlene vil gis en særskilt fordeling i grønt hefte 

(tabell C). Fordelingsnøkkelen vil være som i 2014, dvs. antall innbyggere 0 -19 år og 

et minstenivå på 100 000 kr. pr kommune.  

 

 Videre er 200 mill. kr. av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til 

rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Midler til rustiltak vil fordeles etter 

kostnadsnøkkelen for sosialhjelp i utgiftsutjevningen. Midler til psykisk helse vil 

fordeles etter kostnadsnøkkelen for helse.  

 

Ut fra ovenstående vil det kunne bli et handlingsrom for kommunene samlet sett på 0,15 
og 0,65 mrd. kr i 2015. I kommuneproposisjonen gis det ikke tall for den enkelte 
kommune. Det er usikkert hva handlingsrommet i statsbudsjettet blir. Blant annet skal 
kriteriedata som benyttes i utgiftsutjevningen oppdateres, herunder demografisk 
utvikling det siste året.  
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2.2 Innlemminger i 2015 
 

I 2006 ble det opprettet et øremerket tilskudd for å stimulere til samarbeid mellom små 

kommuner og til utvikling av tjenestene knyttet til økonomi og gjeldsrådgivning. Tilskuddet 

går i første rekke til interkommunalt samarbeid om tjenestene. Økonomisk rådgivning er en 

obligatorisk kommunal tjeneste i NAV-kontorene. Den har i utgangspunktet alle kommunens 

innbyggere som målgruppe, men er også et viktig virkemiddel for å unngå eller redusere bruk 

av økonomisk sosialhjelp. I 2013 ble det gitt 11 mill. kroner totalt i tilskudd til 22 

interkommunale nettverk med til sammen 109 kommuner. Tilskuddet foreslås nå innlemmet i 

inntektssystemet til kommunene som frie inntekter. 
 
I 2004 ble tilskuddet til leirskoleopphold innlemmet i rammetilskuddet til kommunene, jf. 

St.prp. nr. 1 (2003–2004) for Utdannings- og forskningsdepartementet. Tilskudd til dekning 

av lønnsutgifter til lærerne som blir med elevene på leirskole blir likevel fremdeles gitt som et 

øremerket tilskudd. Regjeringen mener at også disse midlene bør innlemmes i 

rammetilskuddet til kommunene og vil foreslå dette i statsbudsjettet for 2015.  

 

 

2.3 Samhandlingsreformen 
 

Samhandlingsreformen har virket fra 1. januar 2012. Erfaringene så langt viser at pasientene i 

mindre grad enn tidligere blir liggende på sykehus og at det blir flere og bedre tilbud i 

kommunene.   
 
Det ble i 2012 innført kommunal medfinansiering av utgifter til spesialisthelsetjenesten for de 

somatiske pasientene. I regjeringserklæringen står det at man skal «følge opp enigheten 

mellom partiene under Stortingets behandling av samhandlingsreformen, herunder reversere 

kommunal medfinansiering». Som en oppfølging av dette avvikles kommunal 
medfinansiering fra 1. januar 2015.  
 

Etablert praksis om overføring av midler mellom forvaltningsnivåene i forbindelse med 

oppgaveoverføringer er at dette skal baseres på faktiske utgifter som er brukt på oppgaven. I 

tråd med dette vil grunnlaget for overføring av midler fra kommunene til helseforetakene 

baseres på beste anslag for kommunenes faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i 

2015. 

 

Uttrekket fra rammetilskuddet til den enkelte kommune som følge av avviklingen av 

kommunal medfinansiering gjøres etter fordelingen gjennom kostnadsnøkkelen for 

samhandling i inntektssystemet.  

 

Ved innføringen av kommunal medfinansiering i 2012 fikk kommunene overført om lag 5 

mrd. kroner som kompensasjon for anslåtte utgifter forbundet med den nye oppgaven. 

Kommunene er over tid tilført midler til medfinansiering også utover dette. I 2010 fikk 

kommunene økte frie inntekter begrunnet med samhandlingsreformen. I 2012 ble deler av 

veksten i frie inntekter fordelt til kommuner som fikk mindre gjennom fordeling etter 
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kostnadsnøkkelen enn deres anslåtte utgifter til kommunal medfinansiering og betaling for 

utskrivningsklare pasienter. Videre har utgifter til medfinansiering inngått i merkostnadene av 

befolkningsutviklingen som har blitt hensyntatt gjennom den årlige veksten i frie inntekter.  

 

Regjeringen vil komme tilbake til avvikling av kommunal medfinansiering i forslaget til 

statsbudsjett 2015. 

 
2.4 Uttrekk fra rammetilskuddet ved endringer i kontantstøtten 
 
Ved endringer i kontantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene legges det til grunn at 

etterspørselen etter barnehageplasser endres. Rammetilskuddet til kommuner 

(innbyggertilskuddet) har blitt endret tilsvarende anslått effekt på antall barnehageplasser. 

Metoden som har vært benyttet for å anslå effekter av endringer i perioden 2012–2014, har 

vist seg å ha svakheter som sannsynligvis gjør at det har blitt lagt til grunn for sterke 

etterspørselseffekter. Dette vil i så fall bety at det har blitt lagt inn for mye i kommunenes 

rammetilskudd i forbindelse med avviklingen av kontantstøtten for toåringene i 2012 og i 

forbindelse med nominell videreføring av foreldrebetalingen i barnehagene i 2012 og 2013, 

og at det har blitt trukket ut for mye fra kommunenes rammetilskudd i forbindelse med økt 

kontantstøtte for ettåringene i 2012 og 2014. 

 

Regjeringen vil derfor vurdere metoden for å beregne etterspørselseffekter og vil gå i dialog 

med KS om dette. Formålet med en slik gjennomgang vil være å sikre et best mulig grunnlag 

for å anslå etterspørselseffekter av eventuelle framtidige endringer i kontantstøtten og 

foreldrebetalingen i barnehagene. Regjeringen vil som en del av dette arbeidet sammen med 

KS gjennomgå bevilgningsendringene knyttet til endret kontantstøtte og foreldrebetaling i 

perioden 2012–2014. 

 
2.5 Inntektssystemet 2015 

 
Kostnadsnøkkel for kommunene 2015 
 
Med innføringen av samhandlingsreformen i 2012 ble det laget en egen delkostnadsnøkkel for 

kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter i utgiftsutjevningen i 

inntektssystemet for kommunene. Når kommunal medfinansiering avvikles fra og med 1. 

januar 2015 må det gjøres en endring i kostnadsnøkkelen for å ta hensyn til dette. I 2015 

avvikles derfor delkostnadsnøkkelen som ble innført med samhandlingsreformen. Uttrekket 

fra rammetilskuddet til den enkelte kommune som følge av avviklingen av kommunal 

medfinansiering gjøres dermed etter fordelingen gjennom samhandlingsnøkkelen.  

 

Midlene til utskrivningsklare pasienter, som utgjorde en liten del av totalbeløpet i 

samhandlingsreformen, blir fra og med 2015 fordelt etter delkostnadsnøkkelen for pleie- og 

omsorgstjenester. Grunnlaget for overføring av midler fra kommunene til helseforetakene 

som følge av avviklingen av kommunal medfinansiering baseres på beste anslag for 

kommunenes faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i 2015. Regjeringen vil komme 

tilbake til dette i forslaget til statsbudsjett 2015.  
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Endelig kostnadsnøkkel for kommunene presenteres i statsbudsjettet for 2015. 

 
Styrket veksttilskudd 
 

I tilleggsproposisjonen for 2014 stod det å lese at Regjeringen vil styrke økonomien i 

kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst. Som følge av 

dette vil veksttilskuddet i inntektssystemet styrkes.  

 

I dag er det slik at veksttilskuddet tildeles kommuner som gjennom den siste treårsperioden 

har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst ut over 175 prosent av gjennomsnittlig årlig 

vekst på landsbasis (gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på landsbasis de siste tre år var på 

1,31 prosent, og vekstgrensen blir dermed 2,29 prosent). I tillegg må kommunene ha 

skatteinntekter under 140 prosent av landsgjennomsnittet for de siste tre år. Veksttilskuddet 

tildeles som et fast beløp på 46 575 kroner, per nye innbygger ut over vekstgrensen.  

 

Fra 2015 vil vekstgrensen være på 170 % av landsgjennomsnittet  de siste tre år, altså en 

nedgang på 5 prosentpoeng. Videre økes satsen til 60 000 kr. pr innbygger ut over 

vekstgrensen. 

 

Dette vil innebære at veksttilskuddet øker fra 61 mill. kr. i 2014 til 344 mill. kr. i 2015. 
Økningen finansieres med et trekk i innbyggertilskuddet.  Pr i dag er det ingen 
kommuner i Troms som får veksttilskudd, men kommunene må altså være med å 
finansiere økningen i tilskuddet, og vil således kunne få reduserte inntekter.  
 

 

Telletidspunkt for innbyggertall i innbyggertilskuddet 
 
Departementet har vurdert om telletidspunktet for innbyggertallet i innbyggertilskuddet skal 

endres. Pr i dag er telletidspunktet 1. juli året før budsjettåret.  

 

Departementet vurderer dagens ordning som et godt kompromiss mellom hensynet til 

kommuner med nedgang i innbyggertallet og vekstkommunene, og foreslår derfor ikke 

endringer i denne ordningen. For at endelig rammetilskudd skal være kjent for kommunene i 

statsbudsjettet i oktober året før budsjettåret er innbyggertall per 1. juli de seneste tallene som 

kan benyttes. Det vil være en stor ulempe å endre rammetilskuddet midt i budsjettåret, og det 

vil redusere forutsigbarheten for kommunene. Vekstkommunenes utfordringer ivaretas i 

stedet gjennom veksttilskuddet som nå styrkes. 
 

Distriktstilskudd Sør-Norge 
 

Det er foreslått endringer i distriktstilskuddet for kommuner i Sør-Norge. Dette omtales ikke 

nærmere her. Vi viser til kommuneproposisjonen side 87-88.  

 

Fylkesmannens skjønnsmidler i 2015  
 
Departementet foreslår å sette basisrammen til 1 291 mill. kroner for kommunene i 2015. 

Isolert sett er det en reduksjon på om lag 100 mill. kroner i basisrammen for kommunene. 

Disse midlene legges over i innbyggertilskuddet.  
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Endelig skjønnsramme for Troms vil ikke være fastsatt før i statsbudsjettet. Det er 
indikasjoner på at skjønnsrammen for Troms kan bli noe mindre i 2015 enn i 2014.  
 

I forbindelse med endringene i inntektssystemet som gjaldt fra og med 2011 ble det fordelt 

400 mill. kroner til kommuner som tapte mer enn 100 kroner per innbygger på summen av 

endringene. Fordelingen vil ligge fast med samme kronebeløp inntil neste revisjon av 

kostnadsnøkkelen. 
 
Inntektssystemet framover 
 

Skatteandelen (andelen av de frie inntektene som kommer fra skatteinntekter) vil som sagt 

være uendret på 40 % i 2015.  

 

Departementet skal vurdere ulike modeller for tilbakeføring av deler av selskapsskatten til 

kommunene fram mot kommuneproposisjonen 2016.  

 

Det varsles at det i kommuneproposisjonen 2017 vil gjøres en helhetlig gjennomgang av 

inntektssystemet, herunder regionalpolitiske tilskudd, kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen og 

skatteelementer.  

 

 

2.6 Pensjonskostnader  
 

Implementering av elementene i pensjonsreformen og ny ordning for uføretrygd i 

kostnadsberegningene medfører isolert sett en vesentlig reduksjon i kommunesektorens 

pensjonskostnader i 2015. På den andre siden innebærer implementering av nye 

levealdersforutsetninger en betydelig økning i pensjonskostnaden for 2015. Samlet sett er det 

anslått at disse endringene gir en viss reduksjon i pensjonskostnadene. Veksten i de 

regnskapsmessige pensjonskostnadene utover det som dekkes av kommunal deflator er ut fra 

dette anslått å bli opp til 0,5 mrd. kroner i 2015.  I følge departementet er anslaget beheftet 

med betydelig usikkerhet. 

 

Redusert amortiseringstid 
 

Det er ventet at betalte pensjonspremier klart vil overstige regnskapsførte pensjonskostnader i 

2014. Premieavviket som dette medfører i 2014 bidrar til en vekst i amortiseringskostnadene i 

2015. Stoltenberg II-regjeringen sendte i september 2013 på høring et forslag om å redusere 

amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere. Formålet med forslaget er å 

bygge ned nye premieavvik raskere, og redusere økningen i det akkumulerte premieavviket. 

Høringsforslaget skisserte to alternativer for amortisering av premieavvik. Alternativ 1 var en 

reduksjon i amortiseringstiden fra 10 til 5 år, og alternativ 2 reduksjon til 7 år. 

 

Departementet har etter høringsrunden konkludert med at amortiseringstiden til 7 år.  

Da ivaretas både hensynet til årlig utjevning og behovet for en noe raskere nedbygging av 

fremtidige premieavvik. Departementet vil iverksette endringen i amortiseringstiden gjennom 
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endring i regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner, med regnskapsmessig 

virkning fra 2015. 

  

 

3. Kommunereformen 
 
I Samarbeidsavtalen mellom H, Frp, KrF og V heter det at « det gjennomføres en 
kommunereform, hvor det sørges for at nødvendig vedtak blir fattet i perioden.»  
 
Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg som avla sin første delrapport i mars 2014. 

Departementet har etter dette gjort sine vurderinger, som står å lese i Kommuneproposisjonen 

s. 23-56.  

 

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et 

lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha 

kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd 

og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn. 

 

I det følgende gjengis de viktigste forholdene knyttet til organisering og gjennomføring av 

reformprosessen, samt de økonomiske virkemidlene.  

 

For nærmere informasjon vises det til kommuneproposisjonen og nettsiden 

www.kommunereform.no.  

 

3.1 Organisering av kommunereformen 
 

De lokale/regionale prosessene må ta utgangspunkt i målene for reformen. Sammen med 

ekspertutvalgets kriterier for en god kommunestruktur og utvalgets anbefalinger bør dette gi 

grunnlag for gode og grundige diskusjoner, vurderinger og vedtak lokalt. 

Fylkesmannen vil få en sentral rolle i kommunereformen. Fylkesmannen vil få ansvar for å 

sette i gang de regionale og lokale prosessene høsten 2014. Det er ønskelig at prosessene 

gjennomføres i samarbeid med KS regionalt. Regjeringen ser på KS som en sentral aktør i 

kommunereformen, og KS vil få en egen invitasjon om å delta i prosessene. 

Departementet vil gi økonomisk støtte til en prosessveileder i det enkelte fylkesmannsembete 

fra høsten 2014. Fylkesmannen vil ha arbeidsgiveransvar for stillingen. Fylkesmennene vil 

med denne styrkingen kunne legge til rette for gode prosesser og god fremdrift i hele landet. 

Også KS kan, etter søknad til departementet, få midler til sitt arbeid med kommunereformen. 

Disse midlene vil kunne brukes til å styrke KS sitt grunnlag for å kunne arbeide aktivt med de 

lokale/regionale prosessene. 

Tradisjonelt har spørsmål om sammenslåinger medført store og tidkrevende utredninger og 

folkeavstemninger. Departementet ønsker å legge til rette for en mer standardisert 

Side 693

http://www.kommunereform.no/


Side 10 av 15 

 

organisering av arbeidet ved å etablere et faktagrunnlag for lokale diskusjoner, og et opplegg 

for å innhente synspunkter fra innbyggerne. Dette vil etter departementets vurdering være en 

mer hensiktsmessig tids- og ressursbruk både lokalt og sentralt, og vil kunne gi et godt 

beslutningsgrunnlag i de ulike kommunene. Departementet mener det ikke lenger vil være 

behov for å videreføre dagens praksis med utredninger av enkeltstående 

sammenslåingsalternativer. 

Departementet tar sikte på å utarbeide standardiserte faktaoppsett med utgangspunkt i 

kriteriene som er utarbeidet av ekspertutvalget og annen relevant tilgjengelig informasjon. En 

slik sammenstilling av fakta vil kunne gi kommunene god informasjon blant annet om 

utfordringer og utviklingstrekk for hver enkelt kommune og for regionen som helhet. 

Departementet vil utarbeide et opplegg for spørreundersøkelser som kommunene vil få tilbud 

om å bruke i høringen av innbyggerne. Spørsmål som kan være aktuelle i en slik 

spørreundersøkelse kan for eksempel være knyttet til hvilke forventinger innbyggerne har til 

det framtidige tjenestetilbudet, hvordan de ser på potensialet for utvikling og vekst, og 

hvordan de forholder seg til ulike sammenslåings-alternativer. Dette vil etter departementets 

syn gi kommunestyrene et bredere og bedre beslutningsgrunnlag enn hva som er mulig i en 

rådgivende folkeavstemning. 

Ekspertutvalget anbefalte en kommunestørrelse på 15 000–20 000 innbyggere i alle landets 

kommuner. Regjeringen mener at det ikke kan stilles et absolutt krav til innbyggertall. 

Kommunereformen må ta hensyn til Norges mangfoldige geografi.  Christiansen -utvalget 

anbefalte i 1992 en veiledende norm for akseptabel tilgjengelighet på 60 minutter til 

kommunesenteret. Departementet mener det kan være utfordrende å sette landsdekkende 

standard for akseptabel reiseavstand, da topografiske og klimatiske forhold i noen tilfeller kan 

være vel så utfordrende for tilgjengelighet. Derfor er spørsmålet om avstand en utfordring. 

Det er et utgangspunkt for arbeidet med kommunereformen at inntil det foreligger en robust 

kommuneinndeling og kommunene har fått tilført nye oppgaver, vil fylkeskommunene bestå. 

En vurdering av det regionale folkevalgte nivået bør eventuelt tas etter at kommunereformen 

er gjennomført. 

Arbeidet med å skape større og mer robuste kommuner kan aktualisere problemstillinger 

knyttet til forvaltningsområdet for samisk språk. En problemstilling er hvordan man håndterer 

en situasjon der en kommune innenfor dagens forvaltningsområde slås sammen med en 

kommune utenfor forvaltningsområdet, eller eventuelt blir delt. I nye kommuner som omfatter 

hele eller deler av tidligere forvaltningskommuner, oppstår spørsmålet om de nye kommunene 

skal være en del av det samiske forvaltningsområdet. En eventuell endring av det samiske 

forvaltningsområdet, som fører til en innskrenking av samiske språkbrukeres rettigheter, vil 

reise spørsmål om forholdet til Grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser. Det vil 

kunne tilsi at saken må forelegges Stortinget. 
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Regjeringen er opptatt av å ta vare på samisk språk, og vil vektlegge at samiske språkbrukere 

ikke kommer dårligere ut som følge av endringer i kommuneinndelingene. Fylkesmennene i 

de aktuelle fylkene må sikre at Sametinget involveres i de regionale prosessene på en 

hensiktsmessig måte. Hvis det blir aktuelt å gjøre endringer i dagens forvaltningsområde for 

samisk språk, med andre ord lov- eller forskriftsendringer, vil departementet konsultere med 

Sametinget i tråd med Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og 
Sametinget. 

 
3.2 Fremdriftsplan og milepæler 
 

Regjeringen har skissert følgende fremdriftsplan for kommunereformen: 

 

 

 
 
Høsten 2014 vil det bli satt i gang regionale prosesser med sikte på en ny kommunestruktur. 

Alle landets kommuner vil bli invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå 

seg sammen med nabokommuner. Reformperioden varer frem til nasjonale vedtak er fattet, 

innen 1. januar 2018. 

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye 

oppgaver til robuste kommuner. Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget før kommunene 

oppsummerer sine prosesser og gjør vedtak om sammenslåing. 

Departementet har som utgangspunkt at kommunene vil ha behov for om lag et år på å drøfte 

utfordrings- og mulighetsbildet før det fattes vedtak om hvilke kommuner de vil slå seg 

sammen med. De regionale prosessene avsluttes ved utgangen av 2016. 

Departementet legger opp til to ulike løp i reformperioden: 

Løp 1: Kongelig resolusjon 

Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For 

kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til 
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rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Med dette 

løpet vil sammenslåingene kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. 

For å kunne gjennomføre et slikt løp, må vedtakene være likelydende i de aktuelle 

kommunene. Departementet vil deretter foreta en vurdering av om de foreslåtte 

sammenslåingene er i tråd med målene for reformen. 

De kommunale vedtakene skal meldes inn til departementet via fylkesmannen, som bistår 

med å oppsummere tilbakemeldingene fra hvert enkelt fylke. Fylkesmannen vil også bli bedt 

om å gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag av de samlede tilbakemeldingene. 

Dersom det kommer mange søknader om sammenslåing på tvers av fylkesgrenser, vil det 

kunne bidra til å forsinke prosessene selv om forslagene er i tråd med målene med reformen. 

Departementet har myndighet til å flytte en kommune over til et annet fylke i forbindelse med 

en sammenslåing. Sammenslåinger som er mer omfattende, må avgjøres av Stortinget. 

Kommunale vedtak om sammenslåing som ikke er i tråd med målene i reformen, eller vedtak 

om sammenslåinger som medfører at mer enn en kommune flyttes til et nytt fylke, vil dermed 

ikke kunne avgjøres ved kongelig resolusjon våren 2016. 

Løp 2: Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 

Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny 

kommunestruktur våren 2017. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke 

følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. 

I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at 

enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra 

regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger 

av kommuner som avviker fra de lokale vedtakene. 

Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest 

fra 1. januar 2020. Dersom det er ønsket lokalt, vil det kunne være aktuelt at enkelte 

sammenslåinger kan iverksettes fra 1. januar 2019. Dette vil avhenge av hvor langt de ulike 

kommunene har kommet i sine prosesser. 

 
 

3.3 Økonomiske virkemidler 
 
Engangskostnader 
 
Kommuner som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. 

Basert på utb etalingene i de siste sammenslåingsprosessene er 20 mill. kroner satt som et 

grunnbeløp per sammenslåing, og differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere i 

sammenslåingen. 
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Reformstøtte 
 
Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte. Reformstøtten går til alle sammenslåtte 

kommuner som etter sammenslåingen har mer enn 10 000 innbyggere, med et minstebeløp på 

5 mill. kroner.  

 

I kommunereformen legges det ikke opp til en modell der støtte til infrastrukturtiltak knyttes 

opp til kommunesammenslåingen, men at den nye kommunen får en reformstøtte som kan 

benyttes til det kommunen selv anser som mest hensiktsmessig. 
 

Støtten er differensiert etter innbyggertall. Maksimalt beløp er 30 mill. kroner for de mest 

folkerike sammenslåingene. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og 

utbetales på tidspunktet for sammenslåingen. 

 

 

 
 

 

Inndelingstilskuddet 
Dagens ordning med inndelingstilskudd videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får den 

nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) 

kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Dette 

er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg 

nye rammebetingelser. 

Departementet vil videreføre dagens ordning for kommuner som slår seg sammen i 

reformperioden. Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Omfang og innretning 

på ordningen, herunder perioden for inndelingstilskuddet, vil bli vurdert. 
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Inntektssystemet 
Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i 

løpet av perioden. Gjennomgangen av inntektssystemet vil ses i sammenheng med 

kommunereformen. 

 
3.4 Øvrige tiltak 
 

Lånegodkjenning 

Departementer har sendt et lovforslag på høring om at kommunenes låneopptak og langsiktige 

leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige. Godkjenningsordningen er 

ment å forebygge konflikter som kan oppstå mellom potensielle sammenslåingskandidater og 

å hindre rent strategiske tilpasninger eller disposisjoner i forkant av kommunereformen. 

Hjemmel om pålagt interkommunalt samarbeid 
I noen tilfeller vil kommunene på grunn av store avstander ikke ønske å slå seg sammen. For 

store avstander kan gjøre at det kan bli krevende å rekruttere til politisk deltakelse blant annet 

i kommunestyrene.  

For disse tilfellene vil departementet utrede en generell hjemmel i kommuneloven som gir 

anledning for å pålegge interkommunalt samarbeid for å få større fagmiljø der det er behov 

for det. En slik generell hjemmel kan erstatte dagens hjemler om pålagt interkommunalt 

samarbeid i særlovene (finnes i dag bl.a. i plan- og bygningsloven, helse- og 

omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, kommuneloven og brann- og eksplosjonsvernloven).  

Avvikling av samkommunen 
I lys av den forestående kommunereformen, ønsker departementet å starte opp et arbeid med 

sikte på å avvikle den muligheten til interkommunalt samarbeid som ligger i 

samkommunemodellen. Samkommunen utgjør et nytt forvaltningsorgan (selvstendig juridisk 

person) som gir mulighet til sektorovergripende samarbeid. Deltakerkommunene overfører 

ikke bare oppgaver til samkommunen, men også ansvaret for å utføre disse. 

Om en kommune trenger å samarbeide på så mange tjenesteområder som samkommunen gir 

anledning til, mener regjeringen at kommunesammenslåing er en bedre løsning. 

Samkommunen er en modell som ytterst få kommuner har tatt i bruk, noe som viser at denne 

modellen oppleves som mindre relevant for kommunene. Modellen er hjemlet i 

kommuneloven. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Fylkesmannen står til rådighet om det skulle være behov for ytterligere informasjon i 

tilknytning til dette skrivet, eller kommuneproposisjonen for 2015.  

 

Vi viser avslutningsvis til vårt brev av 2. mai 2014 til ordførere og rådmenn i kommunene i 

Troms, der politisk og administrativ ledelse er invitert til et orienteringsmøte om 

kommunereformen. Møtet er berammet til 18. juni 2014 kl. 10.00-14.30.  

 

 
 
Med hilsen 

 

Jan-Peder Andreassen 

avdelingsdirektør 

 

 Asle Tjeldflåt 

økonomirådgiver 

 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/267-14

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 06.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Kontrollutvalgets årsrapport 2013

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 77
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

Vedlegg
1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2013
2 Årsrapport

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering. 

Saksopplysninger

Nordreisa Kontrollutvalg har i møte 3. april fått fremlagt årsrapport for 2013 og har i møte gitt 
innstilling til Nordreisa kommunestyret. 

Vurdering

Kontrollutvalget innbyr Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering. 
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s---- 1K-Sekretariatet 05 fv14/2014 i

Nordreisa kommune vlordforeren
9151 Storslett

Deres ref: Var ref: Saksbehandler: Telefon: Dat o:

09.13 Odd Kr,',,,olhcr:g ";7:71 01 I-; 5.5_2011

428.5.5 0.`; E-postadresse: Mobil:

48 n"' 04 02

KONTROLLUTVALGETS ARSRAPPORT FOR 2013

1kontrollutvalgsmote 3.april 2014 i sak 08/14 hle folgende k.edtatt:

Kontrollutvaluet godkjenner fremlaut tbrslau til arsrapport og fastsetter denne som utvalgets
arsrapport for 2013

Kontrollutvalget innbyr kommunestvret til a fatte foluende vedtak:

KommuneNtyret tar konirollutvalgets arsrapport yi)r 2013 til (wientering.

Saken bes lagt fram for kommunestyret med folgende innstilling:

Konmnineslyret tur kontrolluivalgets ar.NTupport4E-2013

Med vennliu hilsen

Odd Kr Solherg
radgiver

Vedle2..L:Kontrollurvaluets arsrapport for 20 I3

Gjenpart: Nordreisa kommune v'radmannen

Postadresse: I-ho edkontor: Asdeling  ikonuff: ‘vdelintiskontor: ,kvdelingNkonior: OruanisasjonNor:

1:-5ckrdaria1et I}:...: 1,,Ike;huset lk,l.nwItak I,),,,en ,J., I cn\:k kommtin ,)« f)t,4 ,i2P

6h00 Strandn i 3. -IROMM) 947) HARtil.A1) q1-14 SA \ II :i `,l0-R.G ,,3W., I IN:\S \ r..--,

')2'.ih FROMS0 1.11.77 7M 8 143 [If 77 02 f31 bfl 111.77 71 61 11 1If 77 8% Hfi5
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KONTROLLUTVALGET


Nordreisa kommune

ÅRSRAPPORT

2013

Godkjent i kontrolltavalgsmotet 3.4.2014
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INNLEDNING

Kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 nr. 107) gir
bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Gjeldende forskrifi om kontrollutvalg. som tradte i kraft 1.7.2004, sammen med tilhorende
endringer i kommuneloven. eir nærmere bestemmelser om vale oe sammensetning av
kontrollutvalizet. utvalgets ansvar og oppeaver, og om saksbehandling og sekretariat.

KONTROLLUTVÅLGETS FORMÅL OG SÅMMENSETNING

2.1 Formål

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning,
jf. § 76.

For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal

"foresta det løpende tilsyn med den kommunale forvaltnine pa sine vegne". jf. § 77 nr. 1.

Dette er ajentatt i Forskrifi om kontrollmvolg i kommimer og.frlkeskommuner (av 15.6.04) §

2.2 Valg sammensetning

Kontrollutvalget skal ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og
tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske
beslutningsprosessen. For at utvalgsmedlemmene skal fa en uavhengig stams i forhold iii
forvaltningen (underordnede politiske organer o administrasjonen), er det gitt strenge
valgbarhetsregler som innebærer at valgte representanter i utovende poiniske organer (organer
med beslutninasmyndighet) eller ansatte i kommunen ikke kan bekle vervet som
kontrollutvalgsmedlem. 1 praksis er det kun kommunestyrerepresentanter. som ikke blir tillagt
andre politiske oppgaver, som kan laneha dette vervet. samt valgte personer utenom de
folkevalate.

Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem også av kommunestyret.
Dette forholdet er ivaretatt av Nordreisa kommune.

2
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Kontrollutvalget har hatt 5 medlemmer og varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret og
har i 2013 bestått av:

Medlemmer:




l'uramedlemmer:




Bjørn Garden * Frp Tron Ivar Sørgård Frp
(leder)




Kirsti Hansen-Krone ** Sv
Heidi Gausdal ** Frp Ragnvald Myrvan2 ** Frp
Asbjørn Fredriksen Sp Ruth Eili Ruud Sv




Svetlana Thomassen Frp
Bjarne Jensen ** Ap Laila Bjerke Ap
Tone C. H. Johnsen H Terje Aasrnund Nilssen ** Krf
(nestleder)




Harald Nyvoll Ap




Asveiu Hasselberg 1-1

* medlem kommunesiyret
** varamedlem kommunest:tTel

SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET

Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Innkalling til motene har vært sendt
medlemmer/1.varamedlemmer. ordfører, rådmann og oppdragsansvarlige revisorer, ou
inneholdt en oversikt over de sakene som skulle behandles samt saksdokurnentene.

Det er skrevet protokoll fra møtene. Litskrift av møteprotokollene er sendt de de innkalte.

Møtene i kontrollutvalget foregår for åpne dører. Etter en lovendring skal alle møtene etter 1.
juli 2013 være åpne.

K-Sekretariatet IKS har i 2013 sørget for saksutredninu ou øvrig sekretariatsbistand.

KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2013

4.1 Oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver fremuar av Forskrifter oin kontrolhavalg i kommuner og
,ffikeskommuner - kapittel 3-7:

Tilsyn og kontroll: Kontrollutvalget skal fore det løpende tilsyn og kontroll med den
kommunale forvalmingen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen
har en forsvarlig revisjonsordning.

• Innhenting av opplysninger: Kontrollutvaluet kan hos kommunen. uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokumem og
foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Regnskapsrevisjon: Kontrollutvaluet skal pase at kommunens arsregnskap og
kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
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Unidelse om arsregnskapet: Nar kontrollutvalget er blitt forelagt
revisjonsberetningen fra revisor. skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet for
det vedtas av kommunestyret.

Oppfolging uy reyisjonsmerknader: Nar revisor påpeker forhold i arsregnskapet, jf.
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskornmuner § 4 (nummererte
revisjonsbrev). skal kontrollutvalget pase at dette blir fulgt opp. Det skal ogsa
rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp pa
en tilfredsstillende måte.

 -• Forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir
gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Plan fr gjennwnfOring ay ,foryaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal minst en
gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er
konstituert. utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Rapporter om .foryaltningsreyisjon: Med utgangspunkt i planen for gjennomforing
av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rappon til kommunestyret om
hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomfort og om funnene i disse.

Oppfitlging av jOryaltningsrevisjonsrapporter: Kontrollutvalget skal pase at
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om
forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret
om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt
fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening
ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Selskapskontroll: Kontrollutvalget skal pase at det føres kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskaper m.m. Komrollutvalget skal minst en gang
valgperioden og senest innen utgangen av aret etter at kommunestyret er konstituert.
utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroli.

Selskapskontrollens innhold: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomfores
kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfanet av slik
komroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i
selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
(eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan ogsa omfatte forvaltningsrevisjon.

Rapportering om selskapskontrollen: Med utgangspunkt i planen for
gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til
kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av
disse.

Valg av revisjonsordning og valg av revisor: Kommunestyret avgjør selv om
kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid orn revisjon
eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra
kontrollutvaleet. Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler
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av revisjonen. foretar kommunestyret selv alg av revisor etter innstilling fra
kontrollutvalget.

Budsjettbehandlingen: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll-
og revisjonsarbeidet skal følge radmannens innstilling til kommunestyret.

4.2 Aktiviteter gjennom året

Kontrollutvalget bygger i hovedsak sitt arbeid på de rapporter og det saksmateriale som legges
frem av kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen. I tillegg foretas det også egne vurderinger
av administrative beslutninger og gjennomgang av rnoteutskrifier og saksfremleag fra
politiske organer.

Kontrollutvalget har i 2013 avholdt 3 ordinære møter. Det ble innkalt til ytterlig ett mote.
men på grunnn av at kun to medlemmer møtte så ble møtet avlyst.
Møtene har vært lagt til rådhuset. litvalget har behandlet 25 saker hvorav 3 saker er oversendt
kommunestyret til behandling..

Utvalget er gjennom året blitt holdt underrettet om revisjonens virksomhet, og har fort tilsyn
med at revisjonsarbeidet har foregått i samsvar med gjeldende forskrift og andre
bestemmelser.

Representanter fra Nordreisa kommunes administrative ledelse har møtt i kontrollutyalget ott
gitt orienteringer.

4.3 Saksbehandling

Forhold som er behandlet kan oppsummeres som følger:

Regnskapsrevisjon:

Avgitt uttalelse til arsregnskapet.lbr 2012 - Nordreisa kommune
Revisjonsheretning til behoerregnskapene 2011 ved helse og wnsorgsavdelingen.
Rapporteringer,fra revisor
KomRev NORD orienterer årlig kontrollutvalget om stratetegien for regnskapsrevisjonen
samt gir utvalget opplysninger om det løpende revisjonsarbeidet. Gjennom disse
orienteringene har utvalget oppfylt sitt påseansvar og konklusjonen har vært at revisjonen
utfører sitt oppdrag på en tilfredsstillende måte.

Nummererte revisjonshrev:
Revisionshrev nr 92012 - Manglende regulering av investeringsbuclsjettet jOr 2012

Revisjonsbrevet omhandler forhold om at investeringsbudsjettet ikke er fulgt opp med
regulering når det i løpet av året er skjedd endringer av vesentlig karakter.
Rådmannen har i sitt svarskriv meddelt at det arbeides med å få på plass nye rutiner for å
ra på plass dette. Revisjonen vil følge opp dette nar arsoppgjøret for 2013 skal revideres.
Saken ble avsluttet fra kontrollutvalgsts side.
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Forvaltningsrevisjon:

OppfbIging av forvaltningsrevisjonsrapport Pleie og omsorg - ressursbruk og kvalitet
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 37/12 i mote 4.12.2012. Saken ble tatt opp i
kommunestyret 14.3.2013 i sak 2/13 der kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt.
Svarfristen var satt til 1.6.2013, men svar ble forst mottatt14.10.2013.
Utvalget behandlet saken om oppfolging i merte4.11.2013 i sak 20/13. Saken er behadlet
kommunestyret 19.I2.2013 under sak 63 /13.

Forvaitningsrevisjonsprosjekt i grunnskolen —overordnet prosjektskisse
Bestilling av prosjektet er oversendt KomRev NORD 17.4.2013. Overordnet
prosjektskisse er mottatt 21.5.2013 og behandlet i kontrollutvalget 30.5.2013 i
sak 16/13. Prosjektet planlegues ferdig primo 2014.

Selskapskontroll:

Kontrollutvalgets tilsyn — gjennomgam: av innkallinger og protokoller fra
generalforsamling/representantskapsmoter

Kontrollutvalgels deltakelse pa generalforsamlinger og representantskapsmoter
forbindelse med selskapskontrollen har kontrollutvalget iht. kommunelovens § 80

benyttet retten til å være tilstede på representamskapsmøter. generalforsamlinger og
bedriftsforsamling i interkommunale selskaper og aksjeselskaper der Storfjord kommune
alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene. og
heleide datterselskap til slike seiskaper.

Orienteringer/andre saker:

Budsjettramme tbr 2014

Storslett, 3. april 2014

6on

Bjørn Garden

1;trV\)
1, 


Asbje*n Frede Å. g+affi.e-J-crrsvn-1-Kek; 411-(
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Nordreisa 
kommune 
            

Arkivsaknr:       2010/3938-47 

Arkiv:                L64  

Saksbehandler:  Beate Brostrøm 

 Dato:                 20.05.2014 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/14 Nordreisa kommunestyre 12.6.14 
19/14 Nordreisa formannskap 30.5.14 

 

Utbygging av fiber Hamneidet, Stornes-Storberget, Flatvoll-Tangen 

Henvisning til lovverk: 
 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.05.2014 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Nordreisa kommune vedtar fiberutbygging til Hamneidet, Flatvoll-Tangen, Steinsvik- 
Storberget med en kostnadsramme på kr 5 180 780. 
2. Tilskudd på kr. 2 809 605 innarbeides i driftsbudsjettet for 2014 med tilsvarende utgift. 
3. Restfinansiering/egenandel; kr 1 873 071 innarbeides i driftsbudsjettet for 2015. 
 
 
Vedlegg 
1 Tilsagn om tilskudd over næringsrettede utviklingsmidler (RDA) 551.61 til prosjektet 

fiberutbygging i utkanter 
2 Tilbudsbrev, Nordreisa kommune. infrastruktur for etablering av bredbånd 
3 Oppdatert informasjon om bredbåndsstøtteordningen 
 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune vedtar fiberutbygging til Hamneidet, Flatvoll-Tangen, Steinsvik-

Storberget med en kostnadsramme på kr 5 180 780. 
2. Tilskudd på kr. 2 809 605 innarbeides i driftsbudsjettet for 2014 med tilsvarende utgift. 
3. Restfinansiering/egenandel; kr 1 873 071 innarbeides i driftsbudsjettet for 2015. 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyret 26.01.2012 ble det vedtatt at Nordreisa kommune skal utarbeide en strategisk 
plan for utbygging av de gjenstående områder. Det ble også vedtatt at Nordreisa kommune skal 
be om tilbud på alternative løsninger for internett på enkelte steder, i påvente av 
fiberutbyggingsprosessene. 
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Nordreisa kommune søkte i 2013 midler til fiberutbygging av områdene Steinsvik-Storberget, 
Flatvoll-Tangen og Hamneidet. Det ble i forbindelse med denne søknaden bedt om tilbud fra 
Ymber på utbygging av fiber til alle områdene som gjensto i kommunen. Kommunen ba også 
om at Ymber kunne vurdere trådløse løsninger for enkelte områder, noe som Ymber i brev til 
kommunen har avstått fra. Teleselskapenes utbygging av 3G og 4G nett gjør at annen form for 
trådløs overføring blir risikabelt for selskaper som Ymber. Det er foretatt forespørsler til 
Netcom og Telenor på utbyggingsplaner av 3G og 4G nett i kommunen. Telenor har planer om 
utbygging i nærmeste framtid, men dette begrenser seg til tettbebygde strøk. Det er imidlertid en 
strategi om utbygging av slike nett på landsbasis. I løpet av noen år kan også dette være utbygd i 
Nordreisa kommune. 
 
Dersom kommunestyret mener det er hensiktsmessig, kan andre tilbydere av trådløse 
bredbåndsløsninger forespørres.  Det er derimot få som vil drifte et anlegg med så lite 
kundegrunnlag som de gjenstående områdene har. Driftsansvar må i disse tilfellene være et 
viktig moment i tilbudsforespørslene. 
 
Basert på tilbudsbrev fra Ymber ble det sendt en søknad til Troms Fylkeskommune om midler 
fra RDA. Denne søknaden gjelder utbyggingsstart i 2014, med ferdigstillelse i 2015. Nordreisa 
kommune har fått innvilget tilskudd til utbygging av disse områdene på kr. 2 809 605.  

 
 
Det er også lagt ut søkbare midler til fiberutbygging, med søknadsfrist 6. juni. Til denne 
ordningen omsøkes det for utbygging i 2016/2017 for områdene Storenga og Havnnes. Offentlig 
tilskudd til utbyggingen vil komme som egen sak til kommunestyret. 
 
Kostnadene for disse områdene: 

 
De resterende områder er meget kostbare per innbygger. Hvis det videreføres en ordning der 
fiberutbygging fortsatt støttes, vil kommunen søke om å få støtte til kommunal egenandel. Sak 
om dette vil komme til kommunestyret i løpet av 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Område 

 
Kunder 

 
Totalkostnader 

Kommunal 
egenandel 

 
RDA søknad 

Steinsvik- Storberget 6 685 260 235 200 352 800 
Flatvoll-Tangen 15 2 538 420 920 751 1 381 125 
Hamneidet 10 1 957 100 717 120 1 075 680 
  5 180 780 1 873 071 2 809 605 

 
Område 

 
Kunder 

 
Totalkostnader 

Offentlig tilskudd 
(Derav 50 % Kommunal egenandel) 

Storenga 7 767 700 645 000 
Havnnes 15 2 096 800 1 860 000 
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Område 

 
Kunder 

 
Totalkostnader 

 
Offentlig tilskudd  

(50/50 eksterne og kommunale 
midler) 

 
Utbyggingsår 

Oksfjorddalen 3 768 700 725 000 2017/2018 
Nordli 3 522 515 480 000 2017/2018 
Klubbenes 2 740 000 708 000 2017/2018 
Indre 
Straumfjord 

 
3 

 
Ikke gitt pris 

  

Øvre Kildalen    Utbygd av 3net uten 
bidrag fra kommunen. 

 

     
 
Det gjenstår ennå noen områder som Ymber ikke har gitt pris på. 
 
Pris for utbygging må tas som veiledende, da tilbudet bare gjelder for utbygging i 2014/2015. 
Ny prisforespørsel må gjøres i forkant av søknad.  

Vurdering 
Nordreisa kommune har i senere år ønsket å prioritere fiberutbygging til alle bygdene. Det er nå 
redegjort for kostnader og hvilke områder Ymber er villig til å bygge ut og drive i framtiden.  
 
Når der gjelder alternative løsninger (trådløse) for bygdene, har vi kun gjort en enkel 
henvendelse til teleselskapene og bedt om priser fra Ymber. Teleselskapene kan ikke garantere 
for utbygging til disse områdene pr dags dato. Ymber sier at de ikke ønsker å tilegne seg denne 
type kunnskap, og har kun gitt pris på fiberkabler. Trådløse løsninger er teknisk sett ikke 
jevngode med fiberkabler. I tillegg er det usikkert om noen vil drifte et trådløst anlegg, når det 
på nasjonalt nivå vurderes utbygging av 3G og 4G nett til hele landet. 
 
I enkelte områder som gjenstår er det lite kundegrunnlag og kostnad per kunde er stor. Spesielt 
kan vi nevne Klubbenes, Nordli, Indre Straumfjord og Oksfjorddalen. Administrasjonen 
vurderer at fiberutbygging i utkantområder kan føre til økt bosetting i bygdene.  
 
 



UTROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Næringsetaten

Nordreisa kommune
Postboks 174

9151 STORSLETT

p.NORDRE!SAIK,Jum

1L13it,;--)iciy-i ,

4 MAR2014a‘31'
1~-.f5Le+list.

c1.461..\----

Vår ref.:
13/9491-7
Løpenr.:
9513/14

Saksbehandler:
Kjetil Helstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 94

Arkiv:
243 SAKSARKIV
Deres ref.:Dato:

14.03.2014

TILSAGN OM TILSKUDD OVER NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSMIDLER
(RDA) 551,61TIL PROSJEKTET FIBERUTBYGGING I UTKANTER NORDREISA
KOMMUNE - HAMNEIDET, STORNES-STORBERGET OG FLATVOLL-TANGEN
V/NORDREISA KOMMUNE

Tilsagnsnummer
Tilsagnsbeløp
Kontaktperson
Prosjektperiode

TFK2014-008
2 809 000,-
Nordreisa Kommune
01.04.2014 - 01.12.2015

KRDs hovedkategori
Geografisk nedslagsfelt
Programområde
Tilsagnet er gyldig til

0510
Nordreisa
Bredbånd
01.03.2016

Vedtak:
Vi viser til Deres søknad innsendt 15.08.2013.

Fylkesrådet har i sak 47/14 i møte 11.03.2014 vedtatt følgende:
Fylkesrådet har behandlet søknad fra Nordreisa kommune oppdatert 15.01.2014 om kr
2 809 605 støtte til bredbåndsutbygging - NGA-nett, i områdene Hamneidet, Stornes-
Storberget og Flatvoll-Tangen.
Fylkesrådet innvilger inntil kr 2 809 000 over Kap. 551.61, Post 61 Næringsretta
midler til næringsutvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift —Bredbånd, til
NGA-nett i områdene Hamneidet, Stornes- Storberget og Flatvoll-Tangen.
Det forutsettes åpent nett, dvs, at andre innholdsleverandører ikke nektes å levere
tjenester i nettet.

Prosjektmål:
Fiberdekning med TV, Internett og telefoni i resterende områder i kommunen. Denne
investeringen vil gi fiber til alle husstander i kommunen.

Aktiviteter:
Utbygging av fiber

Besoksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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Tidsplan:
Prosjektperiode: 01.04.2014 - 01.12.2015
Oppstart 2014
Ferdigstilles 2015.

Budsjett

2

Kostnader




kr




Flatvoll-Tangen 2 538 420

Hamneidet 1 957 100

Stornes-Steinsvik




685 260

SUM 5 180780

Finansiering omsøkt godkjent
Egenandel Nordreisa Kommune 1 873 071 1 873 676

TFK bredbåndsmidler 2 809 605 2 809 000

Ymber




498 104 498 1074

SUM 5 180780 5 180780
Fylkeskommunensstøtteandel54,2 %

VILKÅR FOR TILSAGN GITT OVER NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSMIDLER

(RDA) 551.61 


Tilskuddsmottakermå innen 3 uker bekrefte,på vedlagtakseptskjema,at vilkår er forstått
og akseptert.Dersom akseptskjemaikke mottas innen fristen faller tilbud om finansiering
bort.
Prosjektet må gjennomføres i tråd med tilskuddsbrevet.
Det skal føres eget regnskap for prosjektet, som er satt opp slik at det kan sammenlignes med
kostnadsoverslaget i tilskuddsbrevet. Verdi av eget arbeid må føres inn i prosjektregnskapet, og
egeninnsats skal dokumenteres med timelister.
Tilskuddsmottaker må søke dersom det gjøres prosjektendringer i forhold til tilskuddsbrevet.
Endringerskal ikke iverksettesfør Troms fylkeskommunehar samtykketskriftlig.Dersom
arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang, eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende
redusert.
Dersom anmodning om sluttutbetalingikke er mottatt innen 15.11.2015,vil tilskuddetbli
trukket tilbake. Troms fylkeskommunekan etter søknad forlenge tilsagnetsgyldighet med
inntil 1 år.
Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune, Riksrevisjonen og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen,
jfr. forskrift for distrikts og regionalpolitiske virkemidler (FSDRV) § 14 og Stortingets
bevilgningsreglement § 10.
Ved omtale av prosjektetskal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet.
Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i prosjektets presentasjonsmateriell mv. Grafisk datafil
med logo finnes på tromsfylke.no - logoer.

Utbetaling og rapportering: 


Tilskuddet forvaltes gjennom regionalforvaltning.no (RF).
Delutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling
beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Inntil 75 % av
tilskuddet kan delutbetales. Forskuddsbetaling av fremtidige kostnader må omsøkes særskilt.
Sluttutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling
beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Revidert og
revisorbekreftet prosjektregnskap kreves for tilskudd over 100.000 kr, unntatt fra dette er:

Ikke revisjonspliktige tilskuddsmottakere, kan få regnskapet bekreftet av autorisert
regnskapsfører.
Institusjoner underlagt Riksrevisjon er unntatt revisjonsplikt.

Regnskapsattestasjon skal inneholde følgende kontrollhandlinger:
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Kontroll av at det er ført timer for egeninnsats i prosjektet, og at oppgitte kostnader tilhører
prosjektet.
Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet, totalbeløp
oppgis.
Eventuelle avvik fra budsjetterte hovedposter godkjent av Troms fylkeskommune skal
kommenteres.

Reduksjonav tilskuddog krav om tilbakebetalingav midler:

11. Tilskuddet kan bli redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, ved brudd på tilskuddsvilkår

pkt. 1 —10 eller om tilskuddsmottaker ikke rapporterer i henhold til andre særvilkår som fremgår
av tilskuddsbrevet.

Jfr. FSDRV § 16, kan følgende forhold også medføre reduksjon av tilskudd eller krav om
tilbakebetaling:

Dersom prosjektkostnader som tilskuddet er ment å dekke er påbegynt før tilsagnet er
innvilget.
Dersom prosjektet har endret seg slik at forutsetning for innvilgelse ikke lengre er til stede,
eller at tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.
Dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker eller om tilskuddsmottaker ikke
leverer pliktig rapportering
Dersom departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er
i strid med EØS-avtalen.

Tilskuddsmottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake
tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag.

Henvendelser angående tilsagnet kan rettes mot spesialrådgiver Kjetil Helstad i næringsetaten, telefon
nr.: 77 78 81 94, e-post: kjetil.helstad@tromsfylke.no.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
Ass. næringssjef Kjetil Helstad

Spesialrådgiver

Dene dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
- Bredbåndsfylket Troms AS, Terminalgata 68, 9019 TROMSØ

./. Vedlegg:
- "Bekreftelse på aksept av vilkår", som skal returneres underskrevet til næringsetaten innen 3

uker.
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"Vi KES k°

ER5707

BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN

Tilsagn: TFK2014-008

Prosjekt: Fiberutbygging i utkanter Nordreisa kommune

Prosjekteier: Nordreisa Kommune

Organisasjonsnummer: 943350833

Beløp: 2 809 000

Arkivsak: 13/9491

Jeg bekrefter på vegne av Nordreisa Kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre
prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.

Sted og dato

Signatur
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Nordreisa Kommune

N-9151 NORDREISA
ATTN:BEATE BROSTRØM

Deres ref.: 2010/3938-37 Deres brev av: 29.11.2013 Vår ref.: Dato: Sørkjosen, 23.12.2013

TILBUDSBREV, NORDREISA KOMMUNE, INFRASTRUKTUR FOR
ETABLERING AV BREDBÅND

Viser til mottatt forespørsel vedrørende fiberutbygging i Nordreisa kommune og har gleden av å

tilby følgende i henhold til forutsetninger og priser angitt nedenfor.

Vi har i denne gitt pris på de områdene som er forespurt.

Alle de beskrevne områdene er planlagt bygget ut som rene fibernett.

Ymber sin bredbåndssatsning er basert på fibernett og vi ser det ikke som hensiktsmessig å bygge

opp kompetanse for utbygging og drift av radiobaserte nett.

Det er derfor ikke gitt pris på alternative løsninger basert på radio.

Storenga
Antall

kunder

Prosjektkostnader-
Investering




767700 7

Tilskudd Nordreisa kommune




645 000

Netto investering Ymber




122 700

Steinsvik
Prosjektkostnader-





Investering




685260

Tilskudd Nordreisa kommune




588 000

Netto investering Ymber




97 260

Flatvoll - Tan en
Prosjektkostnader-





Investering





2538420
Tilskudd Nordreisa kommune




2 301 876

Netto investering Ymber





236 544

6

15
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Nordli
Prosjektkostnader-




Investering




522515

Tilskudd Nordreisa kommune




480 000

Netto investering Ymber




42 515

Hamneidet
Prosjektkostnader-




Investering




1957100

Tilskudd Nordreisa kommune




1 792 800

Netto investering Ymber




164 300

Havnes
Prosjektkostnader-




Investering




2096800

Tilskudd Nordreisa kommune




1 860 000

Netto investering Ymber





236 800

Oladalen
Prosjektkostnader-





Investering




768700

Tilskudd Nordreisa kommune




725 000

Netto investering Ymber




43 700

Klubbenes
Prosjektkostnader-





Investering




740000

Tilskudd Nordreisa kommune




708 000

Netto investering Ymber




32 000

Kildalen
Prosjektkostnader-





Investering




616300

Tilskudd Nordreisa kommune




508 500

Netto investering Ymber




107 800

Når det gjelder svar på de resterende punkter er de som følger:

Dekningsgrad. I de utbygde områder vil denne ligge på nær 100%

Fremtidig drift. Disse områdene vil bli driftet på samme måte som det øvrige fibernettet

eid av Ymber as .
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Forbehold/forutsetninger:

Prisene i tilbudet gjelder for utbygging av områdene i løpet av 2014.

Ymber forutsetter at utbygging kan foregå på den tid av året som er mest fordelaktig.

Det tas forbehold om at det blir gitt grunnavståelse fra berørte grunneiere på de strekninger hvor
dette vil bli nødvendig for fremføring av fiber.

Leveringstid: Etter nærmere avtale

Vennlig hilsen
Ymber as

Erling S. Martinsen

Adm. Direktør

(//24

Idar Sandvik

Avd.leder
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Post Nordreisa

Fra: Adele Altmann [adele@bredbandsfylket.no]
Sendt: 7. mai 2014 10:15
Til: Post Nordreisa
Emne: Oppdatert informasjon om bredbåndsstøtteordningen - søkerkommuner skal

offentliggjøre dette på nett CRM:0004888

Til kommunene i Troms,

Den nye tilskuddsordninga for bredbåndsutbygging er nå åpen for søknader. Tilskuddsordninga
blir forvaltet av Post- og teletilsynet (PT)

i samspill med fylkeskommunene. Tilskuddsordningen skal finansiere utbygging av bredbånd i
områder der de kommersielle aktø rene

ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Det er også å mulig og søke om støtte til utbygging av økt bredbåndskapasitet i områder med et
eksisterende tilbud, men der kapasiteten

er lav, og det ikke er forventet kommersiell utbygging av bredbånd med høy kapasitet de
nærmeste årene.

Dekningskart for din kommune får du vet å sende e-post til; firmapost@npt.no merket med (‹Dekningskart
for bredbånd».

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 6. juni 2014. Denne fristen kan bli forlenget i påvente av at tilskuddsordningen
skal notifiseres til EFTA sitt overvåkingsorgan

(ESA) basert på retningslinjene til EU-kommisjonen for statlig støtte til bredbåndsutbygging.

NORDREISAKOWAJNE

L1b MA!2014
	 -

5,,AKS,Nr,

D(i'KNHT--
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Utlysning av midler skjer med forbehold om at ordningen blir godkjent av ESA.

Søknadsveileder: www.npt.no/teknisk/bredbånd/utbygoincilå-søkje-
breibandstilskot/ attachment/12492? ts=14507e2829f 


Kommuner som søker om tilskudd skal offentliggjøre informasjon om hvilke geografiske områder
den planlagte utbyggingen gjelder for,

med horingsfrist på minst i måned. Offentliggjøring kan skje på kommunens hjemmeside, men
i tillegg skal lenke til denne informasjonen

sendes PT på epost: van@npt.no som vil publisere en nasjonal oversikt over planlagte prosjekt.
Se også; www.tromsfylke.no 


Bredbåndsfylket kan i denne sammenheng hjelpe dere i søknadsprosessen og bidra med
nødvendig kompetanse. Vi kan hjelpe dere med søknadsveiledning,

prosjektutvikling, prosjektledelse, anbud, drift og vedlikehold.

Ta kontakt med oss om utbygging i din kommune!

2
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2068-12

Arkiv:                233

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 10.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/14 Nordreisa kommunestyre 20.03.2014
3/14 Nordreisa eldreråd 27.05.2014
2/14 Nordreisa rådet for funksjonshemmede 13.05.2014
11/14 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 20.05.2014
11/14 Nordreisa formannskap 30.05.2014
22/14 Nordreisa driftsutvalg 03.06.2014
5/14 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.05.2014
23/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-2024

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-2024
2 Boligpolitisk arbeid - Prosjektbeskrivelse
3 Prosjektrapport

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 16.05.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 – 2024» slik 
den foreligger. 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.05.2014 
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 – 2024» slik 
den foreligger. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 03.06.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 – 2024» slik 
den foreligger. 

Saksprotokoll i Nordreisa nærings- og kulturutvalg - 20.05.2014 

Behandling:

Eirik Kristiansen (NNF) fremmet følgende endringsforslag:

Endring pkt. 4.3.2 i Boligpolitisk plan:
Nordreisa kommune skal intensivere samarbeidet med private utbyggere for å legge til rette for 
at boliger for vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger for 
arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, blir ivaretatt på en 
hensiktsmessig måte.

Forslaget ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt.

Så ble planforslaget med endringsforslag tatt opp til behandling.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa Nærings og kulturutvalg vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 –
2024», med endringsforslag:

Endring pkt. 4.3.2 i Boligpolitisk plan:
Nordreisa kommune skal intensivere samarbeidet med private utbyggere for å legge til rette for 
at boliger for vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger for 
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arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, blir ivaretatt på en 
hensiktsmessig måte.

Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede - 13.05.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 – 2024» slik 
den foreligger. 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 27.05.2014 

Behandling:

Eldrerådet har gått gjennom planen og tar planen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eldrerådet har gått gjennom planen og tar planen til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Planen sendes til behandling i utvalg som beskrevet i dokumentets kap 3 prosess.

Utsettelsesforslaget til Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planen sendes til behandling i utvalg som beskrevet i dokumentets kap 3 prosess.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyre vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 – 2024» slik 
den foreligger. 
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Saksopplysninger

En god bolig er grunnlaget for både integrering og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Bolig er 
vesentlig for det meste i den enkeltes liv og boligspørsmål og problematikk berører de fleste av 
kommunens tjenester. Nordreisa kommune har utfordringer både på det boligsosiale området og 
manglet boligpolitiske føringer generelt, og organisasjonen manglet både forankring og 
kompetanse for involvering og samordning innad. Kommunens boligsosiale handlingsplan 
hadde et perspektiv på 2002 – 2006 og måtte revideres.  

I den forbindelse søkte Nordreisa kommune om midler til kompetansehevende tiltak hos 
Husbanken og Fylkesmannen i Troms. Kommunen fikk tildelt 250.000,- hos Husbanken for 
prosjektperiode juni 2012 – 31.12.2013. Deretter tildelt kr 50.000,- for kompetansemidler 
boligsosialt og gjeldsrådgivning fra fylkesmannen i Troms. 

Hovedmålet er at alle som ønsker det skal få bo i egen bolig. Derpå følgende formål om at 
prosjektmidlene skulle bidra til økt helhetlig boligpolitisk kompetanse og aktivitet i kommunen, 
bedre virkemiddelbruk og mer utnyttelse av bostøtte og målrettet bruk av startlån. 

Gjennom Husbankens tilskudd ble det engasjert en prosjektleder i 20 % stilling ut 2013. 
Prosjektet ble deretter organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Styringsgruppen 
besto av assisterende rådmann, leder teknisk enhet, leder for Familiesenter, NAV leder, og 
konsulent fra helse- og omsorg samt styreleder i NYBO (her møtte daglig leder) og 
prosjektleder. Arbeidsgruppen besto av prosjektleder, konsulent helse- og omsorg, NAVleder, 
sosionom ved NAV, prosjektleder byggeprosjekt teknisk enhet og daglig leder Nybo. 

Det er arbeidsgruppen som har jobbet frem boligsosial strategi for Nordreisa kommune 2014-
2024. Nordreisa kommunes ledergruppe har også vært engasjert i arbeidet og har hatt planen til 
gjennomgang. 

Utfordringer man så i Nordreisa:
 Gradvis økende eldre befolkning i årene framover. Behov for flere tilrettelagte boliger og

tjenester.
 Kommunen mangler egnende boliger til mennesker med rus/psykiatriutfordringer.
 Kommunen mangler nødbolig, i dag benyttes hotell og campingplasser ved akutt 

bolignød.
 Unge i etableringsfase. Hvordan legge til rette for bosetting. Gjennomstrømming i Nybo-

boligene. Der er sprengt utleiemarked i sentrumsområdene og kommunen har ikke ledig 
boliger som skal dekke arbeidsinnvandring / tilflytting, flyktninger og andre.

 Boligpriser. Få bygger ut fordi høge bygge kostnader med usikre markedspriser, gir høg
risiko for verditap.

 Kommunen mangler helhetlig planlegging innenfor boligpolitikk.

Forventede resultat i prosjektet:
- Foran økt engasjement og forståelse om boligpolitikk og boligsosiale forhold.
- Kunnskapsutvikling som skal bidra til økt samordning og helhetlig planlegging og

organisering.
- flere som ønsker det, skal kunne få mulighet til å beholde og bo i egen bolig gjennom

tilpassede virkemiddelordninger og rådgivning.
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- økt tilrettelegging for private boliger som kan være med på å inkludere personer som har
utfordringer på boligmarkedet, herav individuell rådgivning og oppfølging for at hver
enkelt skal kunne bo i og beholde egen bolig.

- Sørge for at helse- og velferdstilbudene fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og
muligheter, og at det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand.

- Etablere omsorgsboliger og nødbolig sentralt og i nærhet til tjenester ved Sonjatun
helsesenter.

- I samarbeid med Nybo etablere boliger for flyktninger og mennesker med rus /
psykiatriutfordringer.

- Legge til rette for å ta imot flyktninger.

Nordreisa kommune er på god veg til å gjennomføre tiltakene i prosjektet: 
- Koordinere og synliggjøre boligsosiale ambisjoner og sette boligsosiale utfordringer på 

dagsorden, administrativt og politisk. Her er det kommet inn egne formuleringer i 
kommuneplanens samfunnsdel i 2013, bolig sosial handlingsplan er revidert og utvidet 
til boligsosial strategi og legges frem for kommunestyret mars 2014. 

- Kartlegging av boligsosial utfordringer er gjennomført i prosjektet.
- Lokal tilpasning av virkemiddelordninger gjennom kommunestyresak (des 2012) vedr 

retningslinjer for Startlån i Nordreisa kommune. 
- Utarbeidelse av egen brosjyre for informasjon om virkemidler som også viser 

kommunens strategier og veiledningsrolle. Også publikumskontakt gjennom media, 
kommunens nettside og facebookside. Ikke utført, skal gjennomføres.

- Deltakelse på Husbankens samlinger med boligsosial tema 1- 2 personer. Nordreisa 
kommune har deltatt med to personer.

- Boligpolitisk fagdag Nord-Troms mai 2013. Herav også politisk deltakelse fra 
kommunene Nordreisa, Kvænangen, Storfjord, Lyngen, Skjervøy. 

- Boligsosialfagdag for alle NAV ansatte i Nord-Troms. Gjennomført høsten 2012, 
kurssted Oteren.     

- Opprettelse/invitasjon til boligsosialt nettverk i Nord-Troms (kommuner + nav ansatte). 
Ikke utført. 

- Lage kompetanseprogram boligsosialt område og økonomisk gjeldsrådgivning. Ikke 
utført. 

Vurdering

Grunnlaget for utviklingen av attraktive lokalsamfunn ligger i evnen til å skape lønnsomme 
arbeidsplasser og et godt boligtilbud. Boligtilbudet er en avgjørende betydning, ikke bare for å 
sikre tilgang på kvalifisert og stabil arbeidskraft men også nødvendig for deltakelse i 
samfunnsliv og den enkeltes helse. I kommuneplanens samfunnsdel gjentas det at Nordreisa 
kommune skal utvikle en plan for sosial boligbygging, drive aktiv veiledning, behov for 
variasjon i boligtyper, bidra for til rette-legning for private boliger og bidra til å utvikle 
attraktive og positive bomiljø ut fra et livsløpsperspektiv og som åpner for mangfold i 
boligbyggingen. 

Gjennom boligpolitisk strategi imøtekommer Nordreisa kommune mange av de boligsosiale 
utfordringene kommunen har og satt inn øvrige strategier for en mer helhetlig boligpolitikk. 
Rådmannen anbefaler planen vedtatt slik den foreligger. 
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Boligpolitisk strategi
NORDREISA KOMMUNE 2014-2024

Hovedmål:

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.
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FORORD:
Nordreisa kommune startet opp i 2012 et 

prosjekt i samarbeid med Husbanken og 

Fylkesmannen i Troms med formål om 

kunnskapsutvikling. Prosjektet ble finansiert 

av Husbanken med 250 000 kr og 50 000 kr fra 

Fylkesmannen i Troms for prosjektperioden. 

Prosjektet har blitt organisert med en 

prosjektgruppe og en prosjektleder. Arbeidet 

er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 

hvor boligpolitiske strategier gjengis i et eget 

kapittel, som dette dokumentet bygger på.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Hovedutfordringene til Nordreisa 

kommune er å skaffe egnet og tilstrekkelig 

botilbud til vanskeligstilte grupper som har 

behov for dette. Nordreisa kommune 

definerer målgruppen for denne planen å 

omfatte blant andre unge i 

etableringsfasen, barnefamilier, enslige, 

funksjonshemmede, flyktninger, personer 

med oppholdstillatelse på humanitært 

grunnlag og andre økonomisk 

vanskeligstilte husstander. 

Boligpolitisk strategi 2014-2024 skal 

imøtekomme og være redskap for 

helhetlig planlegging innenfor 

boligpolitikken jfr. Utfordringer i 

kommuneplanens samfunnsdel.

Handlingsdelen skal revideres annethvert 

år.

1.2 Føringer	fra	

kommuneplanens	samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er det fem 

hovedinnsatsområder:

Den	store	attraktivitetskonkurransen:

Konkurransedyktige arbeidsplasser, 

muligheter for bolig, et livskraftig sted og 

godt bomiljø, utdanning/oppvekst og 

markedsføring/omdømme.

Inkluderende	lokalsamfunn	– det	åpne	

sted:

Innbyggernes mulighet til påvirkning og 

medbestemmelse, åpen stedsidentitet og 

å ta i bruk innflytternes kompetanse.

Folkehelse	– påvirkning	foran	

behandling:

Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført 

utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet 

og tilgjengelig-het, tilpasning av 

kommunalt tjenestenivå, ytre 

miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv 

individuell helseatferd.

Økonomisk	handlefrihet:

Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram 

økonomistyring og ledelse, effektiv 

tjenesteproduksjon og organisering, økt 

arbeidsnærvær.

Natur,	miljø	og	klima:

Et klima i endring vil gi kommunen 

utfordringer som vi ennå ikke ser alle 

konsekvensene av. Overordnet risiko- og 

sårbarhetsanalyser vil derfor være viktig i 

alt arbeid og planlegging.

Bosettings- og	boligforhold

Grunnlaget for utviklingen av attraktive 

lokalsamfunn ligger i evnen til å skape 

lønnsomme arbeidsplasser og et godt 

boligtilbud. Boligtilbudet er en avgjørende 

forutsetning for å sikre tilgang på 

kvalifisert og stabil arbeidskraft og bidra til 

vekst i kommunen.

En god bolig er grunnlaget for både 

integrering og deltakelse i arbeids- og 

samfunnsliv. Alle innbyggere har ansvar 

for eget liv og for å skaffe seg et sted å bo 

uansett alder, om man er i 

etableringsfasen, er enslig forsørger, har 

rusproblemer eller redusert helse. 

Kommunen skal drive aktiv veiledning 

overfor innbyggerne.
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Antall boliger bygget i Nordreisa har 

stagnert de siste årene. Statistisk sett har 

det vært bygget 19 boliger i gjennomsnitt 

hvert år mellom 2000 og 2010. 70 % av 

dette er eneboliger, mens det øvrige 

omfatter leilighetsbygg, rekkehus, andre 

småhus eller våningshus. For fremtiden vil 

det være behov for økt variasjon i 

boligtyper.

Det er et viktig prinsipp i 

samhandlingsreformen i helse- og 

omsorgssektoren at brukere skal kunne bo 

hjemme lengst mulig. For enkelte vil det 

være nødvendig å ha botilbud som sikrer 

bistand som er tilpasset ulike livsfaser og 

behov, f.eks. omsorgsboliger og sykehjem.

Bosettingspolitikk:

Bosettingspolitikk handler om forhold som 

påvirker bosettingen i alle delene av 

kommunen og faktorer som påvirker hvor 

den enkelte ønsker å bosette seg.

Nordreisa er som kjent den største 

kommunen i Troms i areal. Bosettingen er 

spredt over store avstander fra Saraelv i 

sør og øverst i Reisadalen til Hamneidet og 

Oksfjord. Det har vært en betydelig 

sentralisering i bosettingen de siste 30–40 

årene, der Storslett og Sørkjosen har hatt 

relativ vekst.

Man antar at mer enn 80 % av Nordreisas 

befolkning bor innenfor 30 minutters 

bilkjøring fra kommunesenteret 

Storslett/Sørkjosen, og at andelen av 

befolkningen innenfor denne grensen øker 

ettersom vegene blir bedre med bl.a. ny 

tunell gjennom Sørkjosfjellet.

Kommunens utfordringer er:

 Flytting til storby og tettsteder gir 

lav byggeaktivitet.

 Førstegangsetablerere og de med 

lave inntekter har problemer med 

å etablere seg i boligmarkedet.

 Kommunen mangler helhetlig 

planlegging innenfor 

boligpolitikken.

 Sprengt utleiemarked i 

sentrumsområdene, og kommunen 

har ikke ledige boliger som skal 

dekke arbeidsinnvandring, 

tilflytting og andre.

 Kommunen mangler egnede 

boliger for vanskeligstilte samt 

akuttbolig.

 Kommunen mangler 

omsorgsboliger med 

heldøgnsomsorg til eldre.

 Kommunestyret har vedtatt å 

bosette ti flyktninger i året. I tillegg 

kommer familiegjenforeninger.  

Hovedmål

Nordreisa skal ha boliger, boformer og 

bomiljø som bidrar til mangfold og god 

livs-kvalitet. Nordreisa kommune skal 

være en attraktiv kommune å bo i, og alle 

skal kunne etablere seg og ha egen bolig.

Nordreisa kommune skal arbeide for å 

utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra 

et livsløpsperspektiv og åpne for mangfold 

i boligbyggingen.
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Nordreisa kommune skal bidra til 

tilrettelegging for private boliger som kan 

være med på å inkludere personer som 

har utfordringer på boligmarkedet, 

herunder individuell rådgivning og 

oppfølging for at hver enkelt skal kunne bo 

i og beholde egen bolig.

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

bosetting i alle deler av kommunen. Det 

skal legges vekt på langsiktighet mht. det 

kommunale tjenestetilbudet.

Nordreisa kommune skal etablere 

omsorgsboliger og nødboliger sentralt og i 

nærhet til de private og offentlige 

tjenestene.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med 

NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk.

1.3 Føringer	fra	

kommuneplanens	arealdel:

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

å hindre fraflytting og heller forsterke 

bosettingsstrukturen som er i dag 

gjennom aktivt å styrke tjenestetilbud og 

andre tilbud som gir bedre muligheter for 

bosetting i Reisadalen, Rotsund, Bakkeby, 

Hamneidet, Straumfjord, Storvik og 

Oksfjord. Arealplanen skal i størst mulig 

grad søke å avklare og forenkle mulighet 

for boligbygging og arealer for næring og 

næringsmuligheter i disse områdene.

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

styrking av sentrumsområdene Storslett –

Sørkjosen som servicesenter i Nord-Troms. 

Kommunen vil forsterke det offentlige 

tjenestetilbudet gjennom effektivisering 

og kvalitetsheving innen skole- og 

oppvekstsektoren, kultursektoren og 

helse- og omsorgssektoren.

Fortetting av boliger omkring eksisterende 

infrastruktur som legger til rette for en 

økende trend med bosetting i 

sentrumsnære områder. Økt bygging av 

gjennomgangsboliger og gode bomiljøer 

med tilhørende anlegg for friluftsliv, lek, 

aktivitet og trygge skoleveier. 

Det er samlet tatt med 19 områder til 

boligbygging, der de fleste befinner seg i 

området Sørkjosen – Storslett. Det 

absolutt største feltet er Sørkjoslia, der 

det er avsatt et areal på 94 dekar, noe som 

kan generere 70 tomter. 

Det er samlet satt av 539 dekar til boliger, 

og om alt bygges ut vil det generere 374 

boligtomter. 

De sist 20-30 år har det vært en 

sentralisering i Nordreisa kommune. I 

1970 bodde 30 % av befolkningen i 

Storslett og Sørkjosen, mens dette har økt 

til over 60 % i 2010. Utviklingen har bl.a. 

medført til nedleggelser av grendeskoler. 

Eksempelvis kan nevnes området Rotsund-

Uløya som hadde over 20 % av folketallet i 

1970 mot 8 % i 2010.

Side 731



7

1.4. Planprosess

Nordreisa kommune har fått tilskudd på 
inntil kr 250 000,- fra Husbanken og 
50 000 kr fra Fylkesmannen i Troms, til 
gjennomføring av boligpolitisk 
prosjektarbeid. 

Prosjektet har blitt organisert med en 
prosjektgruppe og en prosjektleder. 
Arbeidet er forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel hvor boligpolitiske strategier 
gjengis i et eget kapittel, som dette 
dokumentet bygger på.

Arbeidsgruppa har bestått av fagfolk fra 
ulike deler i organisasjonen:
Prosjektleder: Gørill Gulbrandsen, 
Boligkontoret/økonomi
Daglig leder ved NYBO: Tore Elvestad
Konsulent helse og omsorg: Lisbeth Berg
Byggteknisk: Knut Flatvoll
NAV-leder: Roy Hugo Johansen
Veileder NAV: Per Steinar Johansen

Planen er deretter sluttført av Beate 
Brostrøm og Christin Andersen

2	SITUASJONSBESKRIVELSE	OG	

ORGANISERING

2.1 Generelle	utviklingstrekk

Nordreisa kommune har de siste årene 
hatt en økning i folketallet. Statistikken 
viser at befolkningen i aldersgruppen 67 år 
og opp vil utgjøre nærmere 60 % av 
befolkningsveksten. De neste årene vil 
tallet på personer som går over til å bli 
pensjonister være 300. 

Aldersgruppen 15-24 vil ha en liten 
nedgang, mens barn fra 0-14 år og voksne 
fra 25-39 år øker. Vi ser en ganske stor 

nedgang i aldersgruppen 40-49 år, og 
setter det i sammenheng med oppgangen 
i alderen 50-59 år. Ifølge statistikken vil vi 
oppleve en nokså stor pågang av tilflyttere 
med barn, og ser samtidig at levealderen 
øker, noe som gjør behovet for 
omsorgsboliger til en stadig større 
utfordring.

De fleste personer med 
funksjonsnedsettelser, om 
funksjonsnedsettelsen er liten eller stor, 
ønsker å bo i egen tilrettelagt bolig. 
Nordreisa kommune disponerer i dag en 
del boliger, som alle er utleid. Flere av 
disse boligene er ikke hensiktsmessige for 
brukere som må ha tjenester og 
bemanning.  

Boligmassen har hatt en liten økning de 
siste årene med 16 nye eneboliger i 
perioden 2006-2011, og 30 nye 
tomannsboliger/boligblokk/leilighet i 
bofellesskap. Byggetakten generelt i 
kommunen ligger i snitt på seks nye 
eneboliger pr år, en nedgang fra det som 
var forventet i den boligsosiale planen fra 
2002 på 10-30 nye boliger i året. 

Per i dag er det registrert
- 2001 eneboliger
- 311 rekkehus/borettslag/tomanns-

boliger 

Gruppen mennesker som lever alene øker 
på landsbasis, og vi ser det samme i 
Nordreisa. Kurante boliger for denne 
gruppen mangler.

2.2 Organisering	av	

boligarbeidet	i	kommunen

Boligarbeidet i Nordreisa kommune 
innbefatter følgende oppgaver:

- Tildeling av omsorgsboliger
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- Bistå vanskeligstilte med å finne 
seg egnet bolig

- Forvalte Husbankens låne- og 
tilskuddsordninger

- Forvalte Husbankens 
bostøtteordning

- Oppfølging av misligholdte lån og 
restanser

- Økonomisk rådgivning

Nordreisa kommune har økonomisk 
gjeldsrådgiver i 50 % stilling forankra i 
sosialtjenesten i NAV. Boligkontoret er 
kommunens forankring innenfor 
husbankordningene. I dag bemannes 
denne tjenesten med 40 % stilling. 

Nordreisa kommune har i tillegg ressurser 
i helse og omsorgsadministrasjonen i 
forbindelse med vurderinger og tildelinger 
av omsorgsboliger eid av Stiftelsen NYBO. 

Når det gjelder tildelinger for øvrig 
vanskeligstilte gjøres av Stiftelsen NYBO i 
samarbeid med Nordreisa kommune.  

2.2.1 Stiftelsen	NYBO

Stiftelsen NYBO eier 200 boliger, hvor 50 
av disse er omsorgsboliger, de resterende 
er gjennomgangsboliger for utleie til 

vanskeligstilte og andre etter behov. 

NYBO har mandat for å handtere 
boligsosiale forhold for Nordreisa 
kommune. Per i dag har ikke NYBO nok 
egnede boliger å tilby i forhold til 
etterspørsel.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med 
Stiftelsen NYBO drive aktiv sosial 
boligpolitikk.

2.3 Boligmassen

I Nordreisa finnes både private og 
kommunale omsorgsboliger, i tillegg til 
gjennomgangs-/utleieboliger.

Omsorgsboliger: Begrepet omsorgsbolig 
refererer ikke til bestemte bolig- eller 
bygningstyper, men til en boform for eldre 
og andre som har behov for assistanse, 
pleie eller omsorg. Betegnelsen 
omsorgsbolig refererer til tjenestetilbudet. 
Boligen skal være tilrettelagt etter en 
godkjent standard slik at beboere med 
mulige funksjonshemninger skal kunne 
bruke hjelpemidler for å lette praktiske 
gjøremål og motta omfattende tjenester.
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De kommunale/private utleieboligene kan inndeles i følgende grupper etter type bolig:

Sanitetshuset: Boliger for eldre med 
moderat hjelpebehov

Øverbo: Privateid boligkompleks som leier 
ut til forskjellige grupper.

Stiftelsen NYBO: Tildeler vanskeligstilte, 
eldre, unge og andre personer boliger 
etter behov. 

Gjennomgangsboliger har tidsbegrensete 
avtaler med en kontraktstid på tre år, og 
leies ut til vanskeligstilte eller andre som 
trenger det. Husleien indeksreguleres 
hvert år. Leier må selv betale elektrisitet, 
samt avgifter for vann og avløp.
Kvaliteten på gjennomgangsboligene har 
over tid blitt forbedret ved hjelp av økte 
leieinntekter.

Type bolig Antall Målgruppe Tildeling

Omsorgsboliger 50 Eldre og andre som har behov 
for assistanse, pleie eller 
omsorg

Helse og omsorg

Gjennomgangsboliger 200 Vanskeligstilte og andre Stiftelsen NYBO

Øverbo 14 
hybler 
+ en 
leilighet

Skoleelever, pensjonister og 
andre.

Privat

Sanitetshuset 8 Eldre med moderat 
hjelpebehov

Sanitetsforeningen
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2.4 Kommunens	bruk	av	

virkemidler	i	boligpolitikken

Hvert år vedtar Nordreisa kommunestyre 
opptak av startlån til fra Husbanken. De 
siste årene har det blitt tatt opp 10-15 
millioner hvert år.

I 2012 ble kommunens retningslinjer for 
startlån vedtatt.

I Nordreisa kommune subsidieres 
boutgiftene for mange økonomisk 
vanskeligstilte via sosialhjelpsbudsjettet, 
og fungerer i så måte som en form for 
kommunal bostøtte. Omtrent 40 % 
sosialbudsjettet går med til å dekke 
boutgifter. 

Kommunen annonserer boligtilskuddene i 
avisen, Husbanken annonserer om 
bostøtten. I tillegg er boligkontoret til 
enhver tid oppdatert på bostøtte-, låne-
og tilskuddsordningene. Sosialtjenesten i 
NAV henviser mange økonomisk 
vanskeligstilte til boligkontoret i forhold til 
muligheten å søke bostøtte.

2.4.1 Startlån:  
Et lån som kan erstatte egenkapital, eller i 
spesielle tilfeller, brukes til full finansiering 
av kjøp av bolig. Det skal bidra til at 
husstander som har problemer med å 
komme seg inn på boligmarkedet skal 
kunne skaffe seg en nøktern bolig. 
Nordreisa kommune kan innvilge inntil 40 
% av kjøpesummen ved kjøp av brukt 
bolig, og i de fleste tilfeller går privat bank 
inn med 75 %, mens startlånet blir 
toppfinansieringen. Man ønsker at 
kjøperne skal sørge for omkostninger og 
gebyrer selv, men også her kan startlånet 
være en løsning for de som ikke har 
mulighet til å legge seg opp egenkapital 
over tid. Lånet er behovsprøvd. 

Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.2 Utbedringslån: 
Et lån som skal medvirke til å utbedre 
eksisterende boligmasse. Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.3 Boligtilskudd til tilpasning:
Tilskuddet skal bidra til at husstander med 
svak økonomi skal få tilpasset boligen sin i 
forhold til funksjonshemminger. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.4 Boligtilskudd til etablering:
Tilskuddet skal bidra til at vanskeligstilte 
med svak økonomi skal ved hjelp av dette 
kunne skaffe seg en nøktern bolig. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.5 Bostøtte: 
Bostøtte er en statlig støtteordning som 
administreres av kommune og Husbanken. 
Formålet med ordningen er å bidra til at 
økonomisk vanskeligstilte med lav inntekt 
og høye boutgifter skal kunne skaffe seg, 
eller bli boende i en hensiktsmessig leie-
eller eierbolig. Videre er formålet å 
utjevne inntektsforskjeller mellom 
pensjonistgrupper som følge av forskjeller 
i boutgiftene. De største gruppene 
bostøttemottakere er minstepensjonister 
og aleneforsørgere. 

I Nordreisa mottok 170 husstander 
bostøtte i 2012, eller 8,1 %, og ligger over 
landsgjennomsnittet på 6,9 %. 
Gjennomsnittlig utbetaling hver måned i 
kommunen var kr 1 189,- per husstand.
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3.	UTFORDRINGER

3.1	 Lav	byggeaktivitet	og	

sentraliseringsproblematikken

Byggetakten har i det senere gått ned. 
Nordreisa kommune har i dag en del 
klargjorte tomter. I kommuneplanens 
arealdel legges det til rette for flere 
boligområder. Se kapittel 5.

Også innen kommunegrensene er det tegn 
på sentralisering mot Storslett/ Sørkjosen. 

I Jordloven gis det åpning for at det i 
avgrensede områder kan åpnes for spredt 
bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse som 
ikke har tilknytning til stedbunden næring. 
Jfr Planbestemmelsene for LNFR-områder.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med 
NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk. Per i 
dag har ikke NYBO nok og egnede boliger 
å tilby i forhold til etterspørsel. Dette 
gjelder også for vanskeligstilte.

2.3 Førstegangsetablerere

Unge mennesker i etableringsfasen regnes 
å strekke seg fra 20 til 34 år. I Nordreisa 
utgjør disse om lag 830 personer, eller 17 
% av befolkningen. Boligmassen i 
kommunen består av ca 80 % eneboliger, 
over halvparten har 4 rom eller mer. Unge 
i Nordreisa kan derfor være vanskeligstilte 
på boligmarkedet på grunn av 
boligmassens sammensetning. 

Mange unge i etablererfasen har moderat 
inntekt og ingen egenkapital. I disse 
tilfellene er startlån en god løsning. 

I de kommende årene er det forventet økt 
arbeidsinnvandring som følge av 
demografisk utvikling. Nordreisa 
kommune har ikke nok boliger til å kunne 
imøtekomme denne 
arbeidsinnvandringen.

Boligtilbudet er en avgjørende 
forutsetning for å sikre tilgang på 
kvalifisert og stabil arbeidskraft og bidra til 
vekst i kommunen.

Gruppen mennesker som lever alene øker 
på landsbasis, og vi ser det samme i 
Nordreisa. Dette må få betydning for 
fremtidig utbygging. 

Virkemidler som etableringstilskudd og full 
finansiering ved hjelp av startlån være en 
mulighet til å hjelpe flere inn på 
boligmarkedet.

2.3 Utleiemarkedet	i	

sentrumsområdene

Det er en utfordring med et sprengt 
utleiemarked i sentrumsområdene, og 
Nordreisa har ikke ledige boliger som skal 
dekke arbeidsinnvandring, tilflytting, 
flyktninger og andre.

Kommunestyret har vedtatt å ta imot og 
bosette ti flyktninger i året, og i tillegg 
kommer familiegjenforeninger.
Boligbehovet er først og fremst ordinære 
boliger med nøktern standard, som er
integrert i øvrig boligmasse. På grunn av 
offentlige kommunikasjoner og 
infrastruktur, er det mest hensiktsmessig 
for denne gruppen å bo så sentralt som 
mulig. Det er Stiftelsen NYBO som etter 
bestilling fra flyktningetjenesten, som 
bosetter disse. 

Det viser seg at flyktninger som har fast 
arbeid og er godt integrerte i samfunnet, 
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ønsker å leie framfor å eie. Per i dag har vi 
ingen flyktninger som eier sin egen bolig. 

Nordreisa kommune har mange personer 
med ulike funksjonsnedsettelser som har 
behov for tilpasset bolig. De fleste av dem 
har også behov for tjenester og bemann-
ing. Dette vil bli en stor utfordring de 
kommende år. Nærhet og kontakt med 
andre er en viktig del av hverdagslivet, 
spesielt hvis man ikke selv har kapasitet til 
å oppsøke ulike arenaer. Tilgang til 
fellesareal, attraktiv og lett tilgjengelig 
ute- og nærområde er viktige 
forutsetninger. 

Folkemengden blant gruppen eldre øker i 
omfang de kommende årene. Mange av 
disse bor i boliger som ikke er universelt 
utformet og tilrettelagt for å kunne bo 
hjemme lengst mulig. 

Et av målene i boligpolitikken er at den 
enkelte skal kunne bo hjemme lengst 
mulig. Utfordring er å synliggjøre og 
informere viktigheten med å tilpasse egen 
bolig. På denne måten vil ikke behovet for 
omsorgsboliger øke like mye som 
aldersgruppen av eldre fremover gjør. 

2.4	 Akuttboliger	og	midlertidig	

innkvartering

Kommunen mangler egnede boliger for 
vanskeligstilte samt akuttbolig.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen § 27, pålegger 
kommunene å finne midlertidig botilbud 
for de som ikke klarer det selv. Tjenesten 
vil være aktuell i akutte situasjoner, for 
eksempel ved brann, utkastelse, familie-
eller samlivsbrudd etc. 

Midlertidig botilbud er ikke ment å vare 
over tid, men skal avhjelpe akutt 
bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet 
menes at en person ikke har et sted å sove 
og oppholde seg det neste døgnet.

Barn og ungdom skal kun unntaksvis 
benytte midlertidig botilbud. Dette 
medfører at det til enhver tid skal være 
ledig kapasitet på boligmarkedet. Per i dag 
har ikke Nordreisa akuttboliger 
tilgjengelige, og benytter seg av 
kriseløsninger som hotell og 
campingplasser, noe som ikke er en god 
løsning og er meget kostbart i forhold til 
hva det kan være å ha en tilgjengelig 
akuttbolig til enhver tid. 

Kommunen skal medvirke til å skaffe 
boliger til vanskeligstilte personer som 
ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet.
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3.	STRATEGIER

Nordreisa kommune skal aktivt drive med informasjonsarbeid og veiledning for 
å øke byggeaktiviteten hos private.

Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid ovenfor 
målgruppen førstegangsetablerere.

Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid ovenfor 
målgruppen eldre.

Nordreisa kommune skal etablere og vedlikeholde koplinger mellom eksterne 
og interne aktører for å fremme boligpolitikken.

Nordreisa kommune skal opprette et eget fond, der det skal gis tilskudd til 
tomtekjøp for nybygging til nyetablerere.

Nordreisa kommune skal sikre stabile boligforhold til husstander i 
etableringsfase, og til de som trenger delvis eller full finansiering.

Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de muligheter for etablering i 
distriktene som er lagt til rette for gjennom Jordloven.

Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de muligheter for boligutbygging 
som er avlagt i Kommuneplanens Arealdel 2014-2024.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med NYBO stiftelsen drive aktiv sosial 
boligpolitikk for Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med private utbyggere (for eksempel 
gjennom Hamarøymodellen) legge til rette for at midlertidige boliger for 
vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger 
for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, blir 
ivaretatt på en hensiktsmessig måte.
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4.	TILTAK

4.1	 Øke	nybyggingsaktiviteten	i	kommunen

4.1.1. Nordreisa kommune skal ha et eget boligkontor.

4.1.2 Nordreisa kommune skal i løpet av planperioden ha 100 % stillingsressurs til 
boligkontor.

4.1.3 Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger.

4.1.4 Nordreisa kommune skal arbeide for å få økt kompetanse på området og drive 
aktiv intern og ekstern veiledning. 

4.1.5 Det skal arbeides for økt boligbygging hos private utbyggere.

4.1.6. Det skal opprettes et boligfaglig råd der overordnede boligsaker og individuelle 
saker ivaretas.

4.1.7 Nordreisa kommune skal ha en målrettet informasjonsstrategi for eldre i egen 
bolig.

4.2	 Førstegangsetablerere

4.2.1. Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger.

4.2.2 Nordreisa kommune kan i særlige tilfeller, ved hjelp av startlån-ordningen, 
fullfinansiere kjøp av boliger utover Retningslinjer for bruk av Startlån.

4.2.3 Nordreisa kommune skal opprette et eget fond, der det skal gis tilskudd til 
tomtekjøp for nybygging til nyetablerere.

4.2.4 Nordreisa kommune skal opprette vedtekter og retningslinjer for bruk av fondet, 
der det skal gis tilskudd til tomtekjøp for nybygging til nyetablerere.

4.2.5 Nordreisa kommune sin hjemmeside skal inneholde informasjon om de 
muligheter for midlertidige boliger som fins.

4.2.6. Nordreisa kommune skal aktivt informere om kommunens boligtjenester på 
kommunens hjemmesider.

4.2.7 Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for å få 
flyktninger bosatt i form av å eie sin egen bolig, fremfor å leie.
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4.3 Utleiemarkedet	i	sentrumsområdene

4.3.1. Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger. Spesielt med tanke på bygging av utleieenheter i boliger.

4.3.2 Nordreisa kommune skal i samarbeid med private utbyggere legge til rette for at 
midlertidige boliger for vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, 
midlertidige boliger for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier 
og enslige, blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

4.3.3 Stiftelsen NYBO skal etablerer nødboliger, akuttboliger og legge til rette for 
midlertidig innkvartering, sentralt og i nærhet til de private og offentlige 
tjenestene.

4.3.4 Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 7 boliger til rus/ psykiatri

4.3.5 Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 12 nye boliger til flyktninger i planperioden.

4.3.6. Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for omsorgsboliger i henhold til Nordreisa 
kommunes behov, sentralt og i nærhet til de private og offentlige tjenestene.

4.3.7 Åtte nye omsorgsboliger skal bygges, med påfølgende 8 i neste byggetrinn.
Kostnader drift og eiendomsmasse overdras Stiftelsen NYBO etter ferdigstillelse.

4.3.8 Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 5 boenheter for personer med spesielt 
utfordrende adferd (harde-brukere) i perioden. 
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4.	OPPSUMMERING

Kommunen må erkjenne sitt 
boligpolitiske ansvar og definere sin 
rolle gjennom forankring både 
administrativt og videre ut i 
organisasjonen. Mange av 
tjenestestedene har kontakt med 
personer som møter på utfordringer 
når det gjelder boligmarkedet. Det er 
kommunen som sitter med nøkkelen 
for å løse utfordringene, men er 
avhengig av samspill med stiftelsen 
NYBO og private aktører. 

Nordreisa kommune mangler egnede 
boliger for vanskeligstilte og akuttbolig. 
Leiemarkedet er sprengt, også på det 
private markedet. Det er behov for 
utbygging. Rådmannen har i høst sendt 
bestilling til stiftelsen NYBO om 
bygging av flere boliger til flyktninger, 
og prosjektet er i gang. 

Det ventes en økende 
arbeidsinnvandring til Nordreisa de 
neste årene, noe kommunen også er 
avhengig av da det er for lite 
unge/voksne til å overta etter den 
store gruppen som de neste årene går 
over til å bli alderspensjonister. Et godt 
boligtilbud er en avgjørende 
forutsetning for å sikre tilgang på 
kvalifisert og stabil arbeidskraft og 
bidra til vekst i kommunen.
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5.	LISTE	OVER	BOLIGOMRÅDER	I	KOMMUNEPLANENS	AREALDEL

5.1 Boligbebyggelse
B-kode Navn Formåls nr. Formål Status

B 01 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 02 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 03 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 04 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 05 Moskodal 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 06 Grimstad 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 07 Grimstad 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 08 Krakenes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 09 Straumfjordeidet 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 10 Rotsunddalen 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 11 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 12 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 13 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 14 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 15 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 16 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 17 Leirbukt 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 18 Leirbukt 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 19 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 20 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 21 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 22

B 23 Storslett vest 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 24 Saga 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 25 Saga 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 26 Nordkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 27 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 28 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 29 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 30

B 31 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 32 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 33 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 34 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 35 Storslett øst 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 36 Storslett øst 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 37 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 38 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 39 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 40 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende
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B 41 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 42 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Fremtidig

B 43 Havnnes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 22 og 30 

I tillegg til disse områdene har kommunen flere ferdig regulerte arealer til dette formålet.

5.2 Offentlig	eller	privat	tjenesteyting

B-kode Navn Formåls nr. Formål Status

BOP 01 Sappen 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 02 Kjelleren 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 03 Snemyr 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 04 Straumfjordnes 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 05 Sørkjosen 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 06 Storslett vest 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 07

BOP 08 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 09 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 10 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 11 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 12 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 13 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 14 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 15 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 07 utgår.

I tillegg til disse områdene har kommunen flere ferdig regulerte arealer til dette formålet.
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Prosjektbeskrivelse boligsosialt arbeid

Nordreisa kommune har startet opp et samarbeid med Husbanken hvor formålet er
kunnskapsutvikling på det boligpolitiske området i perioden 2012-2013. Samarbeidet skal 
bidra til økt helhetlig boligpolitisk kompetanse og aktivitet i kommunen, bedre 
virkemiddelbruk, større utnyttelse av bostøtte og målrettet bruk av startlån.

Hovedmål:
Hvert enkelt menneske i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg og bo i egen bolig, som 
et viktig fundament for god livskvalitet og samfunnsutvikling. Bolig skal som hovedregel 
være et privat ansvar, mens kommunen skal drive aktiv veiledning overfor innbyggerne.

Delmål:
 Kunnskapsutvikling som kilde til økt boligsosial handlekraft
 Boligpolitikk og boligsosiale målformuleringer og strategier inn i kommuneplanens 

samfunnsdel
 Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset lokale forhold
 Økt boligsosialt fokus innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet og i 

mediebildet

Forventet resultat: 
 Forankring og økt forståelse rundt boligpolitikk og boligsosiale forhold
 Kompetanseheving innenfor det boligsosiale fagfeltet i kommunene og i de lokale 

NAV-kontorene, både på strategisk og operativt nivå
 Bedre samordning av kommunens boligarbeid
 Økt sektorovergripende læring i kommunene
 Bedre tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet
 Integrering i øvrig planverk og rullering av boligsosial handlingsplan med fokus på 

konkret og anvendbar plan
 Bedre utnyttelse av statlige virkemidler tilpasset lokale forhold
 Flere som ønsker det, skal kunne få mulighet til å beholde og bo i egen bolig gjennom 

tilpassede virkemiddelordninger og rådgiving
 Økt tilrettelegging for private boliger som kan være med på å inkludere personer som 

har utfordringer på boligmarkedet, herav individuell rådgiving og oppfølging for at 
hver enkelt skal kunne bo i og beholde egen bolig

Nordreisa kommune
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 Sørge for at helse- og velferdstilbudene fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og 
muligheter, og at det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand

 Etablere omsorgsboliger og nødbolig sentralt og i nærhet til tjenester ved Sonjatun 
helsesenter

 Etablere boliger for flyktninger og mennesker med rus-/ psykiatriutfordringer i 
samarbeid med Stiftelsen Nybo

 Legge til rette for å ta imot flyktinger

Tiltak:
 Koordinere og synliggjøre boligsosiale ambisjoner og sette boligsosiale utfordringer 

på dagsorden administrativt og politisk
 Kartlegging av boligsosiale utfordringer i Nordreisa kommune
 Revidering av boligpolitisk handlingsplan fra 2002
 Lokal tilpassing til virkemiddelordningene, forankret politisk og administrativt

Organisering:
 Prosjektperioden går fra 01.06.12-31.12.13
 Prosjektleder 20 % stilling 
 Oppretting av styringsgruppe
 Oppretting av referansegrupper

Finansieringsplan:
 20 % stillingsressurs(lønn, feriepenger, pensjonstrekk)
 Møtegodtgjørelser/ tapt arbeidsfortjeneste arbeidsgruppe
 Kartlegging av boligsosiale forhold i Nordreisa kommune
 Kurs og kompetanse deltakere og involverte, reiser
 Boligpolitisk handlingsplan, retningslinjer, informasjonsmat./ brosjyre, annonsering, 

publikumskontakt

Tilskudd:
Nordreisa kommune har fått tilsagn på boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken på 
kr 250 000,-. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 31.12.13. Det kan avtales delutbetalinger. 
Sammen med anmodning om utbetaling(skjema HB 8.S.17) skal det vedlegges spesifisert 
regnskap over tidsbruk og utgifter for prosjektet. Sluttregnskapet skal være attestert av 
godkjent revisor, og tilskuddet vil først bli utbetalt etter at Husbanken har godkjent at tiltaket 
er utført iht vilkår gitt i tilsagnsbrevet. 
Anmodning av sluttutbetaling skal være framsatt senest 01.04.14, i motsatt fall vil tilskuddet i 
sin helhet falle bort uten foregående varsel.

Fylkesmannen i Troms har innvilget Nordreisa kommune tilskudd på kr 50 000,- til 
kompetansetiltak for boligsosialt nettverk i Nord-Troms for 2012. Rapport for disponering av 
midler skal framsettes Fylkesmannen innen 1. juni 2013.

Side 745



[Skriv her] 
 

                       Boligsosialt kompetansetilskudd – Saksnummer 2012/10831 

 

 
  

Prosjektrapport 
Boligsosial kompetanseheving og samhandling i Nordreisa kommune 

 

 

 

 

Prosjektleder Gørill Gulbrandsen, Nordreisa kommune, 19.12.13 

Side 746



 

 
Prosjektrapport boligsosial kompetanseheving og samhandling i Nordreisa kommune  

  
1 

Innhold 
 
1. Bakgrunn og formål…...……………….………………......…............side 2 

 

2. Prosjektbeskrivelse..........................................................................side 2 

 2.1 Hovedmål 

 2.2 Delmål 

 2.3 Organisering 

 2.4 Tiltak 

 2.5 Forventet resultat 

3. Prosess.............................................................................................................side 4 

 3.1 Boligpolitisk strategi 

 3.2 Fokuskommune 

4. Måloppnåelse...........................................................................................side 5 

 

5. Økonomi.........................................................................................................side 6 

 
6. Sluttkommentar....................................................................................side 6 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Side 747



 

 
Prosjektrapport boligsosial kompetanseheving og samhandling i Nordreisa kommune  

  
2 

1. Bakgrunn og formål 
 

Det boligpolitiske prosjektet startet 1. juni 2012. Nordreisa kommune fikk etter 

søknad, tilsagn på kompetansetilskudd fra Husbanken. Denne sluttrapporten er 

utarbeidet som en del av vilkårene for tilskuddet.  

Formålet for prosjektet var å få til en kunnskapsutvikling på det boligpolitiske 

området, som også har overføringsverdi til andre kommuner. Forventninger fra 

Husbanken var økt helhetlig boligpolitisk aktivitet, med boligsosialt fokus og 

målrettet virkemiddelbruk. Prosjektperioden gikk ut desember 2013. 

Bakgrunnen for søknaden om kompetansetilskudd var at Nordreisa kommune ønsket 

forankring, økt engasjement og mer forståelse for boligpolitikk og boligsosiale 

forhold. En kunnskapsutvikling ville bidra til økt samhandling og helhetlig 

planlegging. Nordreisa kommune skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til 

mangfold og god livskvalitet. Vi skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 

kunne bo trygt og godt.   

Et av prosjektets mål har vært å få revidert den boligsosiale handlingsplanen fra 

2002. Den tar for seg nærmere kommunens utfordringer på det boligpolitiske plan, 

og har en rekke tiltak for å kunne møte utfordringene på en god måte.  

 

 

 

 

 
2. Prosjektbeskrivelse 
 

2.1 Hovedmål 
Hvert enkelt menneske i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg og bo i egnet 

bolig, som er et viktig fundament for god livskvalitet og samfunnsutvikling. 

2.2 Delmål 
 Kunnskapsutvikling skal være en kilde til økt boligsosial handlekraft  
 Boligpolitikk og boligsosiale målformuleringer og strategier skal inn i 

kommuneplanens samfunnsdel 
 Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset Nordreisa kommunes 

forhold 
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 Øke det boligsosiale fokuset innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet og i 
mediebildet 

2.3 Organisering 
Planarbeidet er forankret i administrativ ledelse, og kommuneplanens samfunnsdel 

er vedtatt i Nordreisa kommunestyre. Etter første møtet i styringsgruppa ble det satt 

sammen en arbeidsgruppe som blant annet har tatt for seg den boligpolitiske 

handlingsplanen og utarbeidet en ny boligpolitisk strategi.  

2.4 Tiltak 
 Revidere den boligsosiale handlingsplanen fra 2002 
 Koordinere og synliggjøre boligsosiale ambisjoner og sette boligsosiale 

utfordringer på dagsorden administrativt og politisk 
 Kartlegging av boligsosiale utfordringer i Nordreisa kommune 
 Lokal tilpassing av virkemiddelordningene, forankret administrativt og politisk 

2.5 Forventet resultat          
 Forankring og økt forståelse rundt boligpolitikk og boligsosiale forhold 
 Revidering av boligsosial handlingsplan fra 2002 med fokus på en konkret og 

anvendbar plan, og integrering i øvrig planverk 
 Kompetanseheving innenfor det boligsosiale og boligpolitiske fagfeltet i 

kommunen 
 Bedre samhandling av kommunens boligarbeid 
 Bedre tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet 
 Bedre utnyttelse av statlige virkemidler tilpasset lokale forhold 
 Øke tilretteleggingen for private som kan være med på å inkludere personer med 

utfordringer på boligmarkedet, herav individuell rådgivning og oppfølging for at 
hver enkelt skal kunne bo trygt og godt 

 Sørge for at helse- og velferdstilbudene fokuserer på helhet, sammenheng, 
mestring og muligheter 

 Etablere omsorgsboliger og nødbolig sentralt og i nærhet til helsetjenester 
 Etablere boliger for flyktninger og personer med rus-/psykiatriutfordringer i 

samarbeid med Stiftelsen NYBO 
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3. Prosess 
 

3.1 Boligpolitisk strategi 
Hovedarbeidet i prosjektperioden har gått ut på å revidere den gamle boligsosiale 

handlingsplanen. Den gjaldt for perioden 2002-2006, og var utdatert på flere 

områder i forhold til dagens situasjon.  Arbeidsgruppa bestod av seks personer, og 

flere av disse er ofte i direkte kontakt med innbyggere som kan være vanskeligstilte. 

Det ble gjennomført jevnlige møter i løpet av våren 2013 for å revidere 

handlingsplanen. Det var ønskelig å gjøre planen til et godt dokument som var 

leservennlig med klare tiltak og en utredning som beskriver dagens utfordringer på 

en kortfattet og grei måte. Etter hvert i prosessen ble vi mer klar over at vi skulle gå 

bort i fra navnet boligsosial handlingsplan, og kalte den i stedet en boligpolitisk 

strategi.  

Prosjektleder har en 20 % stilling, noe som har vist seg å være nokså utfordrende da 

det har vært mer tidkrevende enn forventet å få ferdigstilt strategien. Administrativ 

ledelse skal evaluere strategien før den skal inn til behandling i flere utvalg, og til sist 

vedtas i kommunestyret i mars 2014. Utvalgene er eldrerådet, rådet for 

funksjonshemmede, helse- og omsorgsutvalget, samt formannskapet. 

Et av tiltakene i strategien er at det opprettes et boligsosialt team som ledes av 

rådmann. Det er dette teamet som skal jobbe videre både boligsosialt og 

boligpolitisk, og har ansvaret for å følge opp de andre tiltakene i strategien. På denne 

måten vil strategien være «levende» og aktuell, og strategien skal rulleres på nytt i 

2016.  

3.2 Fokuskommune 
Nordreisa kommune er en av fem fokuskommuner der Husbanken Hammerfest har 

innvilget tilskudd til for å gjennomføre dette prosjektet. I regi av Husbanken har vi 

hatt tre samlinger sammen med Balsfjord, Vadsø, Kautokeino og Nordkapp. 

Husbanken har vært sentral i rollen som bidragsyter, både med veiledning og 

oppfølging, i tillegg til økonomisk støtte. Samlingene har vært meget lærerike, både 

det å møte og høre på andre kommuners erfaringer, samt foredrag av Husbanken og 

andre som har vært i lignende prosjekter og situasjoner.  

 

 

 

Side 750



 

 
Prosjektrapport boligsosial kompetanseheving og samhandling i Nordreisa kommune  

  
5 

4. Måloppnåelse 
 
Prosjektmålene er forankret administrativt. Disse målene har vært utgangspunktet 
og styrende for prosjektet.  
 
 Hovedmålet er at alle innbyggerne i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg 

og bo i egnet bolig, som er et viktig fundament for god livskvalitet og 
samfunnsutvikling.  

I Nordreisa er det ikke registrert noen bostedsløse. Det jobbes kontinuerlig med å 
prøve å tilrettelegge gode løsninger på bosituasjoner for de som har behov for 
bistand på dette området. Vi ser at etterspørselen etter boliger til vanskeligstilte vil 
øke noe i årene fremover, så dette målet er noe det hele tiden må jobbes med for å 
klare. 
 
 Kunnskapsutvikling skal være en kilde til økt boligsosial handlingskraft 
Ved å lage en boligpolitisk strategi, har vi tilegnet oss mer kunnskap og denne vil 
fungere som et verktøy for videre arbeid på det boligsosiale området. Det 
boligsosiale teamet vil være en pådriver for at tiltakene gjennomføres, og vi vil da 
øke handlingskrafta tilsvarende. I vår ble det gjennomført en boligsosial fagdag i 
Nordreisa, der vi fikk tilbakemeldinger på at dette var en ahaopplevelse for flere av 
deltakerne. Det skapte engasjement, og er noe vi kan bygge videre på for å oppnå 
enda mer handlingskraft.  
  
 Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset lokale forhold 
I desember 2012 vedtok Nordreisa kommunestyre nye retningslinjer for tildeling av 
startlån i kommunen. Vi ser at bruken av startlån har blitt mer målrettet mot 
vanskeligstilte, det er enklere å skille ut de som ikke har krav på startlån. Ifølge 
statistikken i den boligpolitiske strategien, vil Nordreisa få en kraftig økning av eldre 
de neste årene. I tilfeller der vi antar at en utbedring av bolig til eldre gjør at de vil 
kunne bo hjemme lengre, har vi innvilget tilskudd. Dette gjør at tilskuddsmottaker 
kanskje ikke vil ha behov for en omsorgsbolig, eller at de kan utsette å flytte inn i 
omsorgsbolig til et senere tidspunkt.  
 
 Øke det boligsosiale fokuset innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet og 

i mediebildet 
Det er en merkbar økning på det boligpolitiske og boligsosiale fokuset innad i 
organisasjonen. Både politikere og personer som jobber med det boligsosiale viser 
en større interesse og har mer kunnskap om situasjonen i kommunen på dette 
området. Dette forplanter seg også videre til publikum via media, spesielt 
hjemmeside og via Facebook.  
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5. Økonomi 
 

Nordreisa kommune fikk tilsagn på boligsosialt kompetansetilskudd på inntil 

kr 250 000,- til boligsosial kompetanseheving og samhandling for perioden 

01.06.12- 31.12.13. 

Regnskapet viser at prosjektets forbruk har vært kr 174 954,09. Prosjektregnskapet 

vil bli forelagt KomRev NORD for godkjenning, og vil bli ettersendt sammen med 

søknad om utbetaling og revisors uttalelse innen 01.04.14. 

Tilskuddet er brukt til direkte prosjektkostnader, i hovedsak i form av lønnskostnader 

og utgiftsdekning av reiser og opphold. Det er opprettet et eget prosjektnummer for 

posteringer i kommunens regnskap. 

 

 

 

 

6. Sluttkommentar 
 

Utfordringene videre vil være å sette og å holde i gang tiltak som er tatt med i den 

boligpolitiske strategien som skal opp til behandling i flere utvalg i løpet av vinteren, 

og deretter vedtas i kommunestyret i mars 2014. Strategien er det vi har jobbet mest 

med i dette prosjektet, og vil være styringsverktøyet for bruk til det boligpolitiske 

arbeidet fremover.  

Avslutningsvis ønsker Nordreisa kommune å takke Husbanken for støtten og 

oppfølginga til å gjennomføre prosjektet. Det har vært en lærerik prosess å være 

med, og vi anser det som et godt skritt på veien mot å nå alle målsetningene, og 

møte nye utfordringer, i årene som kommer. 
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Saksopplysninger
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kulturutvalget i løpet av høsten 2014.
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Næringspolitisk strategi
NORDREISA KOMMUNE 2014-2024

Hovedmål:

Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette 

legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvalting av arealer, gir 

forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling.
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FORORD:
Tradisjonell næringsutvikling har bestått i å 

stimulere til etablering av nye arbeidsplasser 

for å redusere arbeidsledighet og gi plass til 

flere grupper i arbeidslivet (flere kvinner, 

eldre, handikappa, innvandrere osv). I en 

situasjon hvor det er knapphet på arbeidskraft 

på nasjonalt nivå må fokuset dreies mot 

hvordan skal næringslivet, og det offentlige, 

tiltrekke seg arbeidskraft med rett 

kompetanse i årene som kommer. 

Samtidig er det viktig med nyskaping slik at 

det blir et mangfold av arbeidsmuligheter for 

de som ønsker å bosette seg i kommunen. For 

fortsatt å være konkurransedyktig må 

kommunen være attraktivt som bosted for en 

rekke typer ny arbeidskraft. Behovet for og 

arbeidet med tiltrekning av arbeidskraft er 

langsiktig, og krever gode løsninger på mange 

samfunnsområder.

Å øke verdiskapningen i privat sektor er et 

naturlig mål. I et land måles verdiskapningen i 

BNP, Bruttonasjonalprodukt per innbygger. 

Her er det derimot inkludert all verdiskapning 

i offentlig sektor. Strategisk næringsplan tar 

også høyde for seg å øke verdiskapning i 

privatsektor. Derfor må også den private 

sektors verdiskapning måles. Verdiskapning i 

privat sektor måles på den økonomiske 

merverdi som skapes gjennom produksjons–

og tjenesteaktivitet. Det vil si driftsresultat og 

lønn.

Det er mange faktorer som kan påvirke 

verdiskapningen. Tilgang på arbeidskraft, 

kapital og naturressurser er de sentrale 

innsatsfaktorene. Men over tid er det først og 

fremst vår evne til å utnytte disse ressursene 

på en effektiv måte (produktivitet) som 

bestemmer vår verdiskapning. Produktiviteten 

må hele tiden utvikles og økes hvis vår 

verdiskapning skal holde følge med verden 

omkring. Derfor er innovasjon en viktig faktor.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
I Nordreisa er det om lag 150 bedrifter. Den 

overveiende største delen består av små 

bedrifter med 1-4 ansatte. Handel, service, 

bygg og transport er næringer med flest 

sysselsatte. 

Arbeidsplasser, enten de er offentlige eller 

private, er svært viktig for å tiltrekke og 

beholde befolkningen i vår kommune. Selv om 

arbeidsledigheten i Nordreisa har ligget under 

3 %, er det behov for flere arbeidsplasser. I 

følge NHO’s kommunebarometer har 

kommunen tapt 2 % av arbeidsplassene i løpet 

av 2013. Nordreisa kommune har for få 

arbeidsplasser. Dette signaliseres gjennom at 

den generelle arbeidsstyrken er større enn 

antall arbeidsplasser. 

Nordreisa har 2090 arbeidsplasser per 4. 

kvartal 2012. Dette er 29 mindre enn året før. 

Antall sysselsatte er 2380 mennesker. Som er 

en økning fra 2012. Det er registrert 75 helt 

arbeidsledige dette utgjør ca 3 % av 

arbeidsstyrken. (Tall er hentet  fra 

www.ssb.no )

Av disse tallene kan vi beregne at ca 290 

personer, 12 % av arbeidsstyrken, pendler til 

andre steder i landet. Det er i hovedsak menn 

som arbeider andre steder. Stor andel 

offentlig virksomhet er med på å stabilisere 

arbeidsmarkedet. Det private næringsliv er 

forholdsvis liten i forhold til det offentlige jfr. 

Nærings NM 2013.

Nordreisa kommune er avhengig av å skape 

gode forhold som bokommune. Dette 

gjennom oppvekstsvilkår, helhetlig 

tjenestetilbud og samferdsel. For å kunne 

stimulere til økning i det private næringsliv er 

det hensiktsmessig å legge til rette for gode 

rammevilkår. De selskaper som sysselsetter 

flest mennesker i Nordreisa, offentlige 

arbeidsplasser unntatt, er; Ymber AS, 

Betongservice AS, Bussring AS, Bios AS, 

Nordtro AS, Avfallsservice AS, Halten AS og 

Posten Norge AS.

1.2 Føringer	fra	

kommuneplanens	samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er det fem 

hovedinnsatsområder:

Den	store	attraktivitetskonkurransen:

Konkurransedyktige arbeidsplasser, 

muligheter for bolig, et livskraftig sted og 

godt bomiljø, utdanning/oppvekst og 

markedsføring/omdømme.

Inkluderende	lokalsamfunn	– det	åpne	

sted:

Innbyggernes mulighet til påvirkning og 

medbestemmelse, åpen stedsidentitet og 

å ta i bruk innflytternes kompetanse.

Folkehelse	– påvirkning	foran	

behandling:

Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført 

utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet 

og tilgjengelig-het, tilpasning av 

kommunalt tjenestenivå, ytre 

miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv 

individuell helseatferd.

Økonomisk	handlefrihet:

Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram 

økonomistyring og ledelse, effektiv 

tjenesteproduksjon og organisering, økt 

arbeidsnærvær.

Natur,	miljø	og	klima:

Et klima i endring vil gi kommunen 

utfordringer som vi ennå ikke ser alle 

konsekvensene av. Overordnet risiko- og 

sårbarhetsanalyser vil derfor være viktig i 

alt arbeid og planlegging.
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6.2 Bærekraftig samfunnsutvikling

6.2.1 Sysselsettings- og næringspolitikk

Hovedmål

Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget 

av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette 

legger kommunen opp til å være en ja-

kommune som i sin forvalting av arealer, gir 

forutsigbarhet og gode rammevilkår for 

utvikling

Handel	og	service

Nordreisa kommune skal utvikle Storslett 

sentrum til en levende landsbykjerne med 

fokus på handel og aktiviteter som bygger 

opp om reiseliv og bolyst i henhold til 

stedsutviklingsplanen.

Nordreisa kommune skal styrke nettverk 

og samarbeid slik at det blir sterkere 

synergier for næring, offentlig og frivillig 

sektor når det skjer noe; festivaler, 

turneringer, etc.

Industri, anlegg og transport

Nordreisa kommune skal styrke 

eksisterende bedrifter med gode 

rammebetingelser,  arealavklaringer, slik 

at ønsket ekspandering kan skje.

Nordreisa kommune skal styrke 

samferdsel og infrastruktur for næringen 

med bedre infrastruktur i 

skjæringspunktet hav, vei og fly.

Nordreisa kommune skal stimulere til økt 

regionalt samarbeid og nettverksbygging 

slik at lokale bedrifter kan ta del i 

nordområdesatsingen.

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

verdiskaping av mineralressurser som ikke 

står i motsetning til naturmangfold og 

Nordreisa sin status som 

nasjonalparkkommune.

Petroleum- og	maritim	sektor

Nordreisa kommune skal samarbeide med 

den øvrige regionen for å avklare og satse 

på vår posisjon i forhold 

petroleumsutviklingen i Nord.

Nordreisa kommune skal styrke regionens 

synlighet i nordområdene som en 

lokalisering i olje gass bransjen.

Nordreisa kommune skal sikre 

tilstrekkelige tilgjengelige arealer og 

infrastruktur for bransjens nåværende og 

framtidige behov.

Nasjonalparksatsingen

Nordreisa kommune skal styrke 

vertskapsfokuset for offentlig, privat og 

frivillig virksomhet med mål om å bli best i 

Norge.

Nordreisa kommune skal styrke 

lønnsomhet og verdiskapning gjennom 

kompetanseheving og involvering.

Nordreisa kommune skal gjennom 

skoleverket styrke barn og unges 

tilknytting gjennom aktiviteter og 

opplevelser i natur og kulturarv.

I Nordreisa kommune skal stedsutvikling i 

hele kommunen skal ha en kvalitet og en 

design som skal være gjenkjennbar både i 

forhold til reguleringer og friluftsliv.

Nyetablering	og	innovasjon
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Nordreisa kommune skal øke 

kompetansen til entreprenørskap i skolen.

Nordreisa kommune skal, som 

regionssenter, bidra til at trippel-helix 

samarbeidet (offentlig, næring og 

forskning)skal være unikt og gi 

lønnsomhet til regionen gjennom sterkere 

samarbeid med Nord-Troms studiesenter 

og Halti næringshage.

Jordbruk

Nordreisa kommune skal aktivt bidra til 

rekrutteringen i næringen, herunder legge 

til rette for eierskifter og 

generasjonsskifte.

Nordreisa kommune skal bidra til å utvikle 

eksisterende produksjonsmiljø, og til å 

koble næring, rådgivning og forskning i et 

suksessfullt nettverk.

Nordreisa kommune skal bidra til at 

jordvernet har en fremtredende posisjon i 

samfunnsutviklingen gjennom en restriktiv 

holdning til omdisponering av dyrkbar 

mark. Drivverdige jordarealer i Nordreisa 

skal fortrinnsvis forbeholdes 

jordbruksproduksjon og ikke 

omdisponeres til formål som forringer 

eller ødelegger denne ressursen.

Nordreisa kommune skal jobbe for å få 

ned andelen leiejord og dermed styrke 

bruk som er i produksjon.

Nordreisa kommune skal jobbe aktivt for å 

sikre beitenæringen.

Nordreisa kommune skal ha noe fokus på 

økologisk produksjon i landbruket og bidra 

til vekst i økologisk produksjon, der 

økologisk dyrkede arealer, forbruk og en 

omsetning av økologisk og lokal mat har 

en andel på 15 % innen 2023.

Nordreisa kommune skal satse på utvikling 

av tilleggsnæringer basert på landbrukets 

premisser.

Nordreisa kommune skal bidra til å skape 

et matmangfold i næringen basert på 

naturgitte forutsetninger, og støtte opp 

under lokal mat festival.

Nordreisa kommune skal satse på «Inn på 

tunet»-tjenester.

Skogbruk

Nordreisa kommune skal ha en langsiktig 

og restriktiv arealpolitikk som sikrer de 

mest verdifulle skogarealene mot 

omdisponering og oppdeling.

Nordreisa kommune skal jobbe for å 

forbedre skogsvegnettet, og dermed legge 

til rette for økt uttak av skogsvirke.

Nordreisa kommune skal videreføre 

satsinga på bioenergi og være en aktiv 

kunde gjennom å bruke posisjonen vi har 

som stor eier av bygningsmasse.

Fiskeri	og	havbruk

Nordreisa kommune skal gjennom sitt 

fokus på mat, også inkludere fisk som 

viktig råvare. Dette skal heve 

lønnsomheten i fiskemottaket, og gi 

kunder enkel tilgang på fersk og foredlet 

fisk.

Reindrift

Nordreisa kommune skal styrke sitt ansvar 

som vertskommune, både historisk, 

kulturelt, næringsmessig og som 
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tjenesteyter ovenfor reindriftsfamiliene 

som bor i kommunen store deler av året.

1.3 Føringer	fra	

kommuneplanens	arealdel:

«..
5.2 Overordnet strategi

Nordreisa kommune skal legge til rette for 
å hindre fraflytting og heller forsterke
bosettingsstrukturen som er i dag 
gjennom aktivt å styrke tjenestetilbud og 
andre tilbud som gir bedre muligheter for 
bosetting i Reisadalen, Rotsund, Bakkeby, 
Hamneidet, Straumfjord, Storvik og 
Oksfjord. Arealplanen skal i størst mulig 
grad søke å avklare og forenkle mulighet 
for boligbygging og arealer for næring og 
næringsmuligheter i disse områdene.

Nordreisa kommune skal legge til rette for
styrking av sentrumsområdene Storslett –
.Sørkjosen som servicesenter i Nord-
Troms. Kommunen vil forsterke det 
offentlige tjenestetilbudet gjennom 
effektivisering og kvalitetsheving innen 
skole- og oppvekstsektoren, 
kultursektoren og helse- og
omsorgssektoren.

5.2.1 Gode offentlige tjenester
Nordreisa kommune forventer vekst i
framtiden og må tilrettelegge for at vi har
tilstrekkelige arealer til skole, barnehage 
og omsorg. Kommunen vil også få 
utfordringer i forhold til en aldrende 
befolkning.

5.2.2 Fortetting
Fortetting av boliger omkring eksisterende
infrastruktur som legger til rette for en 
økende trend med bosetting i 
sentrumsnære områder. Økt bygging av 
gjennomgangsboliger og gode bomiljøer 
med tilhørende anlegg for friluftsliv, lek, 
aktivitet og trygge skoleveier.

5.2.3 Reindriftsnæringen
Nordreisa kommune er betegnet som «tre
stammers møte», der den samiske del av
befolkningen har en viktig plass. Det er 
kun få år siden Nordreisa kommune søkte, 
og ble tatt opp i samisk 
virkemiddelområde. Nordreisa er den 
kommunen i Troms med størst antall rein 
på beite eller på vandring til sommerbeite. 
Kommunen har i perioden fra april/mai til 
september/oktober høyere innbyggertall 
på grunn av reindriftsnæringen. Næringen 
er viktig for Nordreisa. Nordreisa har 
ansvar som vertskommune både historisk, 
kulturelt, næringsmessig og som 
tjenesteyter overfor reindriftsfamiliene
som bor i kommunen store deler av året.

5.2.4 Landbruk og jordvern
Jordvern er en viktig del av 
arealforvaltningen. Målet med planen er å 
ivareta arealer for fremtidig 
matproduksjon, og ikke bygge ned viktige 
landbruksarealer. Fra kommuneplanens 
samfunnsdel har mål om å forbeholde 
drivverdige arealer for
jordbruksproduksjon, mål om å sikre de 
mest verdifulle skogbruksarealene og mål 
om å legge til rette for tilleggsnæringer på
landbrukets premisser vært viktige i våre
vurderinger av nye arealer og er derfor 
fulgtopp i kommuneplanens arealdel. Det 
er et økende press på landbruksarealer, 
spesielt i sentrum, men også i distriktene. 
Nordreisa kommune er den største 
kommunen i Troms og har store arealer og 
lange avstander. Spesielt i Reisadalen, 
Rotsundelv og Oksfjord, ser vi at det er 
vanskeligere å opprettholde drift bare 
basert på produksjon av mat.

5.2.5 Samfunnssikkerhet og ROS
Det overordnede formålet med alt arbeid
knyttet til samfunnssikkerhet og 
beredskap er at tap av liv, helse, miljø, 
viktig infrastruktur og materielle verdier 
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skal unngås og/eller bli så små som mulig. 
Kartlegging av risiko og sårbarhet er derfor 
viktig for at Nordreisa skal ha en risiko- og 
sikkerhets-politikk som gir oversikt over 
risiko og farer og tiltak som forebygger 
uønskede hendelser. Dette skal
kommunen oppnå gjennom risiko- og
sikkerhetsvurderinger på alle plannivå for 
å opprettholde tilfredsstillende sikkerhet 
og beredskap.

5.2.6 Naturmangfold
Arealplanlegging er et viktig verktøy når vi 
skal forvalte naturen rundt oss. Nordreisa
kommune har som mål at vi gjennom vår
planlegging skal ta hensyn til 
naturmangfoldet i kommunen ved å 
balansere behovene for bruk og vern av 
arealer, naturressurser og biologisk 
mangfold på land, i sjø og vassdrag.

5.2.7 Et hyggelig landsbysentrum
Storslett og Sørkjosen er Nordreisas 
handelsog tjenestesentrum. Her fins det 
mange regionale tjenester og 
handelsstanden har regionalt marked. 
Storslett er nasjonalparklandsby og 
baserer sin kommunikasjon på verdiene 
bærekraft, natur og kulturarv. Fokuset på 
naturarven har resultert i flere gode 
stedsutviklingstiltak som kommunen 
ønsker å videreføre. Gjennom
kommuneplanens samfunnsdel er det 
vedtatt at Storslett nasjonalparklandsby 
skal være et hyggelig landsbysentrum som 
folk skal ønske å besøke. Reiseliv i 
forbindelse med nasjonalparken og 
verneområdene våre er et sentralt 
område, herunder også Reisaelva som
lakseførende elv og viktig identitetsbærer i
kommunen vår. Handelsstanden er 
spesielt avhengig av gode løsninger for 
parkering, vareomlasting og gangveier.

..»

1.4. Planprosess

Nordreisa kommunestyre vedtok 
25.10.2012 i sak 49/12, at det skulle lages 
en Strategisk næringsplan for Nordreisa 
kommune.

Nærings og kulturutvalget 
vedtok25.11.2012 i sak X/X igangsetting av 
planprosessen.

Planarbeidet har blitt organisert med en 
intern plangruppe og en prosjektleder. 
Arbeidet med planen ble beskrevet i eget 
planprogram, vedtatt i Nærings og 
kulturutvalget 09.02.2013.

Arbeidsgruppa har bestått av fagfolk fra 
utviklingsavdelingen:
Prosjektleder: Beate Brostrøm, 
Landbrukskontoret: Kyrre Pedersen
Skogbruk: Åsmund Austerheim
Utviklingsleder: Dag Funderud
Helårsvert:Pål Haugsnes

Det er arrangert tre arbeidsmøter med 
næringslivet: 
9. februar 2013
25. mars 2014
27. mars 2014

I perioden februar 2013 til januar 2014, 
ble det gjennomført flere prosesser i 
forhold til utarbeidelsen av ny arealplan, 
der næringslivsinteresser ble drøftet.

Forslag til plan ble lagt ut til første høring 
13. februar, med en høringsfrist til 31. 
mars 2014. 

Det skal lages en handlingsplan for 
følgende temaer i løpet av høsten 2014, 
som skal være vedlegg til denne planen.
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2 SITUASJONSBESKRIVELSE	

OG	ORGANISERING

2.1 Generelle	utviklingstrekk

Nordreisa kommune har de siste årene 
hatt en økning i folketallet. Statistikken 
viser at befolkningen i aldersgruppen 67 år 
og opp vil utgjøre nærmere 60 % av 
befolkningsveksten. De neste årene vil 
tallet på personer som går over til å bli 
pensjonister være 300. 

Aldersgruppen 15-24 vil ha en liten 
nedgang, mens barn fra 0-14 år og voksne 
fra 25-39 år øker. Vi ser en ganske stor 
nedgang i aldersgruppen 40-49 år, og 
setter det i sammenheng med oppgangen 
i alderen 50-59 år. Ifølge statistikken vil vi 
oppleve en nokså stor pågang av tilflyttere 
med barn, og ser samtidig at levealderen 
øker, noe som gjør behovet for 
omsorgsboliger til en stadig større 
utfordring.

Nordreisa kommune står ovenfor flere 
utfordringer hva kommer til 
næringsutvikling kommende år. Det er 
viktig at man tar tak i utfordringene og 
forbereder seg.

Vi får en stadig eldre befolkning. Mange 
går av med pensjon. 50-tallsbarna vil i 
løpet av 10-15 år pensjonere seg og dette 
vil medføre store generasjonsskifte i 
offentlig administrasjon, helsesektor, 
skole, barnehage, handelsnæringen, bygg, 
anlegg, landbruk, fiske etc. 

Nordområdesatsingen begynner å ta tak. 
Mulighetene for oss og lokalt næringsliv er 
historisk store, men vi har per i dag 
utfordringer i forhold til å kunne levere de 
tjenester som ønskes av oss. Her er både 
kompetanse og arbeidskraft kjernen. Vi 
konkurrerer i verdensmarkedet om 
kompetanse og gode hoder.

2.2 Organisering	av	

næringsarbeidet	i	kommunen

Næringsarbeidet i Nordreisa kommune 
innbefatter følgende oppgaver:

- Tildeling av tilskudd til 
næringsrettede tiltak

- Bistå nyetablerere med rådgivning.
- Forvalte statlige tilskuddsordninger

for næringsutvikling
- Legge til rette for næringsarealer
- Legge til rette for god infrastruktur

for næringslivet
- Drive aktiv kommunikasjonsarbeid 

ovenfor næringsliv, internt og 
eksternt.

- Prosjektdesign og 
prosjektoppfølging

Næringsarbeidet har et eget politisk 
organ:

Nærings- og kulturutvalget som er definert 
som et hovedutvalg og avholder møter 4 
ganger årlig.

Det er leder av Utviklingsavdelingen som 
innehar hovedansvaret for næring i 
kommunens administrasjon.

Møtesekretær i Nærings- og 
kulturutvalget er Næringsutvikler som er 
ansatt i 100 % stilling. Næringsutvikler er 
faglig ansvarlig på områdene 
næringsutvikling/ bedriftsutvikling og 
være konsulterende i forhold til kunder og 
kollegier

Næringsutviklers arbeid er i hovedsak 
saksbehandling i forhold til 
ansvarsområdene næring, infrastruktur og 
samferdsel. Herunder rapportering til KRD, 
søknader, bredbåndsutbygging, med mer. 

Landbrukskontoret, 2,5 stilling, ivaretar 
fagområdene landbruk og skogbruk 
ivaretas av interkommunal skogbrukssjef.
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Det politiske organet har også noen 
kulturoppgaver, herunder idrettsplan og 
tippemiddelsøknader.

Organisasjonskart:

Politisk organ:
Nærings- og kulturutvalget

Administrativ ledelse: Utviklingsleder

Fagansvarlig Næring; Næringsutvikler
Prosjekter

Fagansvar Kultur; Kulturkonsulent

Fagansvar Landbruk; Landbrukssjef

Fagansvar Skogbruk; 
Interkommunal Skogbrukssjef

Bilde 1 Skikjøring på Uløya. Foto: Hege Bergfald 
Jacobsen
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2.2.1 Samarbeidsaktører

Nordreisa kommune har samarbeidsavtale 
med Innovasjon Norge. Avtalen ble 
inngått etter en nøye vurdering av 
næringsarbeidet både administrativt og 
politisk i de enkelte kommuner. Det er kun 
kommuner med næringsarbeider som får 
avtale med Innovasjon Norge. Innovasjon 
Norge tilbyr også kontordager til 
samarbeidskommunene der de kommer til 
regionen. Med en slik samarbeidsavtale 
får bedrifter et mer entydig 
virkemiddelapparat lokalt og sentralt.

Nordreisa kommune ble også innlemmet i 
samisk virkemiddelområde for næring, 
STN-området, i 2012. Dette har stor 
betydning for næringslivets muligheter for 
utvikling. 

Fylkesmannen i Troms skal legge til rette 
for næringsutvikling og innovasjon, i 
samarbeid med andre regionale og lokale 
aktører. Regionale og lokale fortrinn og 
muligheter skal tas vare på og utvikles slik 
at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for 
framtiden. Fylkesmannen skal også bidra 
til å skape et godt samspill mellom 
landbruket og andre sektorer.

Troms Fylkeskommune forvalter midler til 
utviklingsprosjekter, rekruttering, 
kompetanseheving og likestilling i 
landbruket fra Landbruks- og 
Matdepartementet, kalt landbruksmidler. 
Troms fylkeskommune tildeler også midler 
til bredbånd over RDA-rammen. 
Næringsetaten er operatør for flere 
tilskuddsordninger, herunder også 
kommunalt næringsfond.

Nordreisa kommune har inngått 
samarbeidsavtale med Halti Næringshage
AS. Avtalen gir noen rammer for 
samarbeid på bedriftsutvikling. Nordreisa 
kommune får gjennom avtalen et større 

faglig nettverk og ressurser til å styrke 
nyetableringer og prosjekter som har 
regional karakter.

Nord-Troms regionråd har som delmål å 
øke verdiskapningen i næringslivet med 25 
% de neste 10 år. Mål: regionens spredte, 
veletablerte og varierte næringsliv skal 
kjennetegnes av samarbeid, innovasjon og 
nytenking, høy kompetanse, større 
markeder og god lønnsomhet.

Nord-Troms næringsgruppe er del av 
Nord-Troms regionråd og er regionrådets 
næringspolitiskeråd. NTNG fremmer 
regionale saker.

Tornedalsrådet er et politisk 
samarbeidsorgan, og er det eneste 
internasjonale samarbeidet som 
kommunen er medlem av. Tornedalsrådet 
har flere undergrupper som finansieres av 
Nordisk råd, herunder Tornedalsgruppens 
nordlige næringsgruppe. Selve 
Tornedalsrådet er politisk arbeid, og 
belastes ikke midler for tilrettelegging for 
næring. Fokuset i TNN-gruppen er blant 
annet bedre infrastruktur, flere 
grenseoverskridende næringssamarbeid 
og reiseliv. 

Ungt Entreprenørskap (UE Troms) er et 
møtepunkt mellom offentlige og  private 
virksomheter og mellom 
utdanningssystemet og arbeids- og 
næringsliv. De unge blir gitt en realistisk 
læringsarena hvor de kan prøve ut teori i 
praksis, og dermed høste verdifull 
erfaring. 

Nord-Troms Studiesenter skal være 
megler og motor. Et særpreg ved 
modellen er nettopp Nord-Troms 
Studiesenters viktige rolle som ”motor” i 
utviklingen av kompetanse i regionen. Det 
innebærer blant annet å inneha 
bestillerkompetanse, slik at regionens 
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behov kan legges til grunn for de 
bestillinger som gjøres til universiteter og 
høgskoler.

Nordreisa kommune er avhengig av et godt og 

nært samarbeid med næringslivs-

organisasjonene, bondeorganisasjonene

lokalt og rådgivningstjenestene. Disse er 

viktige samarbeidspartner for Nordreisa 

kommune i arbeidet med å oppnå ønsket 

utvikling

Nord-Norsk Reiseliv formål er å etablere 
og videreutvikle Nord-Norge som et helårs 
reisemål gjennom utvikling, markedsføring 
og tilrettelegging for salg av nordnorske 
reiselivsprodukter til beste for 
sysselsetting, bosetting og allmenne 
interesser for øvrig i Nord-Norge.

NNR skal skape reelle og målbare 
resultater ved å øke kjennskapen til 
landsdelen nasjonalt og internasjonalt. 
Selskapet vil stimulere til økt 
verdiskapning og lønnsomhet gjennom 
tett dialog med samarbeidspartnere og 
oppdragsgivere. Nordreisa kommune er 
medlem i Nord-Norsk reiseliv.

Visit Tromsø er vår nærmeste 
destinasjonsselskap. Det er våre bedrifter 
som først og fremst kan knytte seg opp 
mot salgskanalene. Det er foreløpig ikke 
anledning for bedrifter i Nordreisa å 
knytte seg opp mot Visit Lyngenfjorden, 
da kommunen ikke har bidratt med 
finansiering til drift av selskapet. Det er 
likevel klare samarbeidsområder mellom 
destinasjonene og kommunen.

Norges Nasjonalparklandsbyer er en 
sammenslutning av kommuner med store 
naturverdier i Norge. Disse kommunene 
ble ført sammen i et nettverk av 
Verdiskapningsprogrammet for natur som 

Nordreisa kommune var deltaker i i 
perioden 2009-2013.

Landsbyrådet er en lokal sammensatt 
ressursgruppe som har som mål å få 
tilrettelagt lokale tiltak i naturen, 
forskjønning, stedsutvikling og andre tiltak 
som kan fremme Nasjonalparklandsbyen 
Storslett, og nasjonalparken Reisa 
nasjonalpark.
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2.3 Sysselsetting

Nordreisa kommune står ovenfor flere 
utfordringer hva kommer til 
næringsutvikling og rekruttering i 
kommende år. Det er viktig at man tar tak 
i utfordringene og forbereder seg. Vi får 
en stadig eldre befolkning. Mange går av 
med pensjon. 50-tallsbarna vil i løpet av 
10-15 år pensjonere seg og dette vil 
medføre store generasjonsskifte i offentlig 
administrasjon, helsesektor, skole, 
barnehage, handelsnæringen, bygg, 
anlegg, landbruk, fiske etc. Rekruttering av 
ledere er spesielt utfordrende i offentlig 
sektor, mens fagarbeidere er etterspurt i 
privat sektor.

Nordområdesatsingen begynner å ta tak. 
Mulighetene for oss og lokalt næringsliv er 
historisk store, men vi har per i dag 
utfordringer i forhold til å kunne levere de 
tjenester som ønskes av oss. Her er både 
kompetanse og arbeidskraft kjernen. Vi 
konkurrerer i verdensmarkedet om 
kompetanse og gode hoder. I NHOs 
Næringsanalyser er kommunens 
arbeidsplasser redusert med 2 % i 2013 
sammenliknet med 2012.

I Nordreisa er det om lag 150 bedrifter. 
Den største delen består av små bedrifter 
med 1-4 ansatte. Handel, service, bygg og 
transport er næringer med flest 
sysselsatte. 

Arbeidsplasser, enten de er offentlige eller 
private, er svært viktig for å tiltrekke og 
beholde befolkningen i vår kommune. Selv 
om arbeidsledigheten i Nordreisa har 
ligget under 3 %, er det behov for flere 
arbeidsplasser. Dette signaliseres gjennom 
at den generelle arbeidstyrken er større 
enn antall arbeidsplasser. Nordreisa har 
2119 arbeidsplasser per 4. kvartal 2011. 
Antall sysselsatte er 2367 mennesker. Det 

er registrert 74 helt arbeidsledige dette 
utgjør ca 3 % av arbeidsstyrken. 

Nordreisa kommune er avhengig av å 
skape gode forhold som bo kommune. 
Dette gjennom oppvekstsvilkår, helhetlig 
tjenestetilbud og samferdsel. For å kunne 
stimulere til økning i det private næringsliv 
er det hensiktsmessig å legge til rette for 
gode rammevilkår.

Hovedtrekk:

Uten fortsatt befolkningsvekst vil 
kommunale tjenesteyting bli svekket. 
Dette har ringvirkninger for næringsliv, og 
derfor bør befolkningsvekst være en 
prioritet.

Økt antall arbeidsplasser, og muligheter 
for utvikling av nye arbeidsplasser, er et 
ansvar som både offentlig og privat sektor 
må ta.

Tilgjengelig arbeidskraft er en av de 
kritiske suksessfaktorene for næringslivets 
og det offentliges muligheter for å 
realisere verdiskapningspotensial.

Øke tilbakeflytting handler om å satse på 
barn og unge gjennom å skape stolthet, 
trygghet og medvirkning i eget sted, og å 
lære å se mulighetene og kunne skape 
egen arbeidsplass.

Side 767



14

2.4 Ressurs og kapital behov

Denne delen av Strategisk næringsplan 

omtaler det som vi kan best utnytte av 

ressurser i kommunen og det generelle 

kapitalbehovet. Hovedutfordringen for 

planperioden er å øke verdiskapningen og 

den generelle lønnsomheten til 

eksisterende næringsaktører. Nordreisa 

kommune i  sammenligning med landet 

for øvrig robuste bedrifter, men lav 

lønnsomhet. Nordreisa kommune sin rolle 

i dette bilde er som rådgiver, 

premissleverandør og arenaskaper. 

Arbeidet med å øke kapitaltilgang må også 

initieres og arbeides med aktivt fra 

privatsektor. Det er den med 

investeringsprosjektet som innehar 

informasjon om behovet, og ikke den som 

innehar ledig kapital.

Når det gjelder tilrettelegging for næring 

er det viktig å gi næringslivet gode 

rammebetingelser for utvikling gjennom 

forutsigbarhet, infrastruktur og 

kapitaltilgang. Ny arealplan gir 

forutsigbarhet og gode rammevilkår for 

utvikling.

Nordreisa kommune har egen 

samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. 

Avtalen ble inngått etter en nøye 

vurdering av næringsarbeidet både 

administrativt og politisk i de enkelte 

kommuner. Det er kun kommuner med 

næringsarbeider som får avtale med 

Innovasjon Norge.

Søknadstilgangen fra Nordreisa kommune 

har gått ned siste 3 år. Å få økt andel av 

tilsagn til kommunen er mulig, gjennom 

økt arbeid med synliggjøring av 

virkemidlene, større utviklingsprosesser 

lokalt og samhandling mellom bedrift og 

kommune.

Nordreisa kommune ble også innlemmet i 

samisk virkemiddelområde for næring, 

STN-området, i 2012. Dette har stor 

betydning for næringslivets muligheter for 

utvikling. Det er arrangert to 

informasjonsmøter med Sametinget i 

2012. Samarbeidet med Sametinget må 

forbedres. 

Kapitaltilgangen for øvrig fra investorer og 

finansmarkeder er ofte vanskelig, fordi 

noen må koble aktører med ledig kapital 

sammen med små og mellomstore 

bedrifter (SMB) med stort behov for 

kapital. Dette er et grunnleggende 

problem knyttet til asymmetrisk 

informasjon - bedriften vet mer om 

investeringsprosjektet enn de potensielle 

eksterne investorene.

Viktige grunnpilarer for vekst i 

næringslivet er:

-Ressurser

-Arbeidskraft

-Kapital

Hovedtrekk:

Nordreisa kommune har en svak 

befolkningsvekst og vekst i offentlig 

sektor. Dette gjør at man i stor grad også 

må bidra til vekst i privatsektor. Sikre 

brobygging mellom ledig kapital og 

utvikling/ investeringer er en oppgave som 

også offentlig sektor må bidra i. 
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2.5 Verdiskapning

Her må vi sette inn litt tekst om 

verdiskapningen i vår kommune. 

Kommunen preges av stor konkurranse fra 

industriprosjekter når det kommer til 

arbeidskraft. Dette er særlig innen  

ledelse, helsesektor og fagutdannede 

innen bygg, anlegg, havbruk, landbruk og 

mekanisk. Privat og offentlig sektor 

konkurrerer i stor grad med store 

industribedrifter som lønner høyt og har 

gode betingelser. Det er noen grad av 

tilflytting fra andre europeiske land som 

hjelper å løfte verdiskapning i både 

offentlig og privat sektor. 

Detaljhandelen utsettes for hard 

konkurranse fra nærliggende byer og 

netthandelen. Dette gir utfordringer for 

bransjen å tilfredsstille kundenes behov. 

Nordreisa kommune har flere viktige 

bedrifter som er i utvikling og mange 

utfordres av generasjonsskifter i ledelsen. 

Å legge til rette for gode 

generasjonsskifter og opprettholdelse av 

eksisterende bedrifter i denne prosessen 

er viktig. Med et økende fokus på 

Nordområdene og infrastruktur for 

utvikling i Nord, har kommunen flere 

muligheter for nye næringer i industri/ 

lager og innen bygg og anlegg.

Landbruket har nedgang i antall bruk. Selv 

om jordvern er prinsipper som styrer 

arealbruken, er jordbruksarealer under 

stadig press. Arealforvaltningen er 

premissgiver for utviklingen av denne 

næringen. Det er i tillegg en utfordring for 

beitenæringen at kommunen har mer 

rovdyr enn nasjonale måltall. 

Næringsutøvere i bransjen sliter med 

effektivisering som følge av gamle 

driftsbygg og økende krav til lønnsomhet.

Nordreisa kommune har store muligheter 

innen uttak av ressurser. Kommunen har 

den største grusreserven i fylket. 

Skogressursen er stor, men underutnyttet. 

Tilveksten er langt større enn uttaket. 

Barskogen er i hovedsak ikke hogstmoden, 

men det kan tas ut betydelige mengder 

gjennom tynning. Mye av lauvskogen er 

hogstmoden og det kan tas ut et langt 

større kvantum enn i dag. Dette virket er 

godt egnet til ved og fyringsflis.

Nordreisa kommune ligger lavt på alle 

målinger i NHOs Nærings NN 2013, men 

aller lavest på næringslivets vekst. Det er 

grunn til å tro at varehandelen har behov 

for sterkere støtte og målrettede tiltak i 

årene som kommer, for å kunne motvirke 

handelslekkasje til de store byene og 

internett. Stedsutvikling og samhandling 

er nøkkelord her

Nordreisa har fått status som 

nasjonalparkkommune og Storslett som 

nasjonalparklandsby. Statusen gjør at vi 

har muligheten til å utvikle oss som et sted 

for naturnær turisme på en helt annen 

måte enn tidligere. Det overordnede 

systemet for ivaretakelse av reiselivets 

markedsføring og 

salg(destinasjonsselskapene) har over tid 

blitt en kasteball i systemet. Dette skaper 

ikke problemer for bedriftene, da disse 

kan melde seg inn i destinasjoner som de 

selv ønsker. En tydelig holdning fra 

kommunen er likevel nødvendig.

Det er i kommuneplan sammenheng 

identifisert at en videre utbygging av 

industriområdet omkring Sørkjosen havn 
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kan komme i konflikt med RAMSAR-

verneforskrifter for Reisavassdragutløpet 

og videreutvikling av Sørkjosen flyplass. 

Havneforholdene er ikke optimale, og 

utbedring av disse rammeforholdene er 

kommunalt ansvar.

Landbruket har alltid vært en viktig og stor 

næring for kommunen. Troms fylke skårer 

høyt og noen ganger høyest på landsbasis 

når det gjelder kjøttkvalitet på lam og 

melkekvalitet fra geit. I Nordreisa har vi  

flere produsenter som leverer svært høy 

kvalitet på sin produkter, dette er noe 

man skal være stolt over. 

Matvaresikkerhet og et åpent 

kulturlandskap er to viktige momenter i 

landbruket som skal fremmes i 

handlingsdelen av Strategisk Næringsplan.

Næringen spiller en meget viktig rolle for 

utviklingen av levende bygder, 

sysselsetting,  matvaresikkerhet og åpne 

kulturlandskap. 

Nedgangen i antall aktive gårdsbruk 

fortsetter, særlig innenfor beitenæringen. 

For å snu denne utviklingen, kreves det 

høy fokus på de utfordringene næringen 

står ovenfor og utnyttelse av de 

muligheter som gårdene gir. Man står i 

dag ovenfor et generasjonsskifte i 

landbruket, samtidig som behovet for 

betydelige investeringer i driftsbygninger 

og utstyr er sterkt økende. For å motvirke 

den negative utviklingen i, denne viktige 

næringen, må  fokuset på disse  

utfordringene økes.

Hovedtrekk:

For å ha et effektivt/ produktivt næringsliv 

må man stadig innovere for å holde tritt 

med verden omkring oss.

Basisen for innovasjon er kompetanse, 

mennesker som møtes og gjør noe 

sammen.

Innovasjon har tette bånd til 

forskningsinstitusjoner, universitets miljø 

mfl. Det er avgjørende at kommunen i 

samarbeid med næringslivet ivaretar disse 

arenaene lokalt.

Bilde 2 Flyfoto over Sørkjosen havn
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2.6 Kommunens	bruk	av	

virkemidler	i	næringspolitikken

Hvert år tildeles det midler til 
næringsrettede tiltak fra driftsmidler fra
Nordreisa kommunestyre. Disse midlene 
brukes til å finansiere egenkapital i 
næringsrettede prosjekter, og prosjekter 
som ikke kan få offentlig støtte fra andre 
steder.

Nordreisa kommune får tildelt midler til 
Kommunale utviklingsfond fra Troms 
Fylkeskommune, og disse midlene er i stor 
utstrekning ment som direkte 
bedriftstøtte, jfr. EØS-reglement for 
offentligstøtte. De senere år har deler av 
beløpet blitt forbeholdt regionale tiltak. 
Regionale tiltaksmidler er forbeholdt 
satsinger som flere enn en kommune 
samarbeider om.

Bedrifter fra Nordreisa kommune har 
anledning til å søke om støtte fra 
Sametinget og fra Innovasjon Norge. Med 
at Nordreisa kommune kom inn i STN-
området er behovet for et fiskerifond, 
mindre.

2.6.1 Kommunale driftsmidler til 
tilrettelegging for næring:  

Midlene går til faste tiltak som 
Nasjonalparkmagasinet, kurs, 
arrangement, annonsering, profilering 
mm. Administreres i hht. Prioriteringer 
gjort av Nærings- og kulturutvalget, 
administreres av næringsutvikler.

2.6.2 Kommunale driftsmidler til store 
arrangement:

Dette er midler til de frivillige 
organisasjoner eller individuelle 
idrettsutøvere på internasjonale arenaer, 
som fremmer kommunens mål for 
Nordreisasamfunnet, beskrevet i 

hovedsatsingene; attraktivitet, folkehelse 
og økonomi. Tiltak som fremmer barn og 
unges aktivitetstilbud skal prioriteres. 
Saksbehandles av næringsutvikler.

2.6.3 Kommunalt utviklingsfond:
Målet med det kommunale 
utviklingsfondet er å styrke kommunens 
mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid 
med utgangspunkt i lokalmiljøenes 
forutsetninger og muligheter.

Nordreisa kommune kan behandle 
søknader med tilskuddsbeløp inntil 300 
000 kr. Større prosjekter skal rettes til 
Sametinget eller Innovasjon Norge. Inntil 
100 000 kr i tilskudd saksbehandles av 
næringsutvikler. Saker over dette 
behandles i politisk utvalg.

2.6.4 Primærnæringsfondene:
Støtte til investeringer som ikke kan få 
finansiell støtte fra andre offentlige 
myndigheter. Påfyll for midlene må gjøres 
over kommunens driftsbudsjett. Søker kan 
være eier eller driver av 
landbrukseiendom, skogbrukseiendom, 
fiskere samt organisasjoner kan søke. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen. Beløp over 
100 000 kr behandles politisk.

2.6.5 SMIL:
SMIL-ordningen omfatter tiltak som sikrer 
kulturlandskapsverdiene, tilgjengelighet til 
kulturlandskapet og tiltak som fremmer 
samarbeid eller reduserer forurensing fra 
jordbruket. Eier eller driver av 
landbrukseiendom, samt organisasjoner 
kan søke. Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.6.6 NMSK:
NMSK-ordningen omfatter tiltak som gir 
økt verdiskaping i skog eller tiltak som 
ivaretar miljøverdier i skogbruket. Eier av 
skogbrukseiendom kan søke.
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Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.6.7 Transportstøtte.
Nordreisa kommune medfinansierer 
transportstøtte til fiskemottak sammen 
med Troms Fylkeskommune, Norges 
Råfiskarlag og andre kommuner. Årlig
søknadsfrist, med kriterier. Saksbehandles 
av Næringsutvikler og videresendes til 
Fylkeskommunen for slutt behandling. 
Pengene bevilges fra Kommunalt 
utviklingsfond.

2.6.8 Driftstøtte til dagligvarebutikker i 
utkantstrøk

Nordreisa kommune medfinansierer 
driftstøtte til butikker i utkanter sammen 
med Troms Fylkeskommune. Årlig 
søknadsfrist, med kriterier. Saksbehandles 
av Næringsutvikler og videresendes til 
Fylkeskommunen for slutt behandling. 
Pengene bevilges fra Kommunalt 
utviklingsfond.

2.6.9 Tippemidler
Kommuner, idrettslag og andre 
sammenslutninger kan søke om 
spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene 
skal bidra til at en større del av 
befolkningen får mulighet til å drive idrett 
og fysisk aktivitet. Det kan søkes om 
tilskudd til
• nybygg og rehabilitering av anlegg for 
organisert idrett
• nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for 
fysiske aktiviteter i tilknytning til 
boområder)
Saksbehandles i kommunen før det 
videresendes fylkeskommunen fo endelig 
vedtak.

2.6.10 Andre støtteordninger
Administrasjonen videreformidler 
støtteordninger fra andre aktører. 

2.6.11 Andre støttefunksjoner
Landbrukssaker til Innovasjon Norge 
forbehandles i administrasjonen før det 
videresendes til Innovasjon Norge.

Nordreisa kommune tilbyr etablererkurs 
etter modellen Lean Business i samarbeid 
med Halti Næringshage AS.

Kommuneadministrasjonen forvalter 
eiendomsutvikling og infrastruktur 
utvikling jfr. kommuneplanen.
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3. STRATEGIER

Nordreisa kommune skal tilrettelegge for gode bo- og arbeidsmiljø, og et 

hyggelig landsbysentrum, for å fremme større attraksjonskraft for 

arbeidstakere og besøkende, gjennom å prioritere bomiljø, stedskvaliteter og 

infrastruktur.

Kommunen skal ha prioritere barn og unge, fordi de er en viktig del av 

Nordreisasamfunnets framtid. Det er barn og unge som skal skape vår 

arbeidskraft og våre arbeidsplasser i framtiden. Derfor må næringsutvikling, 

entreprenørskap og innovasjon forankres i skolen.

Kommunen skal aktivt være en døråpner opp mot investorer og øvrig 

virkemiddelapparat, og på den måte sikre brobygging mellom ledig kapital og 

utvikling/ investeringer er en oppgave som også offentlig sektor må bidra i.

Kommunen skal ha en avgjørende rolle i forhold til å koble næring, rådgivning 

og forskning i et suksessfullt nettverk.

Investeringer som sikrer næringslivet god infrastruktur skal prioriteres.

Nordreisa kommune skal satse på og spisse sine muligheter for større 

næringsetableringer. For å få dette til må Nordreisa kommune sine stedlige 

ressurser grundig kartlegges og markedsføres.

Kommunen skal legge til rette for eierskifter og generasjonsskifte i 

landbruket.

Kompetanse er en av de drivende faktorene i innovasjonsprosesser, derfor skal 

kompetanseheving være prioritert.
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4. TILTAK

4.1	 Nyetableringer

4.1.1. Nordreisa kommune skal ha et eget etablererkontor.

4.1.2 Nordreisa kommune skal i løpet av planperioden ha minst 100 % 
stillingsressurs til næringsutvikler.

4.1.3 Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid 
finansierings ordninger, både offentlige og private.

4.1.4 Det skal arbeides for økte nyetableringer i privat sektor.

4.1.5 Nordreisa kommune skal ha en målrettet informasjonsstrategi for 
nyetablerere i samarbeid med Halti Næringshage AS.

4.1.6. Nordreisa kommune skal ha en samarbeidsavtale med Halti Næringshage 
for å styrke det lokale veiledningsarbeidet ovenfor nyetablerere.

4.1.7 Informasjon om ledige næringsarealer i offentlig og privat eie skal i 
samarbeid med private interesser aktivt markedsføres.

4.1.8 Nordreisa kommune skal inspirere til å utvikle gründerånd og tiltakslyst 
gjennom styrking av Prøv sjøl-midler for ungdom, entreprenørskap og 
annen gründervirksomhet.

4.1.9 Innovasjon har tette bånd til forskningsinstitusjoner, universitets miljø mfl. 
Kommunen har et ansvar for å ivareta innovasjonskraft lokalt.
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4.2	 Brobygger	mellom	kapital	og	utviklingsprosjekter

4.2.1. Nordreisa kommune skal opprettholde samarbeidsavtalen med Innovasjon Norge 
og Sametinget, for bedre og helhetlig kapitaltilgang.

4.2.2 Nordreisa kommune skal bidra til nettverk og klyngedannelser.

4.2.3 Kommunen skal legge til rette for forbedret i infrastruktur i skogbruket, mer 
skogplanting og mer skjøtsel av ungskog for å øke den langsiktige 
verdiskapingen/kapitaloppbyggingen i skogen.

4.2.4 Kommunen skal videreføre satsingen og øke bruken av bioenergi til oppvarming 
av kommunale bygg og være pådriver og tilrettelegger i for å øke bruken av tre.  

4.2.5 Bidra til større innovasjonsgrad i næringslivet i samarbeid med regionens 
utviklingsaktører og miljøer tilknyttet det Arktiske universitetet.

4.3 Kompetanse

4.3.1. I samarbeid med Nord-Troms studiesenter skal det gjøres en 
kompetanseutredning i privat næringsliv.

4.3.2 Nordreisa kommune skal jobbe for at alle programmene til Ungt 
entreprenørskap, er integrert i lokale læreplaner.

4.3.3 Nordreisa kommune skal arbeide for å være et godt vertskap for tilflyttere, og gi 
god informasjon gjennom velkomstinformasjon på nett, tilflytterverter, 
velkomstbrosjyre, velkomstpakke og velkomstkvelder. Det må jobbes 
forfadderordninger for å øke trivsel og god integrering. 

4.3.4 Kommunen skal sammen med landbruket jobbe med omdømmebygging av yrket 
bonde og bidra til kollegialt samhold og arbeidsmiljø.

4.3.5 Økt tilgang på kompetanse i framtiden er avhengig av tidlig innsats. Bruk av 
trainee og studenter i utviklingsprosesser og bruk av Ungt entreprenørskap i 
skolene er verktøy for å skape bånd og synliggjøre muligheter i eget sted.
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4.4 Satsingsområder	i	planperioden

4.4.1. Primærnæringer, Jordbruk skogbruk og fiskeri skal ha en egen 
handlingsplan knyttet til ressursbruk og primærnæringsfondets bruk.

4.4.2 Det skal lages en egen handlingsplan for reiseliv, gjerne i samarbeid uten 
tanke på kommunegrenser, der også resterende besøksnæring, som salg og 
service og kulturnæringer samles omkring kommunens satsing på natur og 
kulturbasert reiseliv.

4.4.3 Det skal iverksettes arbeid med å revitalisere og realisere 
stedsutviklingsplanen, i samarbeid med næringslivet og andre offentlige 
aktører, med mål og å bygge et hyggelig landsbysentrum.

4.4.4 Det skal lages en egen handlingsplan entreprenørskap i skolen.

4.4.5 Det skal jobbes for å markedsføre og legge til rette for større 
næringsetablering ved Hjellnes dypvannskai og industriområde. For å få 
dette til må Nordreisa kommune sine stedlige ressurser (evt. muligheter og 
hindringer for uttak av mineraler og grusressurser) grundig kartlegges og 
markedsføres.
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5. OPPSUMMERING

Nordreisa kommune sitt hovedmål 
med strategisk næringsplan er å 
næringsplan fastsette retning, rammer 
og prioriteringer for videreutvikling av 
alle grenene av næringslivet i 
kommunen. Den skal gi et best mulig 
grunnlag for beslutninger i den enkelte 
bedrift, for grunneiere og offentlige 
prioriteringer.

Planen søker å realisere 
kommuneplanens samfunnsdel sitt 
hovedmål for næring;

Nordreisa skal ha et næringsliv som er 

preget av nyskapning, bærekraft og vekst. 

I dette legger kommunen opp til å være en 

ja-kommune som i sin forvalting av 

arealer, gir forutsigbarhet og gode 

rammevilkår for utvikling.
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6. STATUS	OVERSIKTER

Status per 2013:

Folketall: 4850
Tilflyttere per år: 182
Grad av tilbakeflytting: 8 % for menn og 13 %
Antall sysselsatte: 2367
Antall arbeidsplasser: 2119
Gjennomsnitt ansatt per foretak: 2,82
Arbeidsstokk: 2427
Antall arbeidsløse 60 
Antall pendlere 248 (2012)

Status offentlig innsats Budsjettert

Bevilgninger til stedsutvikling kr 0
Bevilgninger til markedsføring kr 25 000
Bevilgninger til barns lek og aktiviteter 60 000 til BUK
Tilretteleggingsprosjekter for barn og unge 1
Ungt entreprenørskap i skolen Ingen oversikt.

Boligbehov; 30 personer på venteliste til NYBO
Fiberutbygginger som gjenstår: Hamneidet

Havnnes
Flatvoll-Tangen
Oksfjorddalen
Steinsvik- Straumfjord
Klubbenes

Lærlinger: 0
Bachelor/ master oppgaver: 0

Status Kapitaltilgang 2013

Kommunale driftsmidler til næring 418.000
Fiberutbygging Driftsmidler 1.700.000
Jordbruksfond 0
Fiskerifond 662.115
Kommunal næringsutvikler 460.000
Jordbruksavdeling 850.000
Produksjonstilskudd 18 448 879
NMSK 450.000 (Bevilgning til skogsveg, skogkultur og 

flisproduksjon i 2013)
Regionale utviklingsmidler 1.446.200
Innovasjon Norge 3.500.000
Sametinget     250.000
Fiberutbygging RDA 3.500.000
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*Gjelder fyringsanlegget på Sonjatun. I tillegg kommer vedforbruk tilsvarende 15 mill kwh.

Status Verdiskapning 2013

Driftsresultat 50.138 (tall i 1000 per 2012)
Lønn 270.098 (tall i 1000 per 2012)
Nærings NM Nyetablering 281 av 428
Nærings NM Lønnsomhet 255 av 428
Nærings NM Vekst 315 av 428
Nærings NM Størrelse 271 av 428
Antall foretak 1039
Antall nyetablerte 51
Antall konkurser 5
Omsetning i varehandelen 77 000 per innbygger (2012)
Overnattingsdøgn Sommer/ Vinter 31 500/ 9000
Landbrukseiendommer, med bebyggelse og 
bosetting

335

Antall søkere av produksjonstilskudd 66
Andel leiejord 54,4%
Melkeproduksjon Ku/ Geit 18
Kjøttproduksjon 32
Tap til rovdyr 12,1% tap av dyr sluppet på beite 
Kommunens bruk av bioenergi 1.877.500  KWh per 2013*
Hogst Ca 7000 årlig
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/530-10

Arkiv:                A20

Saksbehandler:  Johanne Båtnes

Dato:                 12.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/14 Nordreisa oppvekstutvalg 22.05.2014
25/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskolen

Henvisning til lovverk:
Opplæringsloven § 13-10

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 22.05.2014 

Behandling:

Oppvekstutvalget fremmet følgende felles tilleggsforslag:

Oppvekstutvalget viser til tidligere vedtak om bestilt skolepolitisk plan for Nordreisa kommune. 
Utvalget ber om at dette følges opp.

Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å forberede til et felles møte for Nordreisaskolen 
høsten 2014.  Målgruppen er skoleledere, lærere, foreldre/foresatte, politikere, PPT og 
familiesenteret. Målet med møtet er å få signaler til hvordan Nordreisaskolen skal utvikles for å 
oppnå bedre resultater for elevene. 

Tilleggsforslaget med rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Oppfølging av tilstandsrapporten for grunnskolen tas til orientering.

Oppvekstutvalget viser til tidligere vedtak om bestilt skolepolitisk plan for Nordreisa kommune. 
Utvalget ber om at dette følges opp.

Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å forberede til et felles møte for Nordreisaskolen 
høsten 2014.  Målgruppen er skoleledere, lærere, foreldre/foresatte, politikere, PPT og 
familiesenteret. Målet med møtet er å få signaler til hvordan Nordreisaskolen skal utvikles for å 
oppnå bedre resultater for elevene. 
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Rådmannens innstilling

Oppfølging av tilstandsrapporten for grunnskolen tas til orientering.

Saksopplysninger

I følge Opplæringsloven § 13-10, andre ledd, plikter offentlige skoleeiere og private skoler å 
utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapport for grunnskolen (for 
2012) ble behandlet i Oppvekstutvalget og Nordreisa kommunestyret i oktober 2013. Med 
bakgrunn i rapporten som viser resultatene fra nasjonale prøver og der det fremkommer at vi har 
for mange elever som skorer på laveste trinn og for få elever som skorer på høyeste trinn, ba 
Kommunestyret om at Oppvekstutvalget tok opp dette forholdet. 

Vurdering

Tilstandsrapporten ble høsten 2013 drøftet og utformet i samarbeid med rektorene i 
grunnskolene og leder for PPT for Nord-Troms. Vi beskrev mål og metoder for hvordan oppnå 
målene. I mars 2014 fikk jeg tilbakemeldinger fra grunnskolene på hvordan de har jobbet opp 
mot målene i tilstandsrapporten som omtalte elevenes opplevelse av mestring og resultatene av 
nasjonale prøver på 5. og 8. klassetrinn.

Det er satt i gang tiltak for kompetanseutvikling i grunnskolen. Vi har utdannet noen NyGIV-
lærere ved ungdomsskolen som har lært om ulike måter å undervise på. Høsten 2013 ble det 
igangsatt etterutdanning Læring, mestring og trivsel(LMT) i Nord-Troms som blir forløperen til 
ungdomsskolesatsninga Kunnskapsdepartementet har innvilget endel midler til. I vår region har 
vi hele grunnskolen med på etterutdanninga, fordi klasseledelse og grunnleggende ferdigheter er 
viktig også på lavere trinn i grunnskoleløpet.
Grunnskolene har innført den nye vurderingsmetoden Vurdering for læring. Elevene er i større 
grad involvert i vurderingsarbeidet av seg selv, og dette bidrar til bedre tilpassa opplæring og 
dermed opplevelse av mestring. Vi vurderer at fokuset på det pedagogiske arbeidet med 
vurdering, klasseledelse og grunnleggende ferdigheter skal gi positiv effekt på alle trinn.

Av konkrete tiltak i grunnskolene nevnes:
 Mer tydelig ledelse som vektlegger det pedagogiske arbeidet
 Parrallellagte timeplaner i ungdomsskolen i fagene norsk og matematikk som gir større 

fleksibilitet mht undervisning i grupper og bredere kompetanse i felles planlegging av 
undervisning

 Gjennomføring av frivillige nasjonale kartleggingsprøver
 Underveisvurdering
 Kortvarige intensivkurs ved Rotsundelv skole
 Erfaringsdeling fra etterutdanningskurs
 Revidering av lese- og skriveopplæringsplan på Moan skole
 Oppbygging av skolebibliotek på Moan skole
 Planer for å øke bruken av de faglige analyseverktøyene
 Planer for å øke samarbeidet mellom småskoletrinn og mellomtrinn (Moan/Storslett)
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Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet har skoleeierne, lærerne og nasjonale 
utdanningsmyndigheter siden 2009 brukt betydelige ressurser på videreutdanning i prioriterte 
fag og områder. Strategien har i første periode hatt studietilbud med høy kvalitet, tilfredse 
deltakere og høy grad av gjennomføring. Finansieringen og organiseringen av 
videreutdanningen har vært en utfordring for mange skoleeiere, noe som har ført til færre 
deltakere enn ønskelig. 

Nordreisa kommune har i svært liten grad deltatt i videreutdanning med begrunnelse i den 
økonomiske situasjonen. Det bør nå satses på videreutdanning som har som mål å bedre 
elevenes resultater i prioriterte fag ved å øke antall lærere som har faglig og fagdidaktisk 
kompetanse opp til 60 studiepoeng. Administrasjonen vil derfor utarbeide en ny oversikt over 
hvilke fagbehov vi har slik at vi kan lage en prioriteringsliste i forhold til videreutdanning av 
lærere.
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Arkivsaknr:       2013/430-4

Arkiv:                A10

Saksbehandler:  Gørill Gulbrandsen

Dato:                 05.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/14 Nordreisa oppvekstutvalg 22.05.2014
26/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa 
kommune

Henvisning til lovverk:

Barnehageloven
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
Forvaltningsloven
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedlegg
1 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune
2 Forslag til revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 22.05.2014 

Behandling:

Oppvekstutvalget fremmet følgende endringsforslag: 

 Flg punkter strykes:
Punkt 4. Opptak: Ved forrige revidering ble det fjernet et punkt om at der plasser blir 
stående ubenyttet, kan det vurderes om denne skal sies opp.
Punkt 5.3.c. Barn av turnusleger i Nordreisa kommune.

 Administrasjonen bes om å utrede kostnadene med to barnehageopptak i året.

Rådmannens innstilling med endringsforslagene vedtas.  

Vedtak:

Forslag til endringer i vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas.
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 Flg punkter strykes:
Punkt 4. Opptak: Ved forrige revidering ble det fjernet et punkt om at der plasser blir 
stående ubenyttet, kan det vurderes om denne skal sies opp.
Punkt 5.3.c. Barn av turnusleger i Nordreisa kommune.

 Administrasjonen bes om å utrede kostnadene med to barnehageopptak i året.

Rådmannens innstilling

Forslag til endringer i vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas.

Saksopplysninger

Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune ble sist revidert i 
februar 2013. Det er igjen behov for å gjøre noen justeringer i vedtektene.

Endringene er som følger: 

Punkt 4. Opptak: Tilføyd at de som søker til hovedopptaket med ønske om oppstart senere enn 
barnehageåret starter, tildeles plass fra august. Dette gjøres grunnet det løpende opptaket, slik at 
flest mulig som søker til hovedopptaket får tilbud om plass.

Punkt 4. Opptak: Ved forrige revidering ble det fjernet et punkt om at der plasser blir stående 
ubenyttet, kan det vurderes om denne skal sies opp. Punktet er nå tatt med igjen grunnet at 
Nordreisa kommune har venteliste på barnehageplass, mens det samtidig finnes tilfeller der 
tildelte plasser som ikke benyttes.

Punkt 5. Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager: Nytt kriteria der turnuslegers 
barn prioriteres. Turnuslegeordningen er av stor betydning for det kommunale 
helsetjenestetilbudet. Nordreisa kommune er avhengig av at det kommer turnusleger hit for å få 
vaktlegeordningen til å gå opp, og barn av disse bør prioriteres. Dette er også en anbefaling fra 
Den norske legeforening. Turnuslegeordningen er av halvårig varighet, noe som gir utfordringer 
ved behov for barnehageplass. Turnuslegeplasser tildeles ikke slik at det er mulig å søke til 
hovedopptaket innen frist.

Punkt 9. Betaling av barnehageopphold: Tilføyd at det kreves fullt oppgjør av alt utestående av 
de som mottar oppsigelse grunnet manglende betaling

Punkt 9. Betaling av barnehageopphold: Presisering av når betalingsfri periode ved fravær 
grunnet sykdom, ol., starter. 

Oversikten av alle barnehager er oppdatert i forhold til dagens situasjon.

Forslaget som foreligger har vært gjennomgått av barnehagestyrerne, som har gitt sin tilslutning 
til det.
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Vurdering

Forslaget til vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa kommune er tilpasset dagens 
barnehagedrift, og rådmann tilrår endringene som foreslått.

Side 785



1

1. Den kommunale forvaltning
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar 

med til enhver tid gjeldende Lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan, 
samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

I henhold til vedtak er det Oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for 
kommunens barnehagevirksomhet.

2. Formål
Barnehageloven § l:

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret
i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering."

3.  Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser 
og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper ett godt 
barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok id: 2013/430

Dok type:
Vedtekter

Utgave
4

Skrevet av: 
Marit Føre, skole- og 
barnehagerådgiver

Gjelder fra
14.03.2013

Behandlet av:  
Kommunestyret, sak 6/13, 14.03.13
Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04
Kommunestyret, sak 002 /06, 22.06.06
Kommunestyret, sak 044/ 07, 20.12.07
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Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers 
representant i samarbeidsutvalget.

Jfr § 5 i Lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles 
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole.

Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 

foreldreråd og samarbeidsutvalg.

4.  Opptak
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det 

skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad.

Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer. Rådmannen delegerer 

myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage.

De private barnehagene har egne opptakskriterier.

Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. 

Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan vedtaket 
klages inn til klageorganet som i Nordreisa kommune er Brukerutvalget. Brukerutvalget er 

siste klageinstans.

Søkere som ikke kommer inn på sin l. prioritet, kan velge å stå på venteliste til sin l. 

prioritet.

Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies 

opp.

Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes 
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak. 
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette.

Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn som er under tre år i det 
kalenderåret det gjøres opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det 
gjøres opptak, teller som en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom 
faginstans anser dette som nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven.

Dersom det skulle bli ledige plasser i vårhalvåret, kan barn bli tatt opp i 3-6 års gruppe fra 
fylte tre år. Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l00 % av 
full plass tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager.

Oppsigelsen skal være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en måned, fra 
dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 01. mai eller senere, må det betales for 

plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren må oppsigelsen 
leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.

5.  Opptakskriterier for Nordreisa Kommunes barnehager
Barn som fyller l år senest innen utgangen av august det året det ved hovedopptaket søkes 

om barnehageplass, har rett til plass fra august. Barnehageloven § 12 a.
Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting l utvidelse l reduksjon av plass kan
prioriteres foran "nye barn".
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Følgende barn prioriteres ved opptak:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne:

Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller fagpersonell ved
sosiale/medisinske institusjoner.

2. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av Lov om Barnevernstjenesten.
Dokumentasjon: skriftlig attestasjon fra barnevernet.

3. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge:
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller    
funksjonshemning.
Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske 
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller 
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for 
barnet.
b. Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet.

Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må 
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter
kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage.

6.  Leke- og oppholdsareal
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4m2 for barn over tre 

år,- og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn 
samlet lekeareal inne.

7.  Oppholdstid/åpningstid
Ett barnehageår regnes fra l. August til 3l.juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32. 

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Sonjatun barnehagen har åpent fra kl.
06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag.

Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager, 

inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.
- Barnehagen er stengt fire uker om sommeren.
- Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre 

og barn som trenger det.

- Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt.
- Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl.l200.

I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen 
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet.

8.  Samisk barnehagetilbud
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall 
søkere til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget. Ved hovedopptaket vil

barn som er samisktalende evt. tospråklige og/ eller har samisk tilhørighet prioriteres. 
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Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være

samisktalende eller ha samisk tilhørighet vil kunne påregne bytte av avdeling/ barnehage 
ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk 

språk, kultur og identitet.

9.  Betaling av barnehageopphold
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn 
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon 
på kostpenger. Dersom regning for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter 
forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes 
varsel.

Ett barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.

Søknad om betalingsfri ved fravær utover en måned, kan innvilges i særlige tilfeller ved 
sykdom, opphold på sykehus el. Legeerklæring skal framlegges.

Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri. I

tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med ett
overtidstillegg på kr 200 pr påbegynte halvtime.

l O. Permisjon fra barnehageplass
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har 
klagerett etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker fra du mottar melding om vedtak. 
Klagen sendes kommunen.

Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan 
innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter l. mai for 
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/ startet opp i tildelt plass kan ikke 
innvilges permisjon.
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De kommunale barnehagene i Nordreisa
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn l avd

18 plasser
0-6 år

Storslett barnehage Storslett 2 avd
34 plasser

0-6 år

Høgegga barnehage Storslett 2 avd
36 plasser

0-6 år

Sonjatun barnehage Storslett 4 avd
68 plasser

0-6 år

Leirbukt barnehage Storslett 5 avd
90 plasser

0-6 år

Sørkjosen barnehage Sørkjosen 2 avd

36 plasser

0-6 år

Private barnehager i Nordreisa
Stranda barnehage Sørkjosen l avd O- 6 år

Trollskogen barnehage Rotsund l avd O- 6 år

Reisadalen
Montessoribarnehage

Snemyr l
avd utvidet

O- 6 år

Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage

Tømmernes l avd O- 6 år
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1. Den kommunale forvaltning
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar 
med til enhver tid gjeldende lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan, 

samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

I henhold til vedtak er det oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for
kommunens barnehagevirksomhet.

2. Formål
Barnehageloven § l:

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret
i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering."

3.  Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2013/430

Dokumenttype:
Vedtekter

Utgave
5

Skrevet av: 
Gørill Gulbrandsen,
saksbehandler oppvekst

Gjelder fra
22.05.14

Behandlet av:  
Kommunestyret, sak 6/13, 14.03.13
Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04
Kommunestyret, sak 002 /06, 22.06.06
Kommunestyret, sak 044/ 07, 20.12.07
Kommunestyret, sak 6/13, 14.03.13
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Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers 
representant i samarbeidsutvalget.

Jf. § 5 i lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles 
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole.

Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 

foreldreråd og samarbeidsutvalg.

4.  Opptak
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det 

skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. De som søker til hovedopptaket, får tilbud 

om plass fra oppstart i august selv om det søkes plass med oppstart senere i barnehageåret.

Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer. Rådmannen delegerer 

myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage.

De private barnehagene har egne opptakskriterier.

Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. 

Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan vedtaket 

klages inn til klageorganet som i Nordreisa kommune er brukerutvalget. Brukerutvalget er 
siste klageinstans.

Søkere som ikke kommer inn på sin l. prioritet ved valg av barnehage, kan velge å stå

på venteliste hit.

Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies 

opp.

Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes 
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak. 
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette.

Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn som er under tre år i det 
kalenderåret det gjøres opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det 
gjøres opptak, teller som en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom 
faginstans anser dette som nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven.

Dersom det skulle bli ledige plasser i vårhalvåret, kan barn bli tatt opp i 3-6 års gruppe fra 
fylte tre år. Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l00 % av 
full plass tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager.

Ved oppsigelse skal denne være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en
måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 1. mai eller senere, må det

betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren, må

oppsigelsen leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.

En tildelt barnehageplass kan ikke stå ubenyttet over lengre tid. Barnehagen kan kreve
begrunnelse for fraværet. Dersom plassen blir dårlig benyttet, kan behovet for plassen kan bli 

tatt opp til ny vurdering.
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5.  Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det ved hovedopptaket

søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august. Barnehageloven § 12 a.
Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting /utvidelse/reduksjon av plass kan
prioriteres foran "nye barn".

Følgende barn prioriteres ved opptak:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne:

Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, PP-tjenesten eller fagpersonell ved
sosiale/medisinske institusjoner.

2. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjenesten.
Dokumentasjon: Skriftlig attestasjon fra barnevernet.

3. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge:
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller    
funksjonshemming.
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske 
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller 
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for 
barnet.
b. Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet.
c. Barn av turnusleger i Nordreisa kommune

Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må 
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter
kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage.

6.  Leke- og oppholdsareal
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre 
år, og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn 
samlet lekeareal inne.

7.  Oppholdstid/åpningstid
Et barnehageår regnes fra l. august til 3l. juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32. 

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Sonjatun barnehage har åpent fra

kl. 06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag.

Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager, 

inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.
- Barnehagen er stengt fire uker om sommeren.
- Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre 

og barn som trenger det.

- Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt.
- Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. l2.00.
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I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen 
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet.

8.  Samisk barnehagetilbud
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall 

søkere til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget. Ved hovedopptaket vil
barn som er samisktalende evt. tospråklige og/eller har samisk tilhørighet prioriteres. 

Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være

samisktalende eller ha samisk tilhørighet, vil kunne påregne bytte av avdeling/barnehage 

ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk 
språk, kultur og identitet.

9.  Betaling av barnehageopphold
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn 
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon 
på kostpenger. Dersom faktura for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter 
forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes 
varsel. All utestående betaling av barnehageopphold skal gjøres opp før oppsigelse 
trekkes.

Et barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.

Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved lengre tids sykdom, opphold på
sykehus, el. Fraværet må ha vart en måned eller mer, legeerklæring skal framlegges. Ved 
innvilget betalingsfri periode, starter denne en måned etter fraværets første dag.

Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri. 

I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med et
overtidstillegg på kr 200,- pr påbegynte halvtime.

l O. Permisjon fra barnehageplass
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har 
klagerett etter forvaltningsloven. Frist er tre uker fra melding om vedtak er mottatt. 

Klagen sendes kommunen.

Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan 
innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter l. mai for 
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/startet opp i tildelt plass kan ikke 
innvilges permisjon.
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5

De kommunale barnehagene i Nordreisa
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn l avdeling

18 plasser
0-6 år

Storslett barnehage Storslett 2 avdelinger
34 plasser

0-6 år

Høgegga barnehage Storslett 4 avdelinger
72 plasser

0-6 år

Sonjatun barnehage Storslett 4 avdelinger
68 plasser

0-6 år

Leirbukt barnehage Storslett 3 avdelinger
54 plasser

0-6 år

Sørkjosen barnehage Sørkjosen 2 avdelinger

36 plasser

0-6 år

Private barnehager i Nordreisa
Stranda barnehage Sørkjosen l avdeling O-6 år

Trollskogen barnehage Rotsund l avdeling, 
utvidet

O-6 år

Reisadalen montessoribarnehage Snemyr 1 avdeling,
utvidet

O-6 år

Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage

Tømmernes l avdeling O-6 år

Side 795



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1537-1

Arkiv:                

Saksbehandler:  Britt Bendiksen

Dato:                 05.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/14 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.05.2014
27/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

3-3 turnus Høgegga: Evaluering og eventuell videreføring

Henvisning til lovverk:

Arbeidsmiljøloven
Rammeavtale ved 3-3 turnus i Nordreisa kommune

Vedlegg
1 Søknad om prosjektmidler
2 Framdriftsrapport september 2013
3 Evaluering med spørreundersøkelse til personalet februar - mars 

2014

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 16.05.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune vedtar å implementere 3-3 turnus som arbeidstidsordning på Høgegga 
omsorgsboliger når prosjektet avsluttes 30.09.14. 
Implementering av 3-3 turnus som arbeidstidsordning innebærer en årlig merkostnad til faste 
stillinger tilsvarende 1.461.000.- kr.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune vedtar å implementere 3-3 turnus som arbeidstidsordning på Høgegga 
omsorgsboliger når prosjektet avsluttes 30.09.14. 
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Implementering av 3-3 turnus som arbeidstidsordning innebærer en årlig merkostnad til faste 
stillinger tilsvarende 1.461.000.- kr.

Saksopplysninger

Høgegga omsorgsboliger gir tjenester til personer med psykisk og /eller fysisk 
funksjonsnedsettelser, i hovedsak psykisk utviklingshemmede. Avdelingen har pr. i dag 22 
årsverk fordelt på 27 ansatte. 

Avdelingen startet et 2-årig prosjekt 01.10. 2012. Hovedmålet med prosjektet har vært å 
redusere ufrivillig deltid. Før prosjektet med 3-3 turnus kom i gang hadde avdelingen mange 
deltidsstillinger og helge stillinger som har vært vanskelig å få besatt. I tillegg har avdelingen 
slitt med høyt sykefravær over flere år. Mange ansatte og tillitsvalgte har gjennom flere år har 
ønsket å prøve ut 3-3 turnus som arbeidstidsordning. Prosjektet er evaluert med spørreskjema til 
personalet to ganger, første gang etter 6 måneder og andre gang etter 16 måneder. 

Hovedmålet med prosjektet er å redusere ufrivillig deltid. Dette gjøres med at deltidsansatte får 
økt sine stillinger og jobber flere helger mot at de får redusert uketimetallet fra 35,5 til 32,5. For 
hele stillinger betyr det at ansatte jobber flere helger mot redusert uketimetall. Ansatte jobber i 
hovedsak 3 dager og har 3 dager fri, noe som innebærer at man arbeider 2 av 4 helger. Til 
sammenligning jobber man 2 av 6 helger i ordinær turnus.

I andre kommuner, blant annet Harstad,, hvor 3-3 turnus har vært prøvd ut har det vist seg at 
arbeidstidsordningen generelt har hatt gode ringvirkninger på nærvær, stabilitet og redusert 
sykefravær.

Det var viktig for oss at ansatte som ble med i prosjektet gjorde dette frivillig, derfor ble ansatte 
som ikke ønsket å være med tilbudt å jobbe ved annen avdeling i prosjektperioden. Det ble også 
åpnet opp for at ansatte fra andre avdelinger kunne søke seg inn i prosjektet.

Prosjektet er finansiert gjennom prosjektmidler fra NAV Ufrivillig deltid og kommunale midler. 
Se vedlagt prosjektsøknad.. 3-3 turnusen har en merkostnad på ca.1,4 millioner pr. år. I 
prosjektperioden har vi fått 831.000,- i prosjektmidler fra NAV og kommunen har stilt med en 
egenandel tilsvarende 630.000.-.

Vurdering

Vurderingen er knyttet opp mot siste evaluering av prosjektet. Ved siste evaluering (februar 
2014) ble det sendt ut spørreskjema til 26 ansatte i 3-3 turnus på Høgegga omsorgsboliger. Det 
kom inn 18 utfylte svarskjema, noe som gir en svarprosent på 69.2 %. Selv om vi skulle ønske 
at svarprosenten var noe høyere vil svarene i spørreundersøkelsen kunne gi oss en 
pålitelig oversikt over personalets oppfatning av å gå 3-3 turnus, både fordeler og ulemper (se 
vedlagt evaluering).

Det har i prosjektperioden vært skiftninger i personalgruppa ved at noen har sluttet og andre har 
blitt tilsatt i de ledige stillingene. Sammenfatting av svarene i spørreundersøkelsen viser at 
motivasjonen for å fortsette i 3-3 turnus er omtrent lik det den var ved første evaluering, som ble 
foretatt et halvt år etter oppstart. 67 % av de som har svart er motivert for å fortsett i 3-3 turnus. 
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Vi har fra starten av prosjektet gitt rom for at den som ikke ønsker å gå 3-3 turnus kan søke 
rullering til annen avdeling med ordinær turnus i prosjektperioden Flere av personalet på 
Høgegga er så knyttet til arbeidsplassen at selv om de ikke har ønsket å gå inn i prosjektet har de 
valgt å prøve ut 3-3 turnus i stede for å bytte avdeling. Dette til tross for at personalet har fått 
tilbud om å går ordinær turnus på andre avdelinger. Dette kan selvfølgelig ha påvirket svarene i 
spørreundersøkelsen.

Det er nå 67 % som sier at de kjenner retningslinjene for 3-3 turnus godt, mot tidligere nesten 37 
%. Det viser at personalet har satt seg bedre inn i retningslinjene etter å ha jobbet over tid i 
denne arbeidstidsordningen. På avdelingen er det lett tilgjengelig informasjon, både skriftlig og 
muntlig. Hjelpepleier 1 og leder er tilgjengelig på avdelingen og kan svare ved eventuelle 
spørsmål. Retningslinjene har også vært tema på personalmøter. 

67 % vil anbefale denne turnusordningen til andre. Det viser at størstedelen av de som har svart 
på undersøkelsen trives med 3-3 turnus og ser fordeler med ordningen. 17 % svarer at de ikke 
vil anbefale dette og 17 % vet ikke. Det er ganske likt resultatet fra forrige spørreundersøkelse. 
Det er ikke knyttet noen kommentarer til avkrysningssvarene på spørsmålet om man anbefaler 
3-3 turnus til andre, men det viser seg at på tross av noen endringer i personalgruppa viser 
resultatet omtrent det samme som ved forrige spørreundersøkelse. 

På spørsmål om personalet tror at beboere opplever fordeler med at personalet jobber i 3-3 
turnus svarer 56 % ja, noe som er en økning fra forrige spørreundersøkelse. 33 % svarer nei, 
dette er også en økning fra sist. Det er en stor reduksjon i antall ”vet ikke”, 11 % nå mot 
tidligere 42 %. Det er en tendens til at personalet som har svart at de ikke ønsker å fortsette med 
turnusordningen mener at beboerne ikke har fordeler med at personalet går 3-3 turnus. På 
samme måte ser det ut at personalet som er positive til 3-3 turnus generelt mener at brukerne 
profiterer på denne ordningen. 

Vi vet, både gjennom teori og praksis at personer med psykisk utviklingshemming profiterer på 
å ha færrest mulig personale rundt seg, spesielt med tanke på stabilitet, oppfølging og når det 
gjelder samarbeid for å gi en mest mulig forutsigbar tjeneste. 3-3 turnusen gjør til at vi har færre 
personer i turnus, noe som er gunstig med hensyn til overnevnte forhold. Det er ikke lenger noen 
faste, små helgestillinger på turnus, som bare er på jobb hver 3.helg. Når du bare har jobb hver 
3. helg er det lett å miste kontinuitet og holde seg godt nok orientert om det som skjer på 
arbeidsplassen og rundt den enkelte bruker. I 3-3 turnusen finnes ikke små helgestillinger
nettopp fordi personale jobber 2 av 4 helger mot tidligere 2 av 6.. I 3-3 turnus har de som 
tidligere hadde en liten helgestilling fått økt sin stilling eksempelvis fra 20 % til 74.5 % ved å 
jobbe 2 av 4 helger. På denne måten har personalet mulighet for å følge opp brukergruppa tettere 
enn før. Fagbemanningen er like god i helger som i andre ukedager, noe som er en stor fordel 
for brukergruppa. 

På spørsmålet om personalet opplever at det er færre vikarer i avdelingen ved innføring av 
prosjekt 3-3 turnus, svarer de fleste nei (44,4 %), 33 % svarer vet ikke og 22 % svarer ja, noe 
som er omtrent samme svarprosenter som ved forrige spørreundersøkelse. Avdelingen har hatt 
høyt sykefravær over flere år, noe som har medført stort behov for vikarer. Det høye 
sykefraværet gjelder langtidssykemeldiner som ikke har noen sammenheng med arbeidsmiljø og 
arbeidstidsordningen Vi hadde håpet på reduksjon i sykefravær som en positiv effekt av 
arbeidstidsordningen ved at man jobber kun 3 dager med påfølgende 3 dager fri for å hente seg 
inn etter en arbeidsøkt. Denne effekten har uteblitt i henhold til sykefraværsstatistikken, men det 
er likevel ansatte som påpeker at 3-3 turnusen har medført at de har mindre sykedager fordi de 
har bedre mulighet for å hente seg inn etter hver arbeidsøkt ved at de har 3 dager 
sammenhengende fri etter å ha gått 3 dager på jobb.
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Sykefraværet på Høgegga, i hovedsak langtidssykefravær, har påvirket stabiliteten av fast
ansatte. Det er likevel slik at avdelingen har hatt stabile tilkallingsvikarer (lite utskiftinger) de 
siste to årene. Vi hadde en nedgang i sykefraværet fra 2012 til 2013, mens det i løpet av 2013
har vært en økning fra 12,4 % til 34,5 %. Størstedelen av det høye sykefraværet har, som nevnt, 
utenforliggende årsaker og gjelder ikke arbeidsmiljøet eller selve arbeidstidsordningen I løpet av 
første kvartal 2014 har sykefraværet sunket til 23.63 og vi håper nå at vi er på riktig vei. Det er 
viktig å merke seg at Høgegga omsorgsboliger har, over flere år, tatt i mot mange 
langtidssykemeldte som har rullert fra andre avdelinger for å prøve ut sin arbeidsevne på 
Høgegga omsorgsboliger. Dette har selvfølgelig også påvirket sykefraværsstatistikken I noen 
tilfeller har dette vært svært vellykket, mens i andre tilfeller har sykefraværet fortsatt i større 
eller mindre grad. Som IA-bedrift er Nordreisa kommune forpliktet til å tilrettelegge og snu alle 
steiner i forhold til å kartlegge arbeidsevnen til de som sliter av helsemessige årsaker. Her har 
Høgegga omsorgsboliger bidratt til å være en arbeidplass med gode tilretteleggingsmuligheter. 
Ansatte med helseproblemer har hatt større muligheter for å holde seg i jobb enn ved at de skulle 
ha jobbet på en annen avdeling.
Høgegga omsorgsboliger er sett på å være en arbeidsplass med minimalt av fysiske og psykiske 
arbeidsbelastninger sett i forhold til mange andre avdelinger i helse – og omsorg. 

Det er også kommentert som positivt fra ansatte at det er mindre beordringer på vakt nå når man 
går 3-3 turnus enn det var tidligere, noe som også betyr at overtidsbruk er en del redusert. Det at 
det er en jevnt god fagbemanning hele uka, både hverdager og helg har stor betydning for 
tjenesten og brukergruppa. På den ordinære turnusen over 6 uker hadde vi færre fagpersoner på 
den enkelte helg, nettopp fordi fagpersonene må fordeles på flere uker. Dette gjorde at tjenesten 
ble sårbar og at det ofte ble beordret fagpersonell i helger. Det at fagpersoner har hverandre å 
støtte seg til når de er på vakt er en stor fordel for den enkelte. 

Når man går i 3-3 turnus er ansatte i turnusen delt i 2 grupper. I tillegg er det noen deltidsansatte 
som ikke har ønsket å øke sin stillingsprosent og som derfor ikke følger noen bestemt gruppe. 
Generelt kan vi si at mens den ene gruppa jobber, så har den andre gruppa fri. I starten av 
prosjektet fikk ansatte velge hvilken gruppe de ønsket å være i. Det er ikke endret noe på 
gruppene, så langt i prosjektperioden, annet enn naturlige endringer når noen har sluttet i jobben 
og nye har blitt tilsatt. 61 % opplever at det er positivt å jobbe i gruppe/team. 11 % mener det er 
positivt å ikke jobbe i team. Ut fra kommentarene så er det antydet at jobbing i team skaper 
avstand mellom gruppene og grobunn for ”klikker” og splittelse, noe som oppleves negativt på 
samarbeidet. For å motvirke en slik tendens har personal foreslått å bytte på gruppene (blande 
personalgruppa) etter ett år. Dette vil helt klart være et tiltak for å fremme samarbeid og 
motvirke ytterligere splittelse. Det er også kommentert at det er slitsomt å jobbe i ei gruppe som 
man ikke trives i. Ved en eventuell implementering av 3-3 turnus er det viktig å ved jevne 
mellomrom endre på gruppesammensetningen for å styrke samarbeidet og samholdet i hele 
avdelingen.

På spørsmålet om personalet ønsker å fortsette i 3-3 turnus etter prosjektperioden svarer 72 % ja 
og 28 % nei. Det er samme antall som ønsker å fortsette i 3-3 turnus som ved forrige 
spørreundersøkelse, men antallet på de som ikke ønsker å fortsette har steget fra sist. Ved forrige 
spørreundersøkelse var det 10,5 % som svarte at de var usikker på om de ville fortsette med slik 
turnusordning etter at prosjektet er avsluttet. Det kan tyde på at de som var usikker ved første 
evaluering nå har ”landet på” at de ikke ønsker å fortsette med 3-3 turnus. 

Når det gjelder spørsmålet om arbeidsrelatert sykefravær etter at vi startet opp med prosjekt 3-3 
turnus svarer 78 % nei, mens 22 % svarer ja. Ved forrige spørreundersøkelse svarte nesten 90 % 
at de ikke har hatt denne type sykefravær, mens 5,2 % svarte ja. Det betyr at vi det siste året har 
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hatt en økning i sykefravær tilknyttet arbeidet i en eller annen form. Denne tendensen tar vi 
alvorlig. Økningen kan ha sammenheng med skiftninger i personalgruppa, men det kan like 
gjerne ha sammenheng med andre ting eller prosesser i arbeidsmiljøet siste året. Vi har allerede 
startet et samarbeid med Nav arbeidslivssenter, hvor vi har fokus på arbeidsmiljøet og aktivt 
jobber i forhold til dette.

Generelt er det et klart flertall som ønsker å fortsette med 3-3 turnus som arbeidstidsordning, 
dette på tross av at ikke alle har svart på spørreundersøkelsen. Ansatte i små helgestillinger har 
fått økt sin stillingsprosent betraktelig (fra 20% til 74,5%) Det er verdt å merke seg at dersom 3-
3 turnus ikke blir implementert vil de som har fått høyere stillinger i prosjektperioden måtte 
flytte arbeidssted og Høgegga vil måtte tilbakeføre små helge stillinger. Det er også viktig å 
merke seg at avdelingen tidligere hadde store problemer med å rekruttere personell til små helge
stillinger, noe som betød at disse stillingene ble stående tomme og dekket opp av tilfeldige 
vikarer. En stor fordel med 3-3 turnusen er at det ikke finnes små helgestillinger på turnusen. 
Flere ansatte har påpekt at ulempen med 3-3 turnusen er mye helgejobb (2 av 4 helger), samtidig 
ser de fleste også verdien av å ha sammenhengende 3 dager fri etter å ha vært 3 dager på jobb og 
det at man har en god grunnbemanning av fagpersoner i helgene. Dette er viktig for tjenesten 
som helhet fordi brukergruppas behov er endret de siste par årene, noe som medfører at det er 
økt behov for fagpersoner gjennom både hverdager og helg. Når vi med 3-3 turnus har bedre 
fagbemanning i helgene klarer vi på en bedre måte å møte brukernes behov for kvalifisert 
helsepersonell. 

En eventuell implementering av 3-3 turnus i avdeling vil være kostnadskrevende og skal derfor 
avgjøres politisk. Merkostnadene med en 3-3 turnus har sammenheng med at faste stillinger er 
økt. Når vi vet at det er store kostnader knyttet til selve arbeidstidsordningen med 3-3-turnus og 
at avdelingen i tillegg har et høyt sykefravær, som også er kostnadskrevende, knyttes det stor 
spenning til om vi får politisk godvilje til å implementere arbeidstidsordningen. Det er viktig å 
poengtere, atter en gang, at det høye sykefraværet i avdelingen i hovedsak er langtidsfravær som 
ikke har sammenheng med arbeidet og arbeidstidsordningen som sådan, men er av helt andre 
utenforliggende årsaker. På sikt håper vi med denne arbeidstidsordningen å redusere både 
korttidsfravær og langtidsfravær og på den måten ”del-finansiere” de ekstra kostnadene en slik 
arbeidstidsordning krever. Så langt har vi, i følge sykefraværsstatistikken, ikke lyktes i noe 
større grad, til tross for at vi ser en reduksjon i beordringer og overtidsbruk. Det er likevel verdt 
å merke seg at det har vært noe feilregistreringer i statistikken over ansatte og hvor de har sin 
arbeidsplass (feilføringer mellom Høgegga omsorgsboliger og hjemmetjenesten som helhet).
Dette kan ha hatt betydning for sykefraværsstatistikken og påvirket et høyere sykefravær på 
avdelingen enn det som reelt er tilfelle. 

For å kunne implementere 3-3 turnusen i avdelingen fra 01.10.14 vil Høgegga omsorgsboliger 
trenge en økonomisk bevilgning tilsvarende 1.461.000 hvert år. Merkostnadene er knyttet til 
økning av stillinger.
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Ufrivillig deltid søknadsskjema 
 

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox forvalter prosjektmidler knyttet til satsning mot 

ufrivillig deltid, jf. Prop.1 S (2011-2012) Arbeidsdepartementet og Innst.15 S (2011-2012).  

Midlene tildeles i henhold til utlysningsteksten.  

 

Søknadsskjema sendes innen utgangen av 23. mars 2012 på e-post til ufrivilligdeltid@nav.no   

 

Signert papirversjon sendes til:  
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Stab for analyse og strategi 

v/ Kari Strøm 

Postboks 5, St. Olavs plass 

0130 Oslo 

 

Søknaden gjelder:      Hovedområde 1 x                    Hovedområde 2              Begge   

  

Punktene 1-5 og 23-27 fylles ut av alle søkere: 
 

1. Prosjektets tittel 
     Prosjekt 3-3 turnus   

Opplys i forlengelsen av prosjektets tittel dersom dette er en søknad for et pågående prosjekt. 

 

 

2. Søknadsbeløp for 2012 Prosjektets totale varighet  Sluttdato for prosjektet 
     831.000       2 år      31.04.2014 

 

 

3. Søker                          Prosjektansvarlig                                                Prosjektleder 
Organisasjon 

/virksomhet/institusjon 

 

Adresse 

Nordreisa kommune, 

Hjemmetjenesten til 

utviklingshemmede Høgegga 

Sonjatun vegen 21 

9151 Sorslett 

Navn 

 

 

 

Adresse 

 

Britt Bendiksen  

 

Helsesenteret Sonjatun 

Sonjatunvegen 21 

9151 Storslett 

Hjemmeside Nordreisa.kommune.no 

Organisasjonsnummer 943350833 

Adm. ansvarlig Christin Andersen  

Stilling/tittel Assisterende rådmann Stilling/tittel Virksomhetsleder 

Telefon og faks 77 77 07 23 

 

Telefon og faks 777 70 830 / 777 70 

702      

E-post Christin.andersen@nordreisa.kom

mune.no 

E-post Britt.bendiksen@nord

reisa.kommune.no   

   

 

 

4. Informasjon om virksomheten 
 

Næring: Hjemmetjenester til utviklingshemmede Høgegga 

 

 

 

Organisasjonsnummer: 943350833 
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Antall ansatte på henholdsvis heltid og deltid:      8 ansatte 100% stillinger, 23 ansatte i ulike brøkstillinger  

 

 

 

Antall ansatte på ufrivillig deltid før prosjektet:   13 

 

 

 

Antatt ansatte på ufrivillig deltid etter prosjektet: 0 

 

 

 

 

5. Hovedmål og delmål 
Hovedmål:  

Redusere ufrivillig deltid og skape stabilitet i tjenesten 

Delmål:  

1. Deltidsansatte får økte stillinger ved å gå over i ny arbeidstidsordning 

2. Økt stabilitet og forutsigbarhet for brukergruppa ved at det blir færre ansatte å forholde seg til. (Stabilitet 

og forutsigbarhet er spesielt viktig for utviklingshemmede). 

3. Redusere sykefravær. (Avdelingen har hatt høyt sykefravær de siste årene). 

 

Punktene 6-14 fylles ut av søkere på hovedområde 1: 
 
Ved spørsmål på hovedområde 1 send e-post til: ufrivilligdeltid@nav.no 

 

6. Beskrivelse av tiltakene som skal bidra til redusert ufrivillig deltid 
 

1. Prøve ut ny arbeidstidsordning: 3-3 turnus som prosjekt  

2. Ansatte jobber frivillig flere helger enn ordinær turnus mot kompensasjon i form av lavere uketimetall 

(32.5 timers uke i 100% stilling)  

3. Fjerne små stillinger fra turnus (som vi har store problemer å få tilsettinger i) 

 

 

 

 

 

7. Hvilken kunnskap skal prosjektet gi? 
Prosjektet skal gi oss kunnskap om – og erfaring med alternative arbeidstidsordninger for å kunne motvirke 

ufrivillig deltid. Prosjektet vil kunne gi oss verdifull erfaringer mht en eventuell implementering på avdelingen og 

en eventuell videreføring av en slik type arbeidstidsordning til andre avdelinger i helse- og omsorgstjenesten.  

 

 

 

8. Prosjektsammendrag 
 

Nordreisa kommune ønsker å redusere ufrivillig deltid. Hjemmetjenesten til utviklingshemmede Høgegga, har 

mange ansatte i ufrivillig deltid samtidig som vi har store problemer med å få rekruttert fagbemanning til små 

stillinger. Avdelingen sliter med høyt sykefravær. Tilbakemelding fra deltidsansatte tilsier at det er slitsom å hele 

tiden må ”jakte på” ekstravakter.  

 

3-3 turnus er opprinnelig en arbeidstidsordning fra Sverige. I 3-3-turnus går alle ansatte 3 dager på jobb og har de 

påfølgende 3 dagene fri. I prosjektet er 3-3 turnusen tilpasset norsk arbeidsmiljølov. Ved å benytte 3-3 turnus som 

alternativ arbeidstidsordning vil vi ha mulighet til å gi ansatte høyere stilling samtidig som vi kan ”ta bort” små 

helgestillinger som vi har problemer med å få tilsatt noen i. Dette gjøres ved at ansatte frivillig jobber flere helger 

og får redusert arbeidstida fra 35.5 time pr. uke til 32.5 timer pr. uke. Heltidsansatte i 3-3 turnus vil ha 15 vakter i 

bank, som de jobber ekstra i løpet av et år. 
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I ordinære turnuser er det behov for mange små helgestillinger for å dekke opp bemanningen i helger fordi ansatte 

går hver 3. helg. De som går små helgestillinger (ned til 9.8% ) er sjeldent på jobb og det blir derfor vanskelig med 

kontinuitet og oppdatering. I 3-3 turnus jobber alle stort sett 3 dager på og har 3 dager fri, noe som betyr at man 

jobber 2 av 4 helger i en 4 ukers turnus. Dette betyr at ingen jobber i mindre enn 75.4% stilling uten at de selv 

ønsker det. 

Erfaring fra Harstad kommuner viser at 3-3 turnus kan ha flere positive ringvirkninger, dette er f.eks: 

 økt stabilitet i tjenesten 

 lettere med rekruttering 

 brukerne får færre personer å forholde seg til 

 det er enklere for personale å oppdatere seg fordi de er mer på jobb  

 nedgang i sykefravær 

 ansatte får tid til å hente seg inn mellom ”jobbe-øktene”, ved at de jobber 3 dager og har 3 dager fri. 

 

 

 

 

 

 

9. Fremdriftsplan 
Prosjektperiode, fra dato 01.05.12 Til dato 31.04.2014 2012 2013 

Milepæler fordelt over prosjektperioden   

Evaluering v/ spørreskjema til personale Oktober April, Oktober 

Sluttevaluering mars 2014 før en eventuell implementering i 

organisasjonen 

            

 

 

10. Eventuell styringsgruppe                                                                                                   Arbeidsgruppe 
Navn Org./institusjon/virksomhet Navn Org./institusjon/virksomhet 

Bodil Mikkelsen  Enhetsleder hj.tjenesten Stig –Ole Mikkelsen Hj.tj. til utviklingshemmede 

Svenn Morten Vassbotn Verneombud      Gudmund Mathiassen Hj.tj. til utviklingshemmede 

Stig Ole Mikkelsen Plasstillitsvalgt      Svenn Morten Vassbotn Hj.tj. til utviklingshemmede 

Gudmund Mathiassen Hjelpepleier 1 Britt Bendiksen  Hj.tj. til utviklingshemmede 

Trine Ranøyen Repr. FO   

Elisabeth Woldstad  Repr. DELTA   

Steinar Olsen Hovedtillitsvalgt FF   

Britt Bendiksen  Leder, Hj.tj. til 

utviklingshemmede 

  

 

 

11. Finansieringsplan   2012 2013 Sum 
Egne midler/egeninnsats     630.000.-    630.000.- 1.260.000 

Andre offentlige midler                    

Andre private midler                    

Søknadsbeløp (alle utgifter inkludert )    831.000.-    811.000.- 1.642.000.- 

Totalsum for prosjektet 1.461.000.- 1.441.000.- 2.902.000.- 

 

 

12. Spesifikasjonsfelt for finansieringsplan  
Egne midler/egeninnsats 630.000.- (Økte lønnsutgifter i 3-3 turnus for ca halve personalgruppa) 

Andre offentlige midler 0 

Andre private midler 0      

 

 

13. Er det søkt om midler fra andre finansieringskilder?      Ja     x Nei  
(hvis ja, spesifiser finansieringskilde og beløp under) 

      

 

Side 803



 

14. Budsjett (vennligst spesifiser) 2012 2013 Sum 

Lønn (inkl. sosiale utgifter)  

Og andre godtgjørelser: Økte lønnsutgifter i 3-3 

turnus inkl. 20% prosjektledelse.  

 

1.441.000.- 

 

1.441.000.- 

 

2.882.000.- 

Reisekostnader:                   0             0               0 

Ekstern bistand:            20.000             0      20.000.-      

Kontorutgifter:                   0             0                    0 

Andre utgifter:                   0             0                    0 

Totalsum for prosjektet 1.461.000.- 1.441.000.- 2.902.000.- 
 

Punktene 15-22 fylles ut av søkere på hovedområde 2: 
 

Ved spørsmål på hovedområde 2 send e-post til: ufrivilligdeltid@vox.no 
 

15. Antall deltakere i opplæringstiltaket med beskrivelse av stilling og utdanningsnivå 

      

 

 

16. Beskrivelse av opplæringstiltakets innhold og metode  
      

 

 

17. Opplæringstilbyder i prosjektet 
      

  

  

18. Fremdriftsplan 
Prosjektperiode, fra dato       Til dato       2012 2013 

Milepæler fordelt over prosjektperioden   

                  

                  

 

 

19. Finansieringsplan   2012 2013 Sum 
Egne midler/egeninnsats                    

Andre offentlige midler                    

Andre private midler                    

Søknadsbeløp (alle utgifter inkludert )                   

Totalsum for prosjektet                   

 

 

20. Spesifikasjonsfelt for finansieringsplan  
Egne midler/egeninnsats 
(innkjøp av datautstyr) 

      

Andre offentlige midler       

Andre private midler       

 

 

21. Er det søkt om midler fra andre finansieringskilder?      Ja      Nei  
(hvis ja, spesifiser finansieringskilde og beløp under) 

      

 

 

22. Budsjett (vennligst spesifiser) 2012 2013 Sum 

Lønn (inkl. sosiale utgifter)  

Og andre godtgjørelser:       

                  

Reisekostnader:                         

Side 804



Ekstern bistand:                         

Kontorutgifter:                         

Andre utgifter:                         

Totalsum for prosjektet                   
 

 

 

 

 

 

Punktene 23-27 fylles ut av alle søkere: 
 

23. Forutsetter prosjektet fritak fra Arbeidsmiljøloven og/eller inngåtte tariffavtaler?      Ja     x Nei  
(hvis ja, referer til aktuell lovtekst og/eller avtaletekst under) 

      

 

24. Dersom kommune/fylkeskommune står som søker; eventuell politisk behandling i hvilket organ? 
Prosjektet har vært behandlet i Helse- og omsorgsutvalget og kommunestyret, som stiller seg positiv til 

prosjektet. Det er bevilget kr. 630.000.- i egenandel for å starte opp. Det mangler fremdeles ca. kr.800.000.-

Dette inklusiv prosjektledelse.  

 

25. Plan for videreføring av erfaringer                                                                  
Prosjektet planlegges implementert i organisasjonen ved prosjektets slutt dersom erfaringer og evalueringer 

tilsier dette. Med forbehold om politisk godkjenning. 

 

 

26. Vedleggsoversikt (begrens antall vedlegg og sørg for at all viktig informasjon finnes i selve søknaden) 
Ytterligere informasjon om arbeidstidsordningen og den kommunale saksbehandling kan fremskaffes ved 

behov. 

 

 

27. Underskrifter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden 
 

 

 

 

 

Dato:                       

Navn arbeidsgiversiden:        

Dato:                         

Navn arbeidstakersiden:        
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Fremdriftsrapportering 
 

Sendes inn av prosjektleder til ufrivilligdeltid@nav.no  innen 15.09.13. Husk prosjekttittel i e-postens 

emnefelt. 

 

Prosjekttittel:  Prosjekt 3-3 turnus 

Prosjektansvarlig organisasjon:      Nordreisa kommune, hjemmetjenesten til 

utviklingshemmede Høgegga 
Prosjektleder/utfyller av årsrapporten:      Britt Bendiksen  
Oppstartsdato:      01.10.12 Sluttdato:      30.09.14 
Rapporteringsperiode: 15.05.13-15.09.13 

 
1. Kort beskrivelse av prosjektet: 

     Hovedmålet med prosjektet er å redusere ufrivillig deltid og skape stabilitet i tjenesten ved at 

ansatte går kontinuerlig 3 dager på jobb med påfølgende 3 dager fri. Dette medfører at ansatte jobber 

2 av 4 helger. 

 

Delmål: 

1. Ansatte får økte stillinger ved å gå over i ny arbeidstidsordning 

2. Økt stabilitet og forutsigbarhet for brukergruppen ved at det blir færre ansatte å forholde seg 

til (stabilitet og forutsigbarhet er spesielt viktig for personer med utviklingshemming) 

3. Redusere sykefravær (avdelingen har hatt høyt sykefravær de siste årene) 

 

Prosjektet er politisk forankret, saken har vært behandlet i både helse- og omsorgsutvalget og 

kommunestyret. Nordreisa kommune ønsker å redusere ufrivillig deltid. Hjemmetjenesten til 

utviklingshemmede på Høgegga har mange ansatte i ufrivillig deltid samtidig som tjenesten har hatt 

problemer med å rekruttere fagbemanning til små stillinger. 

 

Kommunen har hatt et samarbeid med Harstad kommune, som har hatt 3-3 turnus i flere år, for å få til 

en god prosess før –og under prosjektoppstart og ved gjennomføring av prosjektet. 

 

 
 

2. Beskrivelse av tiltak/ene: 
      
Tiltak: 

1. Prøve ut 3-3 turnus som prosjekt 

2. Ansatte jobber frivillig flere helger enn ordinær turnus mot kompensasjon i form av lavere 

uketimetall (32.5 timer i 100 % stilling)  

3. Fjerne små stillinger fra turnus (som vi har hatt problemer med å få tilsettinger i) 

 

Prosjektet skal gi oss kunnskap om –og erfaring med alternative arbeidstidsordninger for å kunne 

motvirke ufrivillig deltid. Samtidig vil prosjektet gi oss verdifull erfaring med hensyn til en eventuell 

implementering i avdelingen og en eventuell oppstart av samme arbeidstidsordning i andre avdelinger 

(helse- og omsorgstjenester) i Nordreisa kommune. 

 
 
 

3. Målgruppe for prosjektet: 
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     Fast ansatte som jobber ved Høgegga boliger, hjemmetjenesten for utviklingshemmede 

 
 

4. Opplysninger om deltakerne i prosjektet: 
 
Antall kvinner: 21 . Pr.26.08 er det inntil videre 17 kvinner. 1 (ufaglært) er ute i ett års 
permisjon, 1 (faglært) har sagt opp, 2 har sagt opp (én faglært og én ufaglært) p.g.a. 
alderspensjon. Alle stillingene er for tiden under utlysning og vi håper på tilsetting så 
snart som mulig. 
  
Antall menn:   6   
 
Faglærte:   19 (21) 
Ufaglærte: 4 (6) 

 
5. Er det avvik i prosjektets mål (ref. punkt 5 i søknad)?   

 
    JA  X  NEI 
Hvis det er avvik på ovennevnte punkt, gjør rede for dette:       

 
1. Er det avvik i tiltak (ref. punkt 6 i søknad)? 

 
    JA  X  NEI 
Hvis det er avvik på ovennevnte punkt, gjør rede for dette:       

 
 

2. Er det avvik i fremdriftsplan (ref. punkt 9 i søknad)? 
 
   X  JA   NEI 
Hvis det er avvik på ovennevnte punkt, gjør rede for dette:      
 
Samme avvik som meldt i tidligere fremdriftsrapporteringer: 

 

Prosjektet var planlagt å starte opp 01.05.12, men ble utsatt til 01.10.12 på grunn av manglende 

finansiering. Vi fikk melding om innvilgede prosjektmidler fra NAV ufrivillig deltid sommeren 2012, 

midt under ferieavvikling, prosjektet ble derfor satt i gang noe senere enn opprinnelig planlagt. 

Evaluering med spørreskjema til personalet ble derfor forskjøvet fra oktober 2012 til mars/april 

2013.08.26 

 
 
 

3. Er det avvik i budsjett (ref. punkt 14 i søknad)? 
 
   X  JA   NEI 
Hvis det er avvik på ovennevnte punkt, gjør rede for dette: 
 
Det har blitt noe mer kostnadskrevende fordi vi ser at vi har underbudsjettert i forhold til tillegg for 

turnusarbeidere. Det har med andre ord gått mer til lønnsmidler i form av tillegg enn beregnet. Ellers 

ingen avvik. 
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4. I hvilken grad har igangsatte tiltak bidratt til å redusere omfanget av ufrivillig deltid i 

virksomheten? 
 
     Alle som har ønsket å øke sin stilling har fått dette i 3-3 turnusen, selv om noen ikke har 

fått så stor stilling som de har ønsket (full stilling). Vi har eksempelvis klart å øke 20% stilling 

til 74% stilling. Avdelingen hadde tidligere store proble mer med å rekruttering. Nå er antall 

ledige stillinger redusert. Vi er nå inne i en periode med utlysning av stillinger, se del 1, pkt. 4. 

 
                            

 
5. Antall ansatte på ufrivillig deltid i virksomheten før prosjektet:  

 
13 

   Antall ansatte på ufrivillig deltid i virksomheten per. 15.08.13: 
 

Alle som har ønsket det har fått økt sin stillingsprosent. Flere har ønsket 100% stilling, men 

dette har det ikke vært mulig å få til i turnusen (det er selvfølgelig et  spørsmål om både behov 

og økonomi). Flere har fått økt sin stilling fra 20% til 74%, som allerede nevnt i punkt 4 over.  

    
Forventet antall ansatte på ufrivillig deltid i virksomheten etter prosjekslutt: 
 
Samme som pr. i dag.  

 

Eventuell kommentar:  
 

6. Gi en fremstilling av andre viktige erfaringene/resultatene knyttet til gjennomføring av 
prosjektet og måloppnåelse i rapporteringsperioden: 

      
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse ved halvårsevaluering i begynnelsen av april 2013. Her har 

vi fått verdifulle tilbakemeldinger fra personalet som er med i prosjektet. Det ble informert om denne 

spørreundersøkelsen i forrige prosjektrapportering.  

 

Svarprosenten på undersøkelsen var 73%.  

Her trekkes det fram noen resultater av undersøkelsen som er direkte knyttet opp mot målsettingene. 

 

Nesten 70% av de som svarte sier at de allerede nå kan tenke seg til å gå i 3 -3 turnus når 

prosjektperioden er over. 20% sier at de ikke kan tenke seg å fortsette, mens 10% sier at de vet ikke.  

Under kommentarene ble det uttrykt at flere ønsket fast høyere stillingsprosent enn det de allerede 

hadde fått gjennom prosjektet så langt. 

 

Når det gjelder stabilitet ble personalet spurt om de synes det er færre vikarer i avdelingen nå mot 

tidligere. Her svarer 15.8% ja, 47.3 svarer nei og 36.8 svarer vet ikke. Dette har nok sammenheng 

med at vi enda ikke ser noen tydelig reduksjon i fraværet på avdelingen. Når det gjelder 

arbeidsrelatert sykefravær svarer nesten 90% at de ikke har hatt arbeidsrelatert sykefravær i 

prosjektperioden, mens 5% sier at de har hatt denne type fravær i perioden. Dette kan bety at 

sykefraværet på avdelingen har utenforliggende årsaker. Generelt ser vi at sykefraværet så langt ikke 

er redusert på avdelingen, sammenlignet med 2012. Sykefraværet første kvartal 2013 er på 12.4 %.  

Sykefraværet i 2.kvartal i 2013 er på 13.4. Vi har med andre ord hatt en økning i sykefravær den 
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senere tid.  

 

Et av de ønskede delmålene for prosjektet var å øke stabilitet og forutsigbarhet for brukergruppa ved 

å redusere antall personer i turnus og gi ansatte i turnusen høyere stillingsbrøk. Det ville naturlig gi  

brukerne færre personer å forholde seg til samtidig som at de ser personalet oftere. På spørsmål om 

de ansatte tror at beboerne opplever fordeler med at personalet går denne type arbeidstidsordning 

svarte 36.8 % ja, 21 % svarte nei og 42.1 % svarte vet ikk e. Svarene her kan ha sammenheng med 

sykefraværet på avdelingen. I prosjektet 3-3 turnus jobber personalet  i faste team. Dersom det er  

team som preges av høyt sykefravær vil dette naturlig få konsekvenser for stabiliteten her, mens 

andre team opplever større stabilitet. 

 

I spørreundersøkelsen kom det fram at over halvparten syntes at de kjente retningslinjene for 

arbeidstidsordningen for dårlig. Dette kan blant annet ha sammenheng med at det er flere nye ansatte 

som har startet opp i turnusen etter formell oppstart. Dette gir oss uansett signal om at vi må ha 

jevnlig gjennomgang av retningslinjene fordi vi fra tid til annen opplever endringer i personalgruppa. 

 

Det er tidlig i prosjektet enda og vi vil gjennomføre nye spørreundersøkelser senere i prosjektet. 

 

 
 

7. Hva er gjort for å formidle/spre prosjekterfaringer og hva er planlagt fremover? 
      
Det er så langt foretatt én spørreundersøkelse blant ansatte i prosjektet (som nevnt over). 

Spørreundersøkelsen ved halvårsevaluering ble gjennomgått på personalmøte i mai. Vi har sammen 

med personalet i prosjektet gjennomgått de tilbakemeldinger som er kommet fram i undersøkelsen 

og sett på eventuelle tiltak. 

 

I samråd med helse- og omsorgssjef formidles rapporter / evalueringer i prosjektperioden til aktuelle 

instanser og utvalg. Det vil på denne måten være mulig for politikere, råd –og utvalg i kommunen å 

følge prosessen undervegs.   

 

Det orienteres om prosjektet på ledermøtene, men vi planlegger også en generell informasjon ut til 

de andre omsorgsavdelingene om hvordan det går med prosjektet. Tanken er at ansatte i prosjektet 

møter ansatte fra andre omsorgs-avdelinger og formidler erfaringer; både fordeler og ulemper med 

en slik arbeidstidsordning. 

 

I forbindelse med evaluering vil det bli foretatt en ny spørreundersøkelse til personalet i prosjektet i 

slutten av første kvartal 2014.  

 
 

8. Planer for videreføring etter prosjektavslutning: 
      

Viser til punkt 1. Prosjektet er politisk forankret, saken har vært behandlet i både helse -og 

omsorgsutvalget og kommunestyret. Nordreisa kommune ønsker å redusere ufrivillig deltid. 

Hjemmetjenesten til utviklingshemmede på Høgegga har hatt mange ansatte i ufrivillig deltid samtidig 

som tjenesten har hatt problemer med å rekruttere fagbemanning til små stillinger. Sykefraværet har 

vært relativt høyt over mange år.  

Det vil være av stor betydning at prosjektet svarer til målsettingene som ble satt i utgangspunktet. 

Når prosjektet nærmer seg avslutning skal en eventuell implementering avgjøres politisk. 
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Evaluering av ”Prosjekt 3-3 turnus” 

Høgegga omsorgsboliger gir tjenester til personer med psykisk og /eller fysisk 

funksjonsnedsettelser, i hovedsak psykisk utviklingshemmede. Avdelingen startet et 2-årig 

prosjekt høsten 2012. Prosjektet kom i gang etter at ansatte og tillitsvalgte gjennom flere år 

har ønsket å prøve ut 3-3 turnus som arbeidstidsordning. Dette er den andre evalueringen i 

prosjektperioden. Den første evalueringen ble gjort etter ½ år. Det er brukt spørreskjema til 

ansatte ved gjennomføring av evalueringen. Hovedmålet med prosjektet er å redusere 

ufrivillig deltid ved at ansatte jobber flere helger mot at de får redusert uketimetallet. For 

deltidsansatte betyr dette en økning i stillingsprosent. Ansatte jobber i hovedsak 3 dager og 

har 3 dager fri, noe som innebærer at man arbeider 2 av 4 helger. 3-3 turnus har generelt hatt 

gode ringvirkninger på nærvær og stabilitet i andre kommuner hvor arbeidstidsordningen er 

prøvd ut tidligere. Det var viktig for oss at de som ble med gjorde dette frivillig, derfor ble 

ansatte som ikke ønsket å være med tilbudt å jobbe ved annen avdeling i prosjektperioden. 

Det ble også åpnet opp for at ansatte fra andre avdelinger kunne søke seg inn i prosjektet. 

Prosjektet er i hovedsak finansiert gjennom prosjektmidler fra NAV Ufrivillig deltid, men også 

med kommunale midler. Se vedlagt prosjektsøknad og regnskapsrapport. Prosjektet har en 

styringsgruppe bestående av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner, 

hjelpepleier 1 og verneombud. Styringsgruppa har vært aktiv under planlegging og oppstart 

av prosjektet og innkalles deretter ved behov. 

 

Storslett, Mars 2014  

Britt Bendiksen 

Prosjektleder 
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Sammenfatting av spørreskjema til ansatte etter 1, 4 år i 3-3 turnus 

Periode: 01.10.2012 -31.01.2014. Det ble sendt ut spørreskjema til 26 ansatte i 3-3 turnus på 

Høgegga i februar2014. Det kom inn 18 utfylte svarskjema, noe som gir en svarprosent på 69.2 

% . Svarene i spørreundersøkelsen angis i % og antall, der 18 = 100% 

1. Hvor motivert var du til å starte i 3-3 turnus? 

 

Litt Noe  Mye 

22 % (4)  22 % (4)  56 % (10 ) 

 

2. Hvor motivert er du nå? 

 

Lite Noe  Mye 

22 % (4 )  6 % (1 ) 67 % (12 ) 

 

3. Hvor godt kjenner du retningslinjene (avvikling av ekstratimer m.m) ved 3-3 turnus? 

 

Dårlig Delvis Godt 

11 % (2 ) 22 % (4 ) 67 % (12 ) 

 

4. Vil du anbefale andre å jobbe i 3-3? 

 

Ja Nei Vet ikke 

67 % (12 ) 17 % (3)  17 % (3 ) 

 

5. Tror du, som ansatt, at beboerne opplever fordeler av 3-3 turnus? 

Ja Nei Vet ikke 

56 % (10 ) 33 % (6)  11 % (2)  

 

6. Opplever du at det er færre vikarer i avdelingen etter innføring av prosjekt 3-3 turnus? 

 

Ja Nei Vet ikke 

22 % (4)  44 % (8)  33 % (6)  

      

7. a  Jobber du sammen med faste kollegaer? (i fast team) 

Ja Nei 

67 % (12) Merknad: variasjon i løpet av 

året. 

33% (6) Merknad: pga for mye 

sykemeldinger og egenmeldinger 
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7.b Hvis ja, oppleves dette som positivt? 

Ja Nei 

61 % (11) 6 % (1) 

 

          7.c Hvis nei, oppleves dette som positivt? 

Ja Nei 

11 % (2) 22 % (4) 

 

8. Kan du allerede nå tenke deg å fortsette i 3-3 turnus etter at prosjektperioden er over? 

 

Ja Nei Vet ikke 

72 %  (13) 28 % (5 )  

 

9. Har du hatt arbeidsrelatert (for eksempel årsak i arbeidsplass, miljø, arbeidstid) 

sykefravær siste 6 måneder? 

 

Ja Nei 

22% (4)  78%  (14 ) 

 

 

 

10. Til slutt ber vi deg om å gi noen tanker om: 

 

Hva synes du er bra med 3-3 turnus? 

 

 Det meste! 

 Ingenting! 

 Skjeldent beordringer 

 Jobbe  i faste team 

 Får hentet seg inn mellom arbeidsperiodene 

 Oversiktlig og forutsigbart, gir anledning til å planlegge fritiden 

 Fint å ha fri midt i uka 

 Fleksibelt 

 Langfri 

 Klarer å holde meg i jobb uten å være mye borte, klarer å hente meg inn mellom 

arbeidsøktene 
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 Kortere arbeidsuke 

 Bra med bare 3,5 vakter i uka (gjennomsnittlig)  

 Mer ferie og fridager 

 Bra med 2 helger jobb og 2 helger fri  

 Like god bemanning i helger som ellers i uka 

 Mer fritid – og tid til videreutdanning, skolegang og lignende 

 

Hva synes du er mindre bra med 3-3 turnus? 

 

 For mye jobbing i helger 

 Ingenting 

 Det dannes ”klikker” av kolleger som kan være negativt 

 Viktige beskjeder forsvinner 

 Alt er flott! 

 Vanskelig å ta ekstravakter p.g.a. 32.5 timers uke  

 Slitsomt hvis du jobber i team hvor du ikke trives 

 For mye helgearbeid 

 At (100% stillinger) må jobbe inn 15 vakter i året  

 De timene som må jobbes inn oppleves som stressfaktor 

 Arbeid 2 helger på rad 

 Splittet personalgruppe 

 Å jobbe med samme kolleger begge arbeidshelgene 

 For stor helgebelastning 

 At det er jobb 2 av 4 helger 

 Fordelen med 3-3 slår kun til hos de som har 100% stilling, de andre i redusert stilling 

som  må jobbe 100%, jobber mye mer enn de som har 100%  

 

 

Hva kan eventuelt forbedres? (Gi gjerne eksempler / ideer på hvordan) 

 

 Veldig fornøyd! 

 Blande pe rsonalgruppene (teamene) etter 1 år 

 Beskjedbok (sikre informasjon)  

 Tilbake til ordinær turnus eller annen arbeidstidsordning med mindre helge- jobbing 

 Vil kun ha vakter sammen med de som jeg jobber i team sammen med 

 Sette 3-3 timene inn i (grunn)turnus, slik at man slipper å stresse med å jobbe dem inn. Er 

de på turnus så er de der. 

 Kan man innarbeide ekstravaktene (15) ca 1 vakt pr.4 uker i turnus og redusere helger, 

slik at man jobber hver 3. eller hver 4.helg? 

 Tilbake til ordinær turnus 

 For liten erfaring, vanskelig å si 
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Det har i perioden vært skiftinger i personalgruppa ved at noen har sluttet og andre har blitt 

tilsatt i de ledige stillingene. Sammenfatting av svarene i spørreundersøkelsen viser at 

motivasjonen for å fortsett i 3-3 turnus er omtrent lik det den var ved første evaluering, som ble 

foretatt etter et halvt år. 67 % av de som har svart er motivert for å fortsett i 3-3 turnus. Vi har 

fra starten av prosjektet gitt rom for den som ikke trives med 3-3 turnus  å søke rullering til 

annen avdeling med ordinær turnus. Flere er så knyttet til arbeidsplassen at selv om de ikke har 

ønsket å gå inn i prosjektet har de valgt å prøve ut 3-3 turnus i stede for å bytte avdeling. Dette 

vil selvfølgelig kunne påvirke resultatet av undersøkelsen.  

Videre er det nå 67 % som sier at de kjenner retningslinjene for 3-3 turnus godt, mot tidligere 

nesten 37 %. Det viser at personalet har satt seg bedre inn i retningslinjene etter å ha jobbet 

over tid i denne arbeidstidsordningen. På avdelingen er det lett tilgjengelig informasjon, både 

skriftlig og muntlig. Hjelpepleier 1 og leder er tilgjengelig på avdelingen og kan svare ved 

eventuelle spørsmål. Retningslinjene har også vært tema på noen personalmøter.  

67 % vil anbefale denne turnusordningen til andre. Det viser at størstedelen av de som har svart 

på undersøkelsen trives med 3-3 turnus og ser fordeler med ordningen. 17 % svarer at de ikke 

vil anbefale dette og 17% vet ikke. Det er ganske likt resultatet fra forrige spørreundersøkelse. 

Det er ikke knyttet noen kommentarer til avkrysningssvarene på spørsmålet om man anbefaler 

3-3 turnus til andre, men det viser seg at på tross av noen endringer i personalgruppa viser 

resultatet omtrent det samme som ved forrige spørreundersøkelse.  

På spørsmål om personalet tror at beboere opplever fordeler med at personalet jobber i 3-3 

svarer 56 % ja, dette er en økning fra forrige spørreundersøkelse.  33 % svarer nei, dette er også 

en økning fra sist. Det er en stor reduksjon i antall ”vet ikke”, 11 % nå mot 42 % ved forrige 

spørreundersøkelse. Det er en tendens til at personalet som har svart at de ikke ønsker å 

fortsette med turnusordningen mener at beboerne ikke har fordeler med at personalet går 3-3 

turnus. På samme måte ser det ut at personalet som er positive til 3-3 turnus generelt mener at 

brukerne profiterer på denne ordningen. Generelt vet vi, gjennom både teori og forskning at 

personer med psykisk utviklingshemming profiterer på å ha færrest mulig personale rundt seg, 

spesielt med tanke på stabilitet, oppfølging og samarbeid for å gi en mest mulig forutsigbar 

tjeneste. 3-3 turnusen gjør til at vi har færre personer i turnus. Det er ikke lenger noen faste, 

små helgestillinger på turnus, som bare er på jobb hver 3.helg. Nå har de som har helgestilling 

fått økt sin stilling eksempelvis fra 20% til 74.5 % ved å jobbe 2 av 4 helger. På denne måten har 

personalet mulighet for å følge opp brukergruppa tettere enn før. Fagbemanningen er like god i 

helger som i andre ukedager. 
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På spørsmålet om personalet opplever at det er færre vikarer i avdelingen ved innføring av 

prosjekt 3-3 turnus, svarer de fleste nei (44,4 %), 33 % svarer vet ikke og 22 % svarer ja. Dette er 

omtrent samme svarprosenter som ved forrige spørreundersøkelse. Avdelingen har hatt høyt 

sykefravær over flere år, noe som har medført stort behov for vikarer. Vi hadde håpet på 

reduksjon i sykefravær som en positiv effekt av arbeidstidsordningen, ved at man jobber kun 3 

dager med påfølgende 3 dager fri for å hente seg inn etter en arbeidsøkt. Denne effekten har 

uteblitt jf. sykefraværsstatistikken. Det skal likevel sies at avdelingen har hatt en markant 

økning av sykefraværet 3. og 4. kvartal 2013, noe som skyldes utenforliggende årsaker. Det er 

også kommentert som positivt fra ansatte at det er minimalt med beordringer på vakt nå når 

man går 3-3 turnus enn tidligere noe som også betyr at overtidsbruk er redusert mot tidligere 

år.  

67 %, mot 95 % forrige spørreundersøkelse, sier at de jobber sammen med faste kolleger, men 

at det kan være variasjon i løpet av året fordi man i tillegg til egen stilling går ekstravakter.      

33 % , mot 5,2 % forrige spørreundersøkelse, sier at de ikke jobber med faste kolleger. Her er 

det kommentar på at det er på grunn av for mye sykemeldinger og egenmeldinger. Det 

samsvarer med sykefraværsstatistikken i avdelingen, noe som selvfølgelig har påvirket 

stabiliteten. Vi hadde en nedgang i sykefraværet fra 2012 til 2013, mens det i løpet av 2013 , 

som nevnt, har vært en økning fra 12,4 % til 34,5 %. Tallene for januar 2014 er så langt ikke klar.  

Når man går i 3-3 turnus er de aller fleste personer i turnusen delt i 2 grupper. I tillegg er det 

noen deltidsansatte som ikke har ønsket å øke sin stillingsprosent i prosjektet og som derfor 

ikke følger noen bestemt gruppe. Generelt kan vi si at mens den ene gruppa jobber, så har den 

andre gruppa fri. I starten av prosjektet fikk ansatte velge hvilken gruppe de ønsket å være i. 

Det er ikke endret noe på gruppene så langt i prosjektperioden annet enn naturlige endringer 

når noen har sluttet i jobben og nye har blitt tilsatt. 61 % opplever at det er positivt å jobbe i 

gruppe/team. 11 % mener det er positivt å ikke jobbe i team. Ut fra kommentarene så er det 

antydet at jobbing i team skaper avstand mellom gruppene og grobunn for ”klikker” og 

splittelse, noe som oppleves negativt på samarbeidet. For å motvirke en slik tendens har 

personal foreslått å bytte på gruppene (blande personalgruppa) etter ett år. Dette vil kunne 

være et tiltak for å fremme samarbeid og motvirke ytterligere splittelse. Det er også 

kommentert at det er slitsomt å jobbe i ei gruppe som man ikke trives i. 

På spørsmålet om personalet ønsker å fortsette i 3-3 turnus etter prosjektperioden svarer 72 % 

ja og 28 % nei. Det er samme antall som ønsker å fortsette i 3-3 turnus som ved forrige 

spørreundersøkelse, men antallet på de som ikke ønsker å fortsette har steget fra sist.  Ved 

forrige spørreundersøkelse var det 10,5 % som svarte at de var usikker på om de ville fortsette 

med slik turnusordning etter at prosjektet er avsluttet. Det kan tyde på at de som var usikker 

ved første evaluering nå har ”landet på” at de ikke ønsker å fortsette med 3-3 turnus.  
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Når det gjelder spørsmålet om arbeidsrelatert sykefravær etter at vi startet opp med prosjekt 3-

3 turnus svarer 78 % nei, mens 22 % svarer ja. Ved forrige spørreundersøkelse svarte nesten 90 

% at de ikke har hatt denne type sykefravær, mens 5,2 % svarte ja. Det betyr at vi har hatt en 

økning i sykefravær tilknyttet arbeidet i en eller annen form. Denne tendensen må vi ta alvorlig. 

Økningen kan ha sammenheng med skiftinger i personalgruppa, men det kan like gjerne ha 

sammenheng med andre ting eller prosesser i arbeidsmiljøet siste året. 

Generelt er det et klart flertall som ønsker å fortsette med 3-3 turnus som arbeidstidsordning, 

dette på tross av at ikke alle har svart på spørreundersøkelsen.  En eventuell implementering av 

3-3 turnus i avdeling vil være kostnadskrevende og skal avgjøres politisk. Når vi vet at det er 

store kostnader knyttet til selve arbeidstidsordningen med 3-3-turnus og at avdelingen i tillegg 

har et høyt sykefravær som også er kostnadskrevende, knyttes det stor spenning til om vi får 

politisk godvilje til å implementere arbeidstidsordningen. Som tidligere nevnt håpet vi med 

denne arbeidstidsordningen å redusere sykefraværet og på den måten ”del-finansiere” de 

ekstra kostnadene en slik arbeidstidsordning krever. Så langt har vi ikke lyktes i noe større grad, 

til tross for at vi ser en reduksjon i beordringer og overtidsbruk. Det gjenstår nå 7 måneder av 

prosjektperioden.  

Viktige generelle tiltak framover: 

 Motvirke splittelse i arbeidsmiljø  

 Motvirke arbeidsrelatert sykefravær 

 Kvalitetssikre informasjonsrutiner 

 Forberede sak til politisk behandling for en eventuell implementering av prosjekt 3-3 

Sammenfattingen av spørreundersøkelsen gjennomgås på personalmøte, hvor vi også i 

fellesskap skal se på hvordan vi kan utarbeide konkrete tiltak innen for de enkelte områdene 

forbedringsområdene. 

 

Storslett 6. Mars2014 

 

Britt Bendiksen 

Prosjektleder  
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Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger mellom Nordreisa kommune 
og UNN HF

Henvisning til lovverk:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.11

Vedlegg

1 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger mellom Nordreisa kommune og UNN HF

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune inngår samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger med 
UNN HF. Avtalen gjøres kjent for ansatte i helse og omsorgstjenesten.

Saksopplysninger

Samhandlingsreformen ble iverksatt i 2012. På bakgrunn av det skal kommunene inngå 
samarbeidsavtaler med UNN HF.

Formålet med samarbeidsavtalene er å fremme samhandlingen mellom partene ved å
konkretisere oppgave- og ansvarsplasseringen mellom kommune og helseforetak, og å etablere 
gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.

Samarbeidsavtalene forventes å ha betydning for utviklingen av helse- og
omsorgstjenesten fremover og bidra til å sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt forskriftsendringer som innebærer en ny ordning 
for legers turnustjeneste med virkning fra februar 2013.

 Den nye ordningen blir søknadsbasert i tråd med arbeidslivets regler.
 Turnusstilling er ikke lenger obligatorisk for å få autorisasjon, men første obligatoriske 

del av legers spesialistutdanning.
 Turnus for leger vil fortsatt være 18 måneder, med 12 måneder i sykehus og 6 i 

kommunehelsetjeneste. Læringsmål og veiledning blir videreført som i dag.
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 Ledige turnusstillinger skal lyses ut gjennom en portal på nett.
 For å sikre at alle sykehus i landet skal få nok søkere til sine stillinger, er det i den nye 

ordningen lagt opp til to søknadsrunder, der rekrutteringssvake områder lyses ut først.
 §12 i den nye forskriften pålegger Helseforetak og kommuner å samarbeide om kobling 

av turnusplasser i sykehus og i kommunene.
 Samarbeid om turnustjenesten for leger reguleres i tjenesteavtale 7

OSO oppnevnte 13. mars 2013 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til 
samarbeidsavtale.

Arbeidsgruppen har sendt ut informasjon om arbeidet til kommuner og UNN i flere
sammenhenger. Basert på innspill og tilbakemeldinger fra partene underveis i prosessen,
utarbeidet arbeidsgruppen forslag på samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger.

Den 10. januar 2014 ble denne sendt på høring til UNN og kommunene i OSO.

Det ble mottatt 11 høringssvar, som i all hovedsak knyttet seg til to områder;
Punkt 6.1. Antall turnusplasser og kobling sykehus —kommune.
Punkt 6.2. Behandling av søknader og kriterier.
Disse innspillene er stort sett innarbeidet i avtaleteksten.

I tillegg kom det en del innspill knyttet til praktiske forhold/prosedyrer. Disse har ikke
innvirkning på avtaleteksten, men må tas med i det videre arbeidet med implementering av
avtalene. Utover dette var det mange positive tilbakemeldinger på arbeidsgruppens arbeid.

Vedlagte Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger er behandlet av OSO på deres møte den
19. februar 2014. OSO fattet da følgende vedtak;
OSO vedtar «Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger», og sender informasjon til
kommuner og UNN med tilrådning om at partene inngår slik avtale.

Vurdering

Samarbeidsavtalen er vedlegg til tjenesteavtale nr 7 mellom Nordreisa kommune og UNN HF 
(Samarbeid om forskning, utdanning,  praksis og læretid).

Rådmannen vurderer at avtalen tilfredsstiller lovens krav og at partene har fått oppfylt behovet 
for medvirkning i avtaleutkastet.

Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta avtalen slik den foreligger.
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Parter

Denne samarbeidsavtale er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN HF).

Bakgrunn

Samarbeidsavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5. «Tjenesteavtaler,
retningslinjer og veiledere» samt tjenesteavtale nr. 7, pkt. 5.1 «Partenes forpliktelser i
samarbeidet».

Avtalen skal være i tråd med etablerte ordninger for utlysning av og søknad til turnusstillinger.

Formål

Fonnålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder
forvaltningen av søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannede leger. I tillegg skal avtalen
fremme et godt samarbeid mellom partene og bidra til en god prosess som skal ivareta
kommunenes, helseforetakets og turnuslegenes interesser.

Relevant regelverk

4.1 Forskrifter

FOR-2000-12-21-1384 Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for
leger - Spesialistgodkjenningsforskriften (lovdata.no)
FOR-2001-12-20-1549 Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning -
Forskrift om turnustjeneste fordelt ved loddtrekning (lovdata.no) Gjelder i en overgangsperiode til
høsten 2013.
FOR-2005-12-19-1653 Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som

allmennlege med rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (lovdata.no)
FOR-2000-12-21-1379 Forskrift om lisens til helsepersonell - Lisensforskriften (lovdata.no)
FOR -2005-03-18-252 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus -
Akuttmedisinforskriften (lovdata.no)

2
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4.2 Veiledere

Helsedirektoratet: Ny turnusordning for leger - Informasjon og veiledningsmateriell
1. utgave

http://helsedirektoratet.no/helsepersonell/turnusordn ing-for-

leger/Documents/Ny turnusordning veiledningsmateriell 1.pdf

http://helsedirektoratet.no/helsepersonell/turnusordning-for-leger/soke-pa-stilling/Sider/default.aspx

http://helsedirektoratet.no/helsepersonell/turnusordning-for-leger/S ider/defaultaspx

Ovenstående er gjeldende forskrifter og veiledere på tidspunkt for avtaleinngåelse. Endring av
lov, forskrift eller veiledere nødvendiggjør endring av denne avtalen bare i de tilfeller der
endringer i regelverket direkte berører partenes forpliktelser og/eller ansvar etter denne avtalen.

Partene forplikter seg til å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldene regelverk og å
organisere turnusordningen i tråd med dette. Denne avtalen forutsettes alltid å være i tråd med
gjeldende lover.

5. Roller og ansvar

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har det overordnede ansvar for den nye turnusordningen for leger inkl, det

administrative og praktiske arbeidet med turnusportalen. Direktoratet fastsetter antallet

turnusstillinger i helseforetak og i kommunene samt fordeling av disse. Det administrative ansvar

for behandling av søknader om turnuslisens og autorisasjon er delegert til Statens

autorisasjonskontor for helsepersonell.

Fylkesmannen

Fylkesmannen har ansvar for å opprette og godkjenne turnusstillinger i kommunehelsetjenesten,

bistå helseforetak og kommuner i arbeidet med kobling av turnusstillingene og føre tilsyn med at

turnustjenestens innhold og gjennomføring er i samsvar med myndighetenes krav.

UNN HF

Helseforetaket har arbeidsgiveransvar for turnuslegen de 12 månedene den er ansatt i foretaket.

Turnuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger, med de rettigheter og plikter

som følger av arbeidsforholdet. Det skal oppnevnes personlig veileder for turnuslegen, og

helseforetaket bør tilpasse tjenesten i avdelingen slik at turnuslegen kan delta i aktiviteter for å

oppfylle målbeskrivelsen for sykehustjeneste.

Nordreisa kommune
Kommunen har arbeidsgiveransvar for turnuslegen de 6 månedene den er ansatt i kommunen.
Turnuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger, med de rettigheter og plikter
som følger av arbeidsforholdet. Kommunen er ansvarlig for at turnustjenestens innhold og
gjennomføring er i samsvar med målbeskrivelsen og at tilfredsstillende veiledning etableres.
Kommunen bør tilpasse tjenesten slik at turnuslegen kan delta i aktiviteter for å oppfylle
målbeskrivelsen for kommunehelsetjeneste.

3
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6. Tilsettingsprosess i foretaket.

6.1 Utlysning av turnuslegestillinger

Turnuslegestillingene utlyses i Helsedirektoratets turnusportal, og på en måte som tydelig viser

kobling mellom sykehus og kommune eller gruppe av kommuner. HR-avdelingen ved UNN HF

utarbeider i annonsen i samarbeid med kommunene.

Turnuslegene tilsettes i en stilling ved helseforetaket med en varighet på 12 mnd. og i en stilling

i en bestemt kommune med 6 mnd. varighet. Oppstarttidspunkter i turnuslegestilling vil være

1. mars og 1. september.

Kobling sykehus —kommune er pr. februar 2014 som følger.

Foretak/sykehus Antall plasser Kommuner

UNN Tromsø 18 plasser Tromsø (5), Karlsøy, Balsfjord (2), Lyngen, Storfjord,
Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Målselv (3),
Sørreisa/Dyrøy, Skjervøy

UNN Harstad 1l plasser Harstad (2), Skånland, Kvæfjord, Ibestad, Salangen,
Lenvik/Senjalegen (4), Lødingen

UNN Narvik 6 plasser Narvik (2), Bardu, Ballangen, Evenes/Tjeldsund, Lavangen.

6.2 Behandling av søknader

Ved hvert sykehus opprettes et innstillingsutvalg som består av representanter for helseforetaket

(sykehuset), kommunene og tillitsvalgt fra DNLF. Innstillingsutvalget skal behandle og rangere

søkerne ut fra følgende kriterier;

6.2.1. Formalkriterier
Turnuslisens/autorisasjon som lege.
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Ved tvil dokumentert gjennom språktest.
Gode referanser.

6.2.2. Kriterier som vektlegges
Motivasjon, personlig egnethet, gode samarbeidsevner, samt gode evner til
kommunikasjon med pasienter og kollegaer.
Interesse for å jobbe i kommunehelsetjenesten.
Tidligere arbeidserfaring i helsesektoren.
Erfaring fra og interesse for rekrutteringssvake områder, lokalt og i UNN.
Kandidater med lokal tilhørighet kan foretrekkes hvis søkerne ellers er likt kvalifisert.
Forsknings interesse, forskningserfaring eller forskningskompetanse.
Flerkulturell kompetanse.

4
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6.2.3. Overgangsordning

I turnuslegeordning er det to mulige modeller for å koble sykehus og kommune i tilsettingen:

12a) direktekobling sykehus —enkeltkommune

12 b) kobling sykehus —gruppe av kommuner

UNN og kommunene tilknyttet UNN vil etablere koblingsmodell 12a) Kobling sykehus og enkelt

kommune, fra og med høsten 2014. Fram til da vil det være tre runder der turnuslegene skal

ansettes etter koblingsmodell 12b). For å spare ressurser og tid gjennomføres ansettelse i

kommunen i overgangsperioden på følgende måte;

«Turnuslege trekker valgnummer (loddtrekning) og får så velge kommune etter rekkefolge på

valgt nummer. Turnuslegene får 1 ukes frist for internbytte»

6.2.4. Andre forhold

Gruppen av turnusleger som skal tilsettes må i tillegg vurderes som et hele i forhold til en

balansert sammensetning mht for eksempel kjønn, etnisitet, studiested. Representanter for

innstillingsutvalget kan foreta intervjuer og innhenting av referanser. Det anbefales at det lages

en lang innstillingsliste med for eksempel 20 kandidater mer enn hva som skal tilsettes da de

samme søkerne kan søke stillinger i andre foretak.

HR- avdelingen foretar den formelle tilsettingen ved å sende ut tilbudsbrev innen gitte tidsfrister.

Turnuslegen vil da få samtidig beskjed om tilbud ved x sykehus og x kommune.

Formelt tilsettingsbrev sendes fra den enkelte kommune til turnuslegen så snart som råd etter at

melding fra helseforetaket/sykehuset er gitt.

Om vikariat oppstår, må partene selv søke å få gjort nye tilsettinger.

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp
avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom
avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

Partene forplikter seg til å endre avtalen dersom endringer i lov-/regelverk gjør dette nødvendig.

5
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8. Uenighet og avvik

Håndtering av avvik på inngåtte avtaler, retningslinjer og prosedyrer, er nødvendig for å sikre at

det etableres et system for lukking av avvik, læring og erfaringstilbakeføring.

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet

samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN HF.

Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:

For Nordreisa Kommune For Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

6
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1574-3

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 08.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
29/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken butikkdrift AS

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

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling kronebutikken butikkdrift AS - Sladdet 

versjon
2 Serveringsstedet, skisse
3 Tilleggsopplysninger til søknad om skjenkebevilling
4 Tilleggsopplysninger om åpningstider og ønsket skjenketid, datert 2. 

juni 2014. 

Rådmannens innstilling

 Kronebutikken butikkdrift AS v/Kirsti Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for 
gruppe 1 og 2 (øl og vin) fra Kronebutikken butikkdrift AS, Høeghvollen, 9152 
Sørkjosen, i lokalene som beskrevet i søknad med vedlegg.

 Kronebutikken butikkdrift AS gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) 
utendørs, på område beskrevet i søknad med vedlegg.

 Kirsti Johansen godkjennes som styrer.  Det gis fritak fra kravet om stedfortreder 

jf. Alkoholloven § 1-7c.

 I sommersesongen fra 1.juni til 20. august gis det bevilling for skjenking av gruppe 1 og 

2 (øl og vin) på følgende dager/tidspunkt:  

Mandag – fredag fra kl. 11.00 – kl. 21.00.  Lørdag fra kl. 11.00 – kl. 17.00.

Ved arrangement kan det skjenkes fra kl. 11.00 til kl. 02.00.

Søndag kan det skjenkes fra kl. 12.00 – 17.00.

 Utenom sommersesongen fra 21. august til 31. mai gis det bevilling for skjenking av 

gruppe 1 og 2 (øl og vin) på følgende dager/tidspunkt:

Mandag – fredag fra kl. 11.00 – kl. 17.00.  Lørdag fra kl. 11.00 – kl. 17.00

Ved arrangement kan det skjenkes fra kl. 11.00 til kl. 02.00.
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 Skjenkebevillingen vil gjelde fra kommunestyrets vedtak og til og med 31. desember 

2015.

 For øvrig vises det til bestemmelsene i Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

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

Saksopplysninger

Kronebutikken butikkdrift AS, Høeghvollen, 9152 Sørkjosen, søker om skjenkebevilling for 
gruppe 1 og 2 (øl og vin).  Daglig leder/skjenkestyrer er Kirsti Johansen.  Dette er en ny 
etablering og søker har ikke slik bevilling i dag.

Det søkes om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og 
vin).

Åpningstider i sommersesong (1.juni-20.august):
Mandag - fredag kl. 10.00 - 21.00.  Lørdag kl. 10.00 - 17.00.                      
Til kl. 02.00 dersom det er et arrangement.
Søndag kl. 12.00-17.00.  Stengt helligdager.

Åpningstider utenom sommersesong (21.august – 31. mai):
Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00. Lørdag kl. 10.00 - 17.00. 
Til kl. 02.00 dersom det er et arrangement.
Stengt på søndager og helligdager.

Det søkes om følgende skjenketid innendørs:
Det søkes om skjenketid som blir lik åpningstidene.

Ønsket skjenketid utendørs:
Det søkes om skjenketid som blir lik åpningstidene.

Skjenkeareal innendørs:
Kafehjørnet – 18 m² med inntil 25 sitteplasser.

Skjenkeareal utendørs:
Skjenkeareal utendørs er på 25 m² med inntil 20 sitteplasser og ligger på venstre side av 
hovedinngang.

Skjenkestedets driftskonsept:
Kronebutikken butikkdrift AS vil tilby lokale matprodukter i et «autentisk gammelt miljø» som 
den gamle Kronebutikken representerer.  Utover dette blir det salg av lokal mat, kunst- og 
håndtverksprodukter.   Dette er et tilbud til lokalbefolkningen og til turister.
Det vil bli servert enkle retter etter lunsjprinsippet med råvarer av lokal mat i tillegg til 
koldtbord, kaker, kaffe og dagens suppe i sesongen.
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Ved arrangement hvor det serveres alkohol vil aldersgrensen være 18 år.
Vakthold ved arrangement vil bestå av ansatte og av daglig leder.

Kirsti Johansen søkes godkjent som styrer.  Styrer har bestått kunnskapsprøven for alkoholloven 
og etablererprøven for serveringsvirksomhet.
Daglig leder Kirsti Johansen søker om fritak fra kravet om stedfortreder.  Begrunnelsen er at 
bedriften er så liten og at alkoholserveringen blir en liten del av butikkens omsetning.

Politi, rustjenesten og næringsavdelingen er bedt om å komme med uttalelse til søknaden.
Uttalelsene gjengis i sin helhet.

Politiet sier i sin uttalelse:
Viser til deres brev av 12.05.14 vedlagt søknad av 29.04.14 fra Kronebutikken butikkdrift AS,
9152 Sørkjosen om skjenkebevilling.
Politiet har ingen merknader til søknaden.
Kirsti Johansen godkjennes som skjenkeansvarlig.

Uttalelse fra næringsavdelingen:
Nordreisa kommune er positiv til etableringen, og Kronebutikken var en kulturbærer og
identitetsbygger for Nordreisa og Nord-Troms. Vi håper at nyetableringen vil følge den gamles 
ånd. Dette er et ønsket tilbud i Nordreisa, og gjør området interessant for besøkende så vel som 
egne innbyggere.
For spisesteder er det vanskelig å drive uten alkoholservering. I andre kommuner så har man
retningslinjer for Alkoholfrie soner som etableres i alle store byrom og parker, kjøpesentre og i
publikumsarealer som er åpne for allmennheten og på idrettsarenaer. Så lenge det serveres et
fullverdig mattilbud, bør man kunne servere alkoholholdige drikker. Dette er å anbefale.

Det er ikke opplyst til næring hvorvidt det skal serveres fullverdige mattilbud. Hvis dette er
intensjonen så anbefales det at det gis skjenkebevilling jfr. Kommunens egne retningslinjer.
Utover dette ingen bemerkninger.

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015, har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus- og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkninger. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk, og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v.

Det norske drikkemønster innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.
person. Når det gjelder tap av friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste
risikofaktor etter tobakksbruk i høyinntektsland sett under ett. Alkohol er ofte også inngangsport 
til utprøving av andre rusmidler (Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011).

Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn 
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla. alkohol.

Rustjenestens oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det
rusforebyggende arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med
kommunens ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen rusmisbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 
og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011.
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Vurdering

Bevillingsperioden i Nordreisa følger kommunevalgperioden og gjelder fra 1. januar etter 
valgåret og til og med 31. desember neste valgår.
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet om at bevilling gis for hele perioden, som 
vil si fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.
Samtlige skjenkebevillinger i Nordreisa går ut 31. desember 2015.

I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år.
Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gir retningslinjer for
hvordan det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl.
02.00 og brennevin (gruppe 3) fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin (gruppe 3) utendørs.

Daglig leder Kirsti Johansen søker om fritak fra kravet om stedfortreder. Begrunnelsen er at 

alkoholserveringen blir en liten del av butikkens omsetning. Et slikt unntak kan gjøres, jf. 

Alkoholloven § 1-7c.

§ 1-7c.Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 

bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 

urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse.
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8. Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet (siste 10 år) •




Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr.oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11siffer)

Benytt ev.eget ark

Forventet omsetning av alkoholholdig drikk.

Antall liter

-,-3C70 (
Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1

I Antall liter
Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2'-7"›"(

I Antall liter—
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3

Vedlegg som må følge søknaden (fylles ut av kommunen)

av skjenkestedet.

overvirksomheten,basert på skjema RF-1244fastsattav Skattedirektoratet.

skal være markert i tegningen.

ved skjenkestedet.

om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

med eierforholdenebekreftet av selskapets revisor

ii' b	 4-kr
i ,

-4 b { ,[1.I,. ...... , 1,---(-(?(-)

og arbeidstakerregisteretog har lovlig arbeids-
for disse (NAV).




for alle selskaper som er involvert i driften

for søker,eier og andre medvesentlig innflytelse

over skjenkearealet, inne og ute. Barer

på styrer og stedfortreders ansettelse

på styrer og stedfortreders kunnskap

fra bygningsmyndighetene.

aksjeeierbok med samtlige involverteaksjonærer,

melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

av at ansatte er registrert i NAVarbeidsgiver-
samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring

(skjøte, leiekontrakt etc.).

likviditetsbudsjett

internkontroll

.j Firmaattest

2.R Skatteattest

3. k' Målsatt tegning

4.t' Dokumentasjon

5. N Dokumentasjon

6.1,>Brukstillatelse

.Utskrift av

8.Kopi av

9.Z Bekreftelse

Dokumentasjon
kontrakt,

Adkomstdokumenter

Finansieringsplan

Drifts- og

14..g1 Rutiner for

Antall vedlegg som følger søknaden (fylles ut av bevillingssøker)

12

Bekreftelse og underskrift

opplysningerer riktige,og forpliktermegtil å besørgeat bestemmelseri alkohollovenog densforskrifterblir overholdt.

til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendigtillatelse før
driftsendringer som krever kommunal behandling.

til å sende kommunenårlig oppgaveover forventetomsatt mengdealkoholvarerpå skjenkestedet.Jeg samtykkeri at det kan
av bevillingsgebyretdersom det foreliggeret awik mellomtidligere oppgitt forventetomsetningog faktiskomsetning.




Jeg bekrefterat ovenstående

Jeg forplikter meg
igangsetting av slike

Jeg forplikter meg
foretas en etterberegning




Sted, datoI Bevillingsse ers unrskrift, ev.firmastempel

56.)t-1 (2,9.0q ia20(q,
N

,1 C1/1C,feii




Ufullstendige søknader vilblireturnert




_
Kommunenavn og adresse ' NORDREISAKOMMUf\JE .eegen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432




-øknad om skjenkebevilling

IlEMAI2011
1. alkoholloven av 2. juni 1989 n.r.27)#




SAKSNR.




1. Det søkes om slik bevilling

LØPENR.




Navn

Informasjon

Ny bevilling

om tidligere

_

eier

EndringVirksomheten er overdratt:
Dato

Org.nr.

Adressel Postnr. I Poststed

Telefon E-post






2. Bevillingssøker




Har bevillingssøkerandre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven? N..Nei




Ja

I tilfelle ja, hvilke?

Bevillingssøker er en privatperson

Navn Fødselsnummer(11 siffer)

Bostedsadresse

Postnr.I Poststed Skattekommune

Telefon E-post

Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening

Firnavn

Kron e_t_ft-iIek4,1btele,t(i9.k4)
Organisasjonsnummer ..—
913-5o  G'1(.

Korttoradresse

He eqh \J 0 ti-P,-A_
Postnr.,,.)I Poststed Skattekommune

tkire Kt e,e
Telefon J E-postr -,is',/--4--i'.eLc,n,3-(-- rkCv\t". v\
Daglig leder/kontaktperson, Fødselsnummer(11 siffer)

n --




3. Eierforholdet ved skjenkestedet

-




A. Reelt, underliggende eierforhold




Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr.og eierandel i prosent.




Eiers navn

Ktr:)i-iohc .)e..ri;-‘,

Fødselsnr.(11 siffer) / ora.nr. (9 siffer)
, -

-

Eierandel




Adresse

)(1-9

Postnr.

1

Poststed

90 f5le.




Telefon

gelOcl39(-1

E-post

K I((I X n Q h(t1 tN(16 ,d11, C




Eiers navn ..../

---e,-N-

rAL

.--‘
Fødselsnr.(11 siffer) / orq.nr. (9 siffer) Eierandel

ef9




Adrgs o'cjec1 cN_ t)C;

Postnr. Poststed




TelefpnI

cf09:7,2 14.2_
E-post

Kie4iI





Eiers navn
je

Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel




Adresse Postnr. Poststed




Telefon E-post




Eiers navn Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel




Adresse Postnr. Poststed




Telefon E-post




Nr. 702431 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 2-2011
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3. Eierforholdet (forts.)

9

B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev.opplyses om slektskaps-/familieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr.I Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr.I Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Benytt ev. eget ark

4. Styrer

Styrer må være en fysisk person

Navn

Klir1 (3he:(7)-.xci
Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

O ((-)(-- 1--—', .(LI`e /1 --,(

Postnr.i Poststed Skattekommune,

Telefon

9010Q '-c.7(._(
E-pos

6 .iki-:-)--1-1c kc...,-, 	 <(_..1/)04-idi al ,L .ii 0

5. Stedfortreder for styrer

Stedfortreder må være en fysisk person

Navn Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

Postnr.I Poststed Skattekommune

Telefon E-post




6. Skjenkestedet
Navn

KYC, nt-;.1,2.1.i. bilil--;kk 





Stedsadresse,

ileecik (3(,

I Gnr.I Bnr. Telefon

qcs/c9q(93,3 c)




Postnr.  ,jPoststed

9152,31Zr 1L_1d 'e--/1




Beskrivelse av skjenkestedets drWtskonsept




Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

ke'z:al.knt( jy-, 7

Benytt ev. eget ark




Skjenkestedet (forsts.)'


Det søkes om slik bevilling (sett kryss)




Alkoholholdig drikk

gruppe 1


(over 2,5 vol.prosent

og høyst 4,7 vol.prosent)


Tilsvarer øl

Alkoholholdig drikk

gruppe 2


(over 4,7 vol.prosent

og under 22 vol.prosent)


Tilsvarer vin

Alkoholholdig drikk

gruppe 3


(mellom 22 vol.prosent

og 60 vol.prosent)


Tilsvarer brennevin




Alminnelig
bevilling






Bevilling for
lukket selskap







Skjenkeareal

Innendørs i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

Benevnelse m2 Ant.gjesteplasser









Utendørs (beskrivelseav området)
Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc.

( ) e.4),, (i1




I InneiI UteII,

Areal i m21 Qt+--->•—•,..( ,1 1Totalt\ i t I

	

i Q%
Benytt ev. eget ark/planskisse




Mandag – torsdag Fredag – lørdag Søndag/helligdag

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Skjenkestedets åpningstid






Ønsket
skjenke-
tid for:

V
- *1

	 Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og
høyst 4,7 vol.prosent)

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)

2_0:22`...
Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)

—
05,:-.:—.Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)ii.g.„-, 02 =

Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)n (.1.,'
Ute (fra kl.)I Ute (til kl.),

I
le

i

Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)
i c•c,,
I

inne

)(

'  s

	 Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og
under 22 vol.prosent)

Inne (fra kl.) ffnne (til kl.) (f4a kl.) I Inne (til kl.)

c1/4'G2 )
(fra kl.)I Innetill

ICc
Ute (fra kl.)
; • cc,,

Ute (til kl.)

02,
lJte ,fra kl.)I,Ute (t..l.i1.1,.)

1)___0.2 — Ute (fra kl.)Ute (till,),...,




Alkoholholdig drikk gruppe 3
(mellom 22 vol.prosent og
60 vol.prosent)

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.) Inne (fra kl.)I Inne (til kl.) Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)

Ute (fra kl.)I Ute (til kl.) Ute (fra kl.)I Ute (til kl.) Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)




Eier av den faste eiendommen
Eiers navn

t....--

k)0 r-d,reiSez_VC:),vil «i LkAft.1_r_i:likp tir.i
s
y

r.-I Poststed

/
Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer)




Bostedsadresse




Telefon E-post




Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Bostedsadresse Postnr.I Poststed

Telefon E-post
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Adresse: Telefon: 938 30 642

Høeghvollen E-post:kirstijohansen@hotmail.no

9152 Sørkjosen

Nordreisa Kommune

9151 Storslett

VEDLEGG TIL SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

Viser til søknad om serveringsbevilling, punkt 5, serveringsstedet.

Følgende skisse viser plan for bruk av arealet:

Kafèhjørnet og uteareal skal benyttes for servering

Tilbudet retter seg i hovedsak mot turister i tillegg til lokale brukere

Konseptet er å tilby lokale matprodukter i et «autentisk gammelt miljø» som den gamle

«Kronebutikken» representerer. Utover dette blir det salg av lokal mat, kunst- og

håndverksprodukter.

Mvh

Kirsti Johansen

Daglig leder

Kronebutikken butikkdrift as

Inngangsparti
Uteservering 25 m'

Butikkutsal8/utstilling 48,5 m)

••Kafehjørne 18,1 m'

•
Kjøkken 10,5 m'

I 1 I
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Inngangsparti

:Butikkutsalgiutstalks 48;5 rn
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Adresse: Telefon: 938 30 642

Høeghvollen E-post:kirstijohansen@hotmail.no

9152 Sørkjosen

Nordreisa Kommune

9151 Storslett

VEDLEGG TIL SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Viser til søknad om serverings- og skjenkebevilling.

Følgende skisse viser plan for bruk av arealet:

e 411 4111

IIffI[IFil 111111131

ø ø

ø ø

11111111111011111

1. Antall sitteplasser: 


Uteservering: inntil 20 sitteplasser

Inneservering: inntil 25 sitteplasser

2. Driftskonsept: 


Driftskonseptet er å tilby lokale matprodukter i et «autentisk gammelt miljø» som den gamle

«Kronebutikken» representerer. Utover dette blir det salg av lokal mat, kunst- og

håndverksprodukter.

Målgruppe: turister i tillegg til lokale brukere målgruppe.

Aldersgrense: Ingen aldersgrense til vanlig, men 18 år ved arrangement med

alkoholservering.

Mat: enkle retter etter «lunsjprinsippet» med råvarer av lokal mat i tillegg til

Koldtmat ,kaker ,kaffe, dagens suppe i sesongen.
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Adresse: Telefon: 938 30 642

Høeghvollen E-post:kirstijohansen@hotmail.no

9152 Sørkjosen

d. Vakthold: utøves av ansatte med daglig leder som ansvarlig

3. Åpningstider i sommersesong (1.juni-20.august): 


Man-fredag, kl 10:00-21:00. Til kl 02:00 dersom det er et arrangement.

Lørdag, kl 10:00-17:00. Søndag, kl 12:00-17:00. Stengt helligdager.

4. Åpningstider utenom sommersesong (31.mai-21.august): 


Man-fredag, kl 10:00-17:00. Til kl 02:00 dersom det er et arrangement.

Lørdag, kl 10:00-17:00. Til kl 02:00 dersom det er et arrangement. Stengt på søndag.

Stengt helligdager.

Mvh

Kirsti Johansen

Daglig leder

Kronebutikken butikkdrift as

Side 834



KronebutikkenbutikkdriftAS JUN2014

LOPENP.

D

Tilleggsopplysningerom åpningstiderog ønsketskjenketid.

I søknaden søkes det om skjenketid fra kl. 11.00 —02.00 alle dager, det er ikke riktig.

Det søkes om skjenketid som blir lik åpningstidene:

Åpningstider i sommersesong (1.juni-20.august):  
Man-fredag, kl 10:00-21:00. Lørdag, kl 10:00-17:00.
Til kl 02:00 dersom det er et arrangement.
Søndag, kl 12:00-17:00. Stengt helligdager.

Åpningstider utenom sommersesong (21.august —31. mai):  
Man-fredag, kl 10:00-17:00. Lørdag, kl 10:00-17:00.
Til kl 02:00 dersom det er et arrangement.
Stengt på søndag. Stengt helligdager.

Storslett, 2. juni 2014

Med vennlig hilsen

Kirsti Johansen

-

t-
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1878-1

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 30.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Etablering av friluftsråd i Nord Troms

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Forslag til vedtekter for friluftsråd i Nord Troms

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune vedtar å etablere Nord-Troms friluftsråd slik det framgår av nevnte 
saksframstilling for ”prøveperioden” 2014 og 2015. Dette som et selvstendig 
interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27.

2. Medlemskontingenten for 2014 settes til kr 6,- pr. innbygger for 2014 og kr 10,- for 
2015. 

3. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant til Friluftsrådets styre 
for inneværende valgperiode:

Representant: ............................................................

Vararepresentant: …………………………………..

4. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets 
administrative samarbeidsgruppe. 

5. Friluftsrådets arbeid evalueres innen 31.12.15 med tanke på videreføring, avvikling eller 
sammenslåing/samarbeid med Ishavskysten friluftsråd.  

Saksopplysninger

14 av kommunene i Troms er i dag med i et friluftsråd, enten Ishavskysten friluftsråd eller Midt-
Troms friluftsråd. Gratangen kommune er medlem av Ofoten friluftsråd. 

Hensikten med saken er å drøfte kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy sin 
tilknytning til friluftsråd. Dette kan i all hovedsak gjøres enten ved å: 
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1. Etablere Nord-Troms friluftsråd. 
2. De fire kommunene i Nord-Troms søker medlemskap i Ishavskysten friluftsråd.
3. De fire kommunene i Nord-Troms tar initiativ til et nytt friluftsråd i samarbeid med 

kommuner i Vest-Finnmark. 

Styret i Ishavskysten friluftsråd har drøftet saken og er positiv til at alle kommuner i Nord-
Troms på sikt blir en del av friluftsrådet. Dette med virkning fra neste valgperiode. Ishavskysten 
friluftsråd består i dag av kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. 

Anbefalt modell:
Det anbefales at kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy etablerer friluftsråd 
organisert etter Kommunelovens § 27 for interkommunalt samarbeid. Dette samarbeidet, og 
prøveordningen med Nord-Troms friluftsråd evalueres innen 31.12.15. Målet med evalueringen 
er å avklare om samarbeidet skal videreføres, eller om de fire kommunene i Nord-Troms skal 
inngå og bli en del av Ishavskysten friluftsråd. 

Forum for natur og friluftsliv Troms, FNF Troms, har i samarbeid med Nord-Troms regionråd 
arbeidet med å avklare hvordan det interkommunale friluftslivssamarbeidet i Nord-Troms kan 
styrkes til beste for kommunene, friluftslivsorganisasjonene og innbyggere. 

Det har i utredningsarbeidet vært tett kontakt med KS og Troms fylkeskommune. I regional plan 
for friluftsliv som skal opp til behandling i fylkestinget i vår er det tatt med et mål om å få 
samtlige kommuner i Troms med i friluftsråd. 

Det saksframlegg som her presenteres anbefaler etablering av interkommunalt 
friluftslivssamarbeid i Nord-Troms. En av oppgavene i oppstartsfasen er å avklare om regionen 
er best tjent med et eget friluftsråd, eller om det bør formaliseres et samarbeid med Ishavskysten 
friluftsråd. Det pågående arbeid om kommunestruktur vil også være med å gi føringer hvilken 
organisering som vil være mest hensiktsmessig på sikt. 

Organisering
Det finnes i dag 24 friluftsråd rundt om i landet med til sammen 209 kommuner som 
medlemmer. Friluftsrådene er vanligvis organisert som ”forening/organisasjon”, interkommunalt 
samarbeid etter Kommunelovens § 27 eller som underutvalg til regionråd. 

I Nord-Troms anses det som mest hensiktsmessig å etablere et selvstendig interkommunalt 
samarbeid etter Kommunelovens § 27 i påvente av et eventuelt samarbeid med Ishavskysten 
friluftsråd med virkning fra neste valgperiode.

Regionrådsmodellen er muligens ikke like aktuell så lenge Nord-Troms regionråd består av 
andre/flere kommuner i forhold til de fire som ikke er med i friluftsråd. 

Følgende organisasjonsstruktur vil gjelde for Friluftsrådet for 2014 og 2015:

Årsmøte
Friluftsrådets høyeste organ som møtes årlig i samsvar med vedtektene. 

Styre
Et effektivt friluftsråd trenger et dyktig styre. Den videre politiske behandling vil avklare 
hvilken styremodell som vil være mest hensiktsmessig for et friluftsråd i Nord-Troms. Enten 
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knyttet opp mot regionråd eller etter kommunelovens § 27. Friluftsrådets styre vil normalt ikke 
trenge mange møter i året. 

Det anbefales et politisk styre bestående av ordførerne i de fire kommunene. 

Administrativ samarbeidsgruppe
Dette er et viktig forum for å oppnå et effektivt friluftsråd som oppnår resultater til beste for 
medlemskommunene, friluftslivsorganisasjonene og innbyggerne. Den administrative 
samarbeidsgruppa vil være friluftsrådets daglige kontaktledd. 

Administrativ koordinator/daglig ledelse
Hvordan landets friluftsråd er bemannet varierer ut i fra størrelse, økonomi, behov og arbeids-
oppgaver. Noen har kun daglig leder ansatt, mens andre har flere ansatte i tillegg. Hva som vil 
være naturlig for Nord-Troms må avklares nærmere, og på hvilken måte friluftsrådet skal 
arbeide og samarbeide/være en del av Ishavskysten friluftsråd på sikt. 

FNF Troms har via sin prosjektleder for ”Friluftsliv i Troms” bistått Nord-Troms i arbeidet med 
utredning og etablering av friluftsråd. For ”prøveperioden” 2014 og 2015 foreslås det en 
administrativ modell der FNF Troms fortsatt kan bistå, gjerne i samarbeid med Halti 
nasjonalparksenter, kommunene og Nord-Troms regionråd. 
Dette innebærer at målet bør være å få til en effektiv og god modell fram til en mer permanent 
bemanning/daglig ledelse som skal gjelde fra 2016 (neste kommunevalgperiode).

Økonomi
Landets friluftsråd finansieres med tilskudd fra stat, fylkeskommune i tillegg til kontingent fra 
medlemskommunene samt andre egeninntekter. Gjennomsnittlig utgjør medlemskontingenten 
cirka 30 % av friluftsrådenes budsjett. Dette innebærer at en vesentlig del av friluftsrådenes 
inntekter skaffes til veie via ulike tilskuddsordninger og andre egeninntekter. 

Nettopp det å sørge for inntekter og tilskudd til regionens friluftslivsarbeid skal være et viktig 
argument for etablering av friluftsråd. Målet er å oppnå at kommunene har mange positive 
effekter av å være medlem av friluftsrådet, også økonomisk. 

Medlemskontingentsatsen for landets ulike friluftsråd varierer, men utgjør cirka kroner 10,- pr 
innbygger. Noen av friluftsrådene har lavere kontingent enn denne, mens andre har høyere. 

Det foreslås at Nord-Troms friluftsråd etableres med en medlemskontingent på kr 6,- pr. 
innbygger for 2014 og kr 10,- for 2015. 

Friluftsrådenes landsforbund og Troms fylkeskommune er positiv til at kommunene i Nord-
Troms blir med i friluftsråd. Med utgangspunkt i de positive signaler forventes det/søkes det om 
administrasjonstilskudd med virkning fra 2. halvår 2014. 

Med utgangspunkt i dette er det satt opp flg. rammebudsjett for 2014 og 2015:

     2014      2015
Medlemskontingent:   65.000 112.000
Administrasjonstilskudd FL:   40.000 180.000
Administrasjonstilskudd Troms fylkeskommune:   60.000 120.000
Sum administrasjonsinntekter: 165.000 412.000
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Dette er inntekter til å dekke utgifter til administrasjon av Friluftsrådet, dvs. lønn, kjøring, reise, 
kontorhold, møter, nettverksarbeid etc. 

Oversikt medlemskontingent:

2014 2015

Kommune Innb. Kr 6 Kr 10

Kvænangen 1234 4936 12340

Kåfjord 2221 13326 22210

Nordreisa 4854 29124 48540

Skjervøy 2881 17286 28810

11190 64672 111900

Sum kontingent 64672 111900

FL 40000 180000
Troms 
fylkeskomm. 60000 120000

Sum adm.inntekt 164672 412000

Friluftsrådet vil søke tilskudd til å gjennomføre ulike prosjekt, aktiviteter og tiltak. 
Friluftsrådenes landsforbund (FL), Troms fylkeskommune og andre vil være sentrale instanser 
for å søke tilskudd. Dvs. tilsvarende det som er tilfellet for landets øvrige friluftsråd. Hva som er 
mulig å oppnå av tilskudd for 2014 må avklares. For 2015 vil Nord-Troms kunne søke tilskudd 
på lik linje med øvrige friluftsråd. 

Arbeidsoppgaver
Det videre arbeid i styret og i samarbeid med medlemskommunene, Troms fylkeskommune og 
FL (Friluftsrådenes landsforbund) må avklare Friluftsrådets arbeidsplan i oppstartsfasen. Her er 
innspill som har det har vært jobbet med i samarbeid med medlemskommunene så langt:

 Skilting og merking av turruter i Nord-Troms
 Læring i friluft – samarbeid med skoler og barnehager
 Friluftsliv og folkehelse – samarbeid med folkehelsekoordinatorer og frisklivssentraler
 Friluftscamp i skoleferiene
 Gjennomføre aktiviteten ”På tur med ordføreren”
 Friluftslivets år 2015
 Turkart for Nord-Troms
 Spillemidler til anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv
 Turkassetrim

Politisk behandling
Det planlegges følgende behandling av saken i kommunestyrene i Nord-Troms:

Nordreisa kommune: 12. juni
Kåfjord kommune: 16. juni 
Skjervøy kommune: 18. juni 
Kvænangen kommune: 25. juni 

I tillegg er det regionrådsmøte i Nord-Troms regionråd den 19. juni. 
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Vurdering

Det har de siste åra vært gjort en betydelig innsats på tilrettelegging for friluftsliv i alle de 4 
nordligste kommunene i Nord-Troms. Flere kommuner i regionen har hatt et stort fokus på 
skilting og merking av turløyper og er blant de kommunene i Troms som har kommet lengst. 
Det er etablert et velfungerende 10påTopp ordning i Kvænangen og Nordreisa og det er gjort 
flere store prosjekter på tilrettelegging av friluftsområder i regionen. Samlet sett er det i dag stor 
kompetanse på tilrettelegging for friluftsliv i de 4 Nord-Troms kommunene.

Det har i løpet av de 5 – 6 siste årene vært mange prosjekter og tiltak som kommunene har 
jobbet med og som har paralleller i nabokommuner. Det har likevel vært vanskelig å etablere 
noen form for fast samarbeid og drifting over kommunegrensene. Dette selv om vi har hatt 
prosjekter som faktisk har hatt til formål å organisere dette på tvers av kommunegrensene (eks 
«friluftsforvalterprosjektet» 2010-2011). Det nordligste Nord-Troms har i en årrekke ligget langt 
fremme i Troms på friluftsfeltet, men er nå i ferd med og «tas igjen» av regioner som har evne 
til å samarbeide og trekke veksler på hverandre.

Forvaltningsknutepunktet (som består av Halti nasjonalparksenter, Verneområdeforvalter, 
Fjelltjenesten SNO) på Halti har engasjement i Kåfjord, Nordreisa og i Kvænangen og 
samarbeider også inn mot Kautokeino og Enontekiö (Kilpisjavri) i Finland. Et av deres viktigste 
oppgaver er å legge til rette for naturopplevelser i de store verneområdene som preger dette 
området. For å lykkes med dette arbeidet må de samarbeide med kommuner (som både 
planmyndighet, grunneiere og som tilretteleggere) og med mange andre interessenter. De jobber 
i dag fra sak-sak og bruker relativt mye tid og ressurser på organisering og kontakt med mange 
partnere for å få gjort de tiltakene de ønsker.

Deres oppfatning er at Nord-Troms som sådan- og i særdeleshet de 4 nordligste kommunene vil 
dra nytte av et organisert samarbeid på friluftsfeltet. De grunngir dette med følgende;

- Det er til dels kompetansekrevende å planlegge å gjennomføre tilretteleggingstiltak. Et 
sterkere samarbeid gjør at det blir mulig for alle å dra veksler på hverandres kompetanse.

- Det er ressurskrevende å planlegge å gjennomføre tilretteleggings- og friluftstiltak. En 
konsolidering og samling av ressursene i regionen vil gi synergier og samordning og 
slikt sett styrke arbeidet med friluftsliv.

- Ved samling av ressurser vil det også bli betydelig lettere å kjøre gjennom fellestiltak i 
regionen og være «mottaksapparat» for satsinger som pågår i fylket eller nasjonalt. 
Nord-Troms går glipp (eller står i fare for å gå glipp av) muligheter og midler ved at 
samarbeidet er fraværende. Eks regionalparksatsing i 2014. Midler til skilt og merking i 
2014.

- Det er etablert en ny veileder / nasjonal standard for merking og tilrettelegging av løyper 
og stier. For å implementere og bruke denne bør man samarbeide om felles bruk av 
ressurser og kompetanse i regionen, da det er vanskelig for en enkelt kommune å ivareta 
dette alene.

- Kvalitet og næringsmuligheter. Naturopplevelser har et (til dels) uutnyttet potensiale som 
næringsvei også i Nord-Troms. Denne regionen er en av de mest mangfoldige og 
spennende naturregioner i Norge. Tilreisende forventer en helhetlig kvalitet og gode 
løsninger. Slike systemer kan systematiseres gjennom en sterkere samordning på 
friluftsfeltet og et større fokus på kvalitet.

- De mener, ut i fra undersøkelser og egen erfaring, at friluftsliv og bruk av nærmiljøet 
øker og at dette har en udiskutabel verdi for folkehelse, trivsel og livskvalitet. Enkle 
tiltak som merking av stier, løyper, nærmiljøanlegg får mange brukere og er dermed en 
god, effektiv og rimelig investering pr deltaker.
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Den største fordelen med å tilslutte seg et friluftssamarbeid med «de store» (for eksempel 
samarbeid med Ishavskysten) er at kostnadene går ned for kommunene. Et samarbeid bare 
mellom de 4 Nord Troms kommunene vil følgelig gi større kostnader- dette avhengig av hvilke 
ordninger som er mulig å få ifht medfinansiering fra andre parter (fylkeskommune mv). 

I saksframlegget er det satt opp to alternative oppstartstidspunkter, høsten 2014 eller januar 
2015. Vår vurdering er at det mest realistiske er rundt 1.januar 2015. Dette begrunnes med at det 
vil gå med tid til høsten til organisering, søknadsskriving, utlysning og tilsetting av daglig leder.

Fram til utgangen av 2015 må det opprettes et eget friluftsråd i Nord Troms, siden Ishavskysten 
ikke ønsker å ta opp nye medlemmer midt i kommunestyreperioden. For Nord Troms kan dette 
være fint, siden en da får litt tid til å vurdere den endelige tilslutningsformen. Det anbefales 
derfor at friluftsrådet etableres etter kommunelovens § 27.
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EKSEMPELVEDTEKTER 
INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD 

 
Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete 

friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet (kap 

1427, post 78) settes det nærmere krav til samarbeidet og oppgaver for at en skal kunne oppnå slik 

støtte. I praksis er disse bestemmende for kravene til å være interkommunalt friluftsråd. 

 

I FLs vedtekter heter det at alle interkommunale friluftsråd som har minst 2 kommuner som 

medlemmer, kan være medlem av landforbundet. Videre står det vedtektenes § 2 at "hvert friluftsråd 

beholder sin organisasjonsmessige, økonomiske og arbeidsmessige selvstendighet". Men friluftsråd 

som ikke fyller sine kontingentforpliktelser eller fyller kriteriene for å motta administrasjonstilskudd 

fra Miljøverndepartementet som interkommunalt friluftsråd, kan strykes som medlem av årsmøtet. 

 

De første interkommunale friluftsrådene blei stifta på 1930-tallet, og hadde vedtekter svært lik 

frivillige organisasjoner. Gjennom årenes løp er vedtektene både for de eldste friluftsrådene og for nye 

modernisert og formalisert i forhold til at dette dreier seg om interkommunalt samarbeid. 

 

Formelt sett er en rekke alternativer for organisering av interkommunale friluftsråd aktuelle: 

- Forening der både kommuner og frivillige organisasjoner er medlem 

- Underutvalg av regionråd med forankring i regionrådets vedtekter og formelle organisering 

- Interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27  

- Interkommunalt samarbeid etter vertskommune-prinsippet, jf Kommunelovens § 28  

- Interkommunalt selskap, IKS, jf egen lov. 

- Stiftelse, jf egen lov. 

 

De fleste friluftsråd er i dag organisert som "forening", interkommunalt samarbeid etter 

Kommunelovens § 27  eller som underutvalg av regionråd.  

 

Ved danning av nye friluftsråd kommer det ofte opp spørsmål om eksempel på vedtekter. Vedtekter 

for eksisterende friluftsråd vil en kunne få ved direkte henvendelse, og de ligger for de fleste ute på 

nett - se www.friluftsrad.no og høyre marg for medlemsfriluftsrådene. 

FL har i tillegg utarbeida eksempelvedtekter som følger i dette notatet. 

 

Vi har valgt å lage eksempelvedtekter for friluftsråd organisert etter Kommunelovens § 27  og for 

friluftsråd som er underutvalg av regionråd. Mye vil være likt i vedtektene uavhengig av 

organisasjonsform. Hvis en velger å organisere friluftsrådet som forening, kan eksempelvedtektene for 

organisering etter§ 27 brukes, men en må ta med at organi sasjoner kan være medlem og avklare deres 

representasjon i årsmøte og styre, samt kontingentfastsettelse. Hvis en vil knytte friluftsrådets 

vedtekter til annet lovverk, må en sjekke de krav og forutsetninger som dette setter. Så vidt vi kan se 

vil bare forening eller stiftelse være aktuelt hvis en ønsker at frivillige organisasjoner skal være 

medlem sammen med kommunene. For å kunne motta moms-refusjon på linje med kommunene, vil 

det imidlertid være nødvendig at friluftsrådet er organisert etter Kommuneloven § 27 eller § 28, som 

IKS eller som underutvalg av regionråd - noe avhengig av hvordan dette er organisert. 

 

Ved organisering etter Kommunelovens § 27 må det særskilt avklares valg av årsmøterepresentanter 

og styrerepresentanter, og om styrerepresentantene skal velges blant årsmøterepresentantene eller ikke. 

Friluftsrådene har valgt ulike løsninger her. 

 

 
 
 
 
 

Side 842

http://www.friluftsrad.no/


Alternativ 1: 
 
 

NORD-TROMS FRILUFTSRÅD ORGANISERT  
ETTER KOMMUNELOVENS § 27 

 
 

§ 1 DELTAKERKOMMUNER 
Nord-Troms Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven 

mellom Kvænangen kommune, Kåfjord kommune, Nordreisa kommune, og Skjervøy 

kommune. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av friluftsrådets årsmøte. 

 

 

§ 2 FORMÅL 
Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og 

organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene 

omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse. 

 

 

§ 3  ORGANISASJON 
Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret og en administrasjon som står for den daglige 

driften. 

Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. 

 

 

§ 4  ÅRSMØTE 
Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 

utgangen av mars måned. Årsmøtet består av 2 utsendinger fra hver deltakerkommune valgt 

for kommunestyreperioden av kommunen. Når kommunene velger 2 eller flere 

årsmøterepresentanter, skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens 

bestemmelser. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. 

 

Årsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal 

følge innkallingen. 

 

Med unntak av vedtektsendringer, jf § 9, treffes beslutninger med vanlig flertall. 

 

Årsmøtet skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger. 

2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen. 

3. Styrets årsmelding. 

4. Regnskap med revisjonsberetning. 

5. Arbeidsplan  

6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene. 

7. Behandle innkomne saker.  

8. Valg 

 a) Styre 

 b) Styrets leder og nestleder 

 c) Valgkomite 
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   Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved 

loddtrekning.  

 

 

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når årsmøteutsendinger fra 

2 eller flere av deltakerkommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med 

minst 3 ukers varsel, og det skal framgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært 

årsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. For vedtak gjelder de samme 

regler som for Årsmøte. 

 
 

 § 6 STYRE 
Alternativ 1: 

Styret består av ett medlem fra hver medlemskommune valgt blant de oppnevnte 

årsmøteutsendingene fra deltakerkommunene.  

 
Alternativ 2: 

Styret består av ett medlem fra hver medlemskommune. De oppnevnte årsmøteutsendingene 

fra deltakerkommunene kan ikke velges som styremedlemmer.  

 

Felles: 

Det velges leder og nestleder blant styrets medlemmer. 

Styremedlemmene, leder og nestleder er på valg hvert år. 

I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser. 

Valgkomiteen velges blant de oppnevnte utsendingene fra deltakerkommunene. 

 

Styret skal behandle følgende: 

1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne. 

2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. 

3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og stå for 

økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 

 

Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere 

delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som 

lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v.  

 

Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 

 

 

  § 7 SAMARBEIDSGRUPPE 
Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den 

enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider 

med friluftsliv i den enkelte kommune. Friluftsorganisasjoner kan også tilbys plass i 

samarbeidsgruppa. 

Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for 

samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan forberede saker for styret.  
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§ 8 ØKONOMI 
Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap. 

 

Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne 

fastsettes av årsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene. Årsmøtevedtak om 

indeksregulering av kontingenten etter deflator er endelig. Årsmøtevedtak om 

kontingentøkning ut over dette må godkjennes av medlemskommunene. 

 

Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på 

årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 

 

 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER 
Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Endring av 

vedtektene krever 2/3 flertall. Opptak av nye medlemskommuner etter § 1 skal også 

godkjennes av deltakerkommunene. 

 

 

§ 10 UTTREDEN OG OPPLØSNING 
Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel tre ut av Friluftsrådet fra 1.1. året etter 

at slikt varsel er sendt. Deltakerkommunen som har trådt ut av Friluftsrådet overtar da de 

oppgaver som Friluftsrådet har utført for kommunen. Dersom Friluftsrådet eier 

friluftsområder i en kommune som trer ut av Friluftsrådet, skal eiendommen overføres til 

vedkommende kommune. Ut over dette har ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet, krav 

på eiendommer eller verdier. 

 

Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært årsmøte, og krever 2/3 

flertall blant frammøtte stemmeberettiga. Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres 

eiendommer som Friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og alle oppgaver overtas av 

kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide midler fordeles mellom 

medlemskommunene etter befolkningstall ved sist årsskifte. 

 

 

§ 11 VOLDGIFT 
Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, 

skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven. 
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Alternativ 2: 
 

 

 

NORD-TROMS FRILUFTSRÅD ORGANISERT SOM 
UNDERUTVALG AV NORD-TROMS REGIONRÅD 

 
 

§1  MEDLEMMER 
Kommunene i Nord-Troms regionråd, andre offentlige myndigheter og organisasjoner som 

arbeider med friluftsoppgaver, kan være medlemmer Nord-Troms friluftsråd.  

Nord-Troms regionråd bestemmer hvem som skal være medlemmer i Nord-Troms friluftsråd. 

 
 

§ 2 FORMÅL 
Nord-Troms friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene, andre medlemmer, andre 

offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den 

regionen medlemskommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse. 

 
.  

§ 3 ORGANISASJON 
Nord-Troms friluftsråd er et underutvalg av Nord-Troms regionråd.  

Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret og administrasjonen som står for den daglige 

driften. Regionrådet er friluftsrådets årsmøte og høyeste myndighet. 

Friluftsrådets virksomhet skal skilles fra Regionrådets øvrige virksomhet ved eget regnskap, 

årsmelding, arbeidsplan, budsjett og møteprotokoller jfr.§4 og §5.  

 

Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. 

 

 

§ 4  ÅRSMØTE 
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni.  

Årsmøtet utgjøres av Nord-Troms regionråd som består av … representanter fra hver 

kommune. Friluftsrådets styre kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.  

 

Årsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal 

følge innkallingen. 

 

Med unntak av vedtektsendringer, jf § 9, treffes beslutninger med vanlig flertall. 

 

Årsmøtet skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger. 

2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen. 

3. Styrets årsmelding. 

4. Regnskap med revisjonsberetning. 

5. Arbeidsplan  

6. Budsjett, herunder fastsette kontingent fra medlemskommunene og eventuelle andre 

medlemmer . 

7. Behandle innkomne saker.  

8. Valg 
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 b) Styrets leder og nestleder blant styremedlemmene oppnevnt av kommunene 

 c) Valgkomite, som innstiller på leder og nestleder 

 Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved 

loddtrekning.  

 

 

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når 2 eller flere av 

medlemskommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 3 ukers 

varsel, og det skal framgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært 

årsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. For vedtak gjelder de samme 

regler som for årsmøte. 

 

 

§ 6 STYRE 
Medlemskommunene oppnevner hver è n representant med vararepresentant til styret i 

friluftsrådet for valgperioden. Representant og vararepresentant skal ha ulikt kjønn. 

Andre medlemmer kan til sammen oppnevne inntil 3 representanter med vararepresentanter til 

styret.  

Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert med minst 40 %  i styret. 

Valgperiode for representanter fra andre offentlige myndigheter og/eller frivillige 

organisasjoner er 2 år.  

 
Styret skal behandle følgende: 

1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne. 

2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. 

3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og stå for 

økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 

 

Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere 

delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som 

lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v.  

 

Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 

 

 

§ 7 SAMARBEIDSGRUPPE 
Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den 

enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider 

med friluftsliv i den enkelte kommune. Friluftsorganisasjoner kan også tilbys plass i 

samarbeidsgruppa. 

Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for 

samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan forberede saker for styret.  

 

 

§ 8  KONTINGENT 
Deltakerkommunene skal betale en årlig kontingent til Friluftsrådet. Denne fastsettes av 

årsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene. Årsmøtevedtak om 
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indeksregulering av kontingenten etter deflator er endelig. Årsmøtevedtak om 

kontingentøkning ut over dette må godkjennes av medlemskommunene. 

Årsmøte kan vedta kontingent også for andre medlemmer. 

 
 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER 
Endring av vedtektene kan bare gjøres på Årsmøte eller Ekstraordinært årsmøte. Endring av 

vedtektene krever 2/3 flertall. Opptak av nye medlemskommuner etter § 1 skal også 

godkjennes av deltakerkommunene. 

 
 

§ 10 UTTREDEN OG OPPLØSNING 
Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel tre ut av Friluftsrådet fra 1.1. året etter 

at slikt varsel er sendt. Deltakerkommunen som har trådt ut av Friluftsrådet overtar da de 

oppgaver som Friluftsrådet har utført for kommunen. Dersom Friluftsrådet eier 

friluftsområder i en kommune som trer ut av Friluftsrådet, skal eiendommen overføres til 

vedkommende kommune. Ut over dette har ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet, krav 

på eiendommer eller verdier. 

 

Andre medlemmer enn kommunene, kan fritt melde seg ut av Friluftsrådet med virkning fra 

utmeldelsestidspunkt. 

 

Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært årsmøte, og krever 2/3 

flertall blant frammøtte stemmeberettiga. Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres 

eiendommer som Friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og alle oppgaver overtas av 

kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide midler fordeles mellom 

medlemskommunene etter befolkningstall ved sist årsskifte. 

 

 

§ 11 VOLDGIFT 
Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, 

skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/4021-11

Arkiv:                080

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 12.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
31/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Suppleringsvalg - vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget etter 
innvilgelse av fritak

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Valgnemndas innstilling

Det foretas nyvalg av vararepresentant nr 3. jf. tidligere innvilgelse av fritak for politiske verv 
for Anja Cesilie Birkelund (H).

Leder i valgnemnda, Halvar Wahlgren (H) legger frem forslag på vararepresentant på møtet til 
kommunestyret 12.5.14.

Saksopplysninger

I kommunestyremøte 20.3.14 fikk Anja Cecilie Birkelund (H) innvilget fritak for samtlige av 
hennes politiske verv for inneværende valgperiode. Ved en inkurie ble det ikke gjort nyvalg av 
vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget.

Helse- og omsorgsutvalget 2011-2015:
Faste representanter Vararepresentanter
Terje Olsen (H) 1. Margit Hansen-Krone (H)
Liv Anita Johansen (Krf) 2. Leif Christian Johansen (Krf)

3. Anja Cesilie Birkelund (H)
4. Kjetil Reiersen (Krf)

Øvrige medlemmer og varamedlemmer i helse- og omsorgsutvalget er:

Else Marie Myrheim (Frp) 1. Jonny Henriksen (Frp)
2. Rikke Gausdal Larsen (Frp)
3. Harald W. Henriksen (Frp)

Sigrund Hestdal (Ap) 1. Lill Bakke (Ap)
Trond Bjerkmo (Ap) 2. Trond Ove Holmgren (Ap)
Ida B. Musum (Ap) 3. Sissel Gulbrandsen (Ap)

4. Rodner Nilsen (Ap)
5. Morten Risto (Ap)

Siv Elin Hansen (Sv) 1. Hugo Bjørnnes (Sp)
2. Tonje Holm (Sv)
3. Knut Ivar Skogvold (Sp)
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Vurdering

Det må foretas nyvalg av vararepresentant nr 3. jf. innvilgelse av fritak for politiske verv.
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