
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 17.12.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no. Ved forfallsmelding pr e-post vil du motta en kvittering 
når denne er mottatt, dersom du ikke mottar slik kvittering må du ta kontakt pr tlf.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel Arkivsaksnr

PS 51/14 Referatsaker

Referatsaker er ikke med i papirversjon av innkallingen.

RS 87/14 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015 - Brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA)

2014/3796

RS 88/14 Møtereferat fra Statnett- orienteringsmøte Balsfjord-Skaidi aktiviteten i nord 2012/263

RS 89/14 Nord-Troms friluftsråd - utsendelse av stiftingsdokument 2014/1878

RS 90/14 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB 20.10.2014 2012/263

RS 91/14 Protokoll fra Nordreisa menighetsråd 2014 2012/263

RS 92/14 Rapport status 2013 Inn på tunet i Troms 2012/263

RS 93/14 Svar på søknad om utvidelse av skjenkebevilling/skjenketider og søknad om 
skjenking i lavooene på Høeghvollen - Kronebutikken Butikkdrift AS

2014/1574

RS 94/14 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA 20.10.2014 2012/263

RS 95/14 Uttalelse fra Nord-Troms regionråd angående leveringsplikt for fartøy med 
torsketråltillatelser (kopi av brev)

2012/263

RS 96/14 Handlingsplan 2014-2015 - Nord-Troms Regionråd DA 2012/263

RS 97/14 Uttalelse fra Nord-Troms regionråd DA - Høring-lokal forskrift om inntak og 
formidling

2014/3268

RS 98/14 Vedrørende fare for nedleggelse av Kløvertun - Uttalelse fra Nord-Troms 
Regionråd

2012/263

RS 99/14 Referat fra ROBEK-møtet 13. november 2014 2012/263

RS 100/14 Tildeling av skjønnsmidler i forbindelse med kommunereformen 2014/3182

RS 101/14 Referater til kommunestyret 17.12.2014 2012/263

PS 52/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 2013/1635

PS 53/14 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 2014/3524

PS 54/14 Revidering av investeringsbudsjettet 2014 2013/1635

PS 55/14 Fastsetting av ordførers godtgjørelse for 2015 2013/4015

PS 56/14 Eiendomsskatt 2015 -  Nordreisa kommune 2014/3909

PS 57/14 Forskuddsvedtak for 2014: formues-, inntekts- og eiendomsskatt 2014/3909

PS 58/14 Finansiering Storslett skole byggetrinn 3 2012/4090

PS 59/14 Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC) 2012/1388

PS 60/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 2014/1891

PS 61/14 Partnerskapsavtale Nordreisa kommune - Nord-Troms videregående 
skole

2014/2282

PS 62/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa pr. september 2014 2011/530

PS 63/14 Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy-
sluttbehandling

2012/4487

PS 64/14 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021- høring 2011/1365

PS 65/14 Samorganisering av rådet for nasjonalparkkommuner (Rfn) og 
Norges Nasjonalparklandsbyer (NPL).

2010/763

PS 66/14 Trespråklig skilting i Halti 2014/3948

PS 67/14 Revidering av investeringsbudsjettet 2014, selvkost  2013/1635
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PS 51/14 Referatsaker



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTE/s;I-ENT

Sevedlagtadresseliste

Deresref Vårref Dato
14/1508 14.11.14

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015 - Brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)

Fra 1.januar2015gjelderny §2-1d i pasient-og brukerrettighetslovenomrett til
brukerstyrtpersonligassistanse.

Endringengir rett tilbrukerstyrtpersonligassistanse(BPA)forpersonerunder67år
medlangvarigog stortbehovforpersonligassistanseetterhelse-og
omsorgtjenesteloven.Rettenomfatterogsåavlastningstiltaketter sammelovfor
personermedforeldreansvarforhjemmeboendebarnunder 18år mednedsatt
funksjonsevne.Nærmereomtaleavlovendringenfremgåri Prop.86L (2013-2014)og
Innst.294L (2013-2014)somftnnespå Stortingetssiderpå internett:
https://www.stortinget.no/Saker-og-nublikasioner/Saker/Sak/?p=59833.

Rettighetsfestingavbrukerstyrtpersonligassistanseskalbidratilå leggetilrette forat
personermednedsattfunksjonsevneog stortbehovforbistandskalleveet selvstendig
og aktivtliv.Meden slikrett kan brukerenselvkreveå få styretildelte
tjenesteressursertilpersonligassistanseogtil avlastningforforeldretilbarnmedstore
funksjonsnedsettelser.Rettighetsfestingener en delavregjeringensarbeidmedå følge
oppintensjoneni FN-konvensjonenomrettighetenetilmenneskermednedsatt
funksjonsevne.

De samledemerkostnadeneavforslagetanslåstil300mill,kroneri 2015,økendetil500
mill,kroner i 2016.Regjeringenhar derfori Prop.1S (2014-2015)foreslåttå styrkede
frieinntektenetilkommunenemed300mill,kronertil oppfølgingavrettighetsfestingen

ostadresse I3esoksadresse 1ele1on Helserettsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8011 Einar Gerhardsens 22 24 90 90 HanneRamstadJensen
Dep plass3 22248589postmottak@hod.dep.nowww.hod.dep.no
0030 Oslo Org no, Telefaks

983887406
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i 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide nytt
rundskriv om BPA-ordningenog sørge for en følgeevalueringav rettigheten.
Departementet tar sikte på at et rundskriv om ordningen vilbli sendt ut i løpet avførste
halvdel av 2015.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesene.f.
avdelingsdirektør

&ete

anne Ramstad erise
eniorrådgiver

Kopi:Helsedirektoratet

Vedlegg

Side 2

Side 5



Adresseliste
Statens helsetilsyn
Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
KS

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0)
Sarnarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

AssisterMeg AS
Dialogue BPA AS
Friskmeldt Assistanse AS
JAG assistanse AS
OptimalAssistanse AS
Uloba
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Statnett

Ksr

Møtereferat
Sak:

Orienteringsmøte 420 kV Balsfjord —Skaidi og aktiviteten i nord
Arbeidsmøte Miljø, -transport, - og anleggsplanene for Balsfjord - Skaidi

Møtedato/sted: 5.11.2014

Møteleder:
Jacob Grønn

Ansvarlig/adm. enhet:
Jacob Grønn / Prosjektledelse
kabel,ledning og stasjon

Deltakere: Lidvart Jakobsen, Dag
Funderud, Hanne Henriksen, Kjetil
Jensen, Berit Erdal, Kari —Elisabeth
Skotnes, Svein Gunnar Barbo, Bjørn
Hugo Jensen, Astor Aspeli, Jacob
Grønn

Fraværende:

Kopi til: Kirsten Faugstad, Vibeke
Hodne, Maria Kløverød Lyngstad,
Andreas Janson

Vår referanse: Neste møte:

Datol 1 11.2014 Sign.:JG

Saksliste

# Sak Ansvarlig
1. Orientering om prosjektet og aktivitetene i nord

Framdrift og planer for linjeutbyggingen Balsfjord-Skaidi
Trafostasjonen i Vinnelys, hvorfor er den skjøvet fram i tid?

Hvilke vurderinger er lagt til grunn?

Statnett

2. MTA —plan Balsfjord —Skaidi
Behov Nordreisa Kommune
Kartlegge felles interesser

Statnett

3. Eventuelt




1. Orienteringsmøte 420 kV Balsfjord —Skaidi og aktiviteten i nord

Trinnvis utbygging Ofoten-Balsfjord-Skaidi-Hammerfest
Store planer for nytt forbruk og produksjon, men usikkerhet rundt mange av prosjektene
Trinnvis utbygging gir muligheter til å forsterke nettet i samsvar med utviklingen i behovet

Dok. id: Side: 1/3
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Det haster å realisere ledningen fra Balsfjord til Skaidi, og ny stasjon i Alta. Dette er helt nødvendig for å
sikre god forsyningssikkerhet med dagens bekreftede forbruksvekst.

Stasjonen i Reisdalen, Vinnelys transformatorstasjon, og 420 kV delen av Skaidi
transformatorstasjon kan utsettes. Etbleres når behovet oppstår, uten at dette skal forsinke våre
kunders prosjekter

420 kV Balsfjord —Skaidi, trinnvis utbygging
305 km ny 420 kV ledning
Skaidi kun 132 kV - (drifter 420 kV ledning midlertidig på 132 kV)
Skillemoen stasjon komplett 420 / 132 kV
Vinnelys stasjon utsettes (prosjekteres)
Balsfjord får en reaktor

Ser på nye byggemetoder, som tilseier at vi kan benytte oss av vinterarbeid. På ca. 78 % av traseen kan
det etableres vinterveier.

To hovedtyper anskaffelser for ledning: 


Ledningsentreprisene
Balsfjord-Vinnelys
Vinnelys-Skillemoen
Skillemoen-Skaidi

Arbeidene skal utføres 2016-2019
Konkurransene gjennomføres høsten 2015
NS 8405

Forberedende arbeide
Ombygging Signaldalen
Ombygging Reisadalen
Vinterveien
Veier, broer og riggplasser
Skogrydding
Masser

Arbeidene skal primært utføres i 2015
Konkurransene gjennomføres vinter 2015
NS 8406

Anskaffelser stasjoner:

Utbygging av stasjoner:
Skillemoen, nybygging
Skaidi, nybygging
Vinnelys

Totalentrepriser (NS 8407)
Kontrakt Skillemo lyses ut i tidlig 2016 med gjennomføring i 2017-19, mens Skaidi lyses ut tidlig 2017 og
gjennomføres 2018-19.

Forberedende arbeider:
Prosjektering

Rammeavtale
Vei- og grunnarbeider

NS 8405

Dok. id: Side: 2/3
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Kontrollanlegg
Rammeavtale

Transformator/reaktor
KLM

Prosjektering og vei- og grunnarbeider lyses ut i 2015 med gjennomføring i 2016

Status pr. dato i prosjketet:

lnvesteringsbeslutning (BP2) i styret 26.9 !
Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse ferdigstilt og oversendt OED
Konsesjon ventes avklart første halvår 2015
Tilleggssøknad forberedes
Brev fra OED om å utrede alternativ trase nord for Tverrelvdalen i Alta
Teknologikvalifisering av prefabrikkerte jordfundamenter pågår
Utvidede grunnundersøkelser ledning Reisadalen —Kåfjord og Kåfjord —Skibotn
Avslag fra Fylkesmannen i Hordaland på dispensasjonssøknad gjennom Lulleskogen
naturreservat
Kvalitetssikring av adkomstveier, baseplasser og landingsplasser for MTA

2. Arbeidsmøte Miljø, -transport, - og anleggsplanene for Balsfjord —Skaidi

Presentasjon av foreløpige kart, og bakgrunn for og status i MTA-arbeidet
Foreløpige kart lagt igjen til kommun for gjennomsyn og innspill i den vider prosess.

Innspill fra kommunen
Spørsmål vedrørende mulig tilgang på grunnundersøklser langs traseen. Dette gjøres tilgjengelig

for kommunen så snart dette er bearbeidet internt i Statnett.

Kommunens spilte inn forslag om mulighet for utbygging av parkeringsareal i ved avkjøringhen til

Gahperus. Dette kan være en mulig base / lagringsplass for både Balsfjord —Skaidi prosjektet og

Anleggsplanleggerne i prosjektet vurderer dette nærmere.

Det er et mål at utbygging og opprusting av baseplasser for utbyggingsfasen kan ha bruksverdi i

ettertid. Saken må avklares med med nødevndige innstanser.

Kommunenen orienterte om at det er mye private vannkilder i Reisadalen. Balsfjord —Skaidi

prosjektet kan berøre disse. Statnett må gjøre abvsjekk mot grunneiere mhp. dette

Baseplass B53HLM og B51HLM ligger i flomutsatt område. Statnett revurderer disse plassene og

ser på alternativer

Videre prosess

Statnett sender reviderte kart og utkast til pian for ytterligere kommentarer i løpet av januar /

februar 2015

Dok. id: Side: 3/3
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Post Nordreisa

Fra: FNF Troms <troms@fnf-nett.no>

Sendt: 10. november 2014 11:32

Til: Post Skjervoy; Rita Mathiesen; TorgeirJohnsen; Post Kvænangen; Solvi

Martinsen; Louise Nygaard Petersen; jan Helge Jensen; Hanne Henriksen; Dag

Funderud; Lidvart Jakobsen; Post Nordreisa; Gerd Steinnes Nilsen; Bjørn Inge

Mo; Post Kafjord; Frank Pedersen; Cissel Samuelsen; Anne-Marie Gaino

Emne: Nord-Troms friluftsråd - Utsendelse av stiftingsprotokoll m.m.

Vedlegg: Vedtekter for Nord-Troms friluftsråd.docx;i5rotokoll stiftingsmøte Nord-Troms

friluftsråd.docx

Til medlemskommunene

Vedlagt følger:

Protoll fra stiftingsmøte den 6. nov. Denne vil senere bli undertegnet av de som ble valgt til å
underskrive protokollen.
Vedtekter for Nord-Troms friluftsråd

Jeg må be om at:

Oppnevner politisk representant med vararepresentant til styret. Dette kan være ordfører eller annen
som kommunen utpeker. Ber om at dette blir gjort snarest, og innen 1. des.
Kommunene sørger for å få lagt inn netto medlemskontingent i budsjettet for 2015 i samsvar med
vedtak. Dvs, som følger:

Nordreise kommune, 4854 innbyggere x kr 10,- = kr 48.540,-
Kåfjord kommune, 2221 innbyggere x kr 10,-= kr 22.210,-
Skjervøy kommune, 2881 innbyggere x kr 10,- = kr 28.810,-
Kvænangen kommune, 1234 innbyggere x kr 10,- = kr 12.340,-

Med hilsen
NORD-TROMS FRILUFTSRÅD

Hugo Tingvoll
Prosjektleder
975 20 450

F/\IFTroms
c/o Bioforsk Nord Holt
Postboks 2284
9269 Tromsø
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Eivind Høstmark Borge, tlf: 414 17 339
Hugo Tingvoll, tlf: 975 20 450

FNFTromspå nett

FNF-Tromspå Facebook

2
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Vedtatt på stiftingsmøte den 06.11.14

VEDTEKTER 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 og
kommunestyret i hver av deltakerkommunene.

§ 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, samarbeidsgruppa 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:
Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger.
Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen.
Styrets årsmelding.
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Regnskap med revisjonsberetning.
Arbeidsplan
Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene.
Behandle innkomne saker.
Valg

Styre
Styrets leder og nestleder
Valgkomite

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
Styret består av ett medlem fra hver medlemskommune valgt blant de oppnevnte årsmøte-
utsendingene fra deltakerkommunene.

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:
Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne.
Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.
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.
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Samarbeidsgruppabehandlersakerav praktisk-og administrativkarakter,og er et forumfor
samordningog erfaringsutveksling.Samarbeidsgruppakan forberedesakerfor styret.

§ 8 ØKONOMI
Friluftsrådeter et eget rettssubjektsomførereget regnskap.

Deltakerkommuneneskalbetale et årlig tilskuddtil Friluftsrådet(kontingent).Denne
fastsettesav årsmøtetsomen sumper innbyggeri medlemskommunene.Årsmøtevedtakom
indeksreguleringav kontingentenetterdeflatorer endelig.Årsmøtevedtakom
kontingentøkningut overdettemå godkjennesav medlemskommunene.

Friluftsrådethar myndighettil å ta opp lån ogpantsetteeiendomog verdierettervedtakpå
årsmøteeller ekstraordinærtårsmøte.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Endringav vedtektenekan bare gjørespå årsmøteeller ekstraordinærtårsmøte.Endringav
vedtektenekrever 2/3 flertall.Opptakav nyemedlemskommuneretter § 1 skalogså
godkjennesav deltakerkommunene.

§ 10 UTTREDEN OG OPPLØSNING
Den enkeltedeltakerkommunekan med skriftligvarseltre ut av Friluftsrådetfra 1.1.året etter
at sliktvarsel er sendt.Deltakerkommunensomhar trådtut av Friluftsrådetovertarda de
oppgaversomFriluftsrådethar utført for kommunen.DersomFriluftsrådeteier
friluftsområderi en kommunesomtrer ut av Friluftsrådet,skal eiendommenoverførestil
vedkommendekommune.Ut over dettehar ikkekommunersom trer ut av Friluftsrådet,krav
på eiendommerellerverdier.

Vedtak om oppløsningav Friluftsrådetkan kun gjørespå ordinærtårsmøte,og krever2/3
flertallblant frammøttestemmeberettiga.Ved oppløsningav Friluftsrådetoverføres
eiendommersomFriluftsrådeteier til vedkommendekommune,og alle oppgaverovertasav
kommunenehver for seg.Friluftsrådetsnetto likvidemidler fordelesmellom
medlemskommuneneetterbefolkningstallved sist årsskifte.

§ 11 VOLDGIFT
Dersomdet oppstårtvistmellomdeltakendekommunerom forståelsenav dissevedtektene,
skal tvisten avgjøresved voldgiftiht. tvistemålsloven.
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Nord-Troms friluftsrad F
Protokoll

Stiftingsmøte Nord-Troms Friluftsråd

Dato: 6. november 2014
Sted: Kommunehuset, Storslett
Tilstede: Nordreisa kommune, ordfører Lidvart Jakobsen

Skjervøy kommune, ordfører Torgeir Johnsen
Kåfjord kommune, som hadde gitt fullmakt til ordfører Torgeir
Johnsen fra Skjervøy kommune om også å representere Kåfjord
kommune.
Kvænangen kommune, som hadde gitt fullmakt til ordfører
Torgeir Johnsen fra Skjervøy kommune om også å representere
Kvænangen kommune

Totalt antall stemmer: 4 stemmer.

Andre uten stemmerett: Toril Skoglund, Troms fylkeskommune
Marianne Sanderud, Friluftsrådenes Landsforbund
Solvi Martinsen, Kvænangen kommune
Louise Nygaard, Kvænangen kommune
Rita Mathisen, Skjervøy kommune
Hanne Henriksen, Nordreisa kommune
Dag Fundemd, Nordreisa kommune
Knut M. Pedersen, Nordreisa JFF
Eivind Høstmark Borge, Forum for natur og friluftsliv Troms
Hugo Tingvoll, Forum for natur og friluftsliv Troms

Avisa Framtid i Nord var tilstede og fulgte stiftingsmøtet.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2: Valg av ordstyrer: Torgeir Johnsen
Valg av referent: Hugo Tingvoll
Til å underskrive protokoll: Torgeir Johnsen og Lidvart Jakobsen.

Enstemmig vedtatt.
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Nord-Troms frituftsråd

Sak 3: Vedtekter for Nord-Troms friluftsråd

Forslagtil vedtak:

Vedtekter for Nord-Troms friluftsråd godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4: Fastsettelse av kontingent for 2015

Forslagtil vedtak:

Kontingentsatsen for 2015 fastsettes til kr 20,- pr. innbygger i samsvar med
utarbeidet budsjett.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5: Arbeidsplan for 2015

Forslagtil vedtak:

Arbeidsplan for 2015 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Budsjett for 2015

Forslagtil vedtak:

Budsjett for 2015 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7: Valg

Forslagtil vedtak:

Kommunene oppnevner sine styremedlemmer med personlig vararepresentant
innen 1. desember

Nordreisa kommune har oppnevnt:

Styremedlem: Ottar Remmen. Varamedlem: Herborg Ringstad

Styre gis fullmakt til å oppnevne valgkomite.

Enstemmig vedtatt.
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. .....Nord-Troms friluftsrad F

Sak 8: Evaluering

Forslag til vedtak:

Styret skal innen 31.12.15 evaluere arbeidet for å avklare om Nord-Troms
friluftsråd skal videreføres som eget friluftsråd eller videreføres sammen med
andre kommuner/friluftsråd i Troms/Finnmark.

Enstemmig vedtatt.

PROTOKOLLUNDERSKRIFT:

Dato:  Dato: 	

Torgeir Johnsen Lidvart Jakobsen
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AS TIRB

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 20.10.2014 på selskapets hovedkontor,
Finnsnes.

Møtet tok til kl. 12.30.

Tilstede var 783.360 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 7 aksj onærer/
fullmektiger.

Fra styret møtte: Stein Erik Bredal-Olsen og Louis Edvardsen. Begge møtte også som
aksjonær.

Fra administrasjonen møtte Hege Pedersen. I tillegg møtte Ida Dybdal Holthe,
konsernadvokat i Boreal Transport Norge AS, som rådgiver i forhold til fremlagte styresaker.

Til behandling forelå:

Sak 22/14: Åpning
Louis Edvardsen ønsket velkommen til ekstraordinær generalforsamling. Registrerte
fullmakter ble deretter referert, og møteleder valgt.

Vedtak:
Fullmakter og representasjon av til sammen 783.360 aksjer godkjennes.
Som møteleder ble valgt Stein Erik Bredal-Olsen.

Sak 23/14: Konstituering
Innkalling og saksliste godkjennes.
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble foreslått og valgt
Hilde S. Berglund og Louis Edvardsen.

Sak 24/14: Endring av vedtekter
Foreslåtte endringer i vedtektene ble gjennomgått.
Det fremkom ingen merknader til de foreslåtte endringer.

Vedtak:
Generalforsamlingen vedtok følgende ny vedtekter for AS TIRB:
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Vedtekter

for

ASTIRB
Org.nr. 916 882 440

Vedtekter pr. 20.10.2014

§1 Selskapets navn er AS TIRB.

§2 Selskapets folTetningskontor er i Lenvik kommune.

§3 Selskapets formål er å eie transportforetak og virksomhet som
står i forbindelse med dette, samt investeringer i fast eiendom,
verdipapirer og andre formuesobjekter.

§4 Selskapets aksjekapital er på kr. 66.695.200 fordelt på 833.690
aksjer pålydende kr. 80. Enhver aksjeoverdragelse krever
godkjennelse av selskapets styre. Øvrige aksjeeiere har
forkjøpsrett.
I generalforsamlingen har hver aksje énstemme.

§5 Selskapets styre skal ha 3-5 medlemmer. Styret velges for to år
om gangen og velger selv sin leder. Styremedlemmer kan ta
gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal
styreleder ha dobbeltstemme. Styret ansetter daglig leder.

§6 Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, av daglig leder og
et aksjonærvalgt styremedlem i fellesskap eller av to
aksjonærvalgte styremedlemmer i fellesskap. Styret kan
meddele prokura.

§7 På den ordinære generalforsamling skal følgende saker
behandles og avgjøres:

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder
utdeling av utbytte/konsernbidrag.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn
under generalforsamlingen.

§8 Aksjene i selskapet skal ikke registreres i et verdipapirregister.

Sak 25/14: Valg av styre
Styret i selskapet ønskes holdt så lite som mulig, og kan i henhold til endringer
i vedtektene under sak 24/14 være på 3-5 medlemmer. Det er i hht aksjeloven
ikke krav til ansatterepresentasjon i et selskap med så få ansatte, men de ansatte
har krav på å sitte ut den 2-årsperioden de er valgt for, som er perioden
2014/2015.
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Forslag til nye aksjonærvalgte styremedlemmer er:
Kjetil Førsvoll
Per Hansen
Stein Erik Bredal-Olsen

I henhold til endrede vedtekter under sak 24/14 velger styret selv sin leder.
Det ble bemerket at det ikke foreligger forslag til kvinnelig
styrerepresentasjon..

Vedtak:
Generalforsamlingen vedtok i tråd med styrets forslag valg av de nye
styremedlemmene og styret består etter dette av følgende styremedlemmer:

Kjetil Førsvoll

Stein Erik Bredal-Olsen

Per Hansen

Ole Roger Storås (ansatterepresentant)

Jostein Hansen (ansatterepresentant)

Stig Are Jakobsen (varamedlem)

Per Anders Finnset (varamedlem)

Kyrre Jensen (varamedlem)

Per Inge Rask Krogh (varamedlem)

Sak 26/14: Styrehonorar
Selskapet har i dag følgende satser og bestemmelser for styrehonorar:

Styreleder: kr. 42.500 pr. år
Nestleder: kr. 20.000 pr. år
Styremedlemmer: kr. 17.500 pr. år.

Varamedlemmer: kr. 1.750 pr. møte.

Styremedlemmer som sitter i styret både i AS TIRB og Cominor AS mottar
ikke styrehonorar fra AS TIRB.

Satser ogbestemmelser foreslås endret til:

Styrehonorar ytes kun til ansattrepresentanter og eventuelle eksteme
styremedlemmer som ikke har tilknytning til selskapet i egenskap av å
være eier, med kr. 17.500 pr. år.
Ansattrepresentanter og eventuelle eksteme styremedlemmer som sitter
i styret både i AS TIRB og Cominor AS mottar ikke styrehonorar fra
AS TIRB.
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Vedtak:
Generalforsamlingen vedtar følgende bestemmelser for styrehonorar:

Styrehonorar ytes kun til ansattrepresentanter og eventuelle eksterne
styremedlemmer som ikke har tilknytning til selskapet i egenskap av å
være eier, med kr. 17.500 pr. år.
Ansattrepresentanter og eventuelle eksterne styremedlemmer som sitter
i styret både i AS TIRB og Cominor AS mottar ikke styrehonorar fra
AS TIRB

Sak 27/14: Godkjennelse av protokollen
Protokollen ble opplest og enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 12.50. Protokollen ble opplest og underskrevet.

ouis EdvardsenStein Erik Bredal-Olsen
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Fortløpende vedtak fra møte i Menighetsrådet 29. oktober 2014

Fellesrådssaker:
Sak 23/14 Godkjenningav protokollav 10. september2014

Vedtak: Protokoll vedtatt

Sak 24/14 Referatsaker
Stillingen som trosopplærer lyses ut.
Spørsmål fra representant Roy Hansen om saken: Innkjøp av stoler i 
erstatning for tverrbenkene i Nordreisa kirke.

Representant Margit Hansen krone foreslår at menighetsrådet tar initiativ til
å få menigheten å kjøpe stoler til Nordreisa kirke.

Vedtak:Referatene tas til etterretning.

Sak 25/14 Nordreisamenighetsrådsbudsjett2015

Vedtak:Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende tillegg:
Driftsbudsjett:
Utgifter til valg av nytt menighetsråd: kr 20.000,-
Investering:
Innkjøp av stoler til erstatning for tverrbenkene i Nordreisa kirke:
30 stoler å kr 2000,- kr 60.000

Sak 26/14 Statenog Den norskekirke—et tydeligskille.Høring

Behandling
Forslag fra Olaf Hunsdal: Nordreisa menighetsråd velger å ikke gi
høringsuttalelse.
Votering Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:Nordreisa menighetsråd velger å ikke gi høringsuttalelse.

Tilleggssaker
Sak 27/14 Søknadom låneopptaki forbindelsemed reparasjonav Nordreisakirke

Kirkevergensinnstilling
Nordreisa menighetsråd gir fullmakt til leder Olaf Hunsdal å signere for
menighetsrådets opptak av lån i Kommunalbanken på NOK 500.000.

Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt.

Sak 28/14 Søknadom studiepermisjonskoleåret2014/2015

Saksopplysninger:
Sekretær/trosopplæringskoordinator Ann Peggy Mikalsen studerer
prosjektledelse skoleåret 2014/15. I den forbindelse søker hun om permisjon
med lønn en studiedag pr uke fra september 2014 til juni 2015, Alle kostnader
tilknyttet studiet i Alta dekker hun selv.
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Behandling:
Forslagfra Eli May Grønlund:
Søknadom permisjonmedlønn èn studiedagpr uke innvilges.
Forslagfra Anne GreteEng:
Søknadinnvilges.Arbeideti trosopplæringenprioriteres.

Votering:Forslag 1fikk 7 stemmerog Forslag2fikk 1 stemmeog falt derved.

Vedtak Søknadom permisjonmed lønn en studiedagpr uke innvilges.

Sak 29/14 Leie av Nordreisakirke til vigsel 18.juli 2015

Saksopplysninger:
PastorPå SverreAaseni pinsemenighetenBetel Lofotenønskerå leie
Nordreisakirke til vigsel 18.juli 2015.Dennehelgener satt opp somfrihelg
for kirkensansatte.

Vedtak
Søknadinnvilges.
Utleiereglerfor kirkenei Nordreisasoknvedlegges.

R ut krift 3. november2014

Sissel Sko
kirkeverge

Neste møte blir 10.desember2014 i Oksfjordkapell
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Kapellforeninga i Rotsund

Ved lederne Turid Fredriksen og Anne-Lise Gamst Enoksen

NEDLEGGELSE AV LEGAT

TILDELING TIL ROTSUND KAPELL

I 1942 ble det opprettet et legat ved en gave på kr. 6000,- fra Jens Hallen Giæver, Trondhjem. Legatet

fikk navn etter hans foreldre Johannes Holmboe Giæver og Ovidia Fredrikke Lyng. Legatet skulle

i følge statuttene anvendes til beste for befolkningen på Uløy, Follesøy og indre Rotsund fra

Ravelseidet til Spåkenes etter styrets bestemmelser så som hjelp for verdig trengende som ikke har

offentlig understøttelse, til hjelp for ungdom for videre utdannelse, til opprettelse av gamlehjem, til

fremme av jordbruket i ovennevnte distrikt eller lignende. Styret for legatet har bestått av

soknepresten i Nordreisa, ordføreren i Nordreisa og Einar Giæver, Havnnes.

De siste år har det vært liten aktivitet i legatet og ingen utbetalinger. Legatets kapital utgjorde i 2012

tett opp mot kr. 300.000,-. Det kom da forslag om nedleggelse av legatet og utbetaling av midlene til

formål som var høvelig i samsvar med de opprinnelige statutter eller beslektet formål. Begrunnelse

for opphevelse av stiftelsen var at legatets vedtekter avspeilte en forgangen tids sosiale og

geografiske forhold, noe som medførte at vedtektene ikke lenger lot seg etterleve. Styret gjorde da

vedtak om nedleggelse av stiftelsen og dette ble godkjent av Stiftelsestilsynet i Førde i vedtak gjort

06.01.2014. Det sittende styret ble valgt som avviklingsstyre for legatet.

Avviklingsstyret vedtok at midlene skulle brukes slik: 10% av midlene skulle nyttes til vedlikehold av

Giæverfamiliens gravsteder. Den resterende del av midlene skulle deles likt mellom Sonjatun

helsesenter og Rotsund kapell. Det ble understreket av avviklingsstyret at legatets midler måtte

brukes til formål som hadde verdig og varig verdi og ikke til drift. For Rotsund kapell ønsker

avviklingsstyret at pengene skal gå til automatisk ringeanlegg ved kirka. For Sonjatun vil midlene gå til

installasjon av forskriftsmessige fasiliteter for å gi intravenøs cellegiftbehandling til kreftpasienter.

Tildelinga til Rotsund kapell og Sonjatun helsesenter utgjør kr. 131.210,15 til hver av dem.

Det er med glede jeg kan meddele at vi har fått til denne tildelinga til kapellet i Rotsundelv. Jeg tror

det vil bli en god og nyttig installasjon som vil være en positiv faktor i bruken av kapellet. Midlene er

avsendt og står på konto hos kirkevergen i Nordreisa. Det er ikke på nåværende tidspunkt mulig å sl

om dette vil være tilstrekkelig til å fullfinansiere installasjon av ringeanlegg. Det vil vise seg når en får

innhentet kostadsoverslag fra kompetent leverandør av slike anlegg. Det er mitt håp at en går i gang

med dette arbeidet med det første.

Storslett 12.06.2014

Bjørn Ivar Hammervold

Kopi: Nordreisa menighetsråd v. kirkevergen
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Post Nordreisa

Fra: Kleiven, Arve <fmtrAKL@fylkesmannen.no>

Sendt: 28. oktober 2014 12:20
Til: *FMTR Kommuner i Troms r- --

Emne: Status Inn på tunet i Troms

Vedlegg: Rapport, status 2013 Inn på tunet i Troms.pdf k(Lej
Denne e-post bes videresendt til:

Ordfører og rådmann
Barnevernet og oppvekstsjef
Helse- og omsorgsetatene
Landbruksforvaltningen

Fylkesmannen i Troms har foretatt en kartlegging av Inn på tunet-virksomheten i fylket. Resultatene er
presentert i vedlagte rapport som i sitt omfang skulle være overkommelig å lese. Et leseråd kan likevel være å
starte med kap 3.11 på side 11, «Solskinnshistorier». Eksemplet på side 16 er hentet fra Trollstein gård på
Grytøya i Harstad som nettopp fikk Bygdeutviklingsprisen for Troms for nyskaping, lønnsomhet, sysselsetting
og utnytting av lokale ressurser.

Spørsmål eller kommentarer til rapporten eller tilgrensede områder kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen

Arve Kleiven
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa FyIkkamånni
Landbruksavdelingen

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

Telefon: 77 64 21 06
Telefax: 77 64 21 39
Mobil: 90 12 78 21
e-post: fmtrakIfylkesmannen.no
web: www.fylkesmannen.no/troms 
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Inn på tunet

Status

Inn på tunet i Troms

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal

gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og

arbeidet der. Se også www.fylkesmannen.no/Troms «Inn på tunet» under «Landbruk og mat»

Tromsø, oktober 2014
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1. Bakgrunn
Fylkesmannen i Troms har hatt Inn på tunet (1PT)som arbeidsområde siden 2002. Vi kom i gang med

dette arbeidet senere enn de fleste andre fylkene. Utviklingen av Inn på tunet i Troms har likevel

minst vært på høgde med andre fylker.

Inn på tunet-arbeidet er forankret i embetsoppdrag, andre styringssignaler og i regionalt behov i

form av næringsutvikling, men først og fremst i stor nytte for enkeltbrukere og samfunnet.

I embetsoppdraget fra Landbruks- og matdepartementet heter det: «Følgeopp nasjonal

handlingsplanInn på tunet». Nevnte handlingsplan inneholder en rekke tiltak der det forutsettes at

Fylkesmannen initierer og deltar. Det pekes på at «Fylkesmannenshovedoppgavenår det gjelder IPT

er å leggetil rette og veiledekommuneneog næring».

I tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2014 heter det om Inn på

tunet: «Fylkesmannenskalvurdereom Innpå tunet er et aktuelt tiltak innenforhelse-,omsorg-,

sosial-og utdanningsområdet».

Sjumilsstegsatsingen inkluderer Inn på tunet som tilbyr gode arenaer for mestring, utvikling og

trivsel.

Inn på tunet er dessuten godt forankret i Regional landbruksplan for Troms.

I arbeidet med Inn på tunet er det lagt avgjørende vekt på å utvikle kompetanse og kvalitet. Dette er

gjort gjennom studier, kurser, studieturer, nettverksmøter, informasjon mv., samt

godkjenningsordningen.

Det er viktig å kunne dokumentere resultater av satsingen på Inn på tunet. Derfor ble det våren 2013

gjennomført en omfattende kartlegging blant alle i Troms som tilbyr Inn på tunet-tjenester. Det er

resultatene av denne kartleggingen denne rapporten presenterer. Sykdom og andre presserende

oppgaver har gjort at denne rapporten er blitt sterkt forsinket.

En stor takk til alle tilbydere og andre som tålmodig har bidratt med informasjon og fortellinger fra

sin bedrift.

Berit Nergård Nyre

landbruksdirektør Arve Kleiven

seniorrådgiver

2
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2. Innsamling av data
For å få best mulig data for Inn på tunet-aktivitetene i Troms utarbeidet og sendte vi ut et

spørreskjema, se vedlegg.

Skjema ble sendt til:

Alle med Inn på tunet-aktMteter,

De som har hatt Inn på tunet-aktiviteter, men av ulike grunner har avsluttet,

De som har meldt om interesse for Inn på tunet og håpet å komme i gang i løpet av kort tid, og

De som håper å komme i gang på litt lengre sikt.

Vi spurte etter hva slags tilbud/avtaler tilbyderne har, sysselsetting (arbeidsomfang) i Inn på tunet,

framtidsutsikter for Inn på tunet-virksomheten, Inn på tunets betydning for jordbruksdrifta,

holdninger til godkjennings- og merkeordninga, informanter om Inn på tunet, kunnskapsbehov, om

universell utforming på gården mv. Til slutt oppfordret vi til å fortelle ei eller fiere solskinnshistorier

fra Inn på tunet-virksomheten.

Utfylte spørreskjema kom i retur i langt mindre omfang enn vi håpet. Vi brukte derfor mye tid på å

kontakte de enkelte for å få de viktigste opplysningene. I kontakten med tilbydeme konsentrerte vi

oss om de viktigste spørsmålene, mens andre spørsmål av kapasitetsgrunner ble noe nedprioritert.

Også en del som svarte på skjemaet måtte kontaktes for oppklaringer. Spesielt det med sysselsetting

var krevende for mange å sette tall på.

Av kapasitetsgrunner valgte vi å avgrense kartlegging til de aktive tilbyderne (de under første

kulepunkt foran).

Alf Bjerkaas var behjelpelig med å samle inn og systematisere data.
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3. Resultatene

3.1 Inn på tunet-tilbud etter brukere.
På kartleggingstidspunktet var det 56 aktive Inn på tunet-tilbydere i Troms. Vi mener å ha såpass god

oversikt at så å si alle er med, men det kan selvsagt hende at et fåtall ikke er kommet med i

kartlegginga. Mye av verdien i en kartlegging som denne ligger i at så å si 100 % deltar. Vi registrerer

også at noen tilbud er litt på og av. Dette har litt ulike årsaker, men ofte er det mangel på

forutsigbarhet i avtaler eller helsemessige grunner.

Vi spurte etter hvilke brukere/brukergrupper tilbyderne hadde på gården. Over halvparten har tilbud

tii mer enn en brukergruppe, i gjennomsnitt vel 2. Ikke overraskende er det tilbud til barn og unge

som dominerer. Tilbudene fordeler seg slik:

Ferie-, fritids- og avlastningstilbud

Pedagogiske tilbud:

18 stk

Spesialundervisning, barne- og ungdomsskolen 17 «

Tilbud til hele klasser 15 «

Videregående skoler, enkeltelever 11 «

Gårdsbarnehage 2 «

Besøksgårder 16 «

Beredskapshjem 2 «

Rideskole, rideleir, sommerleir mv 8 «

Arbeidende gjest 5 «

Dagtilbud innen rus og psykiatri 11 «

Dagtilbud til andre yrkeshemmede 8 «

Botilbud til yrkeshemmede 2 «

Språk-/arbeidstrening for innvandrere 3 «

I tillegg er det også en del bønder som er fosterhjem. Hvor mange har vi ikke oversikt over. Selv om

fosterhjem på gårdsbruk tilfredsstiller definisjonen av inn på tunet, regnes det ikke som Inn på tunet-

tiltak fordi utgangspunktet er et helt annet.

Inn på tunet-tilbud til hjemmeboende personer med demens er utpekt som ei viktig målgruppe i

Handlingsplan Inn på tunet 2013 —2017. Vi har (foreløpig) ingen slike tilbud i Troms.

3.2 Kortsiktige avtaler preger Innpå tunet i Troms
Vi spurte hvilken varighet avtalene med kjøperne har. En del har ikke svart på dette spørsmålet, men

ikke overraskende svarer så å si alle som har svart på spørsmålet at de har kortsiktige avtaler. Noen

for skoleåret, noen for et år, noen med 3 mnd oppsigelse og enkelte forlenges automatisk hvis de

ikke sies opp. For tilbud av typen «besøk» er det naturlig at det avtales fra gang til gang.

Avtalene varierer også etter hvem som er kjøper og fra kommune til kommune og fra etat til etat.
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Kommuneneer den viktigstekjøperav IPT-tjenester,i første rekkegjennomskolerog barnevern,

men ogsårus-/psykiatritjenestener på banen. NAVviavekstbedrifterogved direkte avtale med

gårdbrukerer ogsåkjøperav IPT-tjenester.

Skolenesavtaler er hovedsakeligfor skoleåreteller halvårig,mensTromsøkommuneopprinnelig

hadde4-årige avtaler somautomatiskforlengeshvisingensieropp.

Barnevernetsavtaler varierer en del fra 1 mnd til et år. Avtalen kan i enkelttilfellerogsåsiesopp på

dagen hvisbruker ikkemøter. Samtidigviserdet segat når barnevernetoppleverat tilbudene er

gode, fortsetter samarbeidet.

Rus-/psykiatritjenestentilbyr gjerne ett-årige avtaler. Forberedelsetil å lyseut på anbud medfører

kortere avtaler, f eks3 mnd.

Enkeltekommuner hargått over, i ferd med å gå over til å lyseut heleeller deler av IPT-

etterspørselenpå anbud. Lyngenkommunehar praktisertdette noenår, mensTromsøer i gangog

Harstadhar sagtopp sineavtaler med siktepå anbudsutlysing.Anbudenelysesgjerne for 3 år om

gangen.

NAVbruker IPTgjennom«Grøntarbeid». Det organiserespå den måten at NAVgir oppdragettil en

vekstbedriftsom igjeninngåravtale med bondenom AN-plasser (ArbeidsPlasseri Skjermet

virksomhet).Disseavtalenesvarighetogoppsigelsesgrunnlager noe forskjellig.Noen gjelder for et år

om gangenmed tre månedersoppsigelseog andre for 1/2 år om gangen.Antall plasserkan reduseres

hvisNAV ikkefinner aktuelle brukereeller av budsjettmessigegrunner.

Andre halvår2014 har vi 17 APS-plassersomGrønt arbeid i Troms.

Gjennom NAVer det ogsåVTA-plasser(VarigTilrettelagte Arbeidsplasser)som IPT-tiltak.Dette er

varigeavtaler som,somregel løper så lengebrukerennyttiggjørsegtiltaket.

3.3 Sysselsetting i Inn på tunet
Det er viktigå kunnedokumentere hvormye sysselsettingInn på tunet gir. Derforspurtevi etter

antall årsverksom leggesned i IPT-bedriften.Vi ba om å få spesifisertarbeidsinnsatsenpå kjønn,

ansvarligfor IPT-virksomheten,kårfolkog andre familiemedlemmerog leid arbeidshjelp.Som

grunnlagfor å beregneantall årsverkble det bedt om å ta utgangspunkti 1845 timer pr årsverk(NILF

sinstandard)og at alt arbeid,ogsåfor- ogetterarbeid, møter mv somangårIPT-virksomheten,tas

med i beregningen.

Dette var det vanskeligstespørsmåleti hele kartlegginga.Det var derfor behovfor å samtaleom

spørsmåletmed ganskemangeav oppgavegivernefor å finne fram til riktigstmuligetall. Stort sett

gikkdette greit når tilbyderenfortalte hvormangeog langedager mv.somble langtned i

virksomheten.
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Oppsummert gav kartlegginga følgende sysselsetting, i årsverk:




Kvinner Menn Sum

Ansvarlig for IPT-virksomheten og

ektefelle/samboer 21,3 14,4 35,7

Kårfolk og andre familiemedlemmer 1,4 0,1 1,5

lnnleid arbeidshjelp 11,6 6,9 18,5

Sum 34,3 21,4 55,7

Kvinnene legger ned ca 62 % av arbeidsinnsatsen i Inn på tunet i Troms. Ved tilsvarende kartlegging i

2009 var andelen 66 %. Dette har nok sammenheng med at mennene som oftest har hovedansvaret

for gårdsdrifta, er kommet mer med i tilrettelegging mv av IPT-tiltaket. Dette kan også være noe

underrapportert i 2009. 1noen bedrifter utfører mann og kvinne tilnærmet lik innsats i IPT. Vi ser

også at innleid arbeidskraft utgjør ca 1/3 av den samlede arbeidsinnsatsen. I tillegg til egen

sysselsetting gir IPT i Troms et betydelig antall arbeidsplasser i lokalmiljøene.

Det er grunn til å anta at det er større sjanser for underrapportering enn motsatt. Dette begrunnes i

inntrykk fra samtaler med tilbydere, de kunne ha en tendens til å «glemme» at administrasjon mv var

en del av IPT-virksomheten.

3.4 Framtidsutsikter for Inn på tunet - virksomheten
På spørsmål om tilbyderne regnet med samme omfang, mer eller mindre Inn på tunet-virksomhet de

nærmeste 2-3 åra svarte:

32 stk regnet med at Inn på tunet-virksomheten ville bli omtrent som nå om 2-3 år.

20 stk regnet med at virksomheten ville øke.

4 stk regnet med at IPT-virksomheten ville bli mindre enn nå om 2-3 år.

De som regner med omtrent samme omfang framover er hovedsakelig slike som er godt etablert og

stort sett har funnet sin form.

De som regner med økt virksomhet framover er hovedsakelig nyetablerte eller i etableringsfasen.

Noen innenfor denne gruppa er i kommuner som fram til nå har vist liten interesse for IPT. Når de

har svart «økt» er det kanskje mer uttrykk for håp enn realisme. Noen innen denne gruppa er også

godt etablerte IPT-virksomheter som ser markedsmulighetene.

Av de som tror IPT-virksomheten blir mindre framover er det to som mener å avvikle pga alder og

helse, en (gårdsbarnehage) fordi barnetallet går mye ned (er i skrivende stund avviklet) og en stor

IPT-virksomhet som har funnet sitt metningspunkt og ønsker jevnere arbeidsfordeling gjennom uka.

Det kan også bemerkes at en av de som regnet med økt virksomhet har avviklet, hovedsakelig fordi

det hele ble for uforutsigbart.
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3.5 Synergier mellom Inn på tunet og tradisjonelt landbruk
Troms preges av små gårdsbruk der en eller begge ektefeller/samboere må hente inntekter utenom

gården eller fra annen virksomhet for å oppnå en tilfredsstillende familieinntekt. En del ønsker også å

hente tilleggsinntekter med grunnlag i gården framfor arbeid utenfor gården. Mange av disse er

kvinner som har utdanning og yrkeserfaring innen oppvekst, helse/omsorg mv. og med interesser for

medmennesker.

Fra tid til annen framkommer synspunkter om at vi bør konsentrere oss om det tradisjonelle

landbruket framfor bygdenæringer. Vi ba derfor oppgavegiverne ta stilling til påstanden:

«Innpå tunet-virksornhetener avgjørendefor å opprettholdejordbruksdriftapå gården»

De ble bedt om å krysse av på en skala fra 1 —6 der 1 er helt enig og 6 helt uenig.

36 stk svarte på dette spørsmålet. Svarfordelingen blant disse var slik:

Helt enig 1 2 3 4 5 6 Helt uenig




8 4 6 3 6 9




12 stk. svarte alternativ 1 og 2, dvs at Inn på tunet har avgjørende betydning for å kunne

opprettholde jordbruksdrifta. 10 stk. krysset av for 3 og 4, dvs at Inn på tunet har en viss betydning

for å opprettholde gårdsdrifta. 15 stk. krysset av for 5 og 6, dvs at Inn på tunet ikke har mye å si for å

opprettholde drifta på gården.

De 12 som har krysset av på svaralternativ 1 og 2 har en gjennomsnittlig arbeidsinnsats i Inn på tunet

på 1,9 årsverk. Dette er nesten det dobbelte av gjennomsnittet. Variasjonene er fra 0,1 til 6,7

årsverk. Den minste med 0,1 årsverk er et lite sauebruk der eieren har heltids lønnsarbeid utenom

gården. Vedkommende hadde bestemt seg for å avvikle saueholdet. På det tidspunktet fikk han

spørsmål fra den lokale skolen om å være med på et Inn på tunet-opplegg. Det gjorde at han følte at

han selv og gården var til mer samfunnsnytte og ombestemte seg og beholdt sauene.

I gruppa med svaralternativ 1 og 2 er det 2 store melkeproduksjonsbruk, et geitbruk og 2 litt større

sauebruk.

Ikke overraskende er det de minste IPT-bedriftene som har krysset av på svaralternativene 5 og 6.

Gjennomsnittlig arbeidsinnsats for disse i IPT-bedriften er 0,7 årsverk med en spredning fra 0,01 til

3,0 årsverk. I denne gruppa er det IPT-bedrifter på 3,0, 2,5 og 1,4 årsverk i IPT. Når en vet størrelsen

på gården til disse kan det se ut som at det for to av disse er misforståelse og krysset av i feil ende av

skalaen.

3.6 Holdninger til merke- og godkjenningsordningen forInnpå tunet
På det tidspunkt kartleggingen ble foretatt var det vedtatt en merke- og godkjenningsordning for Inn

på tunet som skulle tre i kraft fra 01.01.2014. Det var gjort en del informasjonsvirksomhet og

arrangert kurs rundt om i fylket for å bidra til å gjøre ordningen kjent og gi tilbyderne hjelp til å få

godkjenningen på plass. Godkjenningsordningen går på helse, miljø og sikkerhet, men handler også

om etikk og holdninger til å drive denne type virksomhet. Merkeordningen handler om at det kun er
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godkjente Inn på tunet-gårder som har anledningtil å bruke «Inn på tunet»-begrepet og Inn på

tunet-logoen. Inn på tunet som registrertvaremerke.

Merke- oggodkjenningsordningernadministreresav stiftelsenMatmerk, sewww.matmerk.no

Ut fra dette var det av interesseå kartleggeInn på tunet-tilbydernesholdningertil merke- og

godkjenningsordningen.Vi ba derfor tilbyderneta stillingtil påstanden:

«Godkjennings- og merkeordningen for Inn på tunet var helt nødvendig og vil bidra til større
anerkjennelse og statusfor Inn på tunet»

Påsamme måte somunder 3.5 ble oppgavegivernebedt om å krysseav på en skalafra 1—6 etter
gradenav enighet/uenighet. 1 var helt enigog6 helt uenig.

Blantde 34 somsvartepå denne påstandenvar svarfordelingenslik:

Helt enig 1 2 3 4 5 6 Helt uenig




22 5 7 0 0 -0




80 % av svarerneer meget positivetil merke- oggodkjenningsordningen,mensca 20 % er mer

nøytrale. Ingenga uttrykk for at de var mot ordningen.Dette stemmer godt med det som har skjeddi
ettertid. Pr01.09.2014 er det 26 stk i Tromssomer godkjent. Dette er blant de 4 fylkene somhar
flest godkjenninger.Flereer i prosessfor å få godkjenningeni orden.

Alle godkjentetilbyderefinner du på www.innpåtunet.net under «Finntilbud» og«Landsoversiktfor
Inn på tunet finner du her» hvor tilbyderne er gruppert fylkesvisog under hvert fylke kommunevis.

3.7 Bruken av Matmerks hjemmeside
Førdenne kartleggingable iverksattvar det bestemt at Matmark skulleha ansvaretfor

godkjenningsordningenog at Matmerk skulleoverta driften av den nasjonalenettsidenfor Inn på
tunet. Vi mente derfor at det var av interesseå få en oversiktover hvor mye tilbyderne i Troms

brukte Matmerks nettside om Inn på tunet. Spørsmåletsomble stiltvar slik:

«Matmerk har nå ansvaretfor IPT-ordningens hjemmeside, merke- og godkjenningsordning mv. Hvor
ofte har du vcertinne på invw.matmerk.no den siste måneden»

De 38 svarenefordelte seg slik:

15 stk.0 ganger

16 stk. 1 —2 ganger

5 stk. 3 — ganger

2 stk. mer enn 5 ganger

Dette spørsmåletvillevært mer interessanti dagetter at nettsidenhar vært i brukei tid ogsom

grunnlagfor tilbakemeldingertil Matmerk.
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3.8 Hvortilbyderne får informasjon fra
Det er alltid interessant å vite hvor man henter informasjon fra. Derfor stilte vi spørsmålet:

Hvem/hva er dineviktigsteinformosjonskilderom Innpå tunet?

Det var ikke oppgitt svaralternativer. Ikke alle svarte på spørsmålet og noen oppga flere kilder.

Svarene fordelte seg slik:

Fylkesmannen 26 stk

internett 9 «

Andre tilbydere 7 «

Kommunen 2 «

Fagforum Inn på tunet 2 «

Blader mv 2 «

Fornøgde kjøpere/skolen 2 «

Offentlige utredninger mv 1 «

Litteratur 1 «

Bondegårdsopplevelser 1 «

Den høge andelen som svarer Fylkesmannen har noksammenheng med at Fylkesmannen hadde et

Inn på tunet-prosjekt midt på 00-tallet og at informasjons- og motivasjonsarbeidet hovedsakelig er

lagt til Fylkesmannen.

3. 9 Kompetansebehov
Inn på tunet er en kompetanseintensiv næring. Det er behov for kunnskaper innen en rekke og

tverrfaglige områder. Det handler om mellommenneskelige forhold, etikk, grensesettinger,

samarbeid, ulike brukergruppers generelle og særlige utfordringer og muligheter, økonomi, regelverk

på mange områder, HMS, landbrukskompetanse og mye mer.

Vi spurte derfor hvilke 3 tema innen Inn på tunet de ønsket mer informasjon om. Heller ikke her satte

vi opp svaralternativer. Ikke alle svarte og noen svarte «ikke noe spesielt» eller tilsvarende. De som

oppga konkrete tema, sa:

Økonomi, prising, markedsføring ol. 13 stk

Avtaler/forha ndlinger 6 «

Barn, unge og pedagogiske opplegg 10 «

Arbeidstrening innen rus/psykiatri 7 «

Demens 2 «

Jus/regelverk 2 «

Ansettelser og arbeidsgiveroppgaver 2 «

I tillegg var en oppføring på hvert av temaene: System og systemutviklinger, KSL,NAV-ordninger,

hestebruk, videreutvikle aktivitetstyper, erfaringer fra andre tilbydere, erfaringer fra brukergrupper,

muligheter og behov framover, Atlantis utveksling og kommunale planer framover.
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3.10 Omuniversen utforming på gården
Vi hadde med tre spørsmål om universell utforming. Det gikk på kunnskap om universell utforming,

om tilrettelagte forhold for funksjonshemmede på egen gård og tanker om å gjøre egen gård mer

tilgjengelig.

Det er få som har svart på disse spørsmålene. Det var heller ikke kapasitet til å ta opp disse temaene

under kontaktene vi hadde med tilbydeme. De svarene vi fikk fordelte seg over hele skalaen, fra de

som hadde god kunnskap til de som svarte «nei». Universell utforming kom heller ikke fram som

ønsket tema under forrige punkt. Dette tyder på at det er behov for å rette mer oppmerksomhet mot

universell utforming på Inn på tunet-gårder. Samtidig er inntrykket at de som har tilbud som er

aktuelle for funksjonshemmede legger godt til rette for disse.

3.11 Solskinnshistorier
Til slutt oppfordret vi til kort å beskrive ei eller flere solskinnshistorier fra egen Inn på tunet-

virksomhet. Her gjengis de vi fikk:

Tilbyder A som har elever fra barneskolen med spesialundervisning:

Å se elever som ofte havner i slåssing med andre elever og lærere, klare å være sammen med, leke

ilag og samarbeide —det er stort!

Å se elever slappe av, kunne delta i den gode samtalen rundt bordet og i arbeid og på den måten

være med på å berøre filosofiske og etiske spørsmål på en naturlig måte gir også meg som voksen

enormt mye.

Å se elevene plutselig være mottakelig for undervisning pga. noe de opplever i arbeidet eller ser i

naturen. Og at undervisning kan skje fordi vi har tid.

Det er hver dag solskinnshistorier, glimt av godt kameratskap, god arbeidslyst, nysgjerrighet. Har

holdt på så kort tid at jeg ikke har noen store enkelthistorier å komme med, men det skal jeg sannelig

notere ned når jeg opplever.

Tilbyder B som har avlastning og elever med spesialundervisning:

Når vi opplever at barna som kommer til gården etter kort tid med dyrene legger bort vanskelige ting

og bare koser seg i omgivelsene.

Skoletrøtte elever som er negative til skolen dukker opp på gården gang på gang og spør om de kan

få være hos oss i feriene.

Vi opplever også barn som ønsker å flytte hit.

Når vi opplever at skoleelever skal presentere prosjektene sine lyser av stolthet.

Tilbyder C om har avlastning, elever med spesialundervisning, herunder tilbud til personer med ulike

funksjonshemminger m fl
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Siden universell utforming var et tema her, så har jeg flere med funksjonshemming både fysisk og

psykisk som deltar i tilbudet på gården, men mest funksjonsfriske. Tilbudet og det å holde på med

dyr er inkluderende. Det finnes oppgaver for alle som ønsker å delta. I hesteaktiviteter er det mulig å

tilrettelegge for personer med funksjonshemming. Hestene på gården hos oss er svært ulike og ved å

gi en meget stabil, eldre hest til en person med ekstra utfordringer, kan hestens egenskaper hviske ut

ulike forutsetninger i gruppen.

Jeg har ungdommer med psykisk utviklingshemming og downs som kan ri på fjelltur i alle gangarter

og jeg har en gutt på 9 med bare en fot som deltar på grupperidning. Vi er ikke rideskole, men et

melkebruk med mange hester. Hestene har vært en del av IPT-driften i 10 år og er godt vant med

oppgaven.

Mange barn har tiltak hos oss og vi har veldig, veldig lite fravær. Unger som har skolevegring m.m.

trives hos oss og en saksbehandler hos Bufetat sa en gang at de barna som ikke trives noen andre

steder, de trives hos dere.

Tilbyder D har avlastning, spesialundervisning for elever i grunnskolen oR videregående skole,

arbeidstrening innen rus oR psykiatri mv. 


Samtlige elever som har hatt tilbud på gården til nå har klart seg bra i vgs og arbeidsliv etter opphold

hos oss. Flere av disse hadde i utgangspunktet droppet ut av skolen, eller vært på vei til å droppe

ut.....

Tilbyder E har avlastninR, spesialundervisning oR daRtilbud innen rus oR psykiatri

Vi har flere solskinnshistorier etter å ha drevet siden 2005. Blant annet har flere som har vært på

arbeidstrening kommet seg videre i livet. Ei jente har kommet i gang med studier og ei jente har fått

fast jobb og starter opp studier som helse- og omsorgsarbeider.

Tilbyder F har spesialundervisning i grunnskolen oR videregående skole og arbeidstrening for

personer med rusipsykiatriutfordringer mv

Denne jobben er så givende, allsidig og spennendel Når den i tillegg kombineres med å være bonde,

tror jeg ikke det er mange jobber i verden som inneholder så mye som å være Inn på tunet-

tilbydende bønder!

Finnes det større tilfredshet enn å være delaktig i at mennesker lykkes, bryter barrierer, mestrer —og

dyra er mette og har fått godt stell!

Hver dag er en solskinnshistorie for oss ©

Side 38



13

Tilbyder G har arbeidstrening for personer med psykiatriutfordringer

Ei jente som har vært har fått seg jobb som avløser i bygda.

Tilbyder 1-1har pedagogiske tilbud på gården til hele klasser (historien nedenfor har ikke med dette

tilbudet å gjøre)

For 13 år siden hadde vi en kosovoalbaner i jobb hos oss. Det var flyktningkonsulenten som ordnet

det. Han var mishandlet og beskutt. Han ønsket å lære seg norsk og strevde med traumer etter

krigen i Kosovo. Vi hadde andre ungdommer på gården den samme sommeren som han kom. Det ble

mye sosial aktivitet på gården. Måltidene ble veldig viktige. Da snakket vi engelsk og norsk. Dette

gjorde det lettere å lære norsk. Vi snakket også mye om hvordan det var å være ungdom i krig kontra

fred, ettersom vi hadde ungdom fra ulike land på gården. Kosovoalbaneren begynte etter hvert å

snakke om krigen og problemene sine. Etter å ha vært hos oss i 6 mnd. flyttet han til Tromsø og fikk

seg kjæreste der. I dag er han gift med ei norsk dame og har to barn.

Tilbyder I har avlastning og er besøksgård mv

Vi hadde ei jente på 10 år som var på besøk i den travleste kjeeingsperioden. Hun var så opptatt av

alle de nyfødte kjeene at hun ikke ville dra hjem om kvelden. Hun ville overnatte sammen med

kjeene.

Tilbyder J har pedagogiske tilbud på gården, hele klasser og spes. ped + opplegg for barnehager.

Ei jente fra asylmottaket kunne ingenting norsk. Hun var veldig flink med hønsene. Denne

ferdigheten imponerte de andre og viste seg å bli et fint springbrett til å komme inn i gruppa.

En gutt som ikke kunne skrive begynte å få tak på det når han hadde noe han hadde vært med på å

skrive om.

Tilbyder K har hatt en funksjonshemmet gutt på gården i mange år, giennom skolegang og nå som

ungdom og voksen. 


For vår bruker er traktor «livet». Tenk dere en fin solrik vårdag at brukeren får beskjed at i dag skal

du kjøre med nytraktoren til Felleskjøpet for å hente et lass med gjødsel. Han finner fram den rette

cd'en, ranger av seg arbeidsjakka, setter seg godt til rette i traktoren, kjører av gårde, stopper på alle

butikker/bensinstasjoner og kjøper godterier, parkerer blant trailerne. Da er man med, eller?

Og ikke minst ved frokosten/lunsjen dagen etter og dagen deretter, da kommer alle de opplevelsene

den turen inneholdt, og det var det mange av.

Sånne dager er det viktig å porsjonere ut med et visst mellomrom.

PS! Brukeren har traktorlappen.

Tilbyder L har arbeidstreningsopplegg for en person med tunge rus-/psykiatriutfordringer.

Har fått gode tilbakemeldinger på tilbudet og vedkommende har trivdes godt her.
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Tilbyder M har pedagogiske tilbud på gården for hele klasser og spes. ped., arbeidstrening oger

besøksgård. 


lærer til 4. klasse med allmennpedagogiskskoledagpå gården fortalte at dette var den skoledagen

hun følte hun hadde gitt klassen best utbytte.

Historiefra spesialpedagogisk tilbud

Mor til elev som hadde alternativ skoledag på gården 2 dager pr uke i 2 år:

«Dette tilbudet har reddet familien vår disse to årene»

Historie fra arbeidspraksis-tilbud:

Gutt 25 år, med store problemer i forhold til ADHD-diagnose, har ikke klart å fullføre skole og tilpasse

seg arbeidslivet tidligere. Etter at han startet på gården, har han fått bruke kroppen til fysisk arbeid,

hatt kontakt med dyr, korte arbeidsøkter med variert arbeid og har ting gått seg til. Han har hatt

minimalt med fravær, vært blid og positiv og klart førerkortet. Etter ett år kunne vi tilby jobb i 100 %

stilling på gården.

Tilbyder N har avlastning mv

Fantastisk artig å bli kjent med masse flotte barn/ungdommer hvert år. Samspill mellom dyr og barn,

det er drivkraftene

Tilbyder 0 har besøksgård, pedagogiske tilbud til hele klasser Og dagtilbud (arbeidstrening

rus/psykiatri, til dels strekt belastede) 


Det å gå i lag med ungene når vi tar dyrene (geitene) ut i beitet i skogen er en like stor opplevelse

hver gang. Det å oppleve at et dyr liker deg så godt at det fotfølger deg lange strekninger ute i skogen

og over jordene er stort for alle de barna som opplever det. Det å henge seg i viakjerrene så geitene

får tak i løvet i toppen er alltid morsomt —og det krever samarbeid. Det lyser i øynene på ungene.

Det å mestre melkinga (håndmelking og maskinmelking) er en fin ting, og veldig morsomt å spite på

hverandre.

Stillheten rundt et dyr som kjeer —det å slites mellom å synes det er fint og heslig©!

Alle spørsmålene rundt døden/slakting av friske dyr. Skyting av syke dyr. (Det får ungene selvsagt

ikke oppleve, men det blir fortalt).

Dette gir mange og store opplevelser som de tar med seg.

Spørsmålet «Hva gjorde dere på skolen i dag? Har alltid MANGE svar etter en dag på gården.

Tilbyder P har pedagogiske tilbud på gården for hele klasser og spes. ped + besøksgård. 


Har en skoleklasse hos oss 1 gang i uka. Disse barna skal lære sauens syklus og i den forbindelse tok vi

de med oss på en todagers tilsynstur til vår gjeterhytte på fjellet. Dette var samtlige barns første

overnattingstur i villmarka og flere hadde aldri vært borte fra sine foreldre.

Vi delte inn i 3 grupper og gikk inn hver vår dal på vei til hytta. Underveis hadde vi lagd konkurranser

der vi skulle samle ting eller lære mest mulig om ulike tema i fjellet og når kvelden kom skulle vi
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lagene konkurrere i det de hadde lært. På denne måten var det lett å motivere barna til å gå den 5

timers lange turen som ingen hadde trodd de ville klare. Oppe på hytta koste barna seg og det ble

stor ståhei rundt bålet på kvelden når det var konkurransetid. KI 20.00 sov samtlige elever, også

undertegnede. Alle fornøyde og helt fantastisk utslitt.

Tilbyder Q har pedagogisk tilbud til hele klasser

Har ingen spesiell, men summen av fornøyde unger— trivsel —gode tilbakemeldinger fra barnas

foreldre og skolen er en viktig faktor for å drive med dette.

Tilbyder R har avlastning, støttekontakt, besøksgård, sommerleir mm. 


Har vært støttekontakt for en gutt, nå 17 år og som har vært et skikkelig mobbeoffer. Gutten har

utviklet seg utrolig flott, sosialt og ellers —helt uvirkelig!

Ser hvordan ungdommer med sterke depresjoner responderer med dyra. Tegn på trivsel at de alltid

møter opp —ingen frafall.

Tilbvder S. Besøksgård, pedagogiske tilbud og arbeidstrening

En liten SMS fra en bruker: Hei, nå husker jeg 4gangen, og det gikk fort å stable all veden når jeg

måtte tenke på hvor mange det ble nå!

Pappa syntes at vidjespenningen var fin. Han husket den fra da han var liten, men det er bare jeg som

kan lage den.

Bildet er hentet fra httplidigitaltmuseum.no/things/vidjespenning/NSK/SJF.06553

Tilbyder T har pedagogiske tilbud på gården, hele klasser og spes. ped. 


Barn som gleder seg over å være sammen med dyr

Barn som mestrer praktiske arbeidsoppgaver

Barn som slutter å være redd dyr

Barn som mestrer arbeidsoppgaver i samarbeid med andre elever

Vi hadde stor glede av å bivåne elevens glede over å være sammen med dyr, samt deres evner til å

mestre praktiske oppgaver. Har ikke noen historier på lager, men situasjonene var mange.
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3.12 Effekter i lokalsamfunnet og storsamfunnet av Inn på tunet, et eksempel
Eksempletnedenforer ikkebeskrevetav en tilbyder,men utarbeidet av Fylkesmanneni Tromsutfra

basisinformasjonfra en tilbyder.

Et sauebruk på vel 80 v f sau + litt poteter, grønnsaker mv i et lite lokalsamfunn, tilsvarer ca 0,8

årsverk.

Hun: Hovedansvarlig for Inn på tunet-virksomheten med ca 1 årsverk + ca 1,2 årsverk innleid hjelp fra

arbeidstakere i lokalsamfunnet.

Han: Hovedansvarlig for gårdsdrifta og selvstendig håndverker (snekker) utenom gården i vel 0,8

årsverk pluss ca 1,0 årsverk innleid hjelp fra lokalsamfunnet.

Gårdsbruket, som i dette tilfellet gir det minste bidraget til den samlede familleinntekten, gir opphav

til 4,0 årsverk i tillegg til gårdens 0,8 årsverk. Det kan forutsettes at gården og

håndverksvirksomheten utløser ytterligere 0,4 årsverk pr utført årsverk i kjøp av andre varer og

tjenester og at Inn på tunet-virksomheten utløser 0,2 i kjøp av varer og tjenester pr utført årsverk.

Den samlede sysselsettingseffekten med utgangspunkt i gårdsbruket blir da:

Gårdsbruket 0,8 årsverk

Håndverksvirksomheten 1,8

Inn på tunet-virksomheten 2,2

Indirekte sysselsetting av gård og håndverk, 2,6 årsverk x 0,4 1,0 «

Indirekte sysselsetting av Inn på tunet, 2,2 årsverk x 0,2 0,4 


Sum 6,2 årsverk

Uten gårdsbruket ville det ikke vært grunnlag for Inn på tunet-virksomheten og sannsynligvis heller

ikke for familiens bosetting på stedet. I stedet generer småbruket vel 6 årsverk i et lite lokalsamfunn

på vel 100 innbyggere.

Enungdomsom haddestore psykiskevanskerogsværtdårligselvbildevar av legene, etter gjentatte

innleggelser, forespeilet et liv i institusjon og med piller. Vedkommende begynte i det små med

arbeidstrening på denne gården. Hun ble vist tillit, sett og ble trodd på. Samtidig fikk hun vist at hun

kunne en hel del. Gradvis ble selvbildet bygget opp med det resultat at vedkommende har fått seg

utdanning og i dag ansatt i full stillingl

Uten Inn på tunet ville vedkommende etter all sannsynlighet bodd resten av livet i en institusjon.

Med en døgnpris på kr 6 500,- (dette er lavt anslått, UNN oppgav en høgere pris) vil det gi en _årlig

kostnad på ca kr 2 370 000. Med 42 år i institusjon (25-67 år) vil det koste samfunnet kr 99 000 000. I

løpet de tre årene vedkommende var i Inn på tunet-tiltak betalte kommunen i størrelsesorden kr

100 000,- pr år. Med en investering på kr 300 000 i forebygging har kommunen spart samfunnet for

en kostnad på kr 99 000 000. I tillegg kommer den verdiskaping vedkommende bidrar med i

yrkeslivet og ikke minst, en helt annen livskvalitet som ikke er målbar i penger.
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4. Avslutning og refleksjoner
Inn på tunet har hatt en fin utvikling i Troms etter at arbeidet kom mer systematisk i gang i 2002.1

denne perioden har det vært satset mye på kompetanseutvikling i form av studieturer, kurs, studier

og nettverksbygging mellom tilbyderne mv. Hvor mange brukere som har opplevd mestring, læring

og utvikling i Inn på tunet har vi ingen statistikk for. Likevel registrer vi at mange, spesielt barn og

unge med deres familier har ei tidsregning før og ei etter Inn på tunet.

Idag er det ca 55 gårdbrukere i 18 kommuner i Troms som tilbyr velferdstjenester.

Inn på tunet i Troms er i første rekke drevet fram av entusiastiske og idealistiske gårdbrukere/

ektefeller som har sett muligheter for å styrke næringsgrunnlaget på egen gård samtidig som de har

stor interesse og glede av å hjelpe og se mennesker komme seg videre i livet.

Av kommunene i Troms er det i hovedsak bare Tromsø som systematisk har satset på Inn på tunet

som del av det kommunale tjenestetilbudet, i første rekke til barn og unge gjennom pedagogiske

tilbud og hjelpetiltak gjennom barnevernet m fl. Tilbud til andre brukergrupper som f eks

rus/psykiatri er under utvikling.

Kommunene Balsfjord, Storfjord og Lyngen gjennomførte et samarbeidsprosjekt om «Grønt arbeid»

(arbeidstrening for personer med rus- og feller psykiatriutfordringer). Dette prosjektet resulterte i

opprettelsen av noen APS-plasser (arbeidsplasser i skjermet virksomhet) i dette området, og har

kanskje gitt inspirasjon til noen i andre deler av fylket. NAV Harstad og Harstad kommune nyttiggjør

seg Inn på tunet som arena for arbeidstrening.

Ut fra erfaringer i Troms bør det være liten tvil om at Inn på tunet bidrar til utvikling og vekst som

ikke eller i mindre grad oppnås i de tradisjonelle tjenestetilbudene. Dermed bidrar Inn på tuet til

bedre livskvalitet for brukerne og pårørende og dermed store samfunnsmessige besparelser.

Hvorforhar ikke Innpå tunet enda større utbredelse?
Når en ser på de utfordringer kommuner, NAV, Bufetat m fl har for å tilfredsstille befolkningens

behov for velferdstjenester, representerer Inn på tunet som supplement til de tradisjonelle

tjenestetilbudene et stort potensial. Hvorfor etterspør ikke tjenesteprodusentene flere Inn på tunet-

tjenester?

Det finnes neppe enkle svar på spørsmålet, det er nok flere faktorer som spiller inn, som f eks:

Manglende forankring på ledelsesnivå, administrativt og politisk

Ikke skaffet seg tilstrekkelig informasjon om Inn på tunets muligheter

Ensidig fokus på kostnadene uten å vurdere litt mer langsiktige kostnadsbesparelser

Stiller krav til samarbeid på tvers av faggrenser og på tvers av budsjettposter, den enkelte

enhet har ansvar for sitt begrensede budsjett som gir lite rom for utviklingsoppgaver

Lite fokus på utviklingsoppgaver tilstrekkelig høgt i organisasjonshierarkiet

Usikkerhet når der gjelder anskaffelses-/innkjøpsordninger

Er fornøgd med dagens tjenestetilbud

Inn på tunet synes å være en sjelden god vinn-vinn-sak ved at i tillegg til å levere gode velferdstilbud,

bidrar til verdiskaping og å opprettholde drifta på gårdsbruk som ellers vill blitt nedlagt, jfr. avsnitt

3.5.

Godkjenningsordningen for Inn på tunet-gårder fra 2013 har bidratt til et løft og ytterligere seriØsitet

i tilbudene.
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Vedlegg: Spørreskjema

Inn på tunet
Inn på lunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenesteneskal gi
mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes tiljord-, skog- eller hagebruk.
Aktiviteten i ijenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Generelt om Inn på tunet-aktiviteter på gården i dag. Kryss av i den forste cella for det
alternativet som beskriver situasjonen best hos deg/dere:




Jeg/vihar Innpå tunet-virksomhetpå gårdeni dag.
Du som krysser av her svarer på alle spørsmålene.




Jeg/vihar tidligerehattInnpå tunet-virksomhetpå gården,menhar ikkei dag.
Det vil værefint om du som krysser av her sier litt hvorfor ipt-virksomlzeten er avsluttet og om den
evt tenkes gjenopptatt. Brukfeltet «Kommentarer» under.




Jeg/vihar ikkeInnpå tunet-virksomhetpå gårdeni dag,menregnermedå kommei gangmeddet
i løpetav 2013.Du som laysser av her kan si litt om hvilke brukere du/dere ønsker, og svare på
sporsmålene 7-13.




JegIvihar ikkeInnpå tunet-virksomheti dag,menønskerå kommei gangpå litt lengresikt.Du
som bysser av her kan si litt om hvilke brukere du/dere ønsker, og svare på sporsmålene 7-13.




Annet.Beskriv:

Kommentarer:

Hvilke brukere/brukergrupper har du/dere på gården og hvem er kjoper av tjenestene? Her
kan det være aktuelt med flere kryss.
Brukereibrukergrupper Kjøper av tjenestene (hvisfor liten plass,

bruk linjeskift i aktuell celle)




Avlastnings-,ferie-og fritidstilbud.(Aktivitetstilbud)




Gårdsbamehage




SFO




Beseksgård




Skoletilbud:




Heleklasser/grupper,barne-ogungdomsskole




Spesialundervisning,barne-og ungdomsskole




Videregåendeskole




Arbeidstreningforungdomog voksne:




Dagtilbudforpersonermedrus-/psykiatriutfordringer




Botilbudforpersonermedrus-/psykiatriutfordringer




Dagtilbudtil personermedandreyrkeshemminger




Botilbudtil personermedandreyrkeshemminger




Språk-og arbeidstreningfor innvandrere




Eldre:
I

,
Personermeddemens
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Andre

Andre som ikke er nevnt foran. Beskriv:

Kommentarer:

Hvilkevarighetharden/deavtalenedereharmedkjøpernei dag?

Sysselsettingi Innpå tunetfra gårdensfolkogleidarbeidskraftfordeltpå kvinnerog menn,i
årsverk.
Gårdens folk er i tillegg til den som har hovedansvaret for Inn på tunet-virksomheten med

ektefelle/samboer, evt. kårfolk og andre familiemedlemmer som deltar i virksomheten. Innleid
arbeidshjelp er slike som leies inn fast eller periodevis. Ta med i sysselsettingen (arbeidsinnsats) for-
og etterarbeid, faglige ipt-aktiviteter som nazter, kurs mv.

Sett tall for sysselsetting/arbeidsinnsats i årsverk med en desimal i hver celle i tabellen nedenfor. Vi

vet dette kan være vanskelig, men bruk ditt beste skjønn og ut fra hvordan situasjonen fortoner seg i
dag. Lærer, assistent eller andre som deltar i opplegget, men som lønnes av kjøper skal ikke regnes
med her.

Et årsverki jordbrukettilsvarer1845timer.Medgjennomsnittlig6 arbeidsdagerpr uke
tilsvareret årsverkknapt6 timerpr dag.




Kvinner Menn Sum

Ansvarlig for ipt-virksomheten og

ektefelle/samboer





Kårfolk og andre familiemedlemmer





Innleid arbeidshjelp





Sum





Kommentarer:

5. Framtidsutsikterfoript-virksomheten.Kryssavfordetalternativetsompasserbestfor
din/deressituasjon.

Jeg/vi regner med at ipt-virksomheten vil ha om lag samme omfang som nå de nærmeste

2-3 åra

Jeg/vi regner med at ipt-virksomheten vil øke de nærmeste 2-3 åra

Jeg/vi regner med at ipt-virksomheten vil avta de nærmeste åra

Kommentarer:

Så to påstandersomdu kansi degenigelleruenigi, ellernoemellom:

Helt enig 1 2 3 4 5 6 Helt uenig

6. Innpå tunet-virksomhetener avgjørendeforå
opprettholdejordbruksdriftapå gården
Kommentarer:
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Helt enig 1 2 3 4 5 6 Helt uenig
7. Godkjennings-og merkeordningenfor Innpå





tunetvarbeltnodvendigog vilbidratil storre





anerkjennelseog statusfor Innpå tunet





Kommentarer:

8. Matmerkharnåansvaretfor ipt-ordningenshjemmeside,merke-og godkjennings-ordning
mv.Hvoroftebardu værtinnepå ‘% %‘%.matmerk.nodensistemåneden?

0 ganger
1-2 ganger
3-5 ganger
mer enn 5 ganger

Kommentarer:

9. Hvem/hvaer dineviktigsteinformasjonskilderom Innpåtunet?

10.Hvilke3 temainnenInnpåtunetonskerdu merinformasjonom?






Så littom UNIVERSELLUTFORMING:Nodvendigfor noenog brafor alle
Dette temaet er indirekte berørt i «Veileder og sjekkliste» for godkjenningsordningen, men begrepet er
ikke spesielt nevnt der.
Universell utforming tar utgangspunkt i mangfoldet i befolkningen og er en strategi for å skape et
inkluderende samfunn med like muligheter for alle. Regjeringens visjon er at Norge skal være
universelt utformet i 2025 og at tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser er sentralt. Så 3
spørsmål om Universell utforming:

11.Hardu kunnskapom universe11utforming?

12.Er tilbudetpå dingårdtilrettelagtfor at folkmedfunksjonshemmingerog andre
utfordringerkanfå et tilbud?
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Har du ideer på hvordan tilbudet på din gård kan gjøres mer tilgjengelig for en bredere
grupper?

Til slutt oppfordrer vi deg til kort å beskrive ei eller flere solskinnshistorier fra ipt-
virksombeten din/deres:
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Nordreisa kommune
Servicetorget

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

Kronebutikken Butikkdrift AS
Høeghvollen
9152  SØRKJOSEN

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1574-31 41866/2014 U63 29.10.2014

Svar på søknad om utvidelse av skjenkebevilling/skjenketider og søknad om skjenking i 
lavooene på Høeghvollen - Kronebutikken Butikkdrift AS

Vedlagt følger vedtak fra telefonmøte i Nordreisa formannskap den 29.10.2014 sak 40/14.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven § 13 – utvidet myndighet i hastesaker.

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Maylill Henriksen
1.sekretær
Direkte innvalg: 77 77 07 11
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1574-22

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 01.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
40/14 Nordreisa formannskap 29.10.2014

Søknad om utvidelse av skjenkebevilling/skjenketider og søknad om skjenking 
i lavvoer på Høeghvollen - Kronebutikken butikkdrift AS

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

Vedlegg
1 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling
2 Tillegg til utvidet søknad - skisse over Lavvoer på Høeghvollen
3 Skisse over Lavvoer på Høeghvollen
4 Skisse over skjenkeareal inne og ute

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.10.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Kronebutikken Butikkdrift AS v/Kirsti Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i kafeen og i Lavvoene fra Kronebutikken 
butikkdrift AS, Høeghvollen, 9152 Sørkjosen.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Kronebutikken Butikkdrift AS har et 
fullverdig mat/menytilbud.

 Kronebutikken Butikkdrift AS gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) utendørs 
på område til venstre for hovedinngang.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

 I henhold til kommunal forskrift gis det skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) fra 
kl. 11.00 til kl. 02.00 og gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 til kl. 02.00.

For øvrig gjelder vedtak i kommunestyresak 29/14:
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 Kirsti Johansen godkjennes som styrer.  Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jf. 
Alkoholloven §1-7c.

 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.

Rådmannens innstilling

 Kronebutikken Butikkdrift AS v/Kirsti Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i kafeen og i Lavvoene fra Kronebutikken 
butikkdrift AS, Høeghvollen, 9152 Sørkjosen.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Kronebutikken Butikkdrift AS har et 
fullverdig mat/menytilbud.

 Kronebutikken Butikkdrift AS gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) utendørs 
på område til venstre for hovedinngang.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

 I henhold til kommunal forskrift gis det skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) fra 
kl. 11.00 til kl. 02.00 og gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 til kl. 02.00.

For øvrig gjelder vedtak i kommunestyresak 29/14:
 Kirsti Johansen godkjennes som styrer.  Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jf. 

Alkoholloven §1-7c.
 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 ved daglig leder og skjenkestyrer Kirsti Johansen søker om å få 
utvidet bevillingen til å gjelde skjenking av gruppe 3 (brennevin) i kafeen.
Det søkes også om bevilling for skjenking av gruppe 1,2 og 3 (øl, vin og brennevin) i lavvoene 
på Høeghvollen.  Kronebutikken butikkdrift AS har i dag ikke bevilling for skjenking i lavvoene.
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Kronebutikken butikkdrift AS søker også om å få utvidet skjenketidene til det som er maksimal 
skjenketid for Nordreisa kommune.
Daglig leder skriver i søknaden at de ser behovet av å kunne skjenke gruppe 3 (brennevin) i 
julebordsesongen og ved enkelte andre arrangement.

Skjenkeareal i lavvoene er ca 200 m2 og har til sammen 100 sitteplasser. 

Vurdering

Bevillingsperioden i Nordreisa følger kommunevalgperioden og gjelder fra 1. januar etter 
valgåret og til og med 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 gruppe 3 (brennevin) utendørs.

Kronebutikken butikkdrift AS fikk i kommunestyresak 29/14 bevilling for skjenking av gruppe 1 
og 2 (øl og vin) i kafeen og utendørs til venstre for hovedinngang.

Kirsti Johansen ble godkjent som styrer og det ble gitt fritak fra kravet om stedfortreder jf. 
Alkoholloven §1-7c. Begrunnelsen var at bedriften er så liten og at alkoholserveringen blir en 
liten del av butikkens omsetning. Beregnet omsetning er fremdeles liten i forhold til 
skjenkesteder der det er satt krav om stedfortreder.  Det foreslås derfor at fritaket opprettholdes.

Politiet er bedt om å komme med uttalelse.

Politiets uttalelse:
Viser til deres brev av 01.10.14, angående utvidelse av skjenkebevillingen ved
Kronebutikken butikkdrift AS.
Politiet har ingen bemerkninger, så lenge skjenkingen foregår i henhold til alkoholloven og
lokale forskrifter for alkoholservering.
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Nord-Troms Regionråd DA
Gåår

1,31,eu kr,r-Go, KM1Q.1 vn

#'Y
UTSKRIFT FRA STYREMØTE

EMNE: Møte nr 06-2014
STED: Hotell Maritim, Skjervøy
TIDSPUNKT: oktober —sluttrapportering Omdømmeprosjektet

oktober —regionrådsmøte 2014

DELTAKERE:




Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord
Karl-Arvid Brose for Sølvi Jensen, Lyngen
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Svein 0. Leiros, Kåfjord

Rådmenn: Leif Lintho, Lyngen
Frank Pedersen, Kvænangen
Einar Pedersen, Kåfjord
Cissel Sarnuelsen, Skjervøy
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder

Møte 20. oktober 2014 kl 1630-1900:
Protokoll fra avslutning Orndømmeprosjektet er skrevet som et notat fra Omdømmeprosjektet.

Møte 21. oktober 2014 kl 0830:
Merknad til innkalling: Ingen

Merknad til sakslisten:
Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendte saksliste:
Referatsaker:


Fra Sør-Troms Regionråd: «Utfordringer inne kystsoneplanlegging»

Fra Sør-Troms Regionråd: «Leveringsplikt for fartøy med

torsketrålertillatelser»

Fra Midt-Troms Regionråd: «Studiesenteret Finnsnes og studiesenteret.no

må inn på statsbudsjettet for 2015»

Vedtakssaker:

Sak 55/14 Uttalelse vedrørende leveringsplikt for fartøy med
torsketrålertillatelser
Sak 56/14 Uttalelse vedr endring av kontorstruktur skatteetaten

Sak 57/14 Uttalelse vedr —lokal forskrift for inntak og formidling i Troms

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett

Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionradcjhalti. /70

www.nordtromsporralen.no
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ORIENTERINGSSAKER:

Prosjekt «Kompetanseløft Nord-Troms» ved leder Lisbeth Holm, Nord-Troms Studiesenter
Strategiplan for Nord-Troms Studiesenter, med 3 hovedstrategier:

Rådmannsutvalget har prioritert oppstart med tema helse i kommuneprosjektet

—avviklet 2 temadager med helse. Kartlegging godt i gang.

Innenfor strategi næringsliv er reiseliv og havbruk de første satsingsområdene.

Innen reiseliv er det gjennomført en kartlegging. Egen rapport skal utarbeides

fra denne kartleggingen. I tillegg er arbeidet med internship startet opp både

innen reiseliv og havbruk (samarbeid med Universitetet i Tromsø).

Innen strategi med utvikling av studiebibliotekene ble det gjennomført

studiereise forrige uke, med blant annet besøk på Universitetsbiblioteket med

mål om å få på plass en samarbeidsavtale.

Presentasjon av kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i Nord-

Troms, kartlegging gjennomført av RESULT ved UiT. Noen hovedtrekk;

900 registrerte stillinger innen sektoren

Mange ufaglærte

38 % er over 50 år

Fagarbeidere er den største gruppa, denne gruppa er også eldst

2/3 har deltidsstillinger

Arbeidsgruppen vil arbeide videre med materialet. Beholdningen er registrert, og

denne vil komme i egen rapportform. Denne vil danne grunnlag for videre arbeid i den

enkelte kommune.

Innspill i møte;

Ønske om at arbeidsgruppa kan utforme noen hypoteser som grunnlag for

diskusjoner i den enkelte kommune

Turnusproblemstillinger —hvilken ende skal man starte i? (utgangspunkt —

behov)

Hvordan skal vi møte utfordringene innen helsesektoren? Flere lærlinger? Fra

deltid til heltid?

Strategi for bruk av materiale: ønske at tall på kommunenivå «eies» av den

enkelte kommune. Det er ok å presentere tall på regionnivå og tendenser

overfor de som er interessert, jfr forespørsel/interesse fra Fylkesmannen og

Senter for omsorgsforskning

Hvem bør RESULT og studiesenteret møte i den enkelte kommune?

Kompetansegruppa, ledergruppa? Også viktig å forankre dette politisk —dette

er viktige problemstillinger som må formidles til beslutningstakere.

Saken følges opp i neste regionrådsmøte (januar 2015). Det vil også bli en

møte-runde i kommunene på nyåret.
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Status og handlingsplan for 2015, ungdomssatsingen RUST, ved regional
ungdomskonsulent Lisa Solbakken og representant Victoria Mathiassen, Nord-Troms
ungdomsråd (presentasjon vedlagt)

Faktainformasjon til kommunestyrene fra regionrådet jfr. Bestilling fra styret i regionrådet
19.06.14. Dette er en kort informasjon om regionrådets satsinger med mål, organisering,
fmansiering og resultat som kan deles ut til eierne. Fakta-arket deles ut i møtet.
- det ble gitt skriftlige innspill til korrigeringer som tas med ved endelig utforming av
faktainformasjon

Forskningsnode Nord-Troms, orientering ved sekretariatet
- Sendt soknad om RDA midler, koblet til samarbeidsavtalen mellom UiT og Nord-Troms
Regionråd. Soknaden er pr i dag ikke behandlet i RDA styret.

REFERATSAKER:
Fra Tromsø-områdets regionråd: «Leveringsplikt for fartøy med torsketrålertillatelser»
Fra fylkesstyret KS Troms: «Utfordringer inne kystsoneplanlegging»
Fra Troms fylkeskommune: « høringsutkast —lokal forskrift for inntak og formidling i
Troms»
Fra Konfliktrådet i Troms: «ønske om lokal samarbeidsavtale mellom kommunene og
konfliktrådet»
Fra Sør-Troms Regionråd: «Utfordringer inne kystsoneplanlegging»
Fra Sør-Troms Regionråd: «Leveringsplikt for fartøy med torsketrålertillatelser»
Fra Midt-Troms Regionråd: «studiesenteret Finnsnes og studiesenteret.no inn på
statsbudsjettet for 2015»

Vedtak: Nord-Troms Regionråd behandler «leveringsplikt torsketrålertillatelser» og
uttalelse vedrørende «lokal forskrift for inntak og formidling i Troms» som egne saker.
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER:

Sak 47/14 Handlingsplan for næringsutvalget i Nord-Troms næringsutvalg (NUNT)
(utsatt sak 41/14)
Saksdokumenter:

• Vedtekter NUNT

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn:

På møte i Nord-Troms Regionråd 19.06.14 ble vedtektene for næringsutvalget i
Nord-Troms godkjent. I samme vedtak ba styret i regionrådet næringsutvalget
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(NUNT) presentere forslag til handlingsplan for 2014-2015 på neste
regionrådsrnøte. NUNT består av næringskonsulenter fra kommunene Nordreisa,
Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.

Ferieavvikling medførte at handlingsplanen ikke var klar til behandling i møte
02.09.14, så saken ble utsatt til oktobermøte (jfr sak 41/14).

Målet med opprettelsen av et Næringsutvalg tilknyttet Nord-Troms Regionråd er å
få til en mer målrettet og forsterket næringsutvikling i regionen.
Samarbeidsforumet skal være basert på økt regional utvikling, gjennom;
i. Økt strategisk samhandling og planlegging.

Å være et rådgivende organ/ høringsorgan for Nord-Troms Regionråd.

Prioriterte satsingsområder: 

På møte i NUNT 12.09.14 i Olderdalen ble handlingsplanen behandlet som egen
sak. Det er ønskelig å se handlingsplan for NUNT i tett sammenheng med
fylkeskommunens «nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms».

Følgende Handlingsplan NUNT ble vedtatt 12.09.14: 

Få Næringsutvalget i Nord-Troms opp å gå
Horingsinstans knyttet til næring, regionen som bo og arbeidssted
Entreprenorskap

En helhetlig satsing på entreprenorskap i 3 delprosjektet, hvor hvert
delprosjekt har ulik målgruppe;
Delprosjekt A målgruppe: grunnskole 6-16 år
Delprosjekt B målgruppe: videregående skole 16-19 år
Delprosjekt C målgruppe: unge grtindere 19-35 år
Prosjektet sokes finansiert hos fylkeskommunen med midler avsatt til nærings-



og utviklingsplan for regionen (entreprenorskap er ett av satsingsområdene)
4. Felles profilering

Fokus på hvordan ta "Der kontraster former folk —Nord-Troms" videre.
Hvordan skal vi få loftet fram arbeidet med merkevarebygginga som er gjort i
Omdommeprosjektet.
Tiltak:

Avslutningsseminar Omdommeprosjektet/ oppstartsseminar NUNT:
Presentere det som er gjort. Hva skal bor gjores videre?

Utvikle plan for arbeidet med videre merkevarebygging.
5. Reiseliv

Avvente struktureringen fra kompetansekartleggingen fra NTSS. Viforventer at
tiltak heifra kan tas videre i handlingsplanen for NUNT

6. Stedsutvikling
7. Arenabygging

Kommentarer: 

De valgte satsingsområdene er alle relevante og i overenstemmelse med de
mulighetsområdene som er skissert for utviklingen i Nord-Troms i strategiplanen
til regionrådet.
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Det er positivt å få etablert et eget næringsutvalg for Nord-Troms som kan
samhandle til beste for utviklingen av regionen. Det å bygge nettverk mellom
næringsarbeiderne er også med å bygge fagmiljø, hvor de kan utveksle erfaringer
og dra nytte av hverandres kompetanse. På sikt kan dette samarbeidet gi mer
utviklingskraft for regionen. NUNT vil også fungere som en høringsinstans for
regionrådet i aktuelle saker, det vil sikre «bredere høringsinnspill» enn vi
utarbeider i dag. Det er behov for å sikre oppstarts- og innkjøringsfasen til NUNT,
derfor er det fornuftig å sette dette opp som et eget tiltak.

De øvrige prioriterte satsingsområder henger sammen med øvrige satsinger i
Regionrådet. dette gjelder forlengelse av saksområder som er arbeidet med
gjennom Omdømmeprosjektet og nye områder som er kommet fram gjennom
arbeid utført av studiesenteret (kartlegging). De valgte områdene er også i
harmoni med de politiske prioriteringer gjort av ordførerne i regionen i forhold til
nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms.

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner framlagt handlingsplan for
næringsutvalget i Nord-Troms. Gjennomføring av tiltak søkes finansiert av Troms
fylkeskommune, med medfinansiering fra kommunale næringsfond/egeninnsats.

Forslag til endring av vedtak fremmet i møte: 

Siste setning i forslag til vedtak strykes. Vedtak blir da som følger: Nord-Troms
Regionråd DA godkjenner framlagt handlingsplan for næringsutvalget i Nord-
Troms.

Vedtak: forslag til vedtak med endringer fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 48/14 Utvikling av lokale læremidler for Nord-Troms - forstudie
Saksdokumenter:

Innspilldokument fra Omdømmeprosjektet
Delrapporter fra Omdømmeprosjektet

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn: 

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms har arrangert dialogkonferanser i alle
kommuner i regionen for ulike grupper. I dialogkonferansene for ungdom i ulik
alder, kom det fram at mye kunnskap og forståelse om vår bakgrunn i forhold til
"de tre stammers møte" er mangelfull. I dialogkonferansene ble blant annet
følgende spørsmål stilt:

Hva tenker dere på når dere hører "tre stammers møte"?
Hvilket forhold har du til kvensk kultur?
Hvilke forhold har du til samisk kultur?
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• Hvilke forhold har du til norsk kultur?

Svarene på spørsmålene og samtalen rundt spørsmålene viste at mange mangler
kunnskap om den flerkulturelle bakgrunnen vår. Det viste også variasjoner fra
kommune til kommune på hvor god kjennskap de hadde til denne delen av
historia vår.

Det er viktig å ha en forståelse for hvordan "tre stammers møte" har vært med og
formet oss fra Nord-Troms. Denne delen av vår kulturarv er også med på å knytte
regionen Nord-Troms sammen, og kan være med på å styrke identitet, tilhørighet
og stolthet, ikke bare til eget sted (bygd eller kommune), men også til regionen.

For å diskutere mulige grep for å øke kunnskapen om Nord-Troms, inviterte
sekretariatet og prosjektlederen i Omdømmeprosjektet Regionkontoret for
pedagogiske samarbeid, Nord-Troms Museum og Halti Kvenkultursenteret til
møte med bakgrunn i en oversendelsesdokument utarbeidet av
Omdømmeprosjektet. Møtet i juni 2014 konkluderte med at ett grep kunne være å
utvikle lokale læremidler til bruk i grunnskolen.

Før vi gikk videre i arbeidet fikk Ulla Laberg ved Regionkontoret i oppgave å
diskutere saken med sitt fagstyre, som består av skolesjefene i Nord-Troms
kommunene. Skolesjefene signaliserte at: «de vil ta dette temaet på alvor, og vil
motivere skolene til å være med og bidra i ei slik satsing. De ser også at det
trengs ei bredere forankring av temaet i hele befolkningen i noen av kommunene.»

Vurdering: 

Etter at vi fikk avklart og bekreftet at behovet er tilstede, arbeidet vi videre med
innholdet i en slik satsing. Skolesjefene har gitt tilbakemelding om at «det er
behov for å samle og bygge opp fagstoffundervisningsopplegg
verktoykasse), og at også lærerne må få mer kompetanse om "tre stammers
mote".

Pr i dag har noen av skolene i regionen "gamle" lokale planer for arbeid med
"lokale temaer". I disse planene kan man finne noe lærestoff om "Tre stammers
møte". Disse planene er i de fleste kommunene ikke oppdatert og finnes i
ringpermer på skolene.

Felles for alle skolene er at det er lenge siden planene ble laget. Det er i dag
mange nye lærere som ikke er klar over at disse planene finnes. Det har kommet
nye lærere til, og kunnskapen om temaet bør oppgraderes for disse.

De "gamle" lokale planene er svært forskjellige fra kommune til kommune, og det
er viktig at alle elevene får en del kunnskap som er felles for hele regionen. Derfor
er det behov for «nye" oppgraderte læremidler om temaet sånn at elevene får en
felles "plattform" i ryggsekken. Og at man fyller på med kunnskap om egen
kommune, historisk og fram til i dag.
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Materiell, for eksempel bilder og historier bør samles inn felles i et
samarbeidsprosjekt. Bibliotekene har en del bøker om temaet, og vil være viktige
samarbeidspartnere i en slik satsing.

Dette er imidlertid et arbeid som skolene ikke har mulighet til å realisere med
egne ressurser. Man trenger struktur på arbeidet, og forpliktende samarbeid med
mange aktører for å kunne realisere ei slik satsing. Derfor foreslås det å først gå i
gang med et forstudie hvor målet er å berede grunnen for et hovedprosjekt.

Sekretariatet og prosjektlederen i Omdørnmeprosjektet, Regionkontoret for
pedagogiske samarbeid, Nord-Troms Museum og Halti Kvenkultursenteret har i
lag utarbeidet forslag til mål og rammer for et mulig forstudie:

Målsettinger og rammer for et tnulig forstudie: 


l'isjon: alle elever skal ha «3 stammers mote» i tyggsekken når de går ut av grunnskolen

Hovedmål: forstudiet skal avklare behov og muligheter for utvikling av lokale læremidler basert på kultur,
historie, språk og natur i Nord-Troms, og berede grunnet for et hovedprosjekt som vil ha som
mål å;

Utvikle lokale læremidler (ulike formater, ulike alderstrinn, samlet i en verktoykiste) —
«temakasser»

Utvikle kompetanseprogram for lærere i regionen

Rekrunere lærere med «særskilt» kompetanse

Oke kunnskapen om Nord-Troms hos elever i grunnskolen, for å bygge stolthet og
identitet

Aktivitetsmål: 1) Kartlegging av læremidler, planer og materiell som eksisterer.
Utarbeide oversiktIontakte institusjoner/verktoy 50111kan benyttes i arbeidet. Hvem
kan være gode hjelpere i dette arbeidet?
Hva finnes av kompetanse innenfeltet hos lærere/institusjoner?
Innhenting av erfaring fra andre
Utarbeid plan for hovedprosjekt —finansiere hovedprosjekt

Målgrupper: grunnsko1ene i Nord-Troms (lærere og elever)

Tidsplan: januar 2015-juni 2015

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA gir arbeidsgruppen i mandat å utforme
søknad om en forstudie: lokale læremidler «Tre stammers møte» i henhold
til visjon og mål i saksutredningen.
Arbeidsgruppen består av representanter fra Regionkontoret, Nord-Troms
Museum og Halti Kvenkultursenter. Regionrådet er sekretær for gruppen.
Nord-Troms Regionråd søker eksterne midler til dekning av
prosjektledelse for gjennomføring av forstudien.
Kommunene bidrar med egenandel i form av eget arbeid.
Forstudien skal gjennomføres over 6 måneder.
Resultatet fra forstudien skal presenteres for regionrådet. Et eventuelt
hovedprosjekt skal behandles i regionrådet og kommunene før oppstart.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Sak 49/14 Plan for entreprenorskapssatsing i Nord-Troms
Saksdokumenter:

o Forslag til plan —entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 2015-2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg. Ulla Laberg motte under behandling av denne
saken for å orientere om forankringsarbeidet hos skolesektoren i kommunene.

Bakgrunn: 

Entreprenørskap er en av satsingsområdene i Omdømmeprosjektet i
hovedaktiviteten rettet mot unge. Omdømmeprosjektet har i samarbeid med
Regionkontoret for Nord-Troms jobbet med hvordan entreprenørskap bør bli en
del av satsingen i grunnskolene i Nord-Troms. I løpet av 2013 har det vært
gjennomført kurs i UE program og gjennomført flere ulike opplegg i samarbeid
med UE. Næringskonsulentene i kommunene har vært viktige støtte- og
medspillere i denne gjennomføringen.

Gjennom Omdømmeprosjektet har vi sett behov for en helhetlig satsing på
entreprenørskap for regionen for å styrke framtidig næringsutvikling gjennom å
bli kjent med og se muligheter i egen region.

Samtidig med gjennomføringen av Omdømrneprosjektet satte Troms
fylkeskommune i gang arbeid med «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms»
med oppstartsseminaret høsten 2013. Ett av fokusområdene på seminaret var
entreprenørskap. Prioritering av denne satsingen ble bekreftet politisk i møte
mellom fylkesråd og regionråd vinteren 2014.

En helhetlig satsing på entreprenørskap: 

Med bakgrunn i disse prioriteringene er det gitt rom for å utarbeide en helhetlig
satsing på entreprenørskap rettet mot unge i vår region. Utarbeidelse av forslag til
en helhetlig plan er forankret i Nord-Troms Næringsutvalg. Halti Næringshage har
vært engasjert til utforming av planen og arbeidsgruppe har vært sekretariatsleder
og prosjektleder for Omdømmeprosjektet. Regionkontoret for Nord-Troms har
vært involvert i den delen av planen som er rettet mot grunnskolen.

Parallelt med utforming av prosjektplanen har det vært jobbet for å integrere
satsingen på entreprenørskap i den enkelte kommune. Dette arbeidet har
Regionkontoret hatt ansvaret for.

Forslag til plan er et overordnet dokument der formålet er en helhetlig, samordnet
og målrettet satsing på entreprenørskap fra og med grunnskolen og fram til unge
gründere (inntil 35 år) i Nord-Troms regionen.

Satsingen er tredelt med følgende definerte delprosjekt rettet mot målgruppene:
6-16 år (Grunnskole)
16-19 år (Videregående opplæring)
19-35 år (Unge griindere)
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Slik det framgår av planen, er det foreslått at Nord-Troms Regionråd skal ha
ansvar og eierskap i delprosjekt A, og Halti Næringshage er utfordet på å ta
ansvar for og eierskap i delprosjekt B. Nord-Troms Regionråd eller Halti
Næringshage vil ha ansvar og eierskap for delprosjekt C.

Felles for hele satsingen:

)7sjon: Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende

Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se mulighter i egen region
(utvalgte stedskvaliteter skal ligge til grunn for hele satsingen).

Aktivitetsmål:Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, oke bolyst og stimulere til
entreprenorskap og gründermvikling

Målgruppe Grunn- ogvideregående skoleelever, samt unge inntil 35 år.

Tidsplan: 3-årig satsing med oppstart Ljanuar 2015

Satsing i 3 delprosjekt:
6-16 år (Grunnskole)
16-19 år (Videregående opplæring)
19-35 år (Unge griindere)

Læring: Nord-Troms Regionråd soker samarbeid med FoU-institusjoner med mål om læring og
spredning tilknyttet satsingen. Deloppgaver kanfeks loses av masterstudenter.

Eierskap og prosjektledelse:

satsing mot grunnskolen i Nord-Troms. Det er et godt etablert pedagogisk
samarbeid gjennom Regionkontoret. Regionkontoret er et samarbeid mellom de
samme 6 kommunene som eier regionrådet. Siden regionrådet er en egen
juridisk enhet er det naturlig at eierskapet ligger hos regionrådet med
Regionkontoret som prosjektleder. Skolesjefer, Nord-Troms næringsutvalg og
RUST bør være representert i styringsgruppen.

satsing mot videregående opplæring. Pr i dag er det inngått samarbeidsavtale
mellom Halti næringshage og Nord-Troms videregående skole, i tillegg arbeides
det med en lignende samarbeidsavtale mot Norkjosbotn videregående skole.
Med bakgrunn i samarbeidsavtalen(e) er det naturlig at Halti næringshage er eier
og prosjektleder for dette delprosjektet. Nord-Troms næringsutvalg bør være
representert i styringsgruppen.

satsing mot unge gründere. Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) har valgt
dette som ett av sine satsingsområder, i tillegg er dette et av hovedomådene som
Halti Næringshage arbeider med. NUNT og Halti næringshage vil være en
viktige samarbeidspartnere i denne satsingen. Prosjekteier vil være enten Nord-
Troms Regionråd eller Halti Næringshage. Nord-Troms næringsutvalg vil bli
representert i styringsgruppen.
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Finansiering:
Realisering av entreprenørskapssatsingen er forutsatt å inngå som et av
hovedtiltakene i fylkeskommunens «Nærings- og utviklingsplan for Nord-
Troms». Satsingen må finansieres med midler fra Troms fylkeskommune og
kommunale næringsfond. I tillegg vil både Regionkontoret i Nord-Troms, Nord-
Troms næringsutvalg og regionrådet bidra med egeninnsats i form av
arbeidstimer.

Vurdering: 

Fylkeskommunens satsing på Nord-Troms gjennom en egen nærings- og
utviklingsstrategi, med avsatte midler til tiltak gir et godt utgangspunkt for et
felles løft for entreprenørskapssatsing som skal bidra til en positiv utvikling av
regionen.

For å få tyngde i satsingen har vi valgt ut noen få satsingsområder som er
strategisk viktig for regionen, og som vi mener kan bidra positivt til utviklingen —
og for å møte de utfordringene regionen står overfor, dernografi- og
kompetanseutfordringen i tillegg til lav grad av næringsutvikling og innovasjon.

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner visjon, mål og satsinger i det framlagte
forslaget «Entreprenørskapssatsing Nord-Troms 2015-2017».
Nord-Troms Regionråd godkjenner mål, organisering, aktivitets- og
tidsplan for delprosjekt A: 6-16 år grunnskole.
Nord-Troms Regionråd ber sekretariatet i samarbeid med Regionkontoret
utforme forslag til budsjett og finansieringsplan for delprosjekt A. Det
søkes om tilskudd fra Troms fylkeskommune til prosjektet.
Nord-Troms Regionråd ber arbeidsutvalget avklare eierskap og
prosjektledelse i delprosjekt C: unge gründere.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 50/14 Strekningsstrategi for Nord-Troms
Saksdokumenter:

• Utskrift fra møte i rådsforsamlingen 30.04.13, —«Samferdselsløsninger
Nord-Troms»

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn: 

I løpet av 2013 var det avholdt 2 møter i regi av Nord-Troms Regionråd hvor
helhetlige samferdselsløsninger for Nord-Troms var tema. På det siste møte, som
var rådsforsamling i Lyngen, var det enighet om å sette ned en arbeidsgruppe for å
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vurdere en helhetlig strekningsstrategi for regionen. I en helhetlig
strekningsstrategi er tanken å se hele transportnettet i sammenheng, og få fram
løsninger og muligheter for utbedring. Dette omfatter også å se bruk av ulike
virkemidler i en sammenheng f.eks; investerings-, vedlikeholds-, rassikring- og
trafikksikkerhetsmidler.

Arbeidsgruppen har i hovedsak hatt fokus på stamvei (E6) og innspill til regional
transportplan. Det har ikke vært kapasitet til større utredninger.

Som bakteppe i denne saken er det viktig å ha med de nasjonale føringene som
gjelder:
«Det overordnete målet for transportpolitikken er å tilby et tilgjengelig, effektivt,
sikkert og miljovennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for
transport og fremmer regional utvikling.

Folgende hovedmål er lagt til grunn for NTP 2014-2023:
Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke
konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde
hovedtrekkene i bosettingsmonsteret
En visjon om at det ikke skal skje ulykker med drepte eller hardt skadde i
transportsektoren
Holde nede klimautslippene, redusere miljoskadelige virkninger av transport
og bidra til å oppfYlle nasjonale mål og de internasjonale forpliktelser som
Norge har på miljoområdet
Transportsystemet skal være universelt utformet»

Status:

Nord-Troms har fått god uttelling i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-23. For
perioden 2014-17:

E8 Riksgrensen-Skibotn (oppstart)
Indre Nordnes-Skardalen (oppstart)
E6 Sørkjosfjellet (oppstart)

For perioden 2018-23:
E6 Sørkjosfiellet (fullføring)
E6 Nordkjosbotn-Hatteng (oppstart)
E8 Riksgrensen-Skibotn (videreføring)

I tillegg er det i forslag til Statsbudsjett 2015 satt av midler til oppstart med
Kvænangsfiellet.

Nord-Troms Regionråd har over år holdt fast ved de samme prioriteringer av
veistrekninger i regionen, og utvist tålmodighet og tverrpolitisk enighet som kan
være noe av svaret på alle veiprosjektene som nå er under arbeid i vår region. Til
tross for dette er det enda strekninger som gjenstår. Blant annet utbedring av E6
Kåfjordbergan.
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På fylkesvegnettet har regionrådet følgende prioriteringer;
Fv 866 Langbakken —omlegging
Opprusting av Fv 868 Oteren-Lyngseidet
Tiltakene i hht SVV skredsikringsplan:

Skredsikring Fv 347 Arnøya. (Tunnel Singla, overvåkingssystemer,
voller.)
Skredsikring Fv 349 Laukøya. (Overvåkingssystemer)
Skredsikring Fv 866. (Tunnel Gjøvarden og voll Skognes)

4) Grusvegprogram:
Fv 321 Signaldalen
Fv 322 Kitdalen
Fv 363 Burfjord

Store nye prosjekter Nord-Troms:
Ullsfjordforbindelsen
Arnøy- og Laukøyforbindelsen

Vurdering: 

Vi har behov for å se transportnettet i regionen i en sammenheng. En utredning
som beskriver og synliggjør behov og utfordringer for infrastrukturen i regionen
vil være et godt grunnlag for videre arbeid. En slik utredning bør favne flere
områder, og både gi et bilde av dagens situasjon og framtidige behov og
trafikkmønster.

Vi har behov for å tegne kartet med utgangspunkt i;
Næringstransporter (20% tungtransport på flere strekninger)
Arbeidspendling —også i et bo- og arbeidsmarkedsperspektiv
Kollektivtransporter
Skoletransporter
Turisttrafikk

I tillegg er flere av kommunene i gang med stedsutviklingstiltak som også
omfatter sentrumsområder, med tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk.

Det er også kommet innspill fra Nord-Troms næringsutvalg om å inkludere
rasteplasser og skilting i et slikt arbeid. I sammenheng med reiselivssatsingen i
regionen er det viktig med tilgjengelige og helårsåpne rasteplasser/toalett I en
undersøkelse i regi av Nord-Troms Studiesenter blant reiselivsaktører i regionen
er det mange bedrifter som understreker utfordringer i forhold til strenge regler for
skilting/manglende skilting. Disse tilretteleggingstiltakene er viktige å få på plass
for utviklingen av reiselivsnæringen i regionen.

I tillegg til reiselivsnæringen har vi en raskt voksende havbruksnæring i vår
region. Landbruk er også en viktig næring i regionen, i tillegg til industrinæringen
i Lyngen. Pr i dag mangler vi kunnskap om godstransportene i Nord-Troms. Den
igangsatte kommunereformen krever kunnskap om dagens arbeidspendling, men
vil også kreve et kunnskapsgrunnlag for framtidig utvikling av bo- og
arbeidsmarkedsregioner. Godsstrømmene og arbeidspendling er viktig å ha
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kunnskap om når beslutninger skal fattes som vil ha betydning for utviklingen av
regionen.

En slik utredning bor også omfatte farleder og havner, luftfart og jernbane.

Midt-Troms Regionråd har fått utarbeidet en lignende utredning, organisert som et
eget prosjekt. Denne utredningen ble ferdigstilt høsten 2014. Statens vegvesen
utarbeidet et forslag til prosjektplan med organisering og mandat, som ble
behandlet av Midt-Troms Regionråd og fylkeskommunen før igangsetting.
Utredningen fra Midt-Troms kan brukes som mal for et slikt arbeid i Nord-Troms,
med tilpasninger til behovene i vår region.

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA inviterer Troms fylkeskommune og Statens
vegvesen til møte for å diskutere utredning av en helhetlig strekningsstrategi for
Nord-Troms. Utredningen skal gi kunnskap om transportbehov og framtidige
løsninger for transportsystemet i Nord-Troms.

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA ved rådsordfører og saksordfører kontakter
Troms fylkeskommune og Statens vegvesen med mål om å få til en utredning som
skal gi kunnskap om transportbehov og framtidige løsninger for transportsystemet
i Nord-Troms.

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

Sak 51/14 Retningslinjer og jury —språkpris for Nord-Troms
Saksdokumenter:

Forslag til pris fra Audun Johnsen, Lyngen
Særutskrift av sak 44/14 Opprettelse av språkpris for Nord-Troms

Bakgrunn: 

Forslaget til opprettelsen av en egen språkpris for Nord-Troms er fremmet av
Audun Johnsen fra Lyngen kommune:

«Eg tillater meg med dette å fremme forslag om at Nord-Troms
regionråd oppretter en egen språkpris for å fremme og styrke den
språklige identiteten til folkfra Nord-Troms »

Nord-Troms Regionråd tok saka opp som referatsak på styremøte 19.juni 2014, og
beslutta at saken skulle behandles som vedtakssak i neste møte i regionrådet
02.09.14. Videre ba regionrådet Omdømmeprosjektet og kulturkonsulentene å
komme med innspill i saka. Det ble laget et innspilldokument fra
Omdømmeprosjektet som grunnlag for vedtak i regionrådsmøtet 02.09.14:
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«Nord-Troms Regionråd er positiv til en slik språkpris for å sette fokus på nord-
tromsdialekten.
Omdommeprosjektet får i oppdrag å nedsette enjury på 5 personer som skal utarbeide
forslag til vedtekter.
Forslag leveres regionrådet til motet 21. oktober 2014»

Vurdering: 

Tilbakemeldingen fra Omdømmeprosjektet etter at vedtak var oversendt var at
vedtaket ble oppfattet som uklart. Skal jury som skal tildele prisen være de samme
personer som skal utarbeide retningslinjene?

Sekretariatsleder vurderte at dette ikke ville være en heldig løsning. Derfor ble
saken satt på dagsorden i møte i arbeidsutvalget 29.09.14. arbeidsutvalget i
regionrådet var enig om følgende vedtak:

«Vedtaket fra forrige mote er noe uklart. Intensjonen om å opprette en slik pris er tilstede. Det
er onskelig å bruke litt lenger tid på utarbeidelse av retnings1injer ennforst antatt.
Omdommeprosjektet kan komme medforslag til personer som kan være med å utarbeide
retningslinjer.»

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd er positiv til en slik språkpris for å sette fokus på
nord-tromsdialekten.
Omdømmeprosjektet får i oppdrag å foreslå navn på 6 personer med
vararepresentanter, som får i oppgave å utarbeide forslag ti I retningslinjer
for en språkpris.
Nord-Troms Regionråd behandler retningslinjene i løpet av første halvår
2015, og oppnevner jury for prisen.

Forslag til nytt punkt 1 og 2 fremmet i møtet: 

Pkt 1: Nord-Troms Regionråd er positiv til en slik språkpris for å sette fokus på
ulike språklige varianter i Nord-Troms
Pkt 2: Administrasjonssjefen i Kvænangen og rådmannen i Kåfjord får i oppgave
å utarbeide forslag til retningslinjer for en språkpris.

Vedtak: Forslag til vedtak pkt 3 ble enstemmig vedtatt. I tillegg ble forslag til nytt
punkt 1 og 2 fremmet i møte enstemmig vedtatt.

Sak 52/14 Organisering og driftsmodell for Nord-Troms Studiesenter
Saksdokumenter:

o Oversendelsessak fra styringsgruppa i Nord-Troms Studiesenter 09.10.14
o Forslag til vedtekter

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn: 

Nord-Troms Regionråd har fått oversendt en sak fra styringsgruppa i
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Nord-Troms Studiesenter (NTSS) vedrørende organisering og finansiering, vedtatt
i møte 09.10.14.

NTSS har vært organisert etter en prosjektmodell siden etableringen i 2006, også
etter man gikk over til en driftsfase i 2012. Fra 2012 har NTSS mottatt
driftstilskudd fra Troms fylkeskommune og eierkommunene. I tillegg har
studiesenteret en stor grad av egeninntjening (kurs, studier, prosjekter).

Vurdering: 

Organisering:
Behovet for å vedta en driftsorganisering av Nord-Troms Studiesenter er uten tvil
tilstede. De andre satsingene til Nord-Troms Regionråd; Nord-Troms ungdomsråd
og Nord-Troms næringsutvalg har begge egne vedtekter, mens dette pr i dag
mangler for NTSS.

Studiesenteret har fram til i dag i praksis vært organisert som en egen avdeling i
regionrådet med egen styringsgruppe og leder. Styringsgruppen har beholdt sin
rolle selv om NTSS er over i en driftsfase. Styringsgruppen har fungert etter
samme modell som i et prosjekt, med ansvar for framdrift i henhold til vedtatte
planer, men har også vært aktiv i utviklingen av nye strategier. Beslutninger av
strategisk og overordnet karakter har vært lagt til godkjenning i styret i
regionrådet.

I saksutredningen fra lederen av studiesenteret til styringsgruppen, er eierskap og
finansiering dratet. Med hensyn til eierskap er det avklart at i de tilfeller
kommunene er eiere kan studiesentrene organiseres som en avdeling i
regionrådene. Med henvisning til en rapport fra Nordland, argumenteres det for at
studiesentrene bør sammenfalle med etablerte strukturer (som regionråd). I tillegg
trekkes det fram at regionrådene har et overordna ansvar for utviklingsarbeid.

Om man velger å organisere NTSS som en avdeling, kan man enten etablere et
eget avdelingsstyre eller man kan oppnevne en ressursgruppe. Siden regionrådet
er en liten organisasjon kan det synes unødvendig med et «ekstra styre».
Saksbehandler anbefaler derfor oppnevning av et ressursutvalg som er bredt
sammensatt (samme sammensetning som dagens styringsgruppe). Ressursutvalget
kan også opptre som styringsgruppe i prosjekter.

Finansiering:
I forhold til finansiering gis det i saksutredningen (fra leder NTSS) en beskrivelse
fra prosjektfinansiering og fram til i dag med et årlig driftstilskudd i 2014 på 1.
million, fordelt likt mellom fylkeskommunen og kommunene. Den kommunale
andelen på kr 500.000 er fordelt etter samme fordelingsnøkkel som driftstilskudd
til regionrådet med 40 % flatt beløp og 60 % etter folketall. For å løse de oppgaver
som er tillagt studiesenteret er det nødvendig med egeninntjening og
prosjektinntekter for å gå i økonomisk balanse med 2 stillinger.
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NTSS har i september 2014 fått finansiert et 5-årig utviklingsprosjekt med RDA-
midler tilsvarende I. million i årlig tilskudd. Utviklingsprosjektet forutsetter også
egeninntjening tilsvarende 25 %, noe som vurderes som realistisk å imøtekomme.

Det har vært arbeidet med statlig medfinansiering siden etablering av
studiesenteret. Årlig sendes henvendelser og saken tas opp i møter med sentrale
politikere. Pr i dag ser det vanskelig ut for studiesentrene å få en plass på
Statsbudsjettet.

Vedtekter:
Det vises til vedlagte forslag til vedtekter for Nord-Troms Studiesenter behandlet i
styringsgruppemøte 09.10.14. Saksbehandler støtter forslag om etablering av
NTSS som en avdeling i Nord-Troms Regionråd, med henvisning til § 4 i
Selskapsavtalen. Målet for avdelingen sammenfaller med vedtatt målsetting for
studiesenteret. Det opprettes et ressursutvalg med bred representasjon. Det bør
utarbeides eget mandat for ressursutvalget. Denne oppgaven kan delegeres til
arbeidsutvalget i regionrådet, med e-postbehandling i etterkant. Vedtektene
beskriver også en finansieringsmodell tuftet på dagens drifts- og inntektsbilde.
Det vil derfor være behov for revisjon av vedtektene når dagens modell endres,
eventuelt ved endring i kommunestruktur.

Anbefaling fra styringsgruppa til Nord-Troms Regionrad:
1. Nord-Troms Studiesenter fortsetter som egen avdeling i Nord-Troms Regionråd
2 Delfinansiering av drift i perioden 2014 —18 er avhengig av lik andel fra Troms

Fylkeskommune og kommunene (Totalt 1 million i 2014).

Utviklingsprosjektet» Kompetanseløft i Nord-Troms» (jfr. stratepplanen og søknad til Troms

Fylkeskommune),finansieres over utviklingsmidler gitt av TFK i 5 år, med de egenandeler som

der er forutsatt (egeninntjening Nord-Troms Studiesenter).

3. Det utarbeides egne vedtekter for avdeling Nord-Troms Studiesenter (se forslag som

vedlegg)

4 Det opprettes et ressursutvalg som er bredt sammensatt med representanter fra UiT,

næringsliv, kommuner, andre kompetanseaktører og (jfr. dagens styringsgruppe)

Det utarbeides et mandat til gruppafra Nord-Troms Regionråd

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd slutter seg anbefalingen fra styringsgruppen i
Nord-Troms Studiesenter.
Forslag til vedtekter for Nord-Troms Studiesenter godkjennes, og gjøres
gjeldende etter godkjenning av mandat for ressursutvalget.
Arbeidsutvalget i regionrådet får i oppgave å utarbeide forslag til mandat
for ressursutvalget i Nord-Troms Studiesenter. Mandatet skal godkjennes
ved e-postbehandling i styret før vedtektene gjøres gjeldende.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Sak 53/14 Rullering av handlingsplan for regionrådet 2014-2015

Saksdokumenter:
Nord-Troms Strategier 2007-2016 handlingsplan 2014-2015 med forslag
til korrigeringer (merket med farge i handlingsplanen)

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn: 

Nord-Troms Strategier 2007-2016 har følgende visjon:

"Nord - Troms skal være attraktiv og nytenkende!"

Ved rullering av planen 2013/2014 ble plangrunnlaget som dokumenterer
utviklingen, utfordringene og mulighetene oppdatert. Nytt plangrunnlag lå til
grunn for utarbeidelse av handlingsplan for siste delen av planperioden 2014-
2015.

Plangrunnlaget peker på 3 hovedutfordringer for vår region;
Demografiutfordringen
Kompetanseutfordringen
Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon)

Utfordringene er i hovedsak de samme som i 2006, så grunnsatsene for arbeidet,
og nøkkelfaktorene kompetansesatsing og samarbeid/nettverksbygging ble
beholdt. Det samme gjelder fokusområdene ungdom og kvinner. Det ble heller
ikke gjort endringer i de opprinnelige innsatsområdene med unntak av område 2 —
som fra 2014 er «regional utvikling».

Handlingsplanen har derfor følgende innsatsområder:
Kompetanse
Regional utvikling
Infrastruktur
Tjenestetilbud
Profilering/markedsføring

Vurdering: 

Selv om handlingsplanen ble vedtatt 1.kvartal 2014 er det behov for å oppdatere,
slik at vi har et godt styringsverktøy for 2015. De viktigste begrunnelsene for
oppdatering er;

Avslutningen av Omdømmeprosjektet desember 2014. Her er det behov
for avklaring vedrørende tiltak som skal videreføres. Disse må skrives inn
i planen for 2015.
Etableringen av Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) og handlingsplan for
NUNT må skrives inn i regionrådets handlingsplan 2014-2015.
Finansiering av utviklingsprosjekt Nord-Troms Studiesenter, ett
omfattende 5-årig arbeid som bør skrives inn i handlingsplanen.
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I tillegg er det bestemt at de valgte stedskvalitetene som er våre fortrinn skal inngå
i grunnsatsene for utviklingsarbeidet. Dette gjelder stedskvalitetene;

På lag med elementene —naturen; spektakulær, rå og urort
Samarbeid og sameksistens —kulturen; «eksotisk eventyrlig» Tre stammers
mote
Gjennomføringsevne —folket; ekte og ujålete, og med gjennomforingsevne

Disse kan skrives inn i innledningen til handlingsplanen.

Endringer i innsatsområdene:
Kompetanse —informasjon om «utviklingsprosjekt studiesenter»
oppdateres
Regional utvikling —stedskvaliteter og Nord-Troms næringsutvalg skrives
inn (inkl handlingsplan)
Infrastruktur —oppdater informasjon (evt strekningsstrategi forutsatt
vedtak 21.10.14)
Tjenestetilbud —behandles i rådmannsutvalget 20.10.14, endringer skrives
inn
Profilering/markedsføring —behandles i fellesmøte 20.10.14 —endringer
skrives inn

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner den rullerte handlingsplanen for 2014-2015,
slik presentert i møtet, som regionrådets styringsdokument.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 54/14 Møteplan 2015
Saksdokumenter: forslag til møteplan 2015

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Det legges opp til møte i styret og rådmannsutvalget regionrådet ca annenhver
måned, etter samme struktur som de siste årene. Siste tirsdag i måneden beholdes
som møtedag. Rådmannsmøter legges mandag i forkant av regionrådsmøtet.
Arbeidsutvalget møtes mellom styremøtene.

Forslag tilvedtak: 

Det framlagte forslaget til møteplan for regionrådet 2015 godkjennes.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

18

Side 69



Nord-Troms Regionråd DA
WeouBy,

Sak 55/14 Uttalelse vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålertillatelser

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Ordfører Torgeir Johnsen utarbeider forslag til uttalelse på vegne av Nord-
Troms Regionråd i saken.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt

Sak 56/14 Uttalelse vedr endring av kontorstruktur skatteetaten

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Ordfører Lidvart Jakobsen utarbeider forslag til uttalelse på vegne av Nord-
Troms Regionråd i saken.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt

Sak 57/14 Uttalelse vedrørende —lokal forskrift for inntak og formidling i Troms

Forslag til uttalelse fremmet i møte: 

Nord-Troms Regionråd ber om at ungdomsretten for elever fra Kvænangen
kommune til å søke opplæring i Alta kommune i Finnmark fylke, registreres
under § 4 i lokal forskrift.

Det må samtidig gis unntak fra bestemmelsen om at programområdet ikke
tilbys i Troms. Elevene fra Kvænangen skal kunne søke opplæring på lik linje
med elever i Finnmark.

Vedtak: forslag til uttalelse fremmet i møte ble enstemmig vedtatt

OPPFØLGINGSSAKER:

Status høring «Regional forvaltningsplan for vannregionen Troms 2016-2021»
Horingsrunde -frister
Mote VRU 30. oktober 2014

Status vedr friluftsråd Nord-Troms
Tidspunkt for stiftelsesmote, ny dato må fastsettes grunnetflytting av
kommunestyremote i Nordreisa
Det skal ikke avholdes stiftelsesmote for alle kommunestyrene har behandlet saken
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Nord-Troms Regionråd DA

Sykestuesenger; Orientering fra møte med departementet 29.09.14 ved Torgeir Johnsen, eget
notat ble sendt ut med sakspapirene til møtet

Uttalelse vedr sykestuesenger fra Troms fylkesting i uke 42
- Saken vil folges opp videre av saksordforer

Status arbeidet med kommunereformen i Nord-Troms, rådmenn orienterte om status fra
egen kommune. Alle kommunene har benyttet felles saksframlegg som utgangspunkt for
saken, men ulike alternativer vedr utredning er naturlig å foreslå;

Kvænangen kommune: k-styre 05.11.14
Lyngen kommune: k-styre 30.10.14
Skjervøy kommune: k-styre 29.10.14
Storfjord kommune: k-styre —har behandlet, 2 alternativer skal utredes. F-skap er
arbeidsutvalg + repr fra parti som ikke er repr i f.skap
Kåfjord kommune: k-styre har behandlet —spørsmål stilt sentrale myndigheter.
Behandles på nytt 24.10.14
Nordreisa kommune: k-styre 04.11.14

Status boligutviklingsprosjektet, orientering fra rådmann Ellen-Beate J. Lundberg
Søknad fra Husbanken innvilget
Søknad til Troms fylkeskommune —soknaden er utarbeidet og skal gjennomgås i
Storfjord (rådmann) for sending

DISKUSJONSSAKER:

Lossing over kommunale kaier i Nord-Troms. Innledning ved Svein Leiros
Felles handtering av denne saken?

Dele saksutredning fra Stolf jord kommune. Rådmann oversender til de andre

kommunene.

Brev til kommunene fra Nord-Troms Museum av 06.10.14
Saken folges opp av ordforerne

Møtet hevet kl 1510
Rett protokollutskrift bevitnes
21.10.2014

Berit Fjellberg
Referent
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Post Nordreisa

Fra: Berit Fjellberg [Berit.Fjellberg@halti.no]
Sendt: 22. oktober 2014 11:12
Til: jan Helge Jensen; Lidvart Jakobsen; Sigmund Steinnes; Torgeir Johnsen; Anne-

Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Ellen-Beate Jensen Lundberg;
Frank Pedersen; Leif Lintho; Svein Oddvar Leiros; Karl-Arvid Brose

Kopi: Silja Karlsen; Lisa Marie Pedersen; Lisbeth Holm; medarbeider; Arne Samuelsen;
nyhet@finord.no; nyheter@nordlys.no; Werner Kiil; Jani Albrigtsen; Ingvild
Pedersen (post@iprevisjon.no); Gøril Severinsen; Halvar Wahlgren
(halvarw@broadpark.no); Inger Heiskel; Ingrid Lønhaug (ingr-lon@frisurf.no); Post
Kvænangen; Post Kafjord; Post Lyngen; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post
Storfjord; Skjervøy nærrradio (post@snradio.no); Bjørn Inge Mo; Sølvi Gunn
Jensen

Emne: UTSKRIFT FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD 20.-21. OKTOBER 2014
Vedlegg: utskrift møte 21.10.14.pdf; RUST Status og handlingplan 2014.ppt; MØTEPLAN

2015 vedtatt.pdf

Hei!

Det vises til vedlagte utskrift fra møtet i regionrådet 21. oktober. Presentasjon fra RUSTog vedtatt møteplan 2015 er

også vedlagt.

Det er utarbeidet et notat fra møtet i Omdømmeprosjektet 20. oktober som sendes ut i egen e-post.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob / 97 56 73 66

tlf / 77 77 05 86

web / www.nordtromsportalen.no
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Nord-Troms Regionråd DA
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Statusog Handlingsplan
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Statusorganisatorisk
Nord-Troms RegionrM1 DA

VelfungerendeFagrådog
Nord-Tromsungdomsråd
Nye representanterNord-
Tromsungdomsrådklar
15. Oktober.
Distriktssentrets
kartlegging.
Aktiveungdomsrådi
kommunene.
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Nord-Troms Regionråd IM‘.=
E.91.01fat 1../f,d0/In5' anwri fia"s'

Prioritertesaker

Nordreisa:kunstgresshall
Kåfjord:hjemforen
femtilapp
Skjervøy:
ungdomsrådssekretær
Kvænangen:Ny skole
Storfjord:
ungdomsarrangement
m/workshops
Lyngen:ungdomskonsert

I ø
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Nord-Troms Regionråd DA

Gjennomførteaktiviteter

Lydenav Lyngsalpene
Kursi digitale
historiefortellinger
Yrkesog
utdanningsmessa
Møter med regionrådene
Tromsom
Hybelprosjektet.
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Nord-Troms Regionriid DA

Lydenav Lyngsalpene

Et av årets regionale
arrangement
Kjenteartisterog lokal
ungdompå sammescene
Arr. Lyngenungdomsråd.
Med arr. RUST
Bussfra alle kommunene
Ca. 400 besøkende
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VitaliserePrøvsjøl
Nord-Troms Regionråd DA

•

Ungdommensnæringsog kulturfond

Målgruppe:13- 18 år
Entrepenørskap,
talentutvikling,skape
begivenheterog aktivitet
Kjennskaptil byråkratiske
prosesserog se muligheteri
egen region
Markedsføring;film
Nye retningslinjer:Inntilkroner
10.000,-
Entrepenørskapsarrangement
-samarbeidnæringsarbeiderne
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RUST konferansen
Nord-Troms Regionråd DA

-4-eri4Tzfi;

Aktiveog engasjerte
ungdomsråd
Engasjement= aktivitet
Tryggei tillitsvalgtsrollen

Tromsfylkeskommune
bidrar.
Tale- debattog media
kurs.
Flaggsaker
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Nettverkog kompetansefyll
miljøarbeiderepå fritidsklubberol.

Nord-Troms Regionrild DAK.U:-5.11b:•:7tre
cylalrai vdonrs i P-onrs

Klubbarbeiderne- kunnskap
om ungdomsmiljIøene
Faglignettverk
3 kompetansemoduler,
Nord-Tromsstudiesenter:
1. Egenutvikling,

kommunikasjon,miljøarbeid
2. Misbrukav sosialemedia

og digitalespill.
3. VIVAT kurs.Førstehjelp

ved selvmordsfare.
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Nord-Troms Regionråd DA

e,.?/olrat frydomT aCs'ilry

Visjon:Vi skalvinnekampen
om ungdompå hjemmebane!

Ungdommener fremtidenmen
ogsånåtiden.

Vi vilvære med på lag!
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Nord-TromsRegionråd DA
Cåhuotkral

Skjenrs Niudrela

W17
Til dato: 24.10.14

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Nærings- og fiskeridepartementet

E-post: postmottak@nfd.dep.no

UTTALELSEANG. LEVERINGSPLIKTFOR FARTØY MED TORSKETRÅLTILLATELSER

Nord-Troms Regionråd, bestående av kommune, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen,

Storfjord, Kåfjord og Kvænangen støtter i likhet med Sør-Troms regionråd, Tromsø-

områdets regionråd sin uttalelse angående leveringsplikt for fartøy med

torsketråltillatelser.

Nord-Troms Regionråd er av den klare formening om at dagens leveringsbetingelser

må strammes inn geografisk. De landanlegg som i sin tid fikk tildelt disse

konsesjoner med leveringsforpliktelser skal også i dag kunne ha forutsigbarhet med

tanke på at trålerne bringer fersk råstoff til landanlegget.

Dagens leveringspålagte fartøy er oppgradert og modernisert og har fornyet seg i

takt med tiden. Landanlegg har også de samme behov for oppgradering. Gjennom

forutsigbarhet om at fersk råstoff fortsatt skal landes der torsketråltillatelsen ble

tildelt, gjør det mulig for landanlegg å drive lønnsomt, samt opprettholde

arbeidsplasser og økt bearbeidingsgrad på kysten.

Det er avgjørende at Nord-Norge i framtiden klarer å skape forutsigbarhet samt

sikre gode rammebetingelser ikke bare for trålerne med torsketrålrettigheter, men

også for landanlegg som deler av året er avhengig av leveransene fra nettopp disse

motorene i næringen, disse gjør det mulig å skaffe råstoff også utenom sesongen.

Nord-Troms Regionråd ønsker dette for at vi også innenfor hvitfisknæringen kan få

til nødvendig omstilling i en tid der også denne næringen møter stadig tøffere

global konkurranse.

Adr.: Hovedveien 2, 9157 Storslett

Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionrad@halti.no

www.nordtrornsoortalen.no

DERKOfASTERFORMERr,OLK
NORD-TROMS
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Landanlegg på kysten i Nord-Norge bidrar til at lokalsamfunn opprettholdes og

skaper grunnlag for bosetting her. Leveringsplikten skal bidra til at dette også er

mulig for framtidige generasjoner her i Nord-Norge. De torsketrålkvoter som ble

tildelt landanlegg i Nord-Norge og som ikke bidrar til sysselsetting i Nord-Norge,

skal inndrages og fordeles kystfiskere/kystkommuner i Nord-Norge.

For Nord-Troms Regionråd

(sign)

Torgeir johnsen

Saksordfører

Berit Fj lberg

Daglig leder

Adr.: Hovedveien 2, 9157 Storslett

Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionradPhaltino

www.nordtromsportalen.no
LDERKOR'\STEFORN1ER FOLK

NORD-TROMS
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Post Nordreisa

Fra: Berit Fjellberg [Berit.Fjellberg@halti.no]
Sendt: 1. desember 2014 11:15
Til: Silja Karlsen; Lisbeth Holm; medarbeider; Lisa Marie Pedersen; Ole Rødum; Tom

Eirik Jensen; Arne Samuelsen; Bjørn Inge Mo; jan Helge Jensen; Lidvart Jakobsen;
Sigmund Steinnes; Sølvi Gunn Jensen; Torgeir Johnsen; Anne-Marie Gaino; Cissel
Samuelsen; Einar Pedersen; Ellen-Beate Jensen Lundberg; Frank Pedersen; Leif
Lintho; Post Kvænangen; Post Kafjord; Post Lyngen; Post Nordreisa; Post
Skjervoy; Post Storfjord

Kopi: Beate Brostrøm; Einar Eriksen; Anne Berit Bæhr; Willy Ørnebakk; Gøril
Severinsen; Halvar Wahlgren (halvarw@broadpark.no); Inger Heiskel; Ingrid
Lønhaug (ingr-lon@frisurf.no); Karl-Arvid Brose; Svein Oddvar Leiros

Emne: VEDTATT HANDLINGSPLAN
Vedlegg: vedtatt - Handlingsplan 2014-2015.pdf

Hei!

Oversender vedtatt handlingsplan for regionrådet oppdatert i november 2014.12.01

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob / 97 56 73 66

tlf / 77 77 05 86

web / www.nordtromsportalen.no

ILDER KONTRASTERFORMERFOLK
NORD-TROMS
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Nord-Troms Strategier Handlingsplan 2014-2015

Nord-Troms Regionråd DA
Gåfvuotna/

Kåljord Skjerviry Nordreisa Kmenangen

Handlingsplan 2014 2015

vLDER KONTV\STERFORMERFOLK
NORD-TROMS

Oppdatert 04.11.2014

,~k
/-

-New •
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Nord-Troms Strategier Handlingsplan 2014-2015

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

Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!

Med attraktiv forstår vi å skape bolyst gjennom å synliggjøre kvalitetene i regionen, med fokus på
attraktive arbeidsplasser
rikt kulturliv
gode levekår

Med nytenkende tar vi utgangspunkt i vår strategiske beliggenhet og unike naturressurser og tenker
nytt for

å bli fremst i landet innen naturbasert turisme
å bli en foregangsregion i bruk av ny teknologi
å utvikle landbruket
effektivt samarbeid innen offentlig forvaltning

Vi har valgt fem innsatsområder for å realisere visjonen om Nord-Troms som attraktiv og nytenkende:

Kompetanse
Regional utvikling
Infrastruktur
Tjenesteti Ibud
Profi Ierin g/marked sførin g

Oppdatert plangrunnlag vedrørende demografi, næringsutvikling og bolyst pr. mars 2014 ligger til
grunn for utarbeidelse av handlingsplan for siste del av planperioden.

Ut fra plangrunnlaget som foreligger, kan vi peke ut tre hovedutfordringer for vår region:

Demografi
Kompetanse
Utvikling (lav grad av næringsutvikling og innovasjon)

Med disse utfordringene har vi valgt å beholde grunnsatsene for arbeidet samt nøkkelfaktorene
kompetansesatsingog samarbeid/nettverksbygging.Det samme gjelder fokusområdene ungdom og
kvinner. Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for utviklingsarbeidet:

På lag med elementene —naturen: spektakulær, rå og urort
Samarbeid og sameksistens —kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers mote
Gjennomføringsevne —folket: ekte og ujålete, og med gjennomforingsevne

For å møte disse utfordringene, vil Nord-Troms Regionråd ta noen felles grep gjennom felles
strategier og tiltak nedfelt i denne handlingsplanen. Fokus er satt på bolyst, kompetanse og regional
utvikl ing.

2
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Nord-Troms Strategier Handlingsplan 2014-2015

—INNSATSOMRÅDE 1 —
KOMPETANSE

Vi må bygge opp de innsatsfaktorene som vil danne grunnlaget for fremtidens verdiskaping —
utdanning, forskning og utviklingsarbeid. Utvikling og kunnskapsbygging er et av suksesskriteriene
for å øke verdiskapingen. Utfordringen er at endringer skjer raskt og at det er vanskelig å forutsi hva
fremtiden vil bringe. Omstillingsevne er derfor en nøkkelkompetanse for fremtiden. Vi må bygge på
identitet og kultur for å videreutvilde våre fortrinn og det vi allerede er gode på. Vi kan søke nye måter
å utnytte eksisterende kompetanse på. Men ny kunnskap er viktig, og det må bygges solide strukturer
på alle nivå for å sikre regionen riktig kompetanse for fremtiden.

Helhetstenking —der man ser kompetanseløpet fra grunnskole opp til høyere nivå i en sammenheng —
bør styrkes. Grunnskoleopplæringen er et fundament for livslang læring, som videregående skole skal
bygge på og styrke for å kvalifisere ungdom til arbeidslivet. Tilgang på utdanningsløp innenfor
fagarbeid og høyere utdanning er viktig for lokalt å produsere den arbeidskraft det offentlige og
næringslivet har behov for. I fremtidens kamp om kompetansen vil det være en styrke.

Det er derfor viktig å koble kompetanse på de utviklingsstrategiene vi velger for fremtiden. Dette har
vi sett viktigheten av i flere sammenhenger, blant annet gjennom satsingen på reiseliv og piloten
Omdømmeprosjektet. I tillegg har vi hatt andre satsinger som har vært vellykket, som for eksempel
Forskningsdagene i Nord-Troms som en viktig arena for kunnskapsformidling.

Mål
Øke kompetansen på alle nivåfor okt

konkurranse- og utviklingskraft i regionen

Strate i 1: Utvikle og etablere utdannin stilbud å hoyere nivå —Nord-Troms Studiesenter
Utfordring Nord-Troms står overfor

rekruttering av folk til
etablering av nye arbeidsplasser
næringsliv.
Manglende regional strategisk

store utfordringer med nedgang i folketall og
offentlig og privat virksomhet samt behov for

og videreutvikling av eksisterende

tilnærming til og planlegging av
på fremtidig rekrutteringsbehov for kommunene

lokalt initierte kompetansestrukturer når disse

kompetansetiltak basert
og næringsliv i Nord-Troms.
Det er krevende å etablere
ikke inngår i statlige satsinger.

Mål Å bygge opp et regionalt kompetansesenter med relevans for regionens
utvikling for å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde
kompetent arbeidskraft.

TILTAKANSVARLIG FINANSIØR
Det vises til strategiplan for Nord-Troms Studiesenter 2014-2018 vedtatt 28.01.2014
Nord-Troms Studiesenter tar en mer sentral
rolle i koordinering/utvikling av kompetanse i
regionen. NTSS skal ha høyere utdanning som
kjerneområde også i neste periode, men
mandatet utvides til utdanningsvirksomhet på
flere nivå.

Nord-Troms Studie-
senteriNord-Troms
Regionråd

Gjennom drifts-
finansiering fra Troms
fylkeskommune og
eierkommunene

Gjennomføring av et utviklingsprogram for
strategisk kompetanseplanlegging i kommune-
organisasjonen i samarbeid med UiT.

Nord-Troms Studiesenter
og Rådmannsutvalget ved
Einar Pedersen og Cissel
Samuelsen

Prosjektfinansiert

3
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Nord-Troms Strategier Handlingsplan 2014-2015

Gjennomføring av et utviklingsprogram for
bedrifter basert på nettverks- og klyngetenkning
på tvers av kommunegrensene. Reiseliv og
matproduksjon prioriteres i første fase.

Nord-Troms Studiesenter,
aktuelle bransjer,
næringsarbeidere,
støtteapparat

Prosjektfinansiert

Utvikling av Nord-Troms Studiesenter som
organisasjon med hovedvekt på funksjonene
megler, motor og møteplass.

Nord-Troms Studiesenter
- Studiebibliotekene

Prosjektfmansiert

Forventet resultat Gjennomført tiltak i strategiplanen «Kompetanseløft i Nord-Troms»

Strate i 2: Samarbeid orndet 13-åri e opplæringslovet
Utfordring Statlig reform som skal følges opp.
Mål Nord-Troms-eleven skal lære å få til mer, gjennomføre

ANSVARLIG
og bestå.
FINANSIØRTILTAK

Barnehagene skal utvikles i tråd med ny
barnehagereform og gi alle barn under
opplæringspliktig alder et omsorgs- og lærings-
miljø i et kulturelt mangfold. Ulike tiltak skal
iverksettes.

Kommunene
(skoleeier)

Kommunene

Kvalitetsnettverk i Troms:
Felles kunnskapsgrunnlag (Skoleporten,
PULS, GSI)
Grunnleggende ferdigheter i alle fag
Tilbud om videregående opplæring i enkelte
fag til de fagsterke elevene i ungdomsskolen
Rådgivertjenesten/karriereveiledning
Spesialundervisning/tilpasset opplæring

Regionkontoret i
samarbeid med
skoleeier

Fylkesmannen,
fylkeskommunen og
kommunene

Forventet resultat Å gi den enkelte elev et kvalitetsmessig godt skoletilbud som gir
forutsetninger for et bedre utdannings- og yrkesvalg.

Strate i 3: Nord-Troms- ers ektivet i gru,,nskolen
Utfordring Lite kjennskap til egen historie og kultur. Lav innovasjonsgrad i regionen.
Mål Nord-Troms-eleven skal ha tre stammers møte i ryggsekken når de avslutter

grunnskolen.
TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Entreprenørskapssatsing —grunnskolen. Nord-Troms Region-

råd/kommunene
Regionkontoret

Eksternt tilskudd ob.,
kommunene

Utvikle lokale lærernidler —tre stammers møte —
forstudie.

Nord-Troms Region-
råd/kommunene
Regionkontoret

Eksternt tilskudd og
eget arbeid

Forventet resultat Øke kunnskap om egen historie og se muligheter i eget lokalsamfunn.

Strate i 4: Utvikle og etablere attraktive tilbud til elever i videre ående skole i re ionen
Utfordring Det er i dag for stort frafall og bortvalg ved regionens videregående skoler.
Mål Utvikle utdanningstilbud som er attraktive for ungdom fra Nord-Troms.
TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Opprettholde et bredt tilbud på skolen som sikrer
god rekruttering ved hjelp av fleksible og
moderne undervisningsløsninger.

Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune

Videreutvikle undervisningstilbudet i samarbeid
mellom grurmskolene, videregående skole og
lokalt arbeidsliv.

Nord-Troms vgs,
Nordkjosbotn vgs,
Nord-Troms Regionråd

Troms fylkeskommune

Utvikle og etablere høyere utdanning i regionen Nord-Troms Studie- Troms fylkeskommune

4
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Nord-Troms Strategier Handlingsplan 2014- 2015

for å styrke fagmiljøene i samarbeid med
videregående skole, næring og annet arbeidsliv.

senter i samarbeid med
skolene og Nord-Troms
Regionråd

Styrke samarbeidet og kvaliteten i det 13-årige
undervisningsløpet med særlig vekt på
entreprenørskap,realfagog språk.

Nord-Troms vgs,
Nordkjosbotn vgs,
Nord-TromsRegionråd

RDA-midler

Forventet resultat økt søking til videregående
videregåendeskolene. 


skoler i regionen og redusert frafall i de

5
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Nord-Troms Strategier Handlingsplan 2014-2015

—INNSATSOMRÅDE 2 —
REGIONAL UTVIKLING

Forskning viser at arbeidsplasser er de viktigste kjermetegnene på suksessrike distriktskommuner. Det
neste er boligbygging (bolig avler bolig), etterfulgt av innovasjon og stedlig attraktivitet.

Arbeid med næringsutvikling er en viktig del av utviklingen av lokalsamfunnet. Næringsutvikling er i
dag gjerne inkludert i et bredere og mer helhetlig perspektiv. Man tar hensyn til både attraktivitet,
stedsutvikling, bolyst, entreprenørskap og innovasjon, smeltet sammen i kommunale og regionale
utviklingsstrategier. Undersøkelser viser at ildsjeler er viktige i utviklingen av lokalsamfunnene, og at
vi som små samfunn kan utnytte våre smådriftsfordeler. Vi har korte avstander mellom folk, flate
strukturer og tette relasjoner, noe som gir et mulighetsrom for Nord-Troms om mer samhandling. I
tillegg til godt samarbeid innad, er det nødvendig med sterke koblinger ut av regionen for gjennomslag
og ikke minst å få impulser utenfra (Distriktssenteret).

Nord-Troms Regionråd har mulighet til å forankre satsinger innen tilrettelegging for næringsutvikling,
entreprenørskap, ungdomssatsingen RUST og boligutfordringer i et slikt felles innsatsområde for
regional utvikling. I tillegg kan man koble på kompetanse- og utviklingsmiljøer/prosjekter i regionen
til et samlet løft for Nord-Troms. Regionrådet ønsker også å vitalisere satsingen på flaggsaker for
regionen som en egen strategi.

Dette innsatsområdet må ses i sammenheng med innsatsområde 5 Profilering av Nord-Troms.

Mål
Vi skal bidra til å iverksette tiltak som i lopet av de neste 10 år

gir en vekstpå 25 % i privat verdiskaping i regionen

Strate i 1: Desi ne strukturer for organisering av re ionalt utviklin sarbeid

Utfordring Vi opplever i dag at vi jobber med parallelle løp i utviklingsarbeidet i
regionen. Utviklingsarbeidet har vært litt tilfeldig og fragmentert.

Mål Etablere struktur for utviklingsarbeid
TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Aktuelle områder å sette fokus på/utvikle
samarbeid:

Utviklingsledere
Kultur
Ildsjeler
Informasjonsflyt/system

Rådmannsutvalget/
Næringsutvalget i
Nord-Troms

Drift

Etablere Næringsutvalget i Nord-Troms —egne
vedtekter. Sikre oppstartsfasen.

Nord-Troms Regionråd Søke eksterne midler
TFK til oppstartsfase

Forventet resultat Økt utviklingskraft i regionen gjennom sterkere samhandling. Utviklings-
kultur på dagsordenen i regionen.

Strate i 2: Re ional ,zngdornssatsing RUST

Utfordring Demografi —vi mangler unge mennesker i regionen.
Mål RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i

Nord-Troms. RUST skal være en kanal for økt ungdomsmedvirkning.
TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Ungdomsmedvirkning:

Ungdomsråd
Skolering
Tur ungdom og ordførere

Regional ungdoms-
konsulent

Driftsbudsjett
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Regionale arrangementer. Nord-Troms ungdoms-
råd og kommunene

Drift, prosjektmidler,
kommunene

Oppfølging av vedtak fra regionalt ungdomsråd:
Hybel —boligtilbud
Nettverk

Regional ungdoms-
konsulent

Driftsbudsjett og ev.
prosjektmidler

Entreprenørskap:
Vitalisere Prøv Sjøl-ordningen

Nord-Troms
ungdomsråd

Kommunale
næringsfond og
fylkeskommunen

Forventet resultat Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!

Strate i 3: Utarbeide felles handlin s lan for Nærin sutval et i Nord-Troms
Utfordring I dag er det små ressurser til å drive utviklingsarbeid i kommunene.
Mål Etablere samarbeid mellom nærings- og utviklingsavdelingene

ANSVARLIG
i kommunene.

FINANSIØRTILTAK
Handlingsplan for Næringsutvalget i Nord-Troms
(fokus på entreprenørskap, profilering, reiseliv,
stedsutvikling og arenabygging).

Næringsutvalget i
Nord-Troms

Søke eksterne midler
til tiltak

Forventet resultat Målrettet utviklingsarbeid.

Strate i 4: Nærin s- o utviklin s or Nord-Troms
Utfordring Demografi, kompetanse og næringsutvikling.
Mål Sammen med fylkeskommunen skal vi utforme strategier og tiltak for å møte

utfordringene i Nord-Troms.
TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms. Fylkesrådet ved

næringsråden og
saksordfører/styret i
Nord-Troms Regionråd

Troms fylkeskommune

Forventet resultat En forsterket innsats for utviklingen av regionen.

Strate i 5: Boli utviklin i Nord-Troms
Utfordring En utredning gjennomført av Omdømmeprosjektet gjorde noen funn:

Behovet for midlertidige boliger anses som stort.
Utleiemarked på jungeltelegraf.
Behov for byggeklare tomter.

Mål Bidra til at boligutvikling blir en del av stedsutviklingen
ANSVARLIG

i kommunene.
FINANSIØRTILTAK

Felles boligprosjekt i regionen. Storfjord kommune på
vegne av kommunene i
Nord-Troms

Husbanken —
prosjektfinansiering

Forventet resultat Økt kompetanse på boligområdet i kommunene.
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—INNSATSOMRÅDE 3 —
INFRASTRUKTUR

I et nordområdeperspektiv er satsing på infrastruktur særdeles viktig for å styrke næringsliv, bosetting
og levekår. Vi er helt avhengig av et sammenhengende, kapasitetssterkt og robust transportnett for å
redusere avstandskostnadene og øke påliteligheten i transportsysternet. Nettet er av vital og økende
betydning for næringslivets transporter og mobiliteten til befolkningen.

Fokus på utvikling av felles arbeids-, bo- og serviceregioner er blitt sterkere den siste tiden, og blir
vektlagt stadig mer. Dette kommer til uttrykk blant armet i forslag til Fylkesplan for Troms 2014-2025
og forarbeidet til Regional transportplan for Troms.

Nord-Troms er en region med store avstander og spredt bosetning, mellom to vekstregioner (Alta og
Tromsø). Vi er en region rik på naturressurser, og dette har vært det viktigste grunnlaget for
næringsvirksomhet. Vi ser fremtidsmulighetene innen matproduksjon, natur- og kulturbasert turisme
og videreutvikling av industrimiljøene. Alle disse satsingene henvender seg til markeder utenfor vår
region —både nasjonale og internasjonale markeder. En av de viktigste forutsetningene for å lykkes er
en god, stabil og sikker infrastruktur.

Erfaringer gjennom de siste årene har vist at det nytter å ha et samlet politisk budskap om
prioriteringer av veiprosjekter for å få gjennomslag hos regionale og nasjonale myndigheter. Status i
dag er at regionen har fått gjennomslag for så godt som alle viktige utbygginger på stamveinettet (E6
gjennom regionen og E8 til Riksgrensen).

Mål
A) Utvikle ogforsterke Nord-Troms somfelles bo- og

arbeidsmarkedsregion gjennom bedre interne transportlosninger
B) Vedlikeholde ogforsterke koblinger til
nasjonalt og internasjonalt transportnett

Strate i I: Utarbeide felles prioriteringer på saniferdsel i Nord-Troms
Utfordring Det er behov for en økt satsing på samferdsel, Det er viktig å arbeide for økte

bevilgninger til fylkesveinettet for vedlikehold og oppgradering og utvirke
mer statlige midler til stamveier, særlig i rasutsatte områder.

Mål Utarbeide felles uttalelser til Nasjonal og Regional transportplan
prioriteringer fra et samlet Nord-Troms for større gjennomslaskraft.

med klare

TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
I innspill til Nasjonal transportplan 2014-2023, har Nord-
Troms Regionråd gjort følgende prioriteringer:

E6 skredsikringsprosjekt Indre Nordnes—Skardalen
(prioritert i NTP)
E6 Sørkjosfiellet (igangsatt)
E8 utbedring Riksgrensen—Skibotn(igangsatt)
E6 Kvænangsfjellet (under planlegging)
E6 utbedring av veinormalstandard Nord-Troms
E6/E8 trafikksikkerhetstiltak
Ullsfjordforbindelsen som riksvei

Havner:
Satsing på Skjervøy som stamnetthavn
Viktige fiskerihavner: Årviksand og Arnøyhamn

Annet:

Styret i Nord-
Troms Regionråd
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Utvikling av flyplassen i Sørkjosen
Bedre korrespondanse mellom fly-, båt- og bussruter
Fokus på trafikksikkerbet
Utredninger av alternativer til dagens transportløsninger
(fast forbindelse vs. fergeforbindelse)
Jernbane Kolari—Skibotn—Ishavsbanen

Prioriteringer gitt i Handlingsplan for fylkesvei 2015-2017
(-2023):

FV 866 Langbakken —omlegging
FV 868 Oteren—Lyngseidet
Prioritering av skredsikring:

FV 347 Arnøya
FV 349 Laukøya
FV 866 (tunnel Gjøvarden og voll Skognes)

4.Grusveiprogram:
FV 321 Signaldalen
FV 322 Kitdalen
FV 363 Burfjord

5.Store nye prosjekter:
Ullsfjordforbindelsen (med hurtiggående ferge over
Lyngenfjorden)
Arnøy- og Laukøya-forbindelsen




Forventet resultat En god, sikker og stabil infrastruktur i regionen.
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—INNSATSOMRÅDE 4 —
TJENESTETILBUD

Kommunene i Nord-Troms har en rekke interkommunale samarbeidsløsninger om tjenesteproduksjon
(ref. regional utredning om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms 2013). Det er fortsatt behov for
samarbeid motivert av kostnadseffektivitet og kompetansebehov mellom kommunene. I tillegg er det
behov for å jobbe med utvikling av det kommunale tjenestetilbudet, med bakgrunn i de utfordringene
kommunene I regjonen står overfor fremover (demografi, kompetent arbeidskraft, stram
kommuneøkonomi).

Det interkommunale samarbeidet styres av Rådmannsutvalget, som har fordelt de ulike oppgavene
mellom seg i departement. Det er laget en strategi for hvert departement med prioriterte tiltak.

Mål
Offentlige tjenester skal utvikles til et konkurransefortrinn for regionen

Strate i 1: Utvikle kommunale fellestienester
Utfordring Dagens IT-Iøsning er ustabil og ikke god nok for å møte behovene som

kommer.
Mål Alle kommunene i Nord-Troms skal ha en sikker og kompetent IT-Iøsning for

en moderne tjenesteproduksjon.
TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Felles IT-satsing —vedta felles strategi- og
handlingsplan.

Rådmannsutvalget ved
Frank Pedersen

Kommunene

Utrede felles system for sentralbord,
fakturatjenester, lønn og personal.

Rådmannsutvalget ved
Frank Pedersen

Kommunene

Utrede kontrollsystern. Rådmannsutvalget ved
Frank Pedersen

Kommunene

Forventet resultat Tettere samarbeid mellom kommunene for å sikre kompetanse og kvalitet i
tjenesteproduksjonen samt økonomisk gevinst gjennom samarbeid.

Strate i 2: Samarbeid om undervisnin , oppvekst og bibliotektjenester
Utfordring Skolene i Nord-Troms har dårligere resultat enn landsgjennomsnittet.
Mål Bedre planlegging, oppfølging og kvalitetssikring innenfor skolene slik at vi

oppnår bedre resultat og større læringstrykk.
TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Utarbeide oversikt over samarbeidstiltak innen
dette feltet (Regionkontoret, ulike
samarbeidsordninger innen dette feltet).

Rådmannsutvalget ved
Cissel Samuelsen

Kommunene

Arrangere egen temadag med skolefokus. Rådmannsutvalget ved
Cissel Samuelsen

Kommunene

Utvikle biblioteksamarbeidet videre. Rådmannsutvalget ved
Cissel Samuelsen

Kommunene

Forventet resultat Bedre grunnlaget for utvikling i kommunene og heve det generelle
kompetansenivået i Nord-Troms.
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Strate i 3: Samarbeid om helse - , sosial - og omsor stilbud
Utfordring Nord-Troms er en stor geografisk region, med lange avstander internt i

regionen og til spesialisthelsetilbud i Tromsø. Vi forventer økt konkurranse
om kompetent arbeidskraft i fremtiden.

Mål Bedre helsetjenestene der folk bor.
TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Videreutvikle regionale helsetjenester og
Distriktsmedisinsk Senter Nord-Troms i tråd med
Samhandlingsreformen (herunder videreføring av
sykestuesengene). Temaet settes på dagsordenen
til politisk drøfting i Nord-Troms Regionråd.

Rådmannsutvalget ved
Anne-Marie Gaino

Kommunene og
UNN HF

Vurdere bedre utnyttelse av elektroniske
dataverktøy innenfor helsevesenet
(velferdsteknologi).

Rådmannsutvalget ved
Anne-Marie Gaino

Kommunene,
Fylkesmannen og
UNN HF og
prosjektet FUNNKe

Følge opp arbeidet i OSO (overordnet
samarbeidsorgan for kommunene i UNN-
området):

Egen ternadag
Etablering av ressursgruppe av fagfolk i
regionen

Rådmannsutvalget ved
Anne-Marie Gaino

Kommunene

Forventet resultat Et faglig fullverdig spesialisthelsetjenestetilbud samt gode kommunale
helsetjenester i regionen.

Strate i 4: Samarbeid om tekniske tjenester, mil o og ener i
Utfordring Innen avgrensede fagområder er det vanskelig for den enkelte kommune å

skaffe tilstrekkelig kompetanse og kapasitet.
Mål Utvikle robuste og kompetente fagmiljø i regionen.
T1LTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Byggesaksbehandling —styrke fagnettverkene. Rådmannsutvalget ved

Leif Lintho
Kommunene

Kartsamarbeid i regionen —styrke
fagnettverkene.

Rådmannsutvalget ved
Leif Lintho

Kommunene

Oppfølging av klima- og energiplan for Nord-
Troms —hver enkelt kommune følger opp planen.

Kommunene Kommunene

Forventet resultat Redusere sårbarhet og sikre kvaliteten i tjenesteproduksjonen.

Strate i 5: Samarbeid om nlan oi beredska
Utfordring Innen avgrensede fagområder er det vanskelig for den enkelte kommune å

skaffe tilstrekkelig kompetanse og kapasitet.
Mål Utvikle robuste og kompetente fagrniljø i regionen.
TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Oppfølging Nord-Troms plankontor. Rådmannsutvalget ved

Einar Pedersen
Kommunene og ev.
prosjektmidler

Helhetlig ROS-analyser (kompetanseheving). Rådmannsutvalget ved
Einar Pedersen

Kommunene

Beredskapsplaner i kommunene (arrangere egen
fagdag).

Rådmannsutvalget ved
Einar Pedersen

Kommunene

Forventet resultat Redusere sårbarhet og sikre kvaliteten i tjenesteproduksjonen.
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Strate i 6: Samarbeid om okonond - og innkiovstienester
Utfordring Innen avgrensede fagområder er det utfordrende for den enkelte kommune å

skape kompetanse/fagmiljø, hindre sårbarhet ved fravær/vakanser etc., skape
robusthet mht. personell og kapasitet samt å utnytte felles ressurser
(programvare, systemer, opplæring, datainnhenting, etc.).

Mål Utvikle robuste og kompetente fagmiljø i regionen o• øke produktiviteten.
TILTAK ANSVARLIG FINANSIØR
Oppfølging innkjøpssamarbeidet. Rådmannsutvalget ved

Ellen-Beate Lundberg
Kommunene

Forventet resultat Redusere sårbarhet og sikre kvaliteten i tjenesteproduksjonen.
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—INNSATSOMRÅDE 5 —
PROFILERING AV NORD-TROMS

Attraktiviteten til steder og regioner blir stadig viktigere i en global verden. Med en oppfatning av at
Nord-Troms var lite kjent utenfor regionen og fylket, valgte man i 2007 å prioritere et omfattende
prosjekt for kompetansebygging og utviklingsarbeid med tema omdømmebygging. I dag ser vi de
første fruktene av denne satsingen: Mange er opptatt av temaet, fiere er mer bevisste på eget
omdømme og det er gjennomført en rekke tiltak som har fatt positiv respons.

For å lykkes med kommunikasjonen må man definere målgrupper for arbeidet. Fra strategisk plan for
Nord-Troms Regionråd kommer det frem spesielt to områder det er viktig å satse på for regionen:

Satse på kvinner og unge i årene fremover.
I dagens arbeidsstyrke er gjennomsnittsalderen relativt høy. Mange vil derfor gå ut av
arbeidsstyrken og inn i pensjonistenes rekker i årene som kommer.

På bakgrunn av dette er det viktig at profileringen retter seg mot unge, spreke jenter som kan, vil og
tør, innenfor disse grupperingene (ref. prosjektplan Omdømmebygging i Nord-Troms):

Potensielle tilbakeflyttere

Potensielle innflyttere
Innbyggere og næringsliv
Potensielle næringsetablerere

Demografiutviklingen i regionen og behovet for fremtidig arbeidskraft viser at man må jobbe målrettet
for å motvirke at regionen mister unge arbeidstakere. Derfor er det utarbeidet en visjon for
omdørnmearbeidet i Nord-Troms (vedtatt av Nord-Troms Regionråd 13.01.2014):

Om 20 år er det dissestativ utenfor hvert annet hus.

Orndømmebygging handler i hovedsak om å synliggjøre stedskvaliteter som enten er unike for vår
region eller i alle fall kan virke som en motivasjonsfaktor for utvalgte målgrupper. Det er særlig tre
områder vi vil rette fokus mot:

Samarbeid og oppbygging av regionen (etterkrigshistorie)
Samarbeid og sameksistens (tre stammers møte)
På lag med elementene (natur)

Dette vil kunne synliggjøre samarbeidsånd og sameksistens samt at naturelernentene påvirker oss som
bor her. Tanken er at disse områdene skal skape økt stolthet over egen region.

Mål
Felles profilering og merkevarebyggingfor

å skape bolyst ogfremstå som en livskraftig region

Strate i 1: Felles profilerin
Utfordring Nord-Troms er for lite synlig utad.
Mål Nord-Troms er et kjent merkevarenavn hos målgruppene.

ANSVARLIG FINANSIØRTILTAK
Ta i bruk utviklet verktøy i regionale og
kommunale virksomheter:

Logo: «Der kontraster former folk»

Rådmenn
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Maler: brev, PowerPoint-presentasjoner,
visittkort
Materiell: messevegg, rollup, klistremerker,
brosjyrer (for studenter, reiserutehåndbok,
brosjyre for lokalbefolkning), rekrutterings-
filmer om helse og skole, presentasjonsfilm
fra Nord-Troms,
www.nordtromsportalen.no, fortellinger fra
regionen




Lage kokebok for bruk av felles materiell. Omdømmeprosjektet Omdømmeprosjektet
Utvikle felles informasjonsstrategi for
kommunene.

Rådmenn Kommunene

Måling av hvor synlig Nord-Troms er:
Identitets- og omdømmekartlegging 2017

Rådmenn Kommunene

Bruke logouttrykket og stedskvalitetene i
arbeidet med stedsutvikling.

Rådmenn Kommunene, andre
aktører

Bruke logouttrykket og stedskvalitetene i
arbeidet med å ruste opp informasjonstavler og
rasteplasser.

Rådmenn Kommunene,
Statens vegvesen

Forventet resultat Gjennom handlinger og kommunikasjon skal vi sammen
bidra til økt stolthet og en sterkere felles tilhørighet/identitet knyttet til
Nord-Troms hos egne innbyggere i regionen
knytte ønskede assosiasjoner til Nord-Troms hos prioriterte målgrupper
påvirke publikums oppfatning om Nord-Troms i positiv retning
(gjennom våre fortellinger og handlinger) gjennom sterkere og
tydeligere kommunikasjon om regionen utad

Strate i 2: Felles rekrutterin
Utfordring Behov for fremtidig arbeidskraft i offentlig og privat sektor.
Mål Tydeliggjøre arbeidsmuligheter i Nord-Troms.
TILTAK ANSVARLIG FINANSIOR
www.nordtromsportalen.no

Vedlikehold og drift

Utvikling av portalen

Rådmenn

Kvænangen kommune
v/rådmannen

Aktuelle satsinger

Kommunene

Kommunene

Aktuelle satsinger
Felles rekrutteringsarenaer:

Yrkes- og utdanningsmesse i september
Arbeidslivsdag ved UiT i september
(oppdatering av felles Nord-Troms-brosjyre
for studenter)
Studenttreff i Tromsø i september
Oppdatere ledige stillinger i forkant av
rekrutteringsarenaene
Oppdatere tall på fremtidig behov for
arbeidskraft i kommunal og privat sektor

Rådmenn Kommunene

Oppfølging tilflytterarbeid:
Tilflytterverter kurs, nettverksbygging
Velkomstkveld
Velkomstpakke
Oppdatering kommunens velkomstbrosjyre

Rådmenn Kommunene

Kampanje: Savner du noen? Ordførere, Kommunene
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tilflytterverter
Forventet resultat Gjennom handlinger og kommunikasjon skal vi sammen




bidra til økt stolthet og en sterkere felles tilhørighet/identitet knyttet til




Nord-Troms hos egne innbyggere i regionen




knytte ønskede assosiasjoner til Nord-Troms hos prioriterte målgrupper
påvirke publikums oppfatning om Nord-Troms i positiv retning




(gjennom våre fortellinger og handlinger) gjennom sterkere og
tydeligere kommunikasjon om regionen utad
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Nord-TromsRegionrådDA
Gekvout./

leaflad ScIrrwn Nordnir4 »ffizararo

Til:
Troms fylkeskommune
Utdanningsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

postmottak@tromsfylke.no

HØRING - LOKAL FORSKRIFT FOR INNTAK OG FORMIDLING I TROMS

Det vises til høringsbrev vedrørende saken, datert 22.09.2014, med frist for innspill 3.
november.

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Troms
fylkeskommune er utfyllende i forhold til ny nasjonal inntaksforskrift med virkning fra
03.09.2013.

Saken skal behandlet politisk av fylkestinget i desember.

Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd:


Vedrørende § 4 Skoleplass i annet fylke:
«Troms fylkeskommune kan etter søknad innvilge gjesteelevsgaranti i andre fylker. Vilkåret er
at søkeren har ungdomsrett og at programområdet ikke tilbys i Troms.»

Nord-Troms Regionråd ber om at ungdomsretten for elever fra Kvænangen kommune
til å søke opplæring i Alta kommune i Finnmark fylke, registreres under § 4 i lokal
forskrift. Det må samtidig gis unntak fra bestemmelsen om at programområdet ikke
tilbys i Troms. Elevene fra Kvænangen skal kunne søke opplæring på lik linje med
elever i Finnmark.

28. oktober 2014
Nord-Troms Regionråd DA

(Sign)
Jan Helge Jensen
Rådsordfører/politisk leder

erit Fje 1 erg
daglig leder

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

Tlf. 77 77 05 86 Org nr 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
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Post Nordreisa

Fra: Berit Fjellberg [Berit.Fjellberg@halti.no]
Sendt: 1. desember 2014 12:55
Til: Bjørn Inge Mo; jan Helge Jensen; Lidvart Jakobsen; Sigmund Steinnes; Sølvi Gunn

Jensen; Torgeir Johnsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Post Lyngen; Post
Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord

Kopi: Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Ellen-Beate Jensen
Lundberg; Frank Pedersen; Leif Lintho; Gøril Severinsen; Halvar Wahlgren
(halvarw@broadpark.no); Inger Heiskel; Ingrid Lønhaug (ingr-lon@frisurf.no); Karl-
Arvid Brose; Svein Oddvar Leiros

Emne: VS: UTTALELSE FRA NORD-TROMS REGIONRÅD VEDR FARE FOR
NEDLEGGELSE KLØVERTUN

Vedlegg: Uttalelse vedr Kløvertun.pdf

JI-55 vt,  . c1.4"

Denne er sendt UNN ved styret i dag.

Fra: Berit Fjellberg
Sendt: 1. desember 2014 12:48
Til: 'post@unn.no'
Kopi: Nyhet (nyhet(aframtidinord.no); nyheter@nordlys.no 

Emne: UTTALELSE FRA NORD-TROMS REGIONRÅD VEDR FARE FOR NEDLEGGELSEKLØVERTUN

Det vises til vedlagte brev.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob / 97 56 73 66

tlf / 77 77 05 86

web / www.nordtromsportalen.no

vi.DERKONTRASTERFORMERFOLK
NORD-TROMS
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Nord-Troms Regionråd DA
S7Lierlfg Nurdrei. kravaugm

Til

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

e-post: post@unn.no

Uttalelse vedrørende fare for nedleggelse av psykiatrisk senter for Tromsø og omegn,

døgnenheten Storsteinnes, kjent som «Kløvertun»

Storfjord kommune, Lyngen kommune og Nord-Troms Regionråd støtter fullt ut

uttalelsen gitt av Balsfjord kommune i denne saken (se vedlegg).

Det vil i denne sammenhengen være hensiktsmessig å minne om at det overordnede

målet i Opptrappingsplanen for psykisk helse (St.prp nr. 63 1997-98) var å gi

mennesker med psykiske lidelser muligheter til å leve et mest mulig normalt liv,

preget av deltakelse, uavhengighet og evne til å mestre eget liv. For å bygge opp

under dette skal det psykiske helsevern utvikle desentraliserte, tilgjengelige og

sammenhengende tjenester av høy faglig kvalitet som er tilpasset befolkningens

behov for tjenester.

Hovedgrepet i utbyggingen av en desentralisert spesialisthelsetjeneste er å etablere

distrikts psykiatriske sentre (DPS) som skal ha hovedansvar for tilbudet innen

psykisk helsevern for voksne. Dette innebærer at de som arbeider med psykisk

helsearbeid i kommunene er DPS-ets viktigste samarbeidspartnere og omvendt. Når

det psykiske helsearbeidet i Balsfjord, Lyngen og Storfjord har behov for bistand fra

DPS, er det viktig at henvendelsen tas på alvor. DPS skal bidra med råd og

veiledning til kommunene, eller med utredning og behandling av pasienten og

eventuelt dens familie dersom det er behov for det. Fagmiljøet på DPS-Storsteinnes

er i så henseende en stor ressurs for kommunene og som bidrar til at kommunene

kan gi kvalitative gode tjenester til denne målgruppen

Storfjord kommune er vertskommune for et asylmottak der forekomsten av psykiske

plager er større enn i den øvrige befolkningen i Storfjord. Døgnavdelingen har i så

henseende vært en viktig ressurs. I denne forbindelse er det av svært stor

betydning at reiseavstanden til et lokalt DPS ikke er for lang. Dette gjelder både for

pasienter, pårørende og kommunale helsepersonell. Det vil helt klart være en stor

Adr.: Hovedvelen 2, 9151 Storslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionrad"alti.no

www.nordtromsportalen.no

DERKOrJ1ASTERFORMERFOLK
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ulempe dersom kommunene vil måtte forholde seg til et DPS med lengre

reiseavstand. Det er liten tvil om at DPS-Storsteinnes er en svært viktig faktor i

forhold til at kommunene skal kunne imøtekomme Samhandlingsreformen innenfor

rus og psykisk helse på en god måte. Vi er samstemte i at DPS/Døgnenheten på

Storsteinnes må bestå.

Nord-Troms 1. desember 201 4

(sign)

jan Heige jensen

Rådsordfører

(ordfører i Kvænangen)

(sign)

Sigmund Steinnes

Saksordfører

Ordfører i Storfjord

Mobil 99230283

Adr.: Hovedveien 2, 9151 5torslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionra~halti.no

www.nordtromsportalen.no
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VEDLEGG: UTTELSE FRA BALSFJORD KOMMUNE:

«Balsfjord kommune har fått informasjon om at det er fare for nedleggelse av

Døgnenheten Storsteinnes. Kommunestyret i Balsfjord er bekymret for

reduksjon av tjenestetilbudet for en pasientgruppe som er sårbar og har

behov for tett faglig oppfølging. Dette gjelder både for poliklinisk tilbud og

døgntilbud.

Døgnenheten på Storsteinnes er kjent for et aktivt, allsidig behandlingsmiljø

basert på frivIlltge innleggelser. Pasientene uttrykker stor tilfredshet med

behandlingstilbudet. Gjennom 35 år har stedet utviklet omsorgs- og

terapikompetanse for mennesker med alle slags psykiske lidelser inkludert

dobbeltdiagnoser som rus og psykiatri eller psykisk utviklingshemming og

psykiatri. Tjenestestedet benyttes også i utdannings øyemed hvor

sykepleierstudenter og andre helsefaglige utdanningsgrupper får sin

psykiatripraksis. Balstjord kommune uttrykker stor tilfredshet med tilbud om

veiledning, og ansatte i psykisk helse Balsflord er meget fornøyd med det.

Nasjonale føringer de siste 20-30 år har vært å bygge ned

sentralinstitusjonene og bygge opp tilbud der folk bor. Betydelige statlige

midler er brukt til å ruste opp distrikts psykiatrisk sentrer gjennom

renovering i 2005. Nasjonale styringssignaler peker i retning av

distriktpsykiatriske tilbud og tilbud så nært pasientens hverdag og

livssituasjon som mulig. Etter føringer i samhandlingsreformen vil en

desentralisert spesialisthelsetjeneste med lokalkunnskap og nærhet kunne

bistå innbyggere / pasienter på en faglig tilrettelagt måte.

Dersom Døgn Storsteinnes blir nedlagt, vil mennesker med psykiske lidelser

miste nærheten til et brukervennlig lavterskeltilbud. Et kompetansemiljø

med stor endringsvilje og hensiktsmessig ressursutnytting vil forsvinne.

Balstjord kommune vil også miste kompetanse arbeidsplasser og tilbudet til

innbyggerne blir redusert.

Hvor blir målet for samhandling og oppfølging av gode samarbeids/

samhandlingsarenaer i tråd med samhandlingsreformens intensjon?

Balstiord kommune ber om at Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn

Døgnenheten Storsteinnes opprettholdes.»

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett

Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionrad"alti.no

www.nordtromsoortalen.no
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett 


Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 20 45 03.12.2014 2013/3335 - 9 331.1

t-CQ-AAACA.
Deres dato Deres ref.

e C
ILO 


Referat fra ROBEK- møtet 13. november 2014

Det vises til avholdt ROBEK-møte mellom Nordreisa kommune og Fylkesmannen i Troms
13. november 2014. Vedlagt følger referat fra møtet.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

As1e Tjeldflåt
økonomirådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

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

kommunalavdelingen
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 45 03.12.20142013/3335 - 9331.1

Deres datoDeres ref.

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Referat fra ROBEK- møtet 13. november 2014

Som et ledd i oppfølgingen av kommuner som er oppført i register om betinget godkjenning
og kontroll (ROBEK) gjennomfører Fylkesmannen årlig minst ett møte der den økonomiske
utviklingen i kommunen og status i forpliktende plan for inndekning av underskudd er tema.

Torsdag 13. november 2014 fra kl. 09.00-10.00 ble det gjennomført et slikt ROBEK-møte
med Nordreisa kommune. Møtet fant sted på rådhuset på Storslett.

Fra Fylkesmannen deltok fylkesmann Bård M. Pedersen, kommunaldirektør Jan-Peder
Andreassen og økonomirådgiver Asle Tjeldflåt.

Fra Nordreisa kommune stilte ordfører Lidvart Jakobsen (Ap) og formannskapsmedlemmene
Hallvard Wahlgren (varaordfører, H), Sigrun Hestdal (Ap), Øyvind Evanger (Ap) og Olaug
Bergset (Sp).

Fylkesmannen takker for et konstruktivt og godt møte. Fylkesmannen vurderer møtet som
sentralt i vår oppfølging av den økonomiske situasjonen i kommunen.

Dagsorden for møtet var følgende:

Økonomisk utvikling i Nordreisa kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/
Fylkesmannen
Økonomisk status i 2014 og status i forpliktende plan v/ Nordreisa kommune
Arbeidet med årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 v/ Nordreisa kommune
Eventuelt

Økonomisk utvikling i Nordreisa kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/
Fylkesmannen

Fylkesmannen ga en presentasjon av den økonomiske utviklingen i Nordreisa kommune det
siste året. Ved inngangen til 2014 gjenstår det 10,3 mill. kr. i underskudd som skal dekkes inn
i 2014. Fra 2003 til 2010 opparbeidet kommunen seg underskudd på totalt 39,3 mill. kr. I
samme tidsrom ble det dekket inn 6,18 mill. kr. De tre siste årene har det derimot vært en

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

kommunalavdelingen
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positiv utvikling, og kommunen har i 2011-2013 dekket inn 22,8 millioner av tidligere års
underskudd.

Fylkesmannen ga også en presentasjon av statsbudsjettet for 2015 og det økonomiske
opplegget for Nordreisa kommune. Anslått vekst i frie inntekter for Nordreisa kommune er
3,4 mill, kr. eller 1,3 %, dvs, som gjennomsnittet i Troms. Landsgjennomsnittlig anslått vekst
er 1,8 %. Fylkesmannen la spesielt vekt på at kommunen må følge med på utviklingen i
skatteinngang lokalt og ikke minst nasjonalt i 2015.

Fylkesmannens bilde av Nordreisa kommune ble oppsummert med at kommunen har
økonomisk kontroll, men at budsjettet er stramt og sårbart. Inndekning av underskudd i 2014
fremstår som realistisk, men eksponert for uforutsette hendelser. Fylkesmannen var opptatt av
at kommunen klarer å ta vare på det økte handlingsrom når underskuddet er dekket inn, og at
kommunen har en realistisk budsjettering med tett oppfølging av budsjettet i løpet av året.

Økonomisk status i 2014 og status i forpliktende plan v/ Nordreisa kommune

Kommunen ga en presentasjon av økonomisk status i 2014. Økonomirapporten pr. 2. kvartal
viser et merforbruk på 1,5 mill. kr. i forhold til budsjettet. Det er merforbruk innenfor
flyktninge- og voksenopplæring med 1 mill. kr og spesialundervisning med ca. 2 mill. kr.
Innenfor helse- og omsorgstjenesten er det usikkerhet knyttet til refusjoner. Det er innført
innkjøpsstopp fra 1. oktober, og i følge kommunen vil effekten av dette avgjøre om
kommunen vil få et regnskap i balanse.

I følge kommunen vil det være mulig å dekke inn resten av underskuddet i 2014, men at det er
stor usikkerhet knyttet til dette ettersom budsjettet for 2014 er meget stramt og sårbart overfor
uforutsette forhold.

Av kapasitetsmessige årsaker har ikke økonomirapport pr. 3. kvartal blitt utarbeidet og
politisk behandlet ennå.

Arbeidet med årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 v/ Nordreisa kommune

Rådmannen orienterte om arbeidet med budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.
Kommunen ga uttrykk for at det har vært meget krevende å utarbeide et budsjett for 2015, og
viste til at kommunens anslåtte vekst i frie inntekter iht. statsbudsjettet for 2015 er klart lavere
enn for 2014, og ikke tilstrekkelig til å realisere det handlingsrom som kommunen tidligere
hadde antatt en ville få når tidligere års underskudd er dekket inn. Budsjettert netto
driftsresultat er 0,26 % i 2015, 0,36 % i 2016 og 6,9 % for 2017 og 2018.

I følge kommunen blir det et større og større gap mellom utgifter og inntekter, likviditeten er
anstrengt og lånegjelden øker. I tillegg er en større andel eldre og et stort antall
funksjonshemmede utgiftsdrivende for kommunen, og det er et stort vedlikeholdsetterslep på
både bygg og anlegg (veier).
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Når det gjelder Halti II ligger investeringsutgiftene for dette inne i budsjett 2015 og
økonomiplan 2015-2018. Kommunen opplyste at anslått nettoutgift i kommunens drift er
uendret fra det som tidligere har blitt lagt til grunn, dvs. 1,335 mill. kr. i 2015, 1,108 mill. kr. i
2016 og 1,072 mill, kr. i 2017 og 2018.

Eventuelt

Ingen hadde saker til eventuelt.

Konklusjon

Møtet ble oppsummert med at kommunen over år har gjort betydelige grep for å få balanse
mellom inntekter og utgifter og dekke inn tidligere års underskudd. Inndekning av resten av
underskuddet i 2014 er mulig, men krevende. Dersom kommunen klarer dette, vil den kunne
meldes ut av ROBEK når regnskapet for 2014 er fastsatt av kommunestyret.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 45 03.11.20142013/4293 - 133331.2

Deres datoDeres ref.

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Tildeling av skjønnsmidler i forbindelse med kommunereformen

I september i år avholdt Fylkesmannen regionvise informasjonsmøter om kommunereformen,
der alle folkevalgte ble invitert til å delta. Nordreisa kommune meldte på 17 deltagere fra
kommunestyret til informasjonsmøtet i Nordreisa 16. september. Fylkesmannen har kommet
til at godtgjørelsen pr. folkevalgt deltager skal utgjøre 1200 kroner. Godtgjørelsen blir med
dette kr. 20 400,-. I tillegg til dette tildeles kommunen kr. 30 000,- til dekning av utgifter til
lokaler og servering på Sørkjosen hotell. Til sammen tildeles kommunen kr. 51 000,- i
forbindelsemedinformasjonsmøtetom kommunereformen.

Skjønnsmidlene er en del av rammetilskuddet til kommunene. Fylkesmannen har bedt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å utbetale kr. 51 000,- over rammetilskuddet
til Nordreisa kommune for november 2014.

Fylkesmannen viser til Kommuneproposisjonen 2015 der det står at departementet mener at
det ikke lengre er behov for å videreføre dagens praksis med store og tidkrevende utredninger
av enkeltstående sammenslåingsalternativer. Departementet ønsker å legge til rette for en mer
standardisert organisering av arbeidet ved å etablere et faktagrunnlag for lokale diskusjoner,
og et opplegg for å innhente synspunkter fra innbyggerne.

Fylkesmannen har besluttet å støtte alle kommunene i Troms med skjørmsmidler til
utredningsarbeideti kommunereformen,herunder arbeidet med status- og mulighetsbilder.
Nordreisakommunetildeleskr. 200000,-til dette.Dissemidlenevil bli utbetalti januar
2015.Midlene er tenkt å gå til frikjøp av/kompensasjon til ansatte og folkevalgte i dette
arbeidet. Fylkesmannen vil komme nærmere tilbake til eventuell rapportering på bruk av de
tildelte midlene.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

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

kommunalavdelingen
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Nordreisa kommune
Servicetorget

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

Kommunestyrerepresentanter

  

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/263-117 47429/2014 033 08.12.2014

Referater til kommunestyret 17.12.2014

1. Hovedutskrift fra møte i formannskapet 

17.10.14 – Telefonmøte
PS 39/14 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 24. og 25. oktober 2014 –
                Landsbymarked

29.10.2014 – Telefonmøte
PS 40/14 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling/skjenketider og søknad om skjenking i  
                lavvoene på Høeghvollen – Kronebutikken Butikkdrift AS

7.11.2014
PS 41/14 Referatsaker
PS 42/14 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 
PS 43/14 Økte ressurser omsorgsboliger – Uoff.
PS 44/14 Vedrørende kjøp av grunn i områdene Saga og Lunde på Storslett 

27.11.2014
PS 45/14 Referatsaker
PS 46/14 Søknader om økonomisk støtte 
PS 47/14 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 26. desember 2014 -   
                Oksfjord og Straumfjord il
PS 48/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 
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2. Hovedutskrift fra møte i driftsutvalget 

18.11.2014
PS 60/14 Referatsak
PS 61/14 Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om byggegrense.
PS 62/14 Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy- sluttbehandling
PS 63/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 
Tilleggssaker:
PS 64/14 Dispensasjonssøknad. Omdisponering av areal i kjeller på sentrum 6
PS 65/14 Byggesøknad gbr 1942/52/7 

3. Hovedutskrift fra møte i næring- og kulturutvalget 

20.11.2014
PS 17/14 Referat saker
PS 18/14 Søknad om kommunalt tilskudd - Saga skianlegg, Nordreisa idrettslag
PS 19/14 Rullering av handlingsprogrammet - Kommunedelplan anlegg og områder for 
                idrett og fysisk aktivitet 2012 - 2015
PS 20/14 Prioritering av søknader om spillemidler 2015 
PS 21/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 

4. Hovedutskrift fra møte i administrasjonsutvalget 

20.11.2014
PS 12/14 Referat saker
PS 13/14 Revisjon av retningslinjer for fleksibel arbeidstid 
PS 14/14 Endring og omgjøring av stillinger som følge av ny organisering av 

    Oppvekstsektoren
PS 15/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 

5. Hovedutskrift fra møte i oppvekstutvalget 

17.11.2014
PS 12/14 Referatsaker
PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa pr. september 2014
PS 14/14 Skoleskyss i Nordreisa 
PS 15/14 Partnerskapsavtale Nordreisa kommune - Nord-Troms videregående skole
PS 16/14 Drift av barnehager i Nordreisa kommune 
PS 17/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 

6. Hovedutskrift fra møte i helse- og omsorgsutvalget 12.9 sist

21.10.2014
PS 16/14 Referatsaker
PS 17/14 Høring - strategisk utviklingsplan UNN HF 
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PS 18/14 Økte ressurser omsorgsboliger – Uoff.

21.11.2014
RS 19/14 Referatsaker
PS 20/14 Partnerskapsavtale Nordreisa kommune - Nord-Troms videregående skole
PS 21/14 DMS - drift av sykestue/ område geriatri/fødestue
PS 22/14 Etteroppgjør for vederlag på institusjon 2011 - 2013.
PS 23/14 Behov for sykehjems- og korttids/avlastningsplasser, samt heldøgns

    omsorgsboliger
PS 24/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 
PS 25/14 Klage på avslag om utvidelse av avtalehjemmel i fysioterapi
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1635-33

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Anne-Marie Gaino

Dato:                 27.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
53/14 Nordreisa formannskap 12.12.2014
52/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for tredje kvartal 2014. Regnskap og budsjett 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 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. Prosjekter er også holdt utenfor, da de har ekstern 
finansiering.
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1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:
1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik for sektor 1 23 495 064 22 167 829 -1 327 235 -364 981

Driftsinntekter -803 971 -985 754 -181 783 247 846

Driftsutgifter 24 299 035 23 153 583 -1 145 452 -612 827

         Lønn  12 376 346 12 325 969 -50 377 -50 377

        Pensjon 1 816 351 1 947 768 131 417 131 417

        Varer og tjenester 10 106 338 8 879 846 -1 226 492 -693 867
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Inntekt på sykelønnsrefusjoner kr 163 000 som ikke er budsjettert
 Inntekter drift av kafé flyktningetjenesten kr. 32 000 som ikke er budsjettert
 Ikke budsjetterte matpenger kr. 22 000

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

o Merutgift på introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad på henholdsvis kr 297 
000 og kr 77 000

 Varer og tjenester:
o Merutgift på bolig/etablering flyktninger på kr 540 000.

2 Sektor for oppvekst

Oversikten for sektoren:
2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 2 70 983 788 71 164 328 180 540 2 298 540

Driftsinntekter -13 704 355 -11 569 191 2 135 164 3 437 164

Driftsutgifter 84 688 142 82 733 519 -1 954 623 -1 138 623

           Lønn  56 512 158 54 170 273 -2 341 885 -2 341 885

          Pensjon 10 264 967 9 987 882 -277 085 -277 085

          Varer og tjenester 17 911 017 18 575 364 664 347 1 480 347
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Felles skole har en merinntekt på kr 177 000 som skyldes refusjon samisk 2013.
 Refusjon sykelønn er på kr 2 150 000 mer enn budsjettert og må sees mot merforbruk 

lønn
 Refusjon foreldrepenger på kr 939 000 som ikke er budsjettert
 Inntekter på egenandeler er på kr 205 000 mer enn budsjett
 Inntekter på matpenger er på kr 233 000 mer enn budsjettert

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

o Lønn sykevikarer utgjør kr. 1 372 000 mer enn budsjettert
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o Merforbruk godtgjøring fosterhjem kr. 540 000
o Merforbruk overtid kr. 217 000
o Merforbruk vikarer kr. 342 000
o Netto overforbruk for sektoren må sees i sammenheng med ref sykepenger og 

foreldrepenger, som gir en netto besparelse på kr 747 000.

 Varer og tjenester:
Merforbruk på:
o Barnevern kr 159 000
o Kjøp av spesialundervisning kr 1 097 000
o For elever i andre kommuner kr 468 000
Besparelser på:
o Fritt skolemateriell kr 167 000
o Forebyggende tiltak i hjemmet kr 242 000
o Forebyggende tiltak ettervern kr 93 000
o Kurs og opplæring kr 120 000
o Skyss skole og barnehage  kr 489 000
o Konsulenttjenester kr 440 000
o Tjenestekjøp andre kommuner kr. 132 000

3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:
3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik for sektor 3 112 253 384 80 740 397 -31 512 987 -4 964 987

Driftsinntekter -18 940 775 -43 754 508 -24 813 733 2 032 267

Driftsutgifter 131 194 159 124 494 905 -6 699 254 -6 997 254

          Lønn  82 408 682 77 866 836 -4 541 846 -4 541 846

          Pensjon 16 550 920 17 074 897 523 977 523 977

          Varer og tjenester 32 234 557 29 553 172 -2 681 385 -2 979 385
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Sykelønnsref- og fødselspenger på tilsammen kr 1 600 000
 Økte inntekter på egenandeler på tilsammen kr 434 000
 Matpenger kr 119 000

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

Forklaring på merforbruk:
o Overforbruk på faste tillegg på netto kr 1 300 000
o Sykevikarer og svangerskapsvikarer på kr 2 400 000.
o Overtid på kr 856 000
o Lærlingelønn kr 296 000  

 Varer og tjenester:
Overforbruket knyttes til:
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o Medisinske forbruksvarer kr 328 000
o Mat og drikke kr 147 000
o Drivstoff kr 103 000
o Avgifter, gebyrer og lisenser kr 350 000
o Kjøp av konsulenttjenester kr 800 000
o Vedlikehold inventar/utstyr kr 154 000
o Konsulenttjenester kr 310 000
o Driftavtale private kr 625 000
o Medfinansiering kr 230 000
o Utskrivningsklare pasienter kr 240 000
o Overføring til private kr 924 000

4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for sektoren:
4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt for sektor 4 7 798 285 7 493 745 -304 540 -460 540

Driftsinntekter -5 206 397 -3 664 898 1 541 499 1 385 499

Driftsutgifter 13 004 682 11 158 643 -1 846 039 -1 846 039

         Lønn 6 181 881 5 831 643 -350 238 -350 238

         Pensjon 1 446 874 1 368 199 -78 675 -78 675

         Varer og tjenester 5 375 928 3 958 801 -1 417 127 -1 417 127
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Fått refusjon sykelønn på kr 129 000 som ikke er budsjettert.
 Fått refusjon av fødselspenger kr 412 000 som ikke er budsjettert.
 Brukt kr 649 000 av fond som ikke er budsjettert
 Mottatt kr 200 000 til regional satsing, som ikke er budsjettert.

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

Forklaring på merutgift:
o Kommuneveterinær kr. 272 000 
o Turistinfo kr 74 000
o Kino kr 55 000

 Varer og tjenester:
Merforbruk:

o Næringstilskudd kr 191 000, ses mot bruk av fond
o Regional satsing, kr. 250 000 ikke budsjettert. Ses mot tilsvarende inntekter som 

heller ikke er budsjettert.
o Avsatt kr 1 256 000 til kommunalt utviklingsfond som ikke er budsjettert. 
o Veterinærvakt kr. 97 000
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5 Selvkost

Oversikten for sektoren:
Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt for sektor 5 -6 134 616 -7 038 551 -903 935 -798 935

Driftsinntekter -13 963 478 -13 867 759 95 719 200 719

Driftsutgifter 7 828 862 6 829 208 -999 654 -999 654

         Lønn  2 914 997 3 138 967 223 970 223 970

         Pensjon 584 161 657 134 72 973 72 973

         Varer og tjenester 4 329 704 3 033 107 -1 296 597 -1 296 597
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjon sykelønn på kr. 88.000 som ikke er budsjettert
 Merinntekt på kommunale avgifter kr 200.000 mer enn budsjettert
 Merinntekt på div salgsinntekt på kr 68.600 mer enn budsjettert

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn

o Lønnsutgiftene har vært mindre enn budsjettert ettersom det har vært utbetalt 
mindre beredskapslønn og overtid. Dette vil variere fra måned til måned.

 Varer og tjenester:
o Innkjøp av nytt kjøretøy kr 700.000, ikke budsjettert for.
o Merforbruk på vedlikehold anlegg kr 670.000.

6 Bygg, eiendom og anleggsdrift

Oversikten for sektoren:
Totalt for sektor 6 24 983 293 22 876 862 -2 106 431 -1 900 231

Driftsinntekter -4 876 448 -2 884 728 1 991 720 2 197 920

Driftsutgifter 29 859 740 25 761 590 -4 098 150 -4 098 150

          Lønn  13 567 484 12 422 686 -1 144 798 -1 144 798

          Pensjon 2 902 110 2 920 567 18 457 18 457

          Varer og tjenester 13 390 146 10 418 337 -2 971 809 -2 971 809
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Konsesjonskraftinntekter på kr 417 000, er ikke budsjettert (må sees mot strømutgiftene)
 Sykelønnsrefusjon på kr 868 000 mer enn budsjett
 Husleieinntektene på kr 432 300 mer enn budsjettert
 Div salgsinntekter kr 76 800 mer enn budsjettert
 Forsikringsutbetaling Storslett skole kr 695 800, ikke budsjettert.

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

o Teknisk administrasjon har et merforbruk på kr 592 000.
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o Renhold har et merforbruk på kr 413 000

 Varer og tjenester:
o Forbruket på strøm/oppvarming er kr 854 000 over budsjett 
o Konsulenttjenester kr 416 000 over budsjett
o Tjenestekjøp fra Tromsø kommune for brannovervåking kr 383 000 er ikke 

budsjettert
o Materiell skadereparasjon Storslett skole kr 851 300, sees mot inntekt 

forsikringsutbetaling kr 695 800
o Utgifter bilhold kr 215 000 over budsjett
o VVS og elektrisk anlegg kr. 348 000 over budsjett

7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten for sektoren:
7 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt for sektor 7 -230 212 591 -228 854 699 -1 357 892 142 108

Driftsinntekter -230 251 616 -228 854 699 -1 396 917 103 083

       Skatt på inntekt og formue -70 956 051 -67 000 336 -3 955 715 -2 455 715

       Eiendomsskatt -11 509 609 -11 778 000 268 391 268 391

       Statlige rammetilskudd -122 607 600 -122 636 800 29 200 29 200

       Inntektsutjevning -16 848 670 -19 355 187 2 506 517 2 506 517

       Øvrige generelle statstilskudd -8 329 686 -8 084 376 -245 310 -245 310

Driftsutgifter 39 024 0 39 024 39 024

       Overføring til andre kommuner 30 000,00 0,00 30 000 30 000

       Tap på fordringer 9 024,22 0,00 9 024 9 024
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, som ses mot svikten i inntektsutjevningen.  I det reelle avviket er det tatt hensyn 
til at det ligger an til svikt i skatteinntektene på kr. 1 500 000.

 Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler 
fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 9 av 10 terminer er kommet i 3. kvartal. 

8 Renter og avdrag

8 Renter og avdrag

Oversikten for sektoren:
8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt for sektor 8 18 323 045 12 746 577 -5 576 468 2 545 282

Driftsinntekter -2 429 545 -3 584 250 -1 154 705 -592 205

          Renteinntekter -2 424 748 -3 021 750 -597 002 -597 002

          Utbytte -4 797 -562 500 -557 703 4 797

Driftsutgifter 20 752 591 16 330 827 -4 421 764 3 137 486
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          Renteutgifter 8 512 209 12 123 332 3 611 123 3 611 123

          Avdrag 12 240 382 11 766 745 -473 637 -473 637

          Pensjon 0 -7 559 250 -7 559 250 0
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Driftsinntektene har en svikt, da vi har mottatt mindre renteinntekter enn budsjettert. 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Renteutgiftene er mindre enn budsjettert, og skyldes i hovedsak at rentebanen til Norges 

bank ikke er blitt som forventet.
 Avdragsutgiftene viser merforbruk ift budsjett, men dette skyldes periodisering og vil rette 

seg opp ved årsslutt.

0 Prosjekter og interkommunale samarbeid

Oversikten for sektoren:
0 Prosj. og interkomm.samarbeid Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt for sektor 0 1 818 770 39 340 -1 779 430 0

Driftsinntekter -3 986 271 -4 785 513 -799 242 0

Driftsutgifter 5 805 040 4 824 853 -980 187 0

Lønn  3 138 104 2 841 165 -296 939 0

Pensjon 715 219 535 174 -180 045 0

Varer og tjenester 1 951 717 1 448 514 -503 203 0
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Prosjektene er forventes å balansere med budsjett ved årsslutt.

Totale lønnsutgifter per 30.september 2014

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor ser vi at det
totalt sett er et merforbruk på lønn og pensjon. Selvkost er holdt utenfor da dette er et eget 
regnskap. 

Totalt pr 30. september 2014 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Sum alle lønnsposter inkl. 
pensjon 207 881 096 191 733 809 -16 147 287 -8 111 054

Pensjon 33 696 440 26 275 237 -7 421 203 318 091

Refusjoner sykepenger -12 835 360 -6 236 250 6 599 110 6 599 110

Sum alle lønnsposter inkl. pensj. 
og ref. 195 045 736 185 497 559 -9 548 177 -1 511 944

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

Avviket fordeler seg slik pr sektor. Avvikene er forklart i detalj under hver sektor.
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Reelt avvik
Sektor 1 81 040
Sektor 2 -2 618 971
Sektor 3 -4 017 869
Sektor 4 -428 912
Sektor 6 -1 126 341
Sektor 8 0
Sektor 0 0

-8 111 054

Det er sektorene oppvekst, helse- og omsorg og teknisk som står for de største negative 
avvikene.

Totale kostnader varer og tjenester per 30. september 2014

Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på kr 3 986 582. Selvkost er holdt utenfor, da 
selvkost har et eget regnskap. 

Totalt pr 30. september 2014 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Sum alle varer og tjenester 101 761 318 96 724 111 -5 037 207 -3 483 379

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

Avviket fordeler seg slik pr sektor. Avvikene er forklart i detalj under hver sektor.

Reelt avvik

Sektor 1 -693 867

Sektor 2 1 480 347

Sektor 3 -2 979 385

Sektor 4 -1 417 127

Sektor 6 -2 971 809

Sektor 7 -39 024

Sektor 8 3 137 486

Sektor 0 0

-3 483 379

Det er sektorene helse- og omsorg, utviklingsavdelingen og teknisk som står for de største 
negative avvikene.

Nordreisa kommunes totale avvik per 30. september 2014

Totalt pr 30.september 2014 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -280 199 377 -300 083 541 -19 884 164 8 605 407

Driftsutgifter 309 642 415 288 457 920 -21 184 495 -11 594 433

Total 29 443 038 -11 625 621 -41 068 659 -2 989 026
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Vurdering

Som tabellen viser er det per 30. september 2014 et merforbruk på kr 2 989 026. 
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Sektor for administrasjon har merutgifter på kr 364 981, som skyldes overforbruk på 
introduksjonsstønad og bosetting flyktninger. 

Sektor for oppvekst har et mindreforbruk på 2,3 mill kr. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til 
tilskuddsutbetalingen til private barnehager. Avregningen blir gjort etter årsslutt, og ettersom det 
foreløpig er mindreforbruk på de kommunale barnehagene, vil det være vanskelig å estimere 
tilskuddet.  Det er også knyttet usikkerhet til kjøp av spesialundervisning.

Sektor for helse og sosial har et overforbruk på 4,9 mill kr. Det er overforbruk på alle 
hovedposter og sektoren ser ikke ut til å klare budsjettbalanse i 2014.  Deler av overforbruket vil 
kompenseres med økt tilskudd til ressurskrevende brukere, men beløpet er ikke utregnet pr 3. 
kvartal.

Utviklingsavdelingen har et overforbruk på kr 460 540, som skyldes overforbruk på lønn.
Sektoren antas å balansere ved årsslutt på grunn av vakanser grunnet sykefravær, samt inntekter 
som ikke er fakturert pr. 3. kvartal (refusjon veterinærer og gebyr for oppmåling). 

VAR-områdene rapporteres å være under kontroll. Denne sektoren har mestepartene av 
utgiftene i 3. kvartal og antas å utjevnes ved årsslutt.

Bygg og eiendom har et merforbruk på 1,9 mill kr.  Merforbruket skyldes i hovedsak 
tilbakeføring av faktura fra 2011, samt økte strømutgifter. Det er ellers overskridelser på lønn på 
teknisk administrasjon og renhold. Deler av overforbruket vil dekkes av forsikringsoppgjør 
Storslett skole, samt inntekter fra konsesjonskraft.  Sektoren ser ut til å få et totalt merforbruk i 
2014.

Det forventes svikt i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) i størrelsesorden kr. 1 500 000.

Renter og avdrag har et mindreforbruk per 3. kvartal. Dette skyldes i hovedsak at rentebanen til 
Norges bank er blitt lavere enn budsjettert. 

Budsjettet for 2014 er særdeles stramt, noe som skyldes budsjettert inndekning av tidligere års 
underskudd med kr 10 300 000. Tallene for 3. kvartal viser at det blir utfordrende å klare full 
inndekning underskuddet.

For å sikre en størst mulig inndekning av underskuddet, ble det innført innkjøpsstopp pr 
01.10.14. Inndekningen er også avhengig av at det ikke kommer uforutsette utgifter i siste 
kvartal, samt at sektorene klarer å spare inn deler av overforbruket i 4. kvartal.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/3524-2

Arkiv:                221

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 29.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/14 Nordreisa formannskap 07.11.2014
53/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015

Henvisning til lovverk:
- Brev fra av 08.10.2014 fra Fylkesmannen i Troms, forslag til statsbudsjett 2015 – det
økonomiske opplegget for kommunene.

- Brev av 23.10.2014 fra Avfallsservice AS – renovasjons- og slamgebyr 2015

Vedlegg
1 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2014
2 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 07.11.2014 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Avgiftene er svært høye i Nordreisa 
kommune. Av den grunn bør disse ikke økes mer enn høgst nødvendig, og ikke over 3 % som er 
pris- og lønnsvekst i kommunal sektor. Dette gjelder også for feie og avløpsavgiften. 
Kommunen må innrette seg etter det, og eventuelt utsette prosjekt som haster minst. 
Avløpsgebyret økes med 3 % og feieavgift økes med 3%. 

Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.   

Vedtak:

Avgiftene er svært høye i Nordreisa kommune. Av den grunn bør disse ikke økes mer enn høgst 
nødvendig, og ikke over 3 % som er pris- og lønnsvekst i kommunal sektor. Dette gjelder også 
for feie- og avløpsavgiften. Kommunen må innrette seg etter det, og eventuelt utsette prosjekt 
som haster minst. Avløpsgebyret økes med 3 % og feieravgift økes med 3%. 

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 vedtas i hht følgende vedlegg:

Side 123



Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.

Rådmannens innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 og forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.

Saksopplysninger

I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2015 er det lagt opp til en generell lønns-
og prisvekst (kommunal deflator på 3,0 %). I rådmannens forslag til gebyrregulativ er det for de 
fleste områder lagt inn en økning på 3,0 %. Unntakene er beskrevet under.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2015 legges det til grunn en pris- og
lønnsvekst i kommunal sektor på 3,0 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 3,3 pst. i
2014 og et anslag på 2,0 % for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Lønn teller ca. 2/3 i
deflatoren, mens prisvekst på kjøp av varer og tjenester teller 1/3.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 
 Rentekostnader 

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

 Demografikostnader. 

Feiing, vann og avløp 
I forslaget legges det opp til følgende økninger inne VAR sektoren.
Vann øker med 2 %
Avløp øker med 6,8 %
Feiing øker med 34 %

For alle tre områdene er lagt til grunn lønns- og prisvekst på 3 %. Kalkulatoriske renter er etter 
anbefaling fra økonomiavdelingen fastsatt til 3,2 % for 2015. Endring i selvkostforskrift gir 
økte kalkulatoriske renter på grunn av at det nå skal brukes 5-årig gjennomsnitt swaprente. 
Tidligere var det 3-årig statsobligasjon som skulle brukes.
For avløp er tiltak etter forslag fra ny Hovedplan for avløp 2015-2021 tatt med.
For feiing gjelder en underdekning i 2014 grunnet manglende interkommunal feiing, noe som 
gir en inntektssvikt på nærmere 100.000. Dette foreslås dekket inn fullt i 2015. Det er ikke 
kalkulert feiing lenger enn til 2015 pga mulig endringer i feieforskrift.

Framskriving de neste 5 år er tatt med etter krav i ny selvkostforskrift. Har bare tatt med vann 
og avløp på framskrivinga i år.
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Avgiftsutviklingen vann, avløp og feiing:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vann 1470 1514 1727 2074 3120 4368 5024 5024 4622 4714
Avløp 2319 2412 3111 3890 5110 5612 5612 5384 5384 5750
Feiing 300 310 323 400 500 500 418 414 414 555
Tabellen viser totalt gebyr, eks mva, for 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt gebyr inkluderer både fast og 
variabelt gebyr.

Renovasjon:
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 2 % for renovasjonsgebyret unntatt 
gebyrene for bytte dunk, kjøp av dunk og hentegebyr dunk inntil 6 meter. For disse er det ingen 
økning.

Byggesak og oppmåling
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget
bygningsmyndighetene gjennom endring av lov eller forskrift. I forslag til nye gebyrer for 2015
er det lag til grunn den generelle prisvekst på 3,0 %.

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

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

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

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

Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 3 %. Barnehagesatser foreslås økt til 2580 
for hel plass, noe som er i samsvar endringsforslag i Statsbudsjettet.

Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper er økt med 3,0 %, pris for enkeltbilletter er 
ikke foreslått økt.

Det er utarbeidet forslag til leiepriser for Halti kulturhussal. Leiesatsene ble i oktober sendt ut på 
høring til lag og foreninger, og er justert noe etter innspill fra dem. Hovedprinsippet er en fast 
grunnleie og at en i tillegg tar prosenter av billettsalget. Videre legges det opp til et felles 
elektronisk billettsystem for hele Halti, og som vil være obligatorisk å bruke for alle 
arrangement i kulturhussalen.

Det er ikke gjort endringer på kopiering.

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

Det legges ikke inn økning på:
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- Billetter svømmehall
- Leie av samfunnshus og idrettshall (utleie, lokaler med mer er avrundet oppover, ellers
ingen økning)
Avgift på kunnskapsprøver salg, skjenking og etablererprøve gjøres ut fra statlige
forskrifter. Avgiften er ikke foreslått økt.

For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås
det en økning på 3,0 %.

Vurdering

Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst. For 
utleietilbud til kultur og idrett er det ikke lagt inn forslag til økning.

For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer. 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 

Prisene er inkl 25 % mva 

Tilknytningsavgift vann Kr 6900 
 
 

Tilknytningsavgift kloakk Kr 8000 

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

  

Årsgebyr vann fast  Kr 3570 

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 18,40 pr m2 

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 18,40 pr m3 

  

Årsgebyr kloakk fast Kr 4210 

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 21 pr m2 BRA 

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 21 pr m3 

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

  

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Kr 518 pr fyringsanlegg 

 
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år Kr 1957 

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

Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 537 

Ekstra tømming septik Kr 2579 

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3869 

Slamtømming fritidsbolig 

Tømming hvert 3. år Kr 681 

Tømming hvert 4. år Kr 512 

Gebyr manglende merking slamtank Kr 600 

 

Renovasjon 

Standardabonnement Kr 3833 

Miniabonnement Kr 3119 

Miniabonnement/kompost Kr 3119 

Storabonnement Kr 5572 

Fritidsabonnement Kr 975 

Fritidsabonnement m/dunk Kr 2125 

Byttegebyr dunk Kr 310 

Kjøp av dunk Kr 620 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter Kr 1200 

 

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

Dagtid Kr 755,00 

Etter arbeidstid Kr 925,00 

 

Eiendomsskatt 

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

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

 

Meglerpakke 

Eiendomsmeglerpakke    kr 1218 

Eiendomsinformasjon  kr 152 

Skattetakst      kr 92 

Bygningsdata  kr 152 

Grunnkart      kr 258 

Grunnkart med naboliste    kr 303 

Ledningskart      kr 152 

Målebrev      kr 92 

Godkjenne bygningstegninger   kr 486 

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

Innsendte reguleringsplaner    kr 152 

Kommunale avgifter og gebyrer   kr 152 

Legalpant      kr 92 

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

Konsesjonssaker   

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

 
Kr 1500 

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

 
Kr 5000 

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

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

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

 

Fellingsavgift 
Fellingsavgift elg  

Voksen elg Kr 496 

Elgkalv Kr 292 

 

Plasserings og beliggenhetskontroll 

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

Bare høydeplassering Kr 1017 

Horisontal og vertikal plassering av bygning:  

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

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3458 

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

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  

 

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

FKB Format A2 Format A1 Format A0 

FKB Kr 216 Kr 284 Kr 351 

Tilleggskopi Kr 41 Kr 52 Kr 66 

Utskrift med fylte fargeflater:  

Temakart Kr 284 Kr 378 Kr 433 

 

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

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

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10991 

Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 12119 

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

  

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10991 

Areal fra 501 – 2000 m2  Kr 12119 

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

  

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  

Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5496 

Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5496 

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

  

Oppretting av anleggseiendom  

Gebyr for oppretting av grunneiendom  

Volum fra 0-2000 m3 Kr 12119 

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

  

Registrering av jordsameie  

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

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  

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

  

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  

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

  

Grensejustering  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

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

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2187 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3740 

  

Anleggseiendom  

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

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2187 

Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3740 

  

Arealoverføring  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

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

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 3187 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 5941 

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

  

Anleggseiendom  

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

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 3187 

Volum fra 251 – 500 m3 Kr 5941 

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

  

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter Kr 2187 

For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 843 

  

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

For inntil 2 punkter Kr 3721 

For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1517 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  

  

Privat grenseavtale  

For inntil 2 punkter Kr 2187 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1452 

Billigste alternativ for rekvirent velges  

  

Urimelig gebyr  

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

  

Betalingstidspunkt  
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Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  

  

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  

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

  

Utstedelse av matrikkelbrev  

Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 200 

Matrikkelbrev over 10 sider Kr 398 

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

 

Overføring gods Sørkjosen havn 

Overførselspris  

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

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

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

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

Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  

Overførselspris  

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

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

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

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

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 
 
Tilknytning Direktevarsling brannalarm         Kr 4080 

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         Kr 7127 

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   Kr 6456 

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet         Kr 5836 

 
Hjemmehjelp 

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

1-2 G 0 170.490 Kr 180 

2-3 G 170.491 255.735 Kr 625 

3-4 G 255.736 340.980 Kr 1041 

4-5 G 340.981 426.225 Kr 1458 

Over 5 G 426.226 --- Kr 2083 

 
Trygghetsalarm 

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

1-2 G 0 170.490 Kr 98 

Over 2 G 170.490 --- Kr 131 
 

Middagsombringing 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 87 Kr 110 Kr 120 

Middag hel porsjon med dessert  Kr 104 Kr 127 Kr 137 

Middag halv porsjon Kr 66 Kr  87 Kr   99 

Middag halv porsjon med dessert Kr 82 Kr 104 Kr 115 
 

Billettpris svømmehall 

Voksne Kr 70 

Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 

Barn og unge under 16 kr 30 

Klippkort 12 klipp  

Voksne kr 300 - 2 klipp pr besøk 

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

Familie kr 300 - 4 klipp pr besøk 

Barn kr 200 - 1 klipp pr besøk 
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Billettpriser kino 

Barnefilm Kr 70 

Ungdomsfilm  Kr 80 

Voksenfilm Kr 90 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer. 

 
Foreldrebetaling kulturskole 

Høstsemester Kr 920 

Vårsemester Kr 1112 

Åtte ukers kurs Kr 412 

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

 
 
Betalingssatser skolefritidsordning 

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

Halv plass, inntil 9 t pr uke Kr 1433 

Full plass med søskenmoderasjon Kr 956 

Halv plass med søskenmoderasjon Kr 715 

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

 
 

Betalingssatser barnehage 

Hel plass - 100 % Kr 2405 

80 % Kr 2165 

70 % Kr 1924 

60 % Kr 1684 

50 % Kr 1443 

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

 

Abonnement av sakspapirer 

Kommunestyret  Kr 850 

Formannskapet Kr 750 

Helse- og omsorgsutvalg Kr 750 

Oppvekstutvalg Kr 750 

Driftsutvalget Kr 850 

Administrasjonsutvalget Kr 450 

Næringsutvalget Kr 750 

 I tillegg kommer 
portokostnader 

Abonnement som sendes elektronisk Gratis 

 
 

Utleie lokaler 

KOMMUNEHUSET  

Utleie formannskapssalen, pr møte Kr 250 

Utleie kommunestyresalen, pr møte Kr 490 

NORDREISAHALLEN  

Timepris idrettshall 1/1 til trening Kr 130 

Timepris idrettshall 1/3 til trening Kr  78 

Timepris idrettshall 2/3 til trening Kr 104 

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

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

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

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

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

Rigging  i hall pr.døgn Kr 911,- 

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

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

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

GARDEROBER: 
Leie garderober u/hall pr.time 

    
Kr 104,- 

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

 
Kr 104,  
Kr 585,- 

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

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

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

 
Kr 585,-  
Kr 194,- 

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

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

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

STORSLETT SAMFUNNSHUS  

Timepris gymsal til trening Kr 85 

Leie av gymsal til dansearrangement Kr 3360 

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

Leie av gymsal til konserter (småe) Kr 1080 

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

SVØMMEHALL  

Timepris svømmehall Kr 775 

POINT/UNGDOMMENS HUS  

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

Gratis 

Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer  Kr 400  

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

  
 
 
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 

Lag og foreninger, kontantsalg  

 Sort/hvit Farge 

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

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

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

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

Laminering A3 7,00 pr stk  

Laminering A4 5,00 pr stk  

Laminering A5 5,00 pr stk  

Priser ved fakturering   

 Sort/hvit Farge 

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

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

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

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

Laminering A3 7,00 pr stk  

Laminering A4 5,00 pr stk  

Laminering A5 5,00 pr stk  

Andre tjenester  

Prosjektor leie (inntil 2 døgn) Kr 250,-  

Transparenter/spiraler 7,00 pr stk  

Telefaks utgående  8,00 pr ark  

Telefaks inngående 4,00 pr ark  

Telefaks utenlands 14,00 pr ark  

   

Etablererprøven for styrer av serveringssted  Kr 400   

             Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 300   

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

 Planforslag og konsekvensutredning 

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

 
 
 

 
Innholdsoversikt: 

 
Kap.  Emne  

 

1  
 

Fellesbestemmelser  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  

3  
 

Byggesaker  

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  

5  
 

Delingssaker 

 

 

 

 

1 Fellesbestemmelser 

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

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

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

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

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

 
Hovedkategorier faktura:  
 

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

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

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

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 764,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

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

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

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

 
1.7  Klageadgang  

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

 
 

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

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

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

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

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

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

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

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

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

 
 

2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   

 

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning kr  17770 

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning kr  26710 

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

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

 
2.4  Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 

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

 
 

2.5  Konsekvensutredninger  

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

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

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

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

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

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

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

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

 
3.1.4  Arealberegning  

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

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

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

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

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

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

 
3.1.8  Klageadgang  

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

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

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

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

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter 
tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  
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3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet  

Bruksareal m² Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

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

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

 
Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet  

Bruksareal 
m² pr. boenh 

Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

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

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

  

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

 

0 - 30 m² Kr 2472 

31 - 200 m² Kr 81 pr m² 

201 - 400 m² Kr 69 pr m² 

401 - 600 m² Kr 57 pr m² 

Alt over 600 m² Kr 48 pr m² 

  

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

minimum 

 
 

Kr 2060 

Maksimum Kr 7982 

  

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

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

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

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

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  

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

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

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 567 

Midlertidig brukstillatelse Kr 1354 

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

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

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

Dispensasjonssøknader Kr 2498 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 9476 

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

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

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

Utslippstillatelse Kr 2395 

 

 

 

4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

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

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

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

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

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

 

4.2  Gebyr ved tilsyn  

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

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

 

 
 

5. Delingssaker  

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

Beskrivelse Beløp i kr 

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt 2000 

Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling 2000 

Resterende delingssøknader 1200 
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader    2350 

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

Prisene er inkl 25 % mva 

Tilknytningsavgifter 

Tilknytningsavgift vann Kr 7038 
 

 

Tilknytningsavgift kloakk 
 

Kr 8544 

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

Årsgebyr vann  

Årsgebyr vann fast Kr 3641 

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 18,70 pr m2 

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 18,70 pr m3 

  

Årsgebyr kloakk 

Årsgebyr kloakk fast Kr 4496 

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 22,40 pr m2 BRA 

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 22,40 pr m3 

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

  

Feiing og tilsyn 

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg 
 

Kr 693 pr fyringsanlegg 

 
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år Kr 1995 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år Kr 1005 

Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 548 

Ekstra tømming septik Kr 2630 

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3946 

Slamtømming fritidsbolig 

Tømming hvert 3. år Kr 695 

Tømming hvert 4. år Kr 523 

Gebyr manglende merking slamtank Kr 612 

 

Renovasjon 

Standardabonnement Kr 3910 

Miniabonnement Kr 3180 

Miniabonnement/kompost Kr 3180 

Storabonnement Kr 5684 

Fritidsabonnement Kr 995 

Fritidsabonnement m/dunk Kr 2168 

Byttegebyr dunk Kr 310 

Kjøp av dunk Kr 620 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter Kr 1200 

 

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

Dagtid Kr 770 

Etter arbeidstid Kr 945 

 

Eiendomsskatt 

For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven 
(esktl) §3 første ledd bokstav a 

Ved utskriving av eiendomsskatt for 2015 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 
promille.  

 

Meglerpakke 

Eiendomsmeglerpakke    Kr 1255 

Eiendomsinformasjon  Kr 157 

Skattetakst      Kr 95 

Bygningsdata  Kr 157 

Grunnkart      Kr 267 
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Grunnkart med naboliste    Kr 312 

Ledningskart      Kr 157 

Målebrev      Kr 95 

Godkjenne bygningstegninger   Kr 500 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  Kr 408 

Gjeldende planstatus med bestemmelser  Kr 281 

Innsendte reguleringsplaner    Kr 157 

Kommunale avgifter og gebyrer   Kr 157 

Legalpant      Kr 95 

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

Konsesjonssaker  

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

 
Kr 1500 

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

 
Kr 5000 

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

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

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

 

Fellingsavgift 
Fellingsavgift elg 

Voksen elg Kr 496 

Elgkalv Kr 292 

Avgiften følger Statlige reguleringer 
 

Plasserings og beliggenhetskontroll 

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

Bare høydeplassering Kr 1048 

Horisontal og vertikal plassering av bygning:  

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 1032 

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3562 

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

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  

 

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

FKB Format A2 Format A1 Format A0 

FKB Kr 222 Kr 293 Kr 362 

Tilleggskopi Kr 42 Kr 54 Kr 68 

Utskrift med fylte fargeflater:  

Temakart Kr 293 Kr 389 Kr 446 

 

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

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

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 11320 

Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 12483 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 848 

  

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 11320 

Areal fra 501 – 2000 m2  Kr 12483 

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 8274 
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Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  

Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5660 

Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5660 

Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 660 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 848 

  

Oppretting av anleggseiendom  

Gebyr for oppretting av grunneiendom  

Volum fra 0-2000 m3 Kr 12483 

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 848 

  

Registrering av jordsameie  

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 2192 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  

I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 2192 

  

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  

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

  

Grensejustering  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

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

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2253 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3852 

  

Anleggseiendom  

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

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2253 

Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3852 

  

Arealoverføring  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

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

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 3283 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 6119 

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 848 

  

Anleggseiendom  

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

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 3283 

Volum fra 251 – 500 m3 Kr 6119 

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 848 

  

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter Kr 2253 

For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 868 

  

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

For inntil 2 punkter Kr 3833 

For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1563 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  

  

Privat grenseavtale  

For inntil 2 punkter Kr 2253 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1496 

Billigste alternativ for rekvirent velges  

  

Urimelig gebyr  

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

  

Betalingstidspunkt  

Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  

  

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  

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

  

Utstedelse av matrikkelbrev  

Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 206 

Matrikkelbrev over 10 sider Kr 410 

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

 

Overføring gods Sørkjosen havn 

Overførselspris 

Vekt over 1,0 tonn Kr 47,00 pr. tonn 

Vekt 0 - 500 kg Kr 24,90 pr. kolli 

Vekt 500 - 1000 kg Kr 47,10 pr. kolli 

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

Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  

Overførselspris  

Volum 0 - 0,5 m3 Kr 40,00 pr. kolli 

Volum 0,5 - 1,0 m3 Kr 69,80 pr. kolli 

Volum over 1,0 m3 Kr 69,80 pr. m3 

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

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 
 
Tilknytning Direktevarsling 

Tilknytning Direktevarsling brannalarm         Kr 4202 

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         Kr 7341 

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   Kr 6650 

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet         Kr 6011 

 
Hjemmehjelp 

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

1-2 G 0 176.740 Kr 190 

2-3 G 176.741 265.110 Kr 644 

3-4 G 265.111 353.480 Kr 1073 

4-5 G 353.481 441.850 Kr 1502 

Over 5 G 441.851 --- Kr 2146 

 
Trygghetsalarm 

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

1-2 G 0 176.740 Kr 101 

Over 2 G 176.741 --- Kr 135 
 

Middagsombringing 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 90 Kr 113 Kr 124 

Middag hel porsjon med dessert  Kr 107 Kr 131 Kr 141 

Middag halv porsjon Kr 68 Kr  90 Kr 102 

Middag halv porsjon med dessert Kr 84 Kr 107 Kr 118 
 

 

 

Institusjonsopphold 
Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag 

146 77 7470 
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Billettpris svømmehall 

Voksne Kr 70 

Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 

Barn og unge under 16 Kr 30 

Klippkort 12 klipp  

Voksne Kr 300 - 2 klipp pr besøk 

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

Familie Kr 300 - 4 klipp pr besøk 

Barn Kr 200 - 1 klipp pr besøk 

 

Billettpriser kino 

Barnefilm Kr 80 

Ungdomsfilm  Kr 90 

Voksenfilm Kr 100 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer. 

 
Foreldrebetaling kulturskole 

Høstsemester Kr 948 

Vårsemester Kr 1145 

Åtte ukers kurs Kr 424 

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

 
 
Betalingssatser skolefritidsordning 

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke Kr 1970 

Halv plass, inntil 9 t pr uke Kr 1477 

Full plass med søskenmoderasjon Kr 986 

Halv plass med søskenmoderasjon Kr 739 

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

 
 

Betalingssatser barnehage 

Hel plass - 100 % Kr 2580 

80 % Kr 2322 

70 % Kr 2064 

60 % Kr 1806 

50 % Kr 1548 

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

 
Abonnement av sakspapirer 

Kommunestyret  Kr 850 

Formannskapet Kr 750 

Kommunestyret og formannskapet Kr 1600 

Helse- og omsorgsutvalg Kr 750 

Oppvekstutvalg Kr 750 

Driftsutvalget Kr 850 

Administrasjonsutvalget Kr 450 

Næringsutvalget Kr 750 

 I tillegg kommer 
portokostnader 

Abonnement som sendes elektronisk Gratis 

 
 

Utleie lokaler 

KOMMUNEHUSET  

Utleie formannskapssalen, pr møte         Kr 258 

Utleie kommunestyresalen, pr møte         Kr 505 
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NORDREISAHALLEN  

Timepris idrettshall 1/1 til trening         Kr 130 

Timepris idrettshall 1/3 til trening         Kr 78 

Timepris idrettshall 2/3 til trening         Kr 104 

Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 90 

Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 130 

Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 182 

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn        Kr 11.075 

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag Kr 2.085 

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

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall  pr.døgn          Kr 5.865 

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn          Kr 3.910 

Rigging  i hall pr.døgn Kr 911 

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

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

Kr 7.815 

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

GARDEROBER: 
Leie garderober u/hall pr.time (pr stk) 

    
Kr 104 

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

 
Kr 104  
Kr 585 

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

 
Kr 585  
Kr 194  
Kr 833 

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

 
Kr 585  
Kr 194 

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

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

 
Kr 911  
Kr 390 
Kr 1.693 

 

STORSLETT SAMFUNNSHUS  

Timepris gymsal til trening Kr 85 

Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken Kr 3360 

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

Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken Kr 1080 

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

 

SVØMMEHALL  

Timepris svømmehall Kr 775 

Leie av badstu pr time  Kr 130 

 

POINT/UNGDOMMENS HUS  

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

Gratis 

Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer  Kr 400  

Timepris, utleie av lydstudio med teknikker -utover fire timer  Kr 100  

  

SØRKJOSEN SKOLE  

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc Kr 70 

Timepris, utleie av gymsal til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 70 

  Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag Kr 500 

Timepris, utleie av klasserom Kr 70 

  

HALTI  

KULTURHUSSAL 
Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det et 
tillegg tilsvarende 10 % av brutto billettinntekter.  

 

Grunnpris*, inntil 4 timer    Kr 1500 

Grunnpris*, over 4 timer     Kr 2500 

Grunnpris*, inntil 4 timer, profesjonelle/kommersielle aktører     Kr 2500 

Grunnpris*, over 4 timer, profesjonelle/kommersielle aktører     Kr 4000 

Prøvedag, inntil 4 timer  Kr 500 

Prøvedag, over 4 timer    Kr 1000 
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Lyd- og lystekniker, prøvedag    Kr 2500 

Lyd- og lystekniker pr forestilling    Kr 2500 

Utleie som seremonirom, begravelse og vielse Gratis 

Utleie som seremonirom, andre seremonier  Kr 2000 

KANTINE**  

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer Kr 500 

HALL**   

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer  Kr 500 

ISHAVSSTUDIO  

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer Kr 500 

  
*Grunnprisen inkluderer renhold, tilgang til lydanlegg for konferanse, bord og stoler, amfi, tilgang til garderober, 
sidescener og hall.  
Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via felles billettsystem. 
**Ekstern leie av kantine og hall kun utenfor ordinære åpningstider på bygget. 
Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter. 
 
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 

Lag og foreninger, kontantsalg  

 Sort/hvit Farge 

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

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

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

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

Laminering A3 7,00 pr stk  

Laminering A4 5,00 pr stk  

Laminering A5 5,00 pr stk  

Priser ved fakturering   

 Sort/hvit Farge 

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

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

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

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

Laminering A3 7,00 pr stk  

Laminering A4 5,00 pr stk  

Laminering A5 5,00 pr stk  

Andre tjenester  

Prosjektor leie (inntil 2 døgn) Kr 250,-  

Transparenter/spiraler 7,00 pr stk  

Telefaks utgående  8,00 pr ark  

Telefaks inngående 4,00 pr ark  

Telefaks utenlands 14,00 pr ark  

   

Etablererprøven for styrer av serveringssted  Kr 400   

             Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling Kr 300   

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

 Planforslag og konsekvensutredning 

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

 
 
 

 
Innholdsoversikt: 

 
Kap.  Emne  

 

1  
 

Fellesbestemmelser  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  

3  
 

Byggesaker  

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  

5  
 

Delingssaker 

 

 

 

 

1 Fellesbestemmelser 

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

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

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

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

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

 
Hovedkategorier faktura:  
 

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

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

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

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 789,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

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

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

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

 
1.7  Klageadgang  

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

 
 

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

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

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

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

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

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

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

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

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

 
 

2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   

 

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning Kr  18303 

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning Kr  27511 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd Kr  16748 

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  Kr 6788 

 
2.4  Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 

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

 
 

2.5  Konsekvensutredninger  

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

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

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

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

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

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

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

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

 
3.1.4  Arealberegning  

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

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

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

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

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

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

 
3.1.8  Klageadgang  

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

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

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

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

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter 
tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  
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3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet  

Bruksareal m² Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 250 Kr 7560 Kr 5305 Kr 6790 Kr 1512 Kr 758  

BRA> 250 Kr 10583 Kr 7400 Kr 9522 Kr 2116 Kr 1060  

 
Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet  

Bruksareal 
m² pr. boenh 

Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 120 Kr 4934 Kr 3448 Kr 4456 Kr 1009 Kr 505  

BRA> 120 Kr 6896 Kr 4828 Kr 6206 Kr 1380 Kr 690  

  

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

 

0 - 30 m² Kr 2546 

31 - 200 m² Kr 83 pr m² 

201 - 400 m² Kr 71 pr m² 

401 - 600 m² Kr 59 pr m² 

Alt over 600 m² Kr 49 pr m² 

  

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

minimum 

 
 

Kr 2122 

Maksimum Kr 8221 

  

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) Kr 838 

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 297 

Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 540 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 540 

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 Kr 838 

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 584 

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 584 

Midlertidig brukstillatelse Kr 1395 

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 838 

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid Kr 838 

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 838 

Dispensasjonssøknader Kr 2573 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 9760 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4980 

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 838 pr/t 

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 838 pr/t 

Utslippstillatelse Kr 2467 

 

 

 

4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

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

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

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

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

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

 

4.2  Gebyr ved tilsyn  

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

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

 

 
 

5. Delingssaker  

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

Beskrivelse Beløp i kr 

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt 2000 

Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling 2000 

Resterende delingssøknader 1200 

Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader    2350 

Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme 
eiendom 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1635-34

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 04.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
54/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014
49/14 Nordreisa formannskap 12.12.2014

Revidering av investeringsbudsjettet 2014

Rådmannens innstilling

 Investeringsbudsjettet for 2014 revideres i henhold følgende oversikt:

Ansvar Konto Prosjekt Budsjett  

913 02000 Inventar og utstyr skolekantine                100 000 

934 02350 Ombygging sykestue             230 000 

989 09100 Bruk av ubrukte lånemidler           -330 000 

Investeringsbudsjett 0 

Saksopplysninger

Investeringsbudsjettet til Nordreisa kommune revideres innenfor følgende prosjekter:

 934 Ombygging Sonjatun 
I budsjettet for 2013 ble det vedtatt ombygging av Sonjatun. Noe av arbeidet ble gjort i 
2013, men ikke alt. Kr 230.000 av ubrukt ramme overføres til 2014, og finansieres ved 
ubrukte lånemidler. 

 913 Inventar og utstyr skolekantine
I budsjettet for 2013 ble det vedtatt innkjøp av utstyr til skolekantine på Storslett skole. 
Innkjøpsprosessen ble startet i 2013 men selve innkjøpet ble foretatt i januar 2014. Kr 
100.000 av ubrukt ramme overføres til 2014, og finansieres ved ubrukte lånemidler. 

Vurdering

Det var noen prosjekter som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2013 som ikke ble 
gjennomført før i 2014. Disse må reguleres inn i investeringsbudsjettet for 2014. Prosjektene
finansieres via ubrukte lånemidler ettersom lånene allerede er tatt opp. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/4015-3

Arkiv:                082

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 04.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
55/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014
51/14 Nordreisa formannskap 12.12.2014

Fastsetting av ordførers godtgjørelse for 2015

Henvisning til lovverk:

 Arbeidsvilkår for folkevalgte Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Ordførers godtgjøring fastsettes til kr 660 000 fra 01.01.2015.

Saksopplysninger

Ordførers godtgjøring skal fastsettes ved de årlige budsjettbehandlinger. I kommunestyremøte 
19.12.2013 fattet kommunestyret følgende vedtak: 

«Ordfører godtgjørelsen skal i henhold til vedtektene fastsettes ved budsjett behandlingen hvert
år. Ordføreren fikk justert godtgjørelsen med kr 30 000,- i juni møte dette år. Dette innebærer at
ordførergodtgjørelsen ble regulert for 2013 og 2014. Ordførergodtgjørelsen skal neste gang
fastsettes ved budsjettbehandlingen i 2014».

I følge reglementet skal ordførers godtgjøring være uavhengig av rådmannens lønn. Ordførers 
godtgjøring for 2014 er kr 630.000,- og ble fastsatt juni 2013 for hele 2013 og 2014. 

Varaordførers godtgjøring er 20 % av ordførers godgjøring, leder at politiske utvalg 3 % av 
ordførers godtgjøring og øvrig møtegodtgjøring 0,2% av ordførers godtgjøring pr møte. 

Ordførers godtgjøring for øvrige Nord-Troms kommuner er som følger:
 Skjervøy 738 000
 Kåfjord
 Lyngen 637 000
 Storfjord 692 100
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 Kvænangen 605 600

Vurdering

Rådmannen anbefaler lik økning i ordførers godtgjøring som økning av rådmannens lønn, dvs     
4,8 % fra 01.01.2015. 

Dette betyr en økning i godtgjøring folkevalgte på ca kr 45-50.000,- alt etter hvor mange møter 
som blir avholdt i 2015.   
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/3909-2

Arkiv:                232

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 02.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
56/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Eiendomsskatt 2015 -  Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:

Eigedomsskattelova (esktl) av 6. juni 1975

Rådmannens innstilling

- For eiendomsskattåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav a.

- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket.

- Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 
17.12.2014 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jmf esktl § 10. 

- Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster framsatt ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2009.  

- Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl § 25 første ledd. Den skrives ut og 
kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter. 

- For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og 
faktura sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne 
selv gir beskjed om en kontaktperson gis eiendomssattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson.   

- Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
- Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, 

et fylke eller staten, jmf esktl § 5.
- Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl § 7b: 

 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1.
 Tre bygninger «Fiskerbondens stue» Bakkeby, gnr 50 bnr 1.

- Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk, jmf esktl § 5. Fritak 
gjelder bare jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for 
å drive gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges. 

- I tråd med esktl §7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt: 
- Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO.
- Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO.
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- Eiendommer eiet av Nordtro AS.
- Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner. 
- Eiendommer eiet av grendelag. 
- Eiendommer eiet av Nordreisa Menighetsråd.
- Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus. 
- Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
- Gnr 15, bnr 3, bolighus «Krone», 1 bygning.
- Gnr 43, bnr 78, spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning.
- Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning. 
- Gnr 80, bnr 1, «Butikken» på Havnnes, 1 bygning. 

Saksopplysninger

Nordreisa kommune vedtok 27.08.87 under sak 132/87 – Innføring av eiendomsskatt på verker 
og bruk. 
Satsene til eiendomsskatten ble i kommunestyresak 126/95 satt til 7 promille. 

Nordreisa kommune vedtok 13.06.96 under sak 51/96 – innføring av eiendomsskatt på boliger i 
tettbygd strøk i Storslett / Sørkjosen. Formannskapet klargjorde 27.08.98 under sak 59/98 
grensene for eiendomsskatt i tettstedene Storslett / Sørkjosen. 

Kommunestyret vedtok 20.12.08 under sak 46/07 å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk, 
innbefattet forretningsbygg i Nordreisa kommune. Senere ble det i sak 75/08 vedtatt at dette kun 
skal gjelder verker og bruk. I k-sak 76/08 og 94/08 vedtok kommunestyret at det ikke skulle 
skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. 

Statsbudsjettet for 2015 gav Nordreisa kommune en ramme som i utgangspunktet var en 
realvekst, men ikke tilstrekkelig til å dekke lønnsvekst, pensjonsvekst og prisvekst. Dette 
medfører at Nordreisa kommune i realiteten har en realnedgang. Eiendomsskatten for 2015 
utgjør kr 15, 7 mill kroner.

Selv om eiendomsskatt innføres i hele kommunen, er det fritak for følgende: 
Statlige eiendommer

 Lufthavner
 Kirker og helseforetak
 Kommunale eiendommer
 Eiendommer som har offentlig vernestatus

Kommunestyret kan gi fritak for bygninger av verneverdi, som ikke har fått offentlig vernestatus 
(fra Riksantikvaren og Sametinget). Dette kan kommunestyret, jmf eiendomsskatteloven § 7, gi 
for ett år om gangen. Vedtak om fritak som allerede er fattet av kommunestyret innarbeides i 
oversikten over bygninger som er fritatt etter vedtak i denne sak. 

Kommunestyret kan også fastsette ulike satser for:
Boligdelen av eiendommen
Eiendommer
Husløse eiendommer
Bygninger og grunn
Avgrensede områder av kommunen
Verker og bruk
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Det er ikke mulig å tilpasse skattesatsene etter andre kriterier, for eksempel størrelse på inntekt 
og formue. Det er gjennomført taksering i hele kommunen. 

Vurdering

Nordreisa kommune har gjennom flere år vært i en vanskelig økonomisk situasjon med betaling 
av tidligere års merforbruk gjennom ROBEK-systemet. Eiendomsskatt har vært nødvendig både 
for kommunens likviditet og fremtidige drift. Rådmannens vurdering er at det ikke er mulig å 
redusere driftsnivået tilsvarende eiendomsskatt med virkning fra 2015. 

Rådmannen har anbefalt å starte opp prosesser med å redusere driftsnivå. Med utgangspunkt i 
statsbudsjettet for 2015 er det behov for år å redusere driftsnivå i Nordreisa kommune med 30 
mill kroner i kommende fire årsperiode, både for å bedre likviditeten og skape større 
handlingsrom. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/3909-1

Arkiv:                232

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 02.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
57/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Forskuddsvedtak for 2015: formues-, inntekts- og eiendomsskatt

Henvisning til lovverk:

 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999
 Lov om eigedomsskatt til kommunene (eigedomsskattelova) av 6.juni 1975

Rådmannens innstilling

 Ved ligning for 2015 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og 
formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 15.

 Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2015 nyttes en generell sats på 7 0/00. Dette jmf 
eiendomsskatteloven § 11 og § 13. 

Saksopplysninger

Etter skatteloven § 15-3 skal kommunene vedtak skattesatser for påfølgende år innen 1. 
november. Samme paragraf gir departementet anledning til å forlenge fristen. Skattedirektoratet 
har hvert år siden 1976 foretatt en generell fristforlengelse til 20. desember, eller til den 
nærmeste påfølgende virkedag dersom 20. desember er helligdag. Fra 1978 har det også vært 
bestemt når vedtak ikke er truffen innen fristen, skal vedtaket fra foregående år legges til grunn. 

I henhold til Lov om skatt av formue og inntekt § 15, skal Stortinget vedta hvor stor den 
kommunale skattøren skal være. Vedtaket skal ved intervaller angi minimums- og 
maksimumssatser for inntektsskatt for kommuner og fylkeskommuner. 
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Vurdering

Fylkesmannen anbefaler kommunene, for å gardere seg mot eventuelle endringer, å bruke et 
standardformular i sine vedtak: «Skattøren fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til 
Stortingets vedtak»

Ved ligning for 2015 er det i Nordreisa kommune benyttet høyeste skattøre for både inntekt og 
formue og eiendomsskatt med en generell sats på 7 0/00 og likelydende sats på boliger.  

Ettersom Nordreisa kommune har innført eiendomsskatt, skal det etter eiendomsskatteloven 
gjøres et formelt vedtak om hvor høy satsen skal være.  
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/4090-48

Arkiv:                1942/15/41

Saksbehandler:  Knut Flatvoll

Dato:                 08.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
58/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014
50/14 Nordreisa formannskap 12.12.2014

Finansiering Storslett skole byggetrinn 3

Rådmannens innstilling

Rammen på investeringen Storslett skole byggetrinn 3 økes kr. 4 049 000.  Økningen finansieres 
med omdisponering av ubrukte lånemidler til fiberutbygging på kr. 1 370 000 og nytt 
låneopptak på kr. 2 679 000.

Lånet opptas som et serielån med 15 års avdragstid og opptas i den låneinstitusjon som tilbyr de 
gunstigste lånevilkår.

Saksopplysninger

Saken har sist vært behandlet i kommunestyret 20.06.2013 hvor det ble gjort følgende vedtak,

"1.Det vedtas en investeringsramme i 2013 på Storslett skole byggetrinn 3 på
kr. 42 300 000. Total ramme på investeringen kr. 87 500 000.
2. Det opptas et lån på kr. 32 900 000 til finansiering av Storslett skole byggetrinn 3.
3. 80% av momskompensasjonen tilbakeføres til prosjektet; kr. 8 500 000.
4. Resterende finansieres med ubrukte lånemidler; kr 900 000"

På vedtakstidspunktet var arbeidene på skolen ikke avsluttet, det var også en pågående tvist 
mellom Nordreisa kommune og ansvarlig prosjekterende.

Rammen ble i 2013 overskredet med kr. 1 727 176, som ble dekket av andre ubrukte lånemidler.

I tillegg til dette ble det 03.02.14 åpnet konkurs i boet til Vekas AS, som var vår kontraktspart 
for rørtekniske arbeider. Det har på grunn av dette påløpt ytterligere kostnader.

Konkursen i Vekas AS medførte at deler av det rørtekniske arbeidet ikke ble avsluttet. Nordreisa 
kommune er i dialog med bostyrer, uten at det er kommet til noen løsning. Boet krever oss for 
kr 635 862, mens kommunen bare har godkjent regninger for 323 962. 
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Eksempler på mangler ved rørentreprisen:
 Varmeanlegget er ikke innregulert, noe som medfører problemer med jevn varme i 

bygget
 Nordreisa kommune har ikke mottatt komplett FDV- dokumentasjon.
 Grunnlaget til som bygget tegninger er ikke levert.

Nordreisa kommune har gjort det klart at vi ikke har til hensikt å utbetale noe til Vekas AS
konkursbo før kontraktsforpliktelsene er oppfylt. 

Et estimat på kostnadene med innregulering av varmeanlegget og utarbeidelse av FDV-
dokumentasjon er ca. 650 000,- inkl.mva. 

Det har påløpt andre kostnader fra kommunestyrets møte 20.06.2013 og frem til 
overtagelsestidspunktet. Dette er kostnader som kommer av en ufullstendig beskrivelse fra 
prosjekterende. Vår tvistesak mot ansvarlig prosjekterende selskap ble avsluttet 11.08.2014 med 
et forlik. 

Det er ikke budsjettert med utgifter til byggetrinnet i 2014, mens det pr 08.12.14 er påløpt 
kr. 4 048 764.

Vurdering

Storslett skole byggetrinn 3 har et vesentlig overforbruk sett i forhold til opprinnelig ramme, og 
årsakene til det er flere. Hele prosjektet burde vært prosjektert/planlagt av ett firma og ikke delt 
opp i flere konkurranser. Når det ble organiser slik, burde det vært større fokus på tilpassing av 
eksisterende tekniske anlegg for hver konkurranse.

Utgangspunktet for byggetrinn 3 var en svært mangelfull beskrivelse, noe som gjorde prosjektet 
uoversiktlig og utfordrende å styre. Nordreisa kommune har i prosjektperioden byttet ut 
saksbehandler pga. sykdom og i en slik overgang vil det oppstå noen "huller" i 
oppfølgingsarbeidet.  

Når det da i prosjektperioden inntreffer en konkurs blant de utførende selskap, bidrar det til at 
situasjonen kompliseres ytterligere. 

Det har påløpt utgifter i 2014 som ikke har budsjettdekning.  Det er også uvisst om det vil 
påløpe ytterligere utgifter.  Det foreslås at kjente utgifter på kr 4 048 764 reguleres inn i 
investeringsbudsjettet og finansieres både med ubrukte og nye lånemidler.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1388-13

Arkiv:                K21

Saksbehandler:  John Arne Jensen

Dato:                 13.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014
59/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC)

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Samletabeller Alternativ 1 og 2
2 Vedlikeholdsplan 2015-2018

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til behandling i desember.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til behandling i desember.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune gjennomfører fase 2 i EPC prosjektet. 

Fase 2 gjennomføres etter alternativ 1: 
Prioritetstiltak med lav grad av energibesparelse. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 6 900 000 
og estimert støtte fra Enova er på kr. 1 073 000. Netto investeringskostnad på kr 5 827 000 
lånefinansieres.  Årlig innsparing av tiltaket er estimert til kr.459.000.
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Vedtaket begrunnes med at alternativ 1 vil medføre at en større del av bygningsmassen blir 
oppgradert. 

Investeringen innarbeides i budsjettprosessen for 2015.

Saksopplysninger

Saken er behandlet i driftsutvalget sak 45/14.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg – 09.09.2014

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget viser til gjennomføring av fase 1 som viser at kommunen kan redusere 
strømforbruket i 10 kommunale bygg med 20% i alternativ 1, og 15% i alternativ 2.
Nordreisa kommune ønsker å gjennomføre fase 2 i EPC prosjektet. 

Fase 2 har to alternativer: 
Driftsutvalget anbefaler at kommunen gjennomfører alternativ 1 med lang nedbetalingstid –
netto investering på 6.1 mill. Investeringssummen er netto etter forventet tilskudd fra Enova. 
Kostnader ved investeringen legges inn i budsjettet for 2015.

Vedtaket begrunnes med at ved gjennomføring av alternativ 1, vil en større del av 
bygningsmassen bli oppgradert. I et langsiktig perspektiv mener vi dette er den beste måten å 
forvalte bygningsmassen på.

Saksopplysninger

Kommunestyret utsatte saken 04.11.2014.

Kommunen mottok 26.11.2014 en ny beregning av mulig tilskudd til alternativ 1. I ny beregning 
vil kommunen motta kr 1.073.000 i støtte mot 805.000 i første utgave. Ny beregning ligger 
vedlagt.

Formannskapet gjorde i møte 27.11.2014 vedtak om at det må utarbeides en oppdatert 
vedlikeholdsplan til EPC investeringen. Oppdatert plan er vedlagt saken.

I henhold til kommunedelplanen for energi og klima i Nord-Troms 2010 – 2014, så var det 
ønske om å gjennomføre energisparekontrakter. 
Entreprenør er kontrahert og arbeidet i fase 1 er gjennomført. Investeringene i 
energisparetiltakene skal gi besparelser som skal tilbakebetale tiltakene. Besparelsene garanteres 
av entreprenøren. Dermed har prosjektet finansiering. For å holde kostnadene nede så tas det 
opp lån i kommunen.

Fase 1.
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Denne består av kartlegging for å vise hvilken energi- og driftsbesparingstiltak som er mulig å 
gjennomføre. Denne fasen er gjennomført med en priskostnad på kr. 302.918. Denne utgiften er 
fordelt på 10 bygg og er dekket gjennom driftsbudsjettet. For å få tilskudd fra Enova så må 
minst 50% av bygningsmassen være med. Byggene som er med er: Halti Næringshage, Høgegga 
barnehage, Kommunehuset, Moan skole, Nordreisahallen, Rotsundelv skole, Storslett 
barnehage, Sørkjosen barnehage, Sørkjosen skole, Helsesenteret Sonjatun.

Fase 2.
Den innebærer gjennomføring av tiltak som beskrevet i fase 1, som ivaretar både målsetting med 
eiendommens virksomhet og prosjektets målsetting. 
Fasen deles opp i to alternativer:
Alternativ 1. Prioritetstiltak som gir lav grad av energibesparelse. Den vil koste kr. 6.900 000. 
Estimert støtte fra Enova på kr. 1 073 000, noe som vil gi en netto investeringskostnad på 
kr 5 827 000. Disse er tiltak som gir lav grad av energibesparelser, men som er nødvendig å 
gjennomføre for å få en mer økonomisk drift og oppgradering av bygningene. Årlig innsparing 
estimert til kr.459.000.
Alternativ 2. Prioritetstiltak som gir høy grad av energibesparelse. Den vil koste kr. 2.300 000. 
Estimert støtte fra Enova på kr. 600.000, noe som vil gi en netto investeringskostnad på 
kr 1.700 000. Tilbakebetalingstiden er estimert til ca. 7 år. Årlig innsparing estimert til 
kr. 308.000.

Fase 3.
Denne fasen er en opsjon som benyttes dersom fase 2 gjennomføres. Da vil en særskilt drifts- og 
vedlikeholdsavtale opprettes. Denne går ut på å følge opp tiltakene, og at disse virker med de 
besparelsene som er forespeilet.
Som et estimat på dette, er det kommet frem til en sum på kr. 6.100 000 for alternativ 1, 
alternativt kr. 1.700 000 for alternativ 2. Valgt alternativ innarbeides i økonomiplanen for 2015.

Vurdering

Arbeidet med EPC–prosjektet har pågått siden høsten 2011, med kartlegging av energibruk og 
miljøanalyse i 10 utvalgte bygg. Fase 1 er gjennomført og godkjent. I fase 2 er det to 
alternativer: 

 Alternativ 1 har lang tilbakebetalingstid, og tar en større del av oppgraderingen av bygg, 
noe som ellers ikke vil bli tatt på lengere sikt. 

 Alternativ 2 har kort tilbakebetalingstid, med kun enkle tiltak uten oppgradering av 
bygningskroppen.  

Ved bruk av alternativ 1, med lang tilbakebetalingstid, så vil anslått utgift bli på kr.6.900 000. 
Forventet tilskudd fra Enova vil være på kr. 1 073 000,-. Flere av byggene som er med i 
prosjektet er gamle og trenger oppgradering i forhold til å bli energieffektive. Hvis det settes i 
gang tiltak, så er det mest hensiktsmessig å gjøre bygningsmessige oppgraderinger, for å få best 
mulig resultat. Tiltaket gir en årlig besparelse på kr. 459 000.
Det anbefales derfor at alternativ 1 gjennomføres, med opptak av grønt lån på 
kr. 5 827 000.
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Oppdatert 5.desember 2014 

  

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 

Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01  

9156 Storslett   Organisasjonsnr: 943 350 833 

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no   

 
Side 170



 2 

 
 

Innholdsfortegnelse 
 
 
 

Innhold 
Innledning ........................................................................................................................................... 3 

Arealoversikt ....................................................................................................................................... 4 

Vedlikehold Bygg og Eiendom .......................................................................................................... 5 

Rådhuset ............................................................................................................................................. 6 

Moan skole .......................................................................................................................................... 8 

Storslett Skole ................................................................................................................................... 10 

Sørkjosen Skole ................................................................................................................................ 11 

Rotsundelv Skole .............................................................................................................................. 13 

Oksfjord Skole .................................................................................................................................. 15 

Storslett Barnehage ......................................................................................................................... 16 

Sørkjosen Barnehage ...................................................................................................................... 17 

Sonjatun Barnehage ........................................................................................................................ 18 

Høgegga Barnehage ........................................................................................................................ 19 

Sonjatun Helsesenter ...................................................................................................................... 20 

Sonjatun Omsorgssenter ................................................................................................................ 22 

Sonjatun Bo & Kultur ....................................................................................................................... 23 

Familiesenteret ................................................................................................................................. 24 

Sonjatunvn. - Treningsbolig Afasi ................................................................................................. 25 

Høgegga 68 - Prestebolig ............................................................................................................... 26 

L. Isaksensvei 10/12 - Utleie .......................................................................................................... 27 

Høgegga 30 – Prestebolig Utleie ................................................................................................... 29 

Einevn. 3 – Prestebolig Utleie ........................................................................................................ 30 

Nordreisahallen ................................................................................................................................. 31 

Samfunnshuset ................................................................................................................................. 32 

Ungdommens hus ............................................................................................................................ 34 

Venterom Rotsund fergeleie ........................................................................................................... 36 

Meieribygget ..................................................................................................................................... 37 

Ekspedisjon Kai / Felleskjøpbygget ............................................................................................... 39 

Halti 1 ................................................................................................................................................ 41 
 

 

Side 171



 3 

Innledning 
 

Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på grunnlag av samtaler med vaktmestere, pålegg 
fra offentlige myndigheter, befaringer på samtlige bygg og uteanlegg i kommunen. 
Planen inneholder også opplysninger om tekniske installasjoner mv. 

 
På sikt skal også alle utearealer i tilknytning til bygningseiendommer registreres og 
legges inn i planen. Det samme gjelder lekeapparater og andre installasjoner på 
leke- og uteområder. En del registrering av bygningsarealer og utearealer mv. 
mangler. Det forventes en mer komplett utgave ved neste rullering av 
vedlikeholdsplanen i 2015. 
 
Samlet kommunal bygningsmasse har et bruttoareal på ca. 38 000 m2. Dette 
inkluderer da Halti 2. 

Gjennomgangen viser at det er et stort behov for utbedring av de fleste bygninger i 
kommunen. Behovet varierer, men enkelte omsorgsbygg, barnehager og skolebygg 
har forfalt betydelig.  

Vedlikeholdsbehovet beregnet for perioden 2015 – 2018 og viser klart et meget stort 
behov for vedlikehold eller oppgradering av kommunens bygninger. I tillegg vil det i 
perioden kunne oppstå skader eller hærverk på bygning, som ikke det har vært 
mulig å ta med i beregningene. 

Kommunens forsikringsordning tilsier en egenandel på kr. 25.000 pr. skade, hvilket i 
praksis betyr at en stor del av skader/hærverk må dekkes av vedlikeholdsbudsjettet.  

Det er foretatt en kostnadsberegning på nødvendige utbedringer/investeringer i 
planperioden.  

Formålet med planarbeidet er å få registrert tilstanden på kommunale bygninger, for 
å synliggjøre vedlikeholdsbehovet i god tid før det oppstår skader og annen 
bygningsmessig forfall, som vil øke utbedringskostnadene betydelig på et senere 
tidspunkt. Eksempler i den senere tid viser at det er viktig å forebygge skader før 
omfanget blir for stort. 
 
Vedlikeholdsplanen skal rulleres hvert år innen 1. april, slik at eventuelle endringer 
og tillegg kan innarbeides i økonomiplanen. 

 

Nordreisa Kommune 
Teknisk avdeling 
 
Avd. Ing  
John Arne Jensen 
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Arealoversikt 
 
Nr. Tekn. nr. Bygning               Bruttoareal i m2 
1 620  Rådhuset        2030 
2 632  Moan skole        1753 
3 633  Storslett Skole       5732 
4 634  Sørkjosen skole       1564 
5 635  Rotsundelv skole       1900 
6 636  Oksfjord Skole       1044 
7 642  Storslett Barnehage         280 
8 643  Sørkjosen Barnehage        266 
9 645  Sonjatun Barnehage 4 bygg       640 
10 644  Høgegga Barnehage        333 
11 646  Leirbukt barnehage 3 bygg       450 
12 650  Sonjatun Helsesenter      6705 
13 651  Sonjatun Omsorgssenter      1484 
14 652  Sonjatun Bo og Kultur      1567 
15 654  Familiesenteret         459 
16 655  Sonjatunvn. - Treningsbolig Afasi       180 
17 662  Høgegga 68 – Prestebolig                                                   350 
18 663  L. Isaksensvei 10 og 12 – Utleiebolig      380 
19 667  Høgegga 30 – Prestebolig        300 
20 668  Einevn. 3 – Prestebolig        280 
21 671  Nordreisahallen       2560 
22 672  Samfunnshuset / Svømmehall     1734 
23 680  Point           256 
24 681  Voksenopplæringssenteret  - sørkjosen skole    
25 682  Venterom Rotsund fergeleie                          20 
26 683  Brannstasjon - tildl.Meieribygget     1700 
27 690  Felleskjøpbygget, Kaidrift, Havn       400 

28 420  Haltibygget inkl. Halti2      3650 

   Sum                          37917 
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 Vedlikehold Bygg og Eiendom  
 
 

Driftsbudsjett Bygg og Eiendom - Vedlikehold   

Vedlikeholdskostnad for bygg i Nordreisa kommune vedtatt i driftsbudsjett   

Halti er ikke medtatt 
 

m²                             driftsbudsjett kostn pr m² 

Skolebygg (inkl. voksenopplæringa) 12229 210 400  kr              17  

Barnehager 
  

2285 190 251  kr              83  

Institusjon/Helsebygg 
 

10395 278 023  kr              27  
Administrasjonsbygg(Kommunehuset og 
brannstasjon) 3730 69 350  kr              19  

Kulturbygg 
  

3490 72 255  kr              21  

Kommunale boliger 
 

880 27 657  kr              31  

Kommunal idrettsbygg 
 

2560 19 498  kr                8  

Ventrom kai 
  

20 3 803  kr            190  

Gjennomsnitt kostnad pr. m² for alle bygg 35589 871 236  kr              24  
Forsvarlig kostnad for vedlikehold ligger på kr. 120 - 170 
kr./m² eks.mva.     
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Rådhuset 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sentrum 17, 9151 Storslett  
52/2 
620 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

2030m² Byggeår:  1949,62,75 
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
2560 m² 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer: …………       Ombygging for utleie NAV 

          

Ekstraordinær 
vedlikehold: 

 
    

 

Endring ventilasjon NAV 250.000    Nye kanaler, lydtetting 

Taktekking over utvikling  120.000    

Skifting av vinduer 
gml.avd    150.000 

 

Ventilasjonsanlegg 
gml.avdeling   1.750.000  

Dekker fløy A og B, 1 og 2 etg. 
Ca. 800 m² 

Oppussing inv. rom 100.000 100.000    

      

Sum 350.000 220.000 1.750.000 150.000 Totalsum kr.  2.470.000,- 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  
  

 
Tilstandsvurdering 

Ventilasjonsanlegg: Bygget har tre ventilasjonsanlegg. 
Ett oppe i 3 etasje som betjener lønn og serviceavd. 
En nede i kjeller som betjener teknisk, utvikling og kommunestyresal. 
En ny montert i 2009 som betjener NAV. 
 
Ventilasjon bør bygges om, lønn og service er bygd om og omminrredet uten at 
ventilasjon er etablert på alle kontorer. Rådmannsgangen har også bare avtrekk. 
Må avsette midler til prosjektering og utførelse. Om de gamle aggregater kan benyttes 
er usikkert.   

Elektriskanlegg: Elektrisk anlegg er kontinuerlig vedlikeholdt og delvis ombygd siden byggets 
opprinnelse. 
 

Brannalarmanlegg: Autronica brannvarslingsanlegg montert i 2006. 
Direktevarsling til 110 sentralen er ikke satt opp. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 
SD Anlegg: Eksisterer ikke. 
Varmeanlegg: Bygget er lagt opp med panelovner elektrisk samt varmegjenvinning på 

ventilasjonsanlegg på to av ventilasjonsanleggene. 

 
Andre:   
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Bygningsmasse: 

 
 

 

Hovedbygget er bygd i 1949, det er nåværende ordførerkontor, presteavd og 

rådmannsgang. 
Påbygd i 1961, nåværende servicetorg og lønnsavd. 
Påbygd i 1975 – 1979, resterende unntatt kantine (2 etg) den ble bygd i 1984.  
 
Bygget er ombygd i 2009 for utleie til NAV, nytt ventilasjons og el. lagt opp. 
Deler av bygget har fått ny taktekking i 2009. 
 
Skifting av taktekking over utviklingsavd. 
Tak lekker stedvis og burde vært skiftet i nærmeste fremtid. 
 
Innvendig arealer bør rehabiliteres på flere områder. Elektro, gulvbelegg, maling og 
dører. (Kr. 200.000,-) 

 
Pålegg offentlige 
myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene er oppfylt.  
 

Annet: 

 

 Parkeringsarealer er utvidet mot Rimi 

 
Konklusjon: 
 

 

 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Moan skole 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Lundeveien 20 
14/138 
632 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1753m² Byggeår:  1997 
Tilstand 
bygning:  

God 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  

Kommentar 
2015 2016 2017 2018 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Utskifting av 
varmepaneler 100.000    

Eksisterende varmepanler er 
ikke godkjent for småskoler. 
Høyere enn 60 gr 
overflatevarme. 

Bygging av ekstra kl.rom      

Utskifting av masser utv. 

 50.000 50.000  

Skifte ut jordmasser med 
singel og eventuelt asfalt. Mye 
jord og leire blir dratt inn i 
bygget. 

      

      

Sum 100.000 50.000 50.000  Totalsum kr.  200.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Fungerer tilfredstillende, servicer utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Fungerer tilfredstillende, servicer utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Nytt brannalarmanlegg 2013. 
Direktevarsling til 110 sentralen etablert. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødbelysning er oppgradert i 2009 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Balansert ventilasjon samt gulvvarme, panelovner på klasserom. 

Andre:  
Lekeapparater 

Ingen merknader 
 

Bygningsmasse: 
 
 
 

Bygningen er generelt i god stand, godt vedlikeholdt. 
Bygget er bygd i 1996-1997 og utvidet i 2001. 
Gulvfliser i storgarderoben er skiftet i 2009.Noen ombygginger i kontorarealer er 
utført i 2010. 
Undervisningsbrakker oppført i 2011. 
Innvendige arealer begynner å bli slitt etter over 10 års drift. 
Lekeapparater må kontrolleres, vedlikeholdes og evt. skiftes ut. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett. 

Mangler organisatorisk: 
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- Komplettering tegninger. 

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt.  
 

Annet: 

 
 
 
 

Sykkelvei ned langs Lundevn. går gjennom skolens lekearealer, er ikke heldig og er 
ett risikomoment. 
Utearealer rundt bygg er flere steder lagt opp med plen, denne trøes ned og blir til 
søle. Kunne med fordel byttes ut med grus / pukk for å skape ett renere miljø inne 
og ute. Aller helst asfalt / oljegrus. (Gjelder to hovedinngangsparti) 
 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Storslett Skole 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Lyngsmark 8 
15/41 
633 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

5732 Byggeår:  ………. 
Tilstand 
bygning:  

God 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Uteområdet      

      

      

      

      

      

Sum     Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer på hele skolen. 

Elektriskanlegg:  

Brannalarmanlegg: Eksisterer på hele skolen. 
Direktekobling 110 sentral er installert. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Eksisterer på hele skolen. 

Innbruddsalarm: Er montert, koblet opp mot Nord-Troms Vaktservice. 
Burde vært kamera evt. avtale om vaktrunder med tanke på hærverk. 

SD Anlegg: Er montert. 

Varmeanlegg: Bygget mottar bioenergi, to elkjeler på 300 og 75kw er back up. 
 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 
 

Gammel del (gamle tannlegefløy) må totalrenoveres: 
- Yttervegger og himling burde vært isolert. 
- Ny innvendig kledning.  
- Må legges inn på alarm og sprinkling. 
- Ny taktekking. 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
      -     Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt.  

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sørkjosen Skole 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Idrettsveien 11 
47/3/45 
634 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1800m² Byggeår:  1949 
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
4770m² 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Brannvarsling ny/gammel  40.000    
Gammel og ny kommuniserer 
ikke med hverandre 

Maling utvendig  200.000    

      

      

      

      

Sum 40.000 200.000   Totalsum kr.  240.000 

 

Eksisterende 

vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Er kun på nye SFO del, samt kontorer. 

Elektriskanlegg: Mange byggetrinn på skolen, vekslende alder. 

Brannalarmanlegg: Er montert nytt brannvarslingsanlegg i 2010. 
Direktevarsling til 110 sentral er etablert. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødbelysning er oppgradert i 2010 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: El. kjel og radiatorer. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 
 

Skolen er bygd i 1949-1950, og påbygd / ombygd i 1967, 1987 og nå senest i 1997. 
SFO og adminstrasjonsfløya på 250m² (vest) er den seneste påbygningen som er 
gjort. Den er bygd etter forskrifter som var gjeldende på midten av nittitallet og har 
branncelleinndeling, ventilasjon, brannalarm og nødlys.  
 
Resten av bygget er bygget etter eldre forskrifter og har lite og ingen 
branncellebegrensning, og varierende med ventilasjon, det eksisterer ett 
avtrekksanlegg som er utdatert og lite servicevennlig.  
 
Brannteknisk utbedring og etablering av ventilasjon burde utføres på hele bygning.  
Må ha konsulent på prosjektering. 
 
Ny himling er montert på gymsal i 2009. 
Maling utvendig på hele bygget burde vært utført. 
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Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 

Mangler bygningsteknisk. 
- Branncellebegrensende vegger og dører mangler.  
- Mangler organisatorisk: 
- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 
 

Annet: 
 

 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Rotsundelv Skole 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Rotsundelv 
76/25 
635 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1900m² Byggeår:  1959 
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Innbygging av eternittak  250.000    

Maling utvendig 300.000     

Oppussing innv. Rom    50.000 50.000  

Lekeapparater  25.000    

Elektro  40.000    

Utskifting vinduer 100.000 100.000 100.000 100.000 Utskifting i to avdelinger(gml.) 

Sum 400.000 415.000 150.000 150.000 Totalsum kr.  1.115.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer kun på adm. Fløy 

Elektriskanlegg: Er i vekslende stand avh. av alder. Hovedskap må bygges om. 

Brannalarmanlegg: Er montert nytt brannvarslingsanlegg i 2009 
Direktevarsling til 110 er etablert. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødbelysning er montert i 2009 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Oljefyr, el.kjel og radiatorer. 

Andre: Lekeapparater Lekeapparater er gamle og utslitt, burde rehabiliteres kjøpes inn nytt. 

Bygningsmasse: 
 
 
 

Hovedbygget er bygget i 1959, påbygning er blitt utført i 1976 og 1983. 
Det er kun ventilasjon på administrasjonsfløy, resten av bygget bortsett fra gymsal 
har avtrekksvifter. 
Resten av bygget er bygget etter eldre forskrifter og har lite og ingen 
branncellebegrensning, og varierende med ventilasjon. 
Brannteknisk utbedring og etablering av ventilasjon burde utføres på hele bygning.  
Må ha konsulent på prosjektering. 
 
Hovedfløyen er i dårlig forfatning, murpuss sprekker opp og faller ned. 
Eternitt tak bør skiftes ut. 
Vinduer bør skiftes ut. 
En del paneling må skiftes ut. 
Må ha konsulent på prosjektering. 
 

Side 182



 14 

 

 
 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. Overslag Kr. 200.000,- 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
Bygget har ikke tilfredsstillende ventilasjon og inneklima. 
 

Annet: 

 

 

Konklusjon: 
 
 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 183



 15 

 

Oksfjord Skole 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Oksfjord 
57/20 
636 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1044 Byggeår:  1950, 60 
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  

Kommentar 
2015 2016 2017 2018 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig  300.000    

Elektrokjel 
200.000    

Oljekjel og oljefyr i dårlig 
stand. 40 år gammel. 

      

Sum 200.000 300.000   Totalsum kr.  500.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Er montert ny ventilasjon på skolen. Service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Mange byggetrinn på skolen, vekslende alder. 

Brannalarmanlegg:  

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødbelysning er montert i 2009. 
Det eksisterer ett seriekoblet røykvarslingsanlegg. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Oljefyr og radiatorer. Oljefyren må utskiftes til el.kjel som oppfyringskilde. Det ville 
vært naturlig å bygge om oljefyren til å bruke bioolje. Imidlertid er kjele og brenner 
er så utslitt at disse sannsynligvis vil bryte sammen om kort stund. Bioolje er også 
lite tilgjengelig i området. Varmepumpe er mulig å montere, men til en langt høyere 
pris. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 

 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler. Overslag Kr. 100.000,- 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt.  

Annet: 
 

 
 

Konklusjon: 
 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Storslett Barnehage 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Arnestad 4 
15/99 
642 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

280m² Byggeår:  1974 
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig  75.000    

Oppussing innv. Rom    20.000 20.000  

Lekeapparater      

Ny taktekking 
120.000    

Taktekking er fra byggets 
opprinnelse og må skiftes. 

Ventilasjon  50.000    

Sum 150.000 65.000 20.000 20.000 Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ikke.  

Elektriskanlegg: Service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg:  

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødbelysning er montert i 2009. 
Bygget har seriekoblede røykvarslere. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 

Bygningen trenger maling og ny taktekking. 
Taktekking er fra byggets opprinnelse. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett. 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
Bygget har ikke tilfredsstillende ventilasjon og inneklima. 
 

Annet: 
 

 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sørkjosen Barnehage 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Bjørklymoen 13 
47/165 
643 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

266m² Byggeår:  1976 
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

  
200m²/ 
1600m²  

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  

Kommentar 
2015 2016 2017 2018 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig  75.000    

      

Ny taktekking 
75.000    

Taktekking er fra byggets 
opprinnelse og må skiftes. 

Etterisolering himling 

  65.000  

Bygget har høyt strømforbruk 
grunnet lite isolasjon.  

Sum 75.000 75.000 65.000  Totalsum kr.  175.000 

 

Eksisterende 

vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg. 

Elektriskanlegg: Service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg:  

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har kun etterlysende skilt, burde vært lagt om til nødbelysning. 
Bygget har seriekoblede røykvarslere. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater Det var kontroll av lekeapparater den 26.11.09 
 

Bygningsmasse: 

 
 

Bygningen trenger maling og ny taktekking. 

Taktekking er fra byggets opprinnelse. 
Himling bør etterisoleres. 
 
 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett. 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sonjatun Barnehage 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sonjatunveien 23, 25, 27 og 29 
15/111 
645 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

640m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
/lekeplass: 

  
3000m²  

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig alle bygg  75.000 75.000   

Taktekking 2 bygg 150.000    Lekkasje og begynnende råte 

      

      

      

Sum 150.000 75.000 75.000   300.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Byggene har ikke ventilasjonsanlegg. 

Elektriskanlegg: Service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg:  

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Ble montert nødbelysning i 2009. 
Bygget har seriekoblede røykvarslere. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater Det var kontroll av lekeapparater den 26.11.09 
 

Bygningsmasse: 
 
 

Bygningene trenger maling og ny taktekking. 
Taktekking er fra byggenes opprinnelse. 
Nød reparasjon med presenning på ett av takene. 
 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett. 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
 

Annet: 

 

 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Høgegga Barnehage 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Høgegga 3 
52/40 
644 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

333m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
/lekeplass: 

  
3430m²  

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig 75.000     

      

      

      

      

Sum 75.000    Totalsum kr.  75.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg:  

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har nødlys, og brannalarm. 
Er ikke tilkoblet 110 sentral. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater Det var kontroll av lekeapparater den 26.11.09 
 

Bygningsmasse: 
 
 

Bygningen trenger maling.  
 
Vognskur er bygget i 2010. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett. 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
 

Annet: 
 

 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sonjatun Helsesenter 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sonjatunvn. 23 
15/100 
650 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

6705m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering: 

  
3600m²  

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Ventilasjonsanlegg 300.000 300.000 300.000   

Elektro 50.000 50.000 50.000 50.000  

Brannalarm  100.000 100.000 100.000  

Ombygging kapell, utstyr 120.000     

Vinduer  600.000 600.000 600.000  

Taktekking 630.000     

Utvendig kledning, 
vindsperre  400.000 400.000 400.000 

 

Hoveddører 50.000     

Asfaltering  150.000 150.000 150.000  

     

Sum 1.150.000 1.600.000 1.600.000 1.300.000 Totalsum kr.  5.650.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsanlegg i 2, 3 og 4 etg er relativt nye ventilasjonsanlegg. 

Ventilasjonsanlegg i 1 etg må skiftes ut. Kanaler rengjøres og 4 aggregater på ca 
3000m3 skiftes. 

Elektriskanlegg: Har vært ombygd og påbygd i flere stadier. 
Effektbrytere er skiftet på hovedtavle. 
Sikringsskap er mye gamle skrusikringer, bør oppgraderes til automatsikringer 
 

 

Brannalarmanlegg: Er nye branndetektorer på Nord fløy, Afasi, tannklinikk og sykehjem. 
Resterende detektorer må skiftes ut til adresserbart anlegg. Brannalarmsentraler må 
skiftes ut. 
 
 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har nødlys, service utføres årlig. 
 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. Burde vært installert. 

Varmeanlegg: Bygget ble koblet opp til bioenergi i 2009. 
Anlegget bør bygges om slik at oljekjel kan benyttes som back up/spisslast samtidig 
som bioenergi benyttes.  
 
 

Utvendige arealer:  Parkeringsplass/areal ved hjemmetjenesten kapell må utbedres. 
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Kummer må senkes, ev. legges om. Området burde vært asfaltert. 

Brua og området opp til føden burde vært asfaltert. 
Hovedinngang burde vært asfaltert på nytt. 
 
 

Bygningsmasse: 
 
 

- Tak på 3 etg må skiftes. Denne består av 33 år gammel Zarnafil, flere lekkasjer. 
- En stor del av vinduer bør skiftes ut, undersøkelser med leverandør viser at deler 
ikke er å skaffe til vinduer. Hengsler, låser og pakninger er dårlige i tillegg til at 
vinduer hovedsakelig består av 33 år gamle isolerglass.  
- Utvendig kledning må skrapes og males. I tillegg bør sørvest fasade vindtettes på 
grunn av frysing av varmerør ved kombinasjon av kulde og vind. 
- Automatisk dør innenfor hoveddører må skiftes. 
 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett. 

Mangler organisatorisk: 
- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
 
 
 

Annet: 

 

 
 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sonjatun Omsorgssenter 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sonjatunvn. 5 
52/117 
651 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1484m² Byggeår:  2000 
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering: 

  
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Ombygging fj.varmenett 
med reg.ventil 60.000    

 

Oppussing innvendig  50.000 50.000 50.000  

      

Sum 60.000 50.000 50.000 50.000 Totalsum kr.  210.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Er i bra stand, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 
 
 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 
 

Varmeanlegg: Bygget mottar varme (bioenergi) fra Sonjatun. Må montere reguleringsventil på 
ledning fra Sonjatun. Skifte pumpen som distribuerer varmen fra Sonjatun. 
 

Andre: Utvendig Terasser og platter må males. 

Bygningsmasse: 
 
 

Innvendig oppussing og vedlikehold må økes for å opprettholde standarden 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett. 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sonjatun Bo & Kultur 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sonjatunvn.  
52/117 
652 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

2085m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering: 

  
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Oppussing innvendig  30.000 30.000 30.000  

Ombygging fj.varmenett 
med reg.ventil 60.000    

 

      

      

Sum 60.000 30.000 30.000 30.000 Totalsum kr.  150.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Er i bra stand, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Bygget mottar varme (bioenergi) fra Sonjatun. 
Må montere reguleringsventil på ledning fra Sonjatun. Skifte pumpe som distribuerer 
varmen fra Sonjatun. 
 

Andre: Utvendig Terasser og platter må males. 
 

Bygningsmasse: 
 
 

Innvendig oppussing og vedlikehold må økes for å opprettholde standarden 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett. 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 

Annet: 

 

 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Familiesenteret 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Flomstadveien. 10 
43/70 
654 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

459m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

God 

Areal utområde 
Parkering: 

  
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

      

      

      

      

      

Sum  0 0 0 Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 0 0 0 0 

 
Totalsum Kr. 

 
0 

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig 

Elektriskanlegg: Bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Bygget har brannalarm, ikke tilkoblet 110 sentral. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har nødlys, service utføres årlig. 
 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 

Bygget er totalrenovert i 2008. 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Mindre feil og mangler, vil bli utbedret innenfor budsjett. 
Mangler organisatorisk: 

- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
 

Annet: 

 

 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sonjatunvn. - Treningsbolig Afasi 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sonjatunvn. 14 
52/112 
655 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

180m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering: 

  
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  

Kommentar 
2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling av bygg  80.000    

Innvendig vedlikehold 10.000  15.000 15.000  

      

      

      

Sum 10.000 80.000 15.000 15.000 Totalsum kr.  120.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett 0 0 0 0 

 
Totalsum Kr. 

 
0 

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg 

Elektriskanlegg:  

Brannalarmanlegg:  

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har seriekoblet røykvarsling. 
 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming, vedovn. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 

Bygningen trenger maling.  

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Ikke aktuelt 

Miljøfyrtårn: Ikke aktuelt. 
 

Annet: 

 

 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Høgegga 68 - Prestebolig 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Høgegga 68 
52/80 
662 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

350m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

God 

Areal utområde 
Parkering: 

  
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

      

Innvendig vedlikehold 10.000 10.000 10.000 10.000  

      

      

      

Sum 10.000 20.000 15.000 15.000 Totalsum kr.  60.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg 

Elektriskanlegg: I bra stand 

Brannalarmanlegg:  

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har røykvarsling. 
 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming, vedovn. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 

Bygningen er nymalt i 2009.  

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

Ikke aktuelt 

Miljøfyrtårn: Ikke aktuelt. 
 

Annet: 
 

 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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L. Isaksensvei 10/12 - Utleie 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Leonhard Isaksensvei. 10-12 
15/10 
16611 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

380m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig   90.000   

Oppussing innv. Rom 10.000 20.000  10.000  

Elektrisk  20.000 10.000   

Nødlys  20.000    

Takrenner / vindbord 15.000     

      

      

Sum 25.000 60.000 100.000 10.000 Totalsum kr.  195.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

  
  

 
Tilstandsvurdering 

Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ett mobilt anlegg. 

Elektriskanlegg: Bør oppgraderes, rehabiliteres. 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Ingen nødlys, kun reflekterende skilt- 
Røykvarslere 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: El. panelovner. 

Andre:  

Bygningsmasse: 
 

 

 

Yttervegger bør males. 
Takrenner bør skiftes. 
Vann og vindbord bør skiftes. 
Kjøkkeninnredning og baderomsinnredning bør skiftes ut. 
Innvendige rom bør males og pussess opp. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler.  
- Mangler organisatorisk: 
- Komplettering tegninger. 
- Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 

Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 
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Annet: 
 

Hva som skal gjøres på gamle barnehageavd. Er avhengig av bruk. 
Da med tanke på nødlys, røykvarsling, brannalarm, ventilasjon og lysbehov. 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Høgegga 30 – Prestebolig Utleie 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Høgegga 30 
52/50 
667 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

300m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

god 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig   100.000   

      

      

      

      

      

      

Sum 30.000 150.000 10.000  Totalsum kr.  190.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

 
 
 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ikke. 

Elektriskanlegg: I bra stand 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Røykvarslere vanlig anlegg. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: El. panelovner. Vedovn. 

Andre:  

Bygningsmasse: 

 

 

Yttervegger bør males. 
Garasje er satt opp i 2009. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Ikke relevant 

Miljøfyrtårn: Ikke relevant 
 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Einevn. 3 – Prestebolig Utleie 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Einevn. 3 
52/154 
668 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

280m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

God 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig    80.000  

      

      

      

      

      

      

Sum    80.000 Totalsum kr.  80.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

 
 
 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ikke. 

Elektriskanlegg: I bra stand 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Røykvarslere vanlig anlegg. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: El. panelovner. Vedovn. Luft til luft varmepumpe 

Andre:  

Bygningsmasse: 

 
 

 

Bygget er bygget i 2008 – 2009.  
 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

Ikke relevant 

Miljøfyrtårn: Ikke relevant 
 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Nordreisahallen   
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Flomstadveien 14 
43/10 
671 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

2560m² Byggeår:  1989 
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Oppretting av tak, 
snøfangere 150.000    

 

Nytt dekke i hallen 300.000     

Male yttervegger   200.000   

Selvgående moppemask   100.000    

Varmekabler og asfalt      

Skifte dører   50.000 50.000  

      

Sum 450.000 100.000 250.000 50.000 Totalsum kr.  850.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

 
Tilstandsvurdering 

Ventilasjonsanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: I bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Nytt brannalarmsystem montert i 2013 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødlys, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke, avtale om vaktrunde er etablert med Nord-Troms vaktservice. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske ovner. Gulvvarme i kino og garderober. 

Andre: Røykluker Røykluker er ombygd i 2009 fra kruttfyring til el. heiser. 
Hengsler og pakninger på røykluker må rehabiliteres. 

Bygningsmasse: 
 

 

 

Yttervegger og vinduer bør males. 
Innvendige rom bør males og pusses opp. 
Ytterdører og innerdører burde skiftes ut. 
Kjøkken burde skiftes ut. 
 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Samfunnshuset  
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Lyngsmark 10 
15/41 
672 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1734m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Utskifting av sandfilter. 600.000     

Maling utvendig  300.000    

Ny rigg scene    100.000   

Oppussing garderober  150.000 150.000   

      

      

Sum 600.000 350.000 250.000 100.000 Totalsum kr.  1.300.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

 
 
 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Er i brukbar stand, service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Burde vært oppgradert og gjennomgått ordentlig. Service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Er montert nytt i 2008, direktevarsling 110 er etablert. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødlys, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske ovner, varmegjennvinner, ventilasjon. 

Andre:  Teknisk anlegg må utbedres. Rapport må tillages. 

Bygningsmasse / 

Teknisk anlegg: 
 

 

 

Se vedlegg. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler.  
- Mangler organisatorisk: 
- Komplettering tegninger. 

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 
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Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 

Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Ungdommens hus 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Båtnesvn. 5 
43/7 
680 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

256m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Utvendig maling, panel 150.000     

Innvendig oppussing  50.000 50.000   

Elektro   25.000 25.000  

      

      

      

      

Sum 150.000 50.000 75.000 25.000 Totalsum kr.  300.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

 
 
 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg 

Elektriskanlegg: Burde vært oppgradert og gjennomgått ordentlig. Service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Seriekoblet røykvarslingsanlegg.  
Nødlys, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske panelovner. 

Andre:   

Bygningsmasse: 
 

 

 

Bygget er gammelt og bærer preg av dette. 
Innvendige rom burde vært pusset opp, bygget burde males utvendig. 
Noen utbedringer er utført i 2010. Ytterdører skiftet, noen vindski og panelbord 
skiftes og toaletter utbedres. 
 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler.  
- Mangler organisatorisk: 
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- Komplettering tegninger. 

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Venterom Rotsund fergeleie 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Rotsund 
77/114 
682 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

20m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Bra 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

      

Skifte belegg 30.000     

      

      

      

Sum     Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

 
 
 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg 

Elektriskanlegg: Er i bra stand 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske panelovner. 

Andre:  Septikkanlegg har en tendens til å fryse om vinteren, løsning vurderes. 

Bygningsmasse: 

 

 

 

Bygget er i bra stand. 
 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 
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Meieribygget 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Meierivegen 20 
47/76 
683 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1700m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig 100.000 100.000    

Elektrisk oppvarming  50.000    

Brannvarsling, nødlys 100.000     

Lekkasje tak   500.000   

Branncellevegger    50.000  

Lekkasje i tak      

      

Sum 200.000 150.000 500.000 50.000 Totalsum kr.  900.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

 
 
 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg. 

Elektriskanlegg: Er i vekslende stand, en del elektrisk anlegg ble ryddet opp i 2010. Ikke alt. 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke, seriekoblede røykvarslere. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

En blanding av nødlys og reflekterende skilt. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske panelovner og vifter. 

Andre:   

Bygningsmasse: 

 
 

 

Bygget er gammelt og preges av dette. 
Utvendig bør det males. 
Innvendige kontorer burde pusses opp. 
Tak over brannstasjon bør lappes/nytt. 
Oppvarming av garasjer med varmepumper. 
Himling i garasje er isolert og senket. 
Brannstasjon og ren/skitten sone er nye ombygninger og er i bra stand. 
Branncellebegrensende vegger må etableres. 
 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 

Mangler bygningsteknisk. 
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- Branncellebegrensende vegger og dører mangler.  

- Mangler organisatorisk: 
- Komplettering tegninger. 

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er ikke tilstrekkelig til å foreta generelt 

vedlikehold i planperioden. 
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Ekspedisjon Kai / Felleskjøpbygget 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Sørkjosen 
47/143 
690 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

400m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2011 2012 2013 2014 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Støping av gulv 60.000     

Oppussing innvendig  50.000    

      

      

      

      

      

Sum 60.000 50.000   Totalsum kr.  110.000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

  

 
 
 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg. 

Elektriskanlegg: Er i vekslende stand, en del lys ble ryddet opp i 2010. Ikke alt. 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke, seriekoblede røykvarslere. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødlys ble montert i 2009. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske panelovner og vifter. 

Andre:   

Bygningsmasse: 
 

 

 

Utvendig malt i 2013 
Pauserom / kjøkken ble utbedret i 2008. 
 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler.  
- Mangler organisatorisk: 
- Komplettering tegninger. 

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 
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Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 

Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er tilstrekkelig til å foreta generelt 

vedlikehold i planperioden. 
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Halti 1 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Hovedvegen 2 
43/37 
420 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1500m² Byggeår:  2000 
Tilstand 
bygning:  

Bra 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2015 2016 2017 2018 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

      

      

Sum     Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett     

 
Totalsum Kr. 

 
 

 
 
 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Er i bra stand. 

Brannalarmanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødlys, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske panelovner og vifter. 

Andre:   

Bygningsmasse: 

 

 

 

Ny vurdering tas når Halti 2 er ferdig. 
 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler bygningsteknisk. 

- Branncellebegrensende vegger og dører mangler.  
- Mangler organisatorisk: 
- Komplettering tegninger. 

Revidere HMS og kvalitetssystem samt brannvernperm. 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 

Annet:  

Konklusjon: 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1891-5

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 10.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/14 Nordreisa oppvekstutvalg 17.11.2014
63/14 Nordreisa driftsutvalg 18.11.2014
15/14 Nordreisa administrasjonsutvalg 20.11.2014
21/14 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 20.11.2014
24/14 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 21.11.2014
6/14 Nordreisa rådet for funksjonshemmede 24.11.2014
6/14 Nordreisa eldreråd 25.11.2014
48/14 Nordreisa formannskap 27.11.2014
7/14 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 03.12.2014
60/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Økonomiinfo 3 2014 - Statsbudsjett 2015 - Informasjonsskriv fra Fylkesmannen
2 Utvikling i inntektene i perioden 2011 - 2015
3 Økonomiplan 2015-2018 Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 03.12.2014 

Behandling:

Beate Severinsen, Fagforbundet, foreslo slik tilføyelse:
”Vedrørende avvikling av 3-3 turnus, Høgeegga:
Avvikling av 3-3 turnusen vil skape mange små stillingsbrøker.  Dette er uheldig med tanke på 
rekruttering til helsevesenet framover.”

AMU-leder Ola Dyrstad foreslo slik tilføyelse:
Arbeidsmiljøutvalget støtter administrasjonsutvalgets uttalelser og vedtak i samme sak og tar 
rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan til orientering.”

Begge tilføyelsene ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Kompetanseløftet er et nasjonalt satsningsområde og noe både Storting og Regjering peker på.
Dette må det tas hensyn til når det endelige budsjettet vedtas.

Nordreisa kommune har nettopp vedtatt en omorganisering av oppvekstsektoren. Kvalitet har 
vært et nøkkelord. Vi omorganiserer for å gi en bedre kvalitativ tjeneste til innbyggerne.
Å redusere administrasjonstiden til styrerne i barnehagene – som igjen fører til en reduksjon av 
den totale bemanningssituasjonen vil være å gå i motsatt retning.

Vedrørende avvikling av 3-3 turnus, Høgeegga:
Avvikling av 3-3 turnusen vil skape mange små stillingsbrøker.  Dette er uheldig med tanke på 
rekruttering til helsevesenet framover.

1. Økonomiplanen 2015 – 2018 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2015.

2. Driftsbudsjettet 2015 – 2018 vedtas med følgende netto ramme per sektor:

Tall i hele kroner
Budsjett       

2015
Budsjett       

2016
Budsjett       

2017
Budsjett       

2018

1 Sektor for administrasjon 33 571 790 33 466 886 33 787 812 33 549 908

2 Sektor for oppvekst og kultur 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

3 Helse og omsorg 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

4 Utviklingsavdelingen 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

5 Selvkost 165 296 165 296 165 296 165 296

6 Bygg og eiendom 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

7 Skatter og rammetilskudd -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 257 402 -18 631 038 -18 594 327 -18 594 327
0 Prosjekter og interkommunale 
selskap 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum sektor 257 031 529 254 407 081 229 838 007 228 618 793

3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme:

Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 13 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 2 2 300 000 2 300 000

Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000
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Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 300 000 300 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000

Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000

Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000

Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan 
avløp 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 77 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 208 229 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -148 483 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -600 000 -600 000

Sum finansiering -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -208 229 000

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 52 113 000 i 2015.  Lånet opptas i den 
låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas 
opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 

6. Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015:
 Driftstilskudd små barn: kr 182.636 for heltidsplass
 Driftstilskudd store barn: kr 88.031 for heltidsplass
 Kapitaltilskudd: kr 9.100 for heltidsplass

7. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens 
totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017.
Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre 
medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt 
hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.11.2014 

Behandling:

Rådmannen trekker punkt 6 i innstillingen. 

Gerd Kristiansen (Krf) og John Karlsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag om nytt punkt 7:  
Formannskapet ber om å få framlagt en vurdering av kommunens samlede bygningsmasse med 
sikte på å ta stilling til framtidig eierskap og bruk. Denne må fremmes til behandling før 
kommunestyret kan ta stilling til sak om EPC-kontrakter. 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende tillegg til innstillingens punkt 7: Politisk arbeidsgruppe 
settes sammen av de av formannskapets medlemmer som frivillig ønsker å være med i denne, 
pkt 7 i rådmannens innstilling.  

Det ble først stemt over fellesforslaget fra Gerd Kristiansen og John Karlsen. Forslaget 
enstemmig vedtatt. 

Deretter ble det stemt over tilleggsforslaget fra John Karlsen. Forslaget enstemmig vedtatt.  

Det ble til slutt stemt over rådmannens innstilling. Innstilingen enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling med endring- og tilleggsforslag vedtatt. 

Vedtak:

8. Økonomiplanen 2015 – 2018 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2015.

9. Driftsbudsjettet 2015 – 2018 vedtas med følgende netto ramme per sektor:

Tall i hele kroner
Budsjett       

2015
Budsjett       

2016
Budsjett       

2017
Budsjett       

2018

1 Sektor for administrasjon 33 571 790 33 466 886 33 787 812 33 549 908

2 Sektor for oppvekst og kultur 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

3 Helse og omsorg 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

4 Utviklingsavdelingen 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

5 Selvkost 165 296 165 296 165 296 165 296

6 Bygg og eiendom 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

7 Skatter og rammetilskudd -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 257 402 -18 631 038 -18 594 327 -18 594 327
0 Prosjekter og interkommunale 
selskap 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum sektor 257 031 529 254 407 081 229 838 007 228 618 793
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10. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme:

Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 8 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 2 2 300 000 2 300 000

Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000

Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 300 000 300 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000

Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000

Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000

Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan 
avløp 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 72 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 203 229 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -47 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -148 483 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -600 000 -600 000

Sum finansiering -72 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -203 229 000

Side 215



11. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 52 113 000 i 2015.  Lånet opptas i den 
låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.

12. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas 
opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 

13. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens 
totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017.
Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre 
medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt 
hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.

Politisk arbeidsgruppe settes sammen av de av formannskapets medlemmer som frivillig 
ønsker å være med i denne, pkt 7 i rådmannens innstilling.  

14. Formannskapet ber om å få framlagt en vurdering av kommunens samlede 
bygningsmasse med sikte på å ta stilling til framtidig eierskap og bruk. Denne må 
fremmes til behandling før kommunestyret kan ta stilling til sak om EPC-kontrakter. 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 25.11.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling tatt til orientering.

Vedtak:

Rådmannens innstilling tatt til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede - 24.11.2014 

Behandling:

Uttalelse fra Siv Elin Hansen, SV: 
Rådet for funksjonshemmede foreslo ved tidligere budsjettbehandlinger at behovet for 
tilrettelegging av tilgang for funksjonshemmede ble utredet og forsøkt lagt inn ved senere 
budsjettbehandling. SV er skuffet at dette ikke er tatt hensyn til i årets budsjettbehandling. 
Tiltaket er ikke prissatt og tatt med, heller ikke som ikke prioriterte tiltak.

Forslag fra Siv Elin Hansen, SV:
Rådet for funksjonshemmede ber formannskapet søke å finne midler til finansiering av 
dagtilbud for funksjonshemmede.

Votering:
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Innstilling med forslag fra Siv Elin Hansen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

15. Økonomiplanen 2015 – 2018 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2015.

16. Driftsbudsjettet 2015 – 2018 vedtas med følgende netto ramme per sektor:

Tall i hele kroner
Budsjett       

2015
Budsjett       

2016
Budsjett       

2017
Budsjett       

2018

1 Sektor for administrasjon 33 571 790 33 466 886 33 787 812 33 549 908

2 Sektor for oppvekst og kultur 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

3 Helse og omsorg 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

4 Utviklingsavdelingen 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

5 Selvkost 165 296 165 296 165 296 165 296

6 Bygg og eiendom 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

7 Skatter og rammetilskudd -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 257 402 -18 631 038 -18 594 327 -18 594 327
0 Prosjekter og interkommunale 
selskap 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum sektor 257 031 529 254 407 081 229 838 007 228 618 793

17. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme:

Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 13 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 2 2 300 000 2 300 000

Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000

Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 300 000 300 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000

Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000
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Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000

Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan 
avløp 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 77 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 208 229 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -148 483 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -600 000 -600 000

Sum finansiering -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -208 229 000

18. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 52 113 000 i 2015.  Lånet opptas i den 
låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.

19. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas 
opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 

20. Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015:
 Driftstilskudd små barn: kr 182.636 for heltidsplass
 Driftstilskudd store barn: kr 88.031 for heltidsplass
 Kapitaltilskudd: kr 9.100 for heltidsplass

21. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens 
totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017.
Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre 
medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt 
hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.

22. Rådet for funksjonshemmede ber formannskapet søke å finne midler til finansiering av 
dagtilbud for funksjonshemmede.

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 21.11.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

23. Økonomiplanen 2015 – 2018 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2015.

24. Driftsbudsjettet 2015 – 2018 vedtas med følgende netto ramme per sektor:

Tall i hele kroner
Budsjett       

2015
Budsjett       

2016
Budsjett       

2017
Budsjett       

2018

1 Sektor for administrasjon 33 571 790 33 466 886 33 787 812 33 549 908

2 Sektor for oppvekst og kultur 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

3 Helse og omsorg 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

4 Utviklingsavdelingen 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

5 Selvkost 165 296 165 296 165 296 165 296

6 Bygg og eiendom 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

7 Skatter og rammetilskudd -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 257 402 -18 631 038 -18 594 327 -18 594 327
0 Prosjekter og interkommunale 
selskap 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum sektor 257 031 529 254 407 081 229 838 007 228 618 793

25. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme:

Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 13 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 2 2 300 000 2 300 000

Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000

Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 300 000 300 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000

Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000

Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000
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Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan 
avløp 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 77 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 208 229 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -148 483 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -600 000 -600 000

Sum finansiering -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -208 229 000

26. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 52 113 000 i 2015.  Lånet opptas i den 
låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.

27. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas 
opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 

28. Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015:
 Driftstilskudd små barn: kr 182.636 for heltidsplass
 Driftstilskudd store barn: kr 88.031 for heltidsplass
 Kapitaltilskudd: kr 9.100 for heltidsplass

29. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens 
totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017.
Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre 
medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt 
hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.

Saksprotokoll i Nordreisa nærings- og kulturutvalg - 20.11.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

30. Økonomiplanen 2015 – 2018 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2015.
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31. Driftsbudsjettet 2015 – 2018 vedtas med følgende netto ramme per sektor:

Tall i hele kroner
Budsjett       

2015
Budsjett       

2016
Budsjett       

2017
Budsjett       

2018

1 Sektor for administrasjon 33 571 790 33 466 886 33 787 812 33 549 908

2 Sektor for oppvekst og kultur 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

3 Helse og omsorg 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

4 Utviklingsavdelingen 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

5 Selvkost 165 296 165 296 165 296 165 296

6 Bygg og eiendom 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

7 Skatter og rammetilskudd -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 257 402 -18 631 038 -18 594 327 -18 594 327
0 Prosjekter og interkommunale 
selskap 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum sektor 257 031 529 254 407 081 229 838 007 228 618 793

32. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme:

Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 13 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 2 2 300 000 2 300 000

Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000

Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 300 000 300 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000

Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000

Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000

Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000

VAR - Gjennomføring av hovedplan 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

Side 221



avløp

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 77 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 208 229 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -148 483 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -600 000 -600 000

Sum finansiering -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -208 229 000

33. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 52 113 000 i 2015.  Lånet opptas i den 
låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.

34. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas 
opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 

35. Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015:
 Driftstilskudd små barn: kr 182.636 for heltidsplass
 Driftstilskudd store barn: kr 88.031 for heltidsplass
 Kapitaltilskudd: kr 9.100 for heltidsplass

36. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens 
totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017.
Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre 
medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt 
hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 20.11.2014 

Behandling:

Utdanningsforbundet v/Ola Dyrstad la fram slikt tilleggsforslag :
”Kompetanseløftet er et nasjonalt satsningsområde og noe både Storting og Regjering peker på.
Dette må det tas hensyn til når det endelige budsjettet vedtas.

Nordreisa kommune har nettopp vedtatt en omorganisering av oppvekstsektoren. Kvalitet har 
vært et nøkkelord. Vi omorganiserer for å gi en bedre kvalitativ tjeneste til innbyggerne.
Å redusere administrasjonstiden til styrerne i barnehagene – som igjen fører til en reduksjon av 
den totale bemanningssituasjonen vil være å gå i motsatt retning.”
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Ved votering ble første avsnitt enstemmig vedtatt. Andre avsnitt ble vedtatt med 4 mot 3 
stemmer.

Administrasjonsutvalget stemte deretter over rådmannens innstilling, som ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Kompetanseløftet er et nasjonalt satsningsområde og noe både Storting og Regjering peker på.
Dette må det tas hensyn til når det endelige budsjettet vedtas.

Nordreisa kommune har nettopp vedtatt en omorganisering av oppvekstsektoren. Kvalitet har 
vært et nøkkelord. Vi omorganiserer for å gi en bedre kvalitativ tjeneste til innbyggerne.
Å redusere administrasjonstiden til styrerne i barnehagene – som igjen fører til en reduksjon av 
den totale bemanningssituasjonen vil være å gå i motsatt retning.

1. Økonomiplanen 2015 – 2018 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2015.

2. Driftsbudsjettet 2015 – 2018 vedtas med følgende netto ramme per sektor:

Tall i hele kroner
Budsjett      

2015
Budsjett      

2016
Budsjett      

2017
Budsjett      

2018

1 Sektor for administrasjon 33 571 790 33 466 886 33 787 812 33 549 908

2 Sektor for oppvekst og kultur 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

3 Helse og omsorg 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

4 Utviklingsavdelingen 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

5 Selvkost 165 296 165 296 165 296 165 296

6 Bygg og eiendom 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

7 Skatter og rammetilskudd -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 257 402 -18 631 038 -18 594 327 -18 594 327
0 Prosjekter og interkommunale 
selskap 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum sektor 257 031 529 254 407 081 229 838 007 228 618 793

3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme:

Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 13 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 2 2 300 000 2 300 000
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Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000

Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 300 000 300 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000

Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000

Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000

Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan 
avløp 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 77 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 208 229 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -148 483 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -600 000 -600 000

Sum finansiering -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -208 229 000

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 52 113 000 i 2015. Lånet opptas i den 
låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas 
opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 

6. Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015:
 Driftstilskudd små barn: kr 182.636 for heltidsplass
 Driftstilskudd store barn: kr 88.031 for heltidsplass
 Kapitaltilskudd: kr 9.100 for heltidsplass

7. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens 
totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017.
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Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre 
medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt 
hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.11.2014 

Behandling:

Driftsutvalget fremmet følgende endringsforslag til investeringsbudsjettet: 
Driftsutvalget anbefaler formannskapet å velge EPC alternativ 1 på kr 6,9 millioner. Dvs en 
økning på netto kr 4,4 millioner, samt en økning vedlikehold veg på 0,6 millioner. Økningen 
dekkes inn gjennom redusert investering Guleng III jfr kst vedtak 47/14 på kr 5 millioner.  

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

8. Økonomiplanen 2015 – 2018 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2015.

9. Driftsbudsjettet 2015 – 2018 vedtas med følgende netto ramme per sektor:

Tall i hele kroner
Budsjett       

2015
Budsjett       

2016
Budsjett       

2017
Budsjett       

2018

1 Sektor for administrasjon 33 571 790 33 466 886 33 787 812 33 549 908

2 Sektor for oppvekst og kultur 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

3 Helse og omsorg 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

4 Utviklingsavdelingen 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

5 Selvkost 165 296 165 296 165 296 165 296

6 Bygg og eiendom 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

7 Skatter og rammetilskudd -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 257 402 -18 631 038 -18 594 327 -18 594 327
0 Prosjekter og interkommunale 
selskap 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum sektor 257 031 529 254 407 081 229 838 007 228 618 793

10. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme:

Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 8 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000
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Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 2 6 900 000 2 300 000

Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Investering veg 600 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000

Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 300 000 300 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000

Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000

Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000

Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan 
avløp 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 77 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 208 229 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -148 483 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -800 000 -600 000

Sum finansiering -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -208 229 000

11. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 52 113 000 i 2015.  Lånet opptas i den 
låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.

12. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas 
opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 

13. Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015:
 Driftstilskudd små barn: kr 182.636 for heltidsplass
 Driftstilskudd store barn: kr 88.031 for heltidsplass
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 Kapitaltilskudd: kr 9.100 for heltidsplass

14. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens 
totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017.
Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre 
medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt 
hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 17.11.2014 

Behandling:

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:
 Oppvekstutvalget tar rådmannens innstilling til orientering.
 Oppvekstutvalget er fornøyd med at sektoren blir skjermet i budsjettbehandlingen 2015.

Forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Oppvekstutvalget tar rådmannens innstilling til orientering.
 Oppvekstutvalget er fornøyd med at sektoren blir skjermet i budsjettbehandlingen 2015.

Rådmannens innstilling

15. Økonomiplanen 2015 – 2018 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2015.

16. Driftsbudsjettet 2015 – 2018 vedtas med følgende netto ramme per sektor:

Tall i hele kroner
Budsjett       

2015
Budsjett       

2016
Budsjett       

2017
Budsjett       

2018

1 Sektor for administrasjon 33 571 790 33 466 886 33 787 812 33 549 908

2 Sektor for oppvekst og kultur 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

3 Helse og omsorg 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

4 Utviklingsavdelingen 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

5 Selvkost 165 296 165 296 165 296 165 296

6 Bygg og eiendom 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

7 Skatter og rammetilskudd -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 257 402 -18 631 038 -18 594 327 -18 594 327
0 Prosjekter og interkommunale 
selskap 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum sektor 257 031 529 254 407 081 229 838 007 228 618 793

17. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme:
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Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 13 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 2 2 300 000 2 300 000

Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000

Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 300 000 300 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000

Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000

Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000

Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan 
avløp 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 77 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 208 229 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -148 483 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -600 000 -600 000

Sum finansiering -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -208 229 000

18. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 52 113 000 i 2015.  Lånet opptas i den 
låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.
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19. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas 
opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 

20. Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015:
 Driftstilskudd små barn: kr 182.636 for heltidsplass
 Driftstilskudd store barn: kr 88.031 for heltidsplass
 Kapitaltilskudd: kr 9.100 for heltidsplass

21. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens 
totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017.
Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre 
medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt 
hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.

Saksopplysninger

Statsbudsjettet for 2015 legger opp til en realvekst i kommunens samlede inntekter på kr 5,5 milliarder 
(mrd). Av den samlede inntektsveksten er kr 3,9 milliarder frie inntekter. Veksten tilsvarer en realvekst 
på 1,4 % , og er om lag på samme årlige vekst som i årene 2008-2014. Veksten i frie inntekter må sees i 
sammenheng med økt utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som 
ligger til grunn for kommuneproposisjonen for 2015 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for 
kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene viser at kr 1,7 mrd av veksten i de 
frie inntektene vil måtte gå til å dekke de demografiske kostnadene, altså kostnadene ved å videreføre 
tjenestetilbudet med dagens standarder og dekningsgrader. Pensjonskostnadene vil øke med ca kr 0,4 
mrd ut over det som kompenseres gjennom deflatoren, og må dermed dekkes av de frie inntektene.  Til 
sammen utgjør økte demografi- og pensjonskostnader på kr 2,1 mrd som kommunene må dekkes av 
veksten i de frie inntektene. 

I tillegg begrunnes veksten i frie inntekter som følger:

 kr 200 millioner i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

 kr 200 millioner i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med 

psykiske lidelser

 kr 100 millioner i satsingen på mer fleksibelt barnehageopptak

Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på nivå med inntektsveksten de senere årene. 
Budsjettforslaget vil likevel kunne innebære et større reelt handlingsrom for kommunesektoren enn det 
som har vært tilfelle i foregående år. En vesentlig årsak til at handlingsrommet vil kunne bli større er at 
den anslåtte veksten i utgifter til pensjon og demografi er lavere sammenlignet med tidligere år. 

Kommunal deflator er anslått til 3 %, der lønnsveksten anslås til 3,3 % og prisveksten anslås til 2,5 %. 

Statsbudsjettet for 2015 inneholder følgende økonomiske endringer for kommunene:

Helse og omsorgstjenesten:

 Kr 200 mill av veksten i frie inntekter begrunnes med behov for å styrke helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. 
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 Kr 200 mill av veksten i frie inntekter begrunnes i en styrking av kommunale tjenester til 

rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 

 Regjeringen foreslår å øke investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. 

 Bevilgningen til dagaktivitetstilbud for demente foreslås økt med kr 130 mill.

 Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort 

behov for personlig assistanse trer i kraft fra 1.januar 2015. Rammen økes med kr 300 mill. 

 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene bygges videre ut i 2015.

 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) avvikles i 2015. Uttrekket fra 

kommunerammen basert på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015, dvs utgiftsnivået 

kommunen ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Rammen reduseres med kr 5.674,7 mill.

 Kommunerammen justeres ned med kr 89 mill for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging 

av tilbudet om øyeblikkelig hjelp. 

 Ressurskrevende tjenester:

o Statens tilskudd økte fra kr 6,36 mrd til kr 7,27 mrd fra 2013 til 2014. På grunn av den 

sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i ordningen. Dette 

gjøres ved å øke innslagspunktet med kr 0,037 mill utover prisjustering til kr 1,08 mill. 

Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 %. Dette vil få virkning på 

kommuneøkonomien allerede i 2014 , ettersom kommunene får refusjon fra staten 

etterskuddsvis. 

Barnehage og skole

 Kr 0,1 mill av veksten i frie inntekter er begrunnet med økt fleksibilitet i barnehageopptaket. 

 Det foreslå å gjennomføre et lærerløft og foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for 

lærere med kr 144 mill. Styrkningen innebærer en økning på 1500 nye studieplasser til 

videreutdanning. 

 Kr 60 mill begrunnes i ønske om å styrke satsningen på kompetanseheving for 

barnehageansatte.

 Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage. Det foreslås et 

nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en heltidsplass 

maksimalt skal utgjøre 7 % av en families samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på at 

endringen trer i kraft fra 1.august 2015. 

 Maksimal satsen på foreldrebetaling i barnehagen økes fra 1.januar 2015 med kr 100, til kr 2580 

i måneden, og rammen reduseres med kr 312 mill. 

 Økt likeverdig behandling kommunale/private barnehager gir økt ramme med kr 95,9 mill.

 Økning i kontantstøtte medfører redusert etterspørsel i barnehagene, og rammen reduseres 

med kr 243,4 mill. 

 Reversering av kulturskoletilbud skole/SFO gir redusert ramme på kr 108 mill.

 Reversering av ordningen med frukt og grønt gir redusert ramme på kr 154,5 mill.

 Helårseffekten av valgfag i 10.trinn gir økt ramme på kr 98,4 mill. 

 Det foreslås å fase inn ytterligere kr 3 mrd i investeringsrammen i 

rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg.

Øvrig

 Økt kommunal egenandel på statlige barnevernsinstitusjoner gir økt ramme på kr 164,8 mill.

 Endret differensiert arbeidsgiveravgift gir trekk i rammen på kr 267 mill. 
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 Regjeringen vil styrke kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk 

befolkningsvekst. Vekstgrensen for å motta tilskuddet er på 1,6 % i gjennomsnittlig årlig 

befolkningsvekst de siste tre årene. Satsen per nye innbygger ut over vekstgrensen er på kr 

55.000. Videre må kommunene ha skatteinntekter på under 140 % av landsgjennomsnittet. 

Økningen finansieres delvis ved et trekk i innbyggertilskuddet for alle kommunene. For Troms 

innebærer endringen at Tromsø kommune får et veksttilskudd på kr 426.000, mens ingen 

øvrige kommuner vil motta dette tilskuddet. 

Rådmannens forslag til budsjett 2015

Generelle kommentarer:

 Budsjettet tar utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2014.

 Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i 

rådmannens budsjettforslag. 

 Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.

 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp. 

 Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i budsjettforslaget av 

økonomiske årsaker. 

 Mange nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.

 Budsjettforslaget inneholder følgende økninger i bemanning:

o En 30 % stilling innenfor IKT jmf revideringen av budsjettet

o En 20 % assistent stilling på Moan skole som var uteblitt fra budsjettet i 2014 selv om 

personen jobbet der. 

o En 100 % lærerstilling som er uteblitt i to budsjettperioder, samt en 30 % spes.ped 

ressurs.

o En 35 % assistent stilling ved Rotsundelv skole som uteble i budsjettet for 2014.

o En 40 % stilling innen barnevern som dekkes gjennom tilhørende inntekter fra 

fylkesmannen. 

o Fysioterapitjenesten har fått tilbakeført vakanser som utgjør en 100 % stilling. 

Sektor for administrasjon 

1 Sektor for administrasjon 2015 2016 2017 2018

Ramme for 2014 24 155 003 24 155 003 24 155 003 24 155 003

Endringer i budsjett 2015

Konsekvensjustert budsjett 10 848 536 10 848 536 10 848 536 10 848 536

Sum tiltak -844 763 -533 272 27 230 054 26 800 117

Ramme 2015 34 158 776 34 470 267 62 233 593 61 803 656

Konsekvensjustert budsjett:

 Lønnsutgiften er økte med kr 0,068 mill, mens pensjonen er redusert med kr 0,303 mill. 
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 Lønnsveksten for 2015 er antatt til 3,3 % på kr 3,75 mill, og avsetningen er økt med kr 1,8 mill 

som følge av lokale lønnsforhandlinger høsten 2014. Til sammen kr 5,5 mill.

 Internsalg er økt med kr 0,358 mill men går i 0,- totalt sett for kommunen. 

 Refusjon fra andre kommuner er redusert med kr 0,354 mill.

 Budsjettet på flyktningetjenesten har ikke vært tilpasset driftsutgiftene og er justert i budsjettet 

for 2015 som følge av at inntekten er flyttet til sektor 7. Justeringen er som følger:

o Utgiften til introduksjonsstønaden er redusert med kr 0,4 mill.

o Budsjettet på inventar og utstyr er redusert med kr 0,2 mill.

o Budsjettet på diverse bidrag er økt med kr 0,495 mill.

o Inntekten på integreringstilskuddet er på kr 9,393 og er flyttet til sektor 7.

Tiltak:

 Sykelønnsrefusjonen økes med kr 0,07 mill.

 Overføring fra investeringsbudsjettet utgjør kr 0,27 mill og gjelder innkjøp av pc utstyr som er 

overflyttet til investering. 

 Nordreisa kommune har behov for varig reduksjon på tjenestenivå innenfor alle sektorer.

Rådmannen starter en prosess for omorganisering i sentraladministrasjon, der det vil være 

mulig å vurdere reduksjon i tjenestenivået. Det foreslås vakanser på kr 0,25 mill i 2015 og 

redusert tjenestenivå på kr 0,6 mill i 2016.

 Budsjettet på telefon, linjer og samband (3net) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få 

kontroll på utgiften. Overføringen medfører en økning på administrasjon på kr 0,335 mill, men 

går i 0,- samlet sett. 

 Budsjettet på telefon, linjer og samband (BBFT) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få 

kontroll på utgiften. Overføringen medfører en økning på administrasjon på kr 0,226 mill, men 

går i 0,- samlet sett. 

 Budsjettet på telefon, linjer og samband (Ventelo) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å 

få kontroll på utgiften. 

 Drift av IKT på Halti II gir en utgift på IT sitt budsjett, og tilsvarende inntekt fra leietakerne.

 Nordreisa sin andel av plankontoret øker med kr 0,154 mill i 2015. Prosjektet går ut i løpet av 

september 2015, og en evaluering vil gjøres i løpet av året. Rådmannsutvalget har bestemt at 

samtlige kommuner skal budsjettere med plankontoret ut året 2015. 

 I 2015 og i 2017 er det henholdsvis kommunevalg og stortingsvalg, noe som vil medføre en 

utgift på kr 0,23 mill for kommunen. 

 Kirkelig fellesråd har en økning i lønn og pensjon på kr 0,112 mill.

 I kommuneplanens arealdel er det satt av nytt areal til kirke- og urnelund. Det er nødvendig å 

leie inn landskapsarkitekt for å lage skisse for hvordan arealet best kan benyttes. Kirkelig 

fellesråd tar opp lån på kr 3,6 mill, og det foreslås at kommunen dekker kr 0,064 mill i rente og 

avdrag.

 Kirkelig fellesråd tar opp 1,5 mill i lån til å utbedre taket på Nordreisa kirke og utbedring av 

sakristiet. Det foreslås at kommunen dekker kr 0,072 mill i renter og avdrag. 

 Kirkelig fellesråd flytter inn i nye lokaler i løpet av høsten 2015. Nordreisa kommunestyret 

vedtok i mars 2013 at kommunen skulle dekke de økte utgiftene kirkelig fellesråd har i den 

forbindelse. Stipulert utgift er beregnet til kr 0,1 mill i 2015, og kr 0,4 mill fra 2016 og ut 

planperioden. 

 Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet bør være på 3 % av driftsinntektene for å ha et 

handlingsrom og bygge opp likviditeten.  Det startes en prosess i 2015 som reduserer 

Side 232



driftsnivået til Nordreisa kommune, og at man i 2017 har opparbeid seg et handlingsrom. Totalt 

vil avsetning til disposisjonsfond være kr 0,586 mill i 2015, kr 1,003 mill i 2016, kr 28,445 mill i 

2017 og 28,25 mill i 2018. Avsetningen på kr 28,445 mill vil bli redusert som følge av nye tiltak i 

budsjettprosessen 2016.

 Det er satt av kr 5,55 mill i lønnsøkning i 2015 og herav er den lokale potten som fordeles i 2014 

på kr 1,8 mill. Det foreslås at den lokale potten tas ut av budsjettet. Det er da igjen kr 3,75 mill 

som spres ut på avdelingene. 

Sektor for oppvekst og kultur

2 Sektor for levekår og kultur 2015 2016 2017 2018

Ramme for 2014 101 054 822 101 054 822 101 054 822 101 054 822

Endringer 2015

Konsekvensjustert budsjett 7 091 634 7 091 634 7 091 634 7 091 634

Sum tiltak -6 605 -519 299 -519 299 -1 500 609

Ramme 2015 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

Konsekvensjustert budsjett:

 Lønnsutgiftene er økt med kr 4,206 mill, og pensjonen er redusert med kr 0,538 mill.

o 20 % stilling som flyktningehelsesøster er flyttet fra sektor for administrasjon til sektor 

for levekår

o 100 % stilling lærer er uteglemt fra budsjettet til Storslett skole i to år og er satt inn 

igjen i 2015.

 Kjøp av spesialundervisning er økt med kr 1,163 mill jmf revideringen av budsjett.

 Tjenestekjøp fra andre kommuner er økt med kr 0,117 mill jmf revidering av budsjett. Dette 

gjelder budsjettet på krisesentersamarbeid med Tromsø kommune der budsjettet ikke 

samsvarer med faktiske utgifter. 

 Overføring til andre kommuner er økt med kr 0,094 mill jmf revideringen av budsjett. Dette 

gjelder budsjett på oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn.

 Skoleskyss på voksenopplæringen økes med kr 0,051 mill til faktisk beløp. 

 Inntekten på refusjon fra private på økes med kr 0,03 mill til faktisk beløp. 

 Refusjon fra staten er redusert med kr 1,576 mill og er fordelt som følger:

o Inntekt fra fylkesmannen på barnevern er redusert med kr 0,154 mill til faktisk inntekt.

o Voksenopplæringen: Inntekt på voksenopplæringen er redusert med kr 1,292 mill til 

faktisk inntekt. 

o Inntekt på 0,1 mill på regional kompetanseutvikling er bortfalt og fjernes derfor fra 

budsjettet. 

o Inntekt fra Sametinget på Storslett barnehage, samisk barnehageavdeling, reduseres 

med kr 0,03 mill til faktisk inntekt. 

o Inntekt på refusjon sykepenger er redusert med kr 0,45 mill som følge av at vedtaket 

bare gjaldt i 2014. 
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Tiltak:

 Sykelønnsrefusjonen økes med kr 0,53 mill.

 Budsjettet på telefon, linjer og samband (3net) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få 

kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,146 mill, men går i 

0,- samlet sett. 

 Budsjettet på telefon, linjer og samband (BBFT) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få 

kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,133 mill, men går i 

0,- samlet sett. 

 Vertskommunesamarbeidet om oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn opphører når 

fristen for å sende inn krav utgår 31.12.14. Det er per oktober 2014 ikke kommet noen krav fra 

tidligere barnehjemsbarn i Nordreisa kommune.   

 Familiesenteret har sagt opp en avtale på leie av kontor som utgjør kr 0,085 mill. De har 

samtidig behov for å bygge om et kontor slik at det blir hensiktsmessig til konsultasjoner. Netto 

utgjør dette en reduksjon på kr 0,035 mill. Sektor for levekår får en reduksjon på kr 0,085 mill 

og teknisk får en økning på kr 0,05 mill som følge av at de utfører ombyggingen. 

 Nordreisa kommunes utgifter for elever som er folkeregistret i Nordreisa kommune, men som 

går på skoler i andre kommuner har økt betydelig senere år. Hovedsakelig dreier dette seg om 

barn plassert i andre kommuner av barnevernet. I tillegg har kommunes inntekt økt som følge 

av samme årsak. Netto medfører dette en merutgift på kr 0,31 mill.

 Husleieavtalen med Oksfjord Grendelag sies opp i september 2016 og barnehagen flyttes over 

til skoledelen. Dette gir en besparelse på kr 0,511 i 2018.

 En 100 % lærerressurs er uteglemt av budsjettet til Storslett skole i to år, og er tatt med i 

lønnsarkene i 2015. Jmf forvaltningsrevisjonsrapporten høsten 2014 for grunnskolene i 

Nordreisa kommune har Storslett skole langt flere ressurser per elev enn Moan skole. Det 

foreslås derfor å flytte en lærerressurs fra Storslett skole til Moan skole fra 01.01.2015. 

 Andelen ressurser knyttet til spesialundervisning går ned i 2015 og utgjør kr 0,107 mill med 

5/12 dels virkning. 

 Moan skole har hatt en stor økning i fremmedspråklige elever og har dermed behov for økte 

ressurser. Det utgjør kr 0,47 mill hvert år i perioden 2015 – 2017.

 Nordreisa kommunes utgift til drift av interkommunal PP-tjeneste koster årlig kr 2,66 mill. Det 

foreslås en utredning/evaluering av avtalen i 2015. Avtalen har et ettårs oppsigelsesfrist, og må 

derfor sies opp fra 01.01.2015 dersom eventuelle endringer skal kunne gjelde fra 2016. I 

forslaget er det lagt opp til at kommunens PP-tjeneste består av 3 * 100% stilling til 

spesialpedagogiske tiltak. Tiltaket med fører en reduksjon på kr 0,682 mill fra 2016.

 Nordreisa kommune har full barnehagedekning i 2014. En ny privat barnehage med 72 plasser 

vil medføre at kommunen må redusere antall avdelinger tilsvarende det den nye barnehage 

fyller. Det foreslås en reduksjon på kr 2,9 mill i 5/12 dels virkning i 2015 og kr 6,935 mill fra 

2016. Nytt barnehageopptak i mars vil avdekke om den nye barnehagen får full dekning på sine 

plasser. Dersom den ikke gjør det vil det beregnede tilskuddet til den private barnehagen gå 

ned, og reduksjonen i kommunale barnehager vil dermed gå tilsvarende ned. 

 Kirkebakken barnehage har i følge planen oppstart i august 2015. Det er en 4-

avdelingsbarnehage; to avdelinger med små barn, en avdeling med store barn og en avdeling 

med blanding mellom store og små barn. Tilskuddet vil i 2015 utgjøre kr 2,9 mill med 5/12 dels 

virkning. Nytt barnehageopptak i mars vil avdekke om den nye barnehagen får full dekning på 

sine plasser. Dersom den ikke gjør det vil det beregnede tilskuddet til den private barnehagen 

gå ned, og reduksjonen i kommunale barnehager vil dermed gå tilsvarende ned.
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 Nordreisa kommune må dekke spes.ped tiltak i private barnehager, og det utgjør kr 0,06 mill. 

 Kommunen har de senere årene ikke hatt barnehagekonsulent, noe som har gått ut over 

kvaliteten i oppgaver på overordnet nivå. Dette har blant annet gått ut over 

tilsynsvirksomheten som kommunen er pålagt å utføre. Fylkesmannen har gjennom tilsyn 

uttrykt bekymring for kommunens oppfølgning av barnehagene. I Nordreisa kommune ligger 

administrativ ressurs i barnehagene på 90 % på 2 avd barnehage. I nabokommunene ligger 

ressurser på ca 40 % på samme størrelse barnehage. Rådmannen vurderer at en 100% 

administrativ ressurs må minimum må lede 4 avdelings barnehage. Det foreslås at 

finansieringen av barnehagekonsulent gjøres innenfor eksisterende ramme.  

 Maksprisen for barnehageplass økte i statsbudsjettet med kr 100 per barn i helplass, og i tillegg 

mottar noen barnehager mer i foreldrebetaling enn budsjettert. Dette utgjør økte inntekter på 

kr 0,33 mill.

 Tjeneste som i 2014 gis av barnevernet overflyttes i 2015 til helse og omsorg, og midlene på kr 

0,4 mill følger tjenesten. 

 Gjennom samhandlingsprosjektet for Halti er det fremkommet et sterkt ønske om å vurdere 

kantinedrift i nye Halti. Gjennom forhandlinger er det avklart at leietakerne dekker sin andel av 

utgiften, mens netto utgiften på kr 0,038 mill i 2015 og kr 0,07 mill fra 2016 er 

kommuneansattes andel av kantinedriften.

 Samhandlingsprosjektet for Halti har det vært jobbet med å videreføre funksjonen som 

servicevert. Forslaget går ut på at det opprettes en 80% stilling i servicepunktet, der 50 % 

dekkes av kommunen gjennom deling og flytting av eksisterende servicevert. Resterende 

dekkes av leietakerne. Forslaget vil dermed ikke gi noen økt utgift for kommunen. 

 Det foreslås å ta i bruk elektronisk billettsystem for bestilling og kjøp av billetter til kino. 

Systemet vil også kunne brukes til andre forestillinger i kultursalen, og gi mulighet for at det kan 

brukes av øvrige leietakere i bygget. Utgiften for 2015 vil være på kr 0,034 mill i 2015 og 

reduseres til årlig abonnement i 2016.

 Da kinoen ble digitalisert i 2011 ble det endring av oppgavene til kinomaskinisten. Stillingen har 

tidligere være budsjettert med 10 % stilling mens det har vært jobbet på timelønn. Erfaringstall 

viser at maskinisten jobber om lag i 15 % stilling, noe som utgjør en utgift på kr 0,044 mill.

 Overføringen til Nord-Troms museum øker når de flytter inn i Halti. I 2015 utgjør dette kr 0,07 

mill og fra 2016 kr 0,105 mill. 

 Kommunestyret satte i sak 12/14 ned en åpningskomite for åpningsarrangement for nye Halti. 

Komiteen består av representanter fra politikere, leietakere, frivillig kulturliv, ungdomsråd, 

samt kommuneadministrasjon. Åpningsarrangementet er beregnet til kr 0,17 mill. 

 Nye Halti medfører økte driftsutgifter. Totale utgifter utgjør ca 3,6 mill kr årlig, og kommunens 

andel av utgiftene er ca 1 mill kr. Inntekten er stipulert til kr 0,08 mill i 2015 og kr 0,13 mill fra 

2016. 

Sektor for helse og omsorg

3 Helse og omsorg 2015 2016 2017 2018

Ramme for 2014 110 237 545 110 237 545 110 237 545 110 237 545

Endringer 2015
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Konsekvensjustert budsjett 3 820 265 3 820 265 3 820 265 3 820 265

Sum tiltak -6 162 064 -4 756 403 353 597 353 597

Ramme 2015 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

Konsekvensjustert budsjett:

 Lønnsutgiftene øker med 3,51 mill, og pensjonen reduseres med kr 0,7 mill. 

 Diverse bidrag er økt med kr 3,3 mill jmf revideringen av budsjett. Dette gjelder økning i 

økonomisk sosialhjelp. 

 Husleieinntekt på kr 0,04 mill flyttes til teknisk avdeling, da inntekten kommer inn der. 

 Fastlønnstilskudd på fysioterapeut økes med kr 0,118 mill som følge av tilbakeføring av vakant 

stilling.

 Ressurskrevende tjenester økes med kr 2,8 mill jmf revidering av budsjett. 

 Inntekt på refusjon sykepenger er redusert med kr 0,65 mill som følge av at vedtaket bare gjaldt 

i 2014. 

Tiltak:

 Sykelønnsrefusjonen økes med kr 1,27 mill.

 Budsjettet på telefon, linjer og samband (3net) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få 

kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,18 mill, men går i 0,-

samlet sett. 

 Budsjettet på telefon, linjer og samband (BBFT) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få 

kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,028 mill, men går i 

0,- samlet sett. 

 Tjeneste som i 2014 gis av barnevernet overflyttes i 2015 til helse og omsorg, og midlene på kr 

0,4 mill følger tjenesten. 

 I forbindelse med Guleng 3 har helse og omsorg behov for følgende ressurs:

o En beboer vil ha behov for heldøgnsbemanning tilsvarende 3,2 stillinger, med mulighet 

for samkjøring av nattevakt. Utgjør kr 0,658 mill i 2015 og kr 1,001 mill fra 2016.

o En beboer vil ha behov for heldøgnsbemanning tilsvarende 3,2 stillinger, med mulighet 

for samkjøring av nattevakt. Utgjør kr 0,415 mill i 2015 og kr 1,663 mill fra 2016

 Det foreslås å holde 3 fagarbeiderstillinger innen helse og omsorg vakant, noe som utgjør til 

sammen kr 1,5 mill. 

 Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått at medfinansieringsplikten faller bort. I følge KS sine 

beregninger er Nordreisa kommune trukket kr 5,9 mill i rammen, mens budsjettet til 

kommunen er på kr 4,1 mill. 

 Ved bygging av Guleng 3 vil driftsutgiftene reduseres gjennom besparelse på en 

nattevaktstilling i forhold til dagens bemanningssituasjon. Utgjør kr 0,39 mill i 2016 og kr 0,78 

mill i 2017.

 Helse og omsorg er den sektoren som de siste årene har økt mest i forhold til ressurser. Dette 

har sammenheng med eldrebølgen, samt at kommunen har et relativt høyt antall 

funksjonshemmede unge voksne. Nordreisa kommune har behov for å se på tjenestenivået 

innenfor alle sektorer. Det foreslås en redusert ramme fra 2016 på kr 4 mill, og så innlemmes i 

reduksjonen på kr 30 mill fra 2017.

 Det legges inn en økning i refusjon på ressurskrevende tjenester på kr 1 mill fra 2015.

 Sonjatun sykehjem har 1 fast nattevakt på 26 beboere med stor pleietyngde. Det foreslås å øke 

med en ekstra hjelpepleier på nattevakt, som utgjør 1,7 stillinger og kr 1,026 mill i utgift. 
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 Egenandelene har hatt en økning i forhold til budsjett på til sammen kr 0,7 mill, og matpengene 

har økt med kr 0,1 mill. Foreslås økt fra 2015. 

 Lillebo tas i bruk som alderspensjonat og man etablerer 5 dobbeltrom som gir plass til 10 

senger. Det foreslås og opprette 10,7 stillinger som utgjør tre ansatte på dagtid/kveldstid samt 

en nattevakt. Satt inn med kr 1,810 mill med 4 måneders virkning i 2015, og kr 5,559 mill fra 

2016.

 Inntekten fra VOX på 3+3 turnus faller bort i 2015 og utgjør kr 0,831 mill. 

 Kommunestyret vedtok i juni 2014 en videreføring av 3+3 turnus på Høgegga boliger. Som følge 

av redusert handlingsrom for kommune foreslås det en avvikling av 3+3 turnus. Det vil gi en 

årlig besparelse på kr 1,461 mill. 

 Guleng bofellesskap har behov for økte ressurser som følge av overtagelse av omsorg. I 2015 

utgjør dette kr 0,156 mill og kr 0,612 mill fra 2016.

 Fysioterapiavdelingen har kr 0,25 mill for lite i budsjettet på driftsavtale til private, og det 

foreslås at denne posten økes i 2015.

 Helse- og omsorgsutvalget inndro i 2013 en privat driftsavtale innen fysioterapi, og vedtaket 

sier at midlene skal benyttes i fysioterapiavdelingen til forebyggende tiltak. Denne holdes 

vakant i 2014, og som følge av redusert handlingsrom foreslås det at denne tjenesten avvikles 

fra 2015. Utgjør kr 0,37 mill fra 2015.

 Kommunestyret økte i juni 2014 rammen til økonomisk sosialhjelp med kr 3,3 mill. Regnskapet 

per september 2014 viser et underforbruk på kr 0,7 mill, og rammen foreslås redusert med kr 1 

mill fra 2015.

Utviklingsavdelingen

4 Utviklingsavdelingen 2015 2016 2017 2018
Ramme for 2014 4 763 085 4 763 085 4 763 085 4 763 085

Endringer 2015

Konsekvensjustert budsjett -3 465 -3 465 -3 465 -3 465

Sum tiltak 1 603 071 -270 000 -270 000 -270 000

Ramme 2015 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

Konsekvensjustert budsjett:

 Lønnsutgiften økes med kr 0,068 mill, og pensjonen reduseres med kr 0,071 mill. 

Tiltak:

 Sykelønnsrefusjonen økes med kr 0,02 mill.

 Kommunestyret vedtok i juni 2014 utbygging av fiber på Hamneidet, Flatvoll-Tangen, Steinsvik-

Storberget, og utgjør kr 1,873 mill i 2015.

 Nordreisa kommune har behov for varig reduksjon på tjenestenivå innenfor alle sektorer. Dette 

i forhold til at rammeoverføringer kun dekker lønnsøkning, og nye tiltak og pensjon må dekkes 

innenfor eksisterende ramme. Rådmannen har pågående en prosess for omorganisering og 

tjenestenivået vil i den forbindelse bli vurdert redusert. Det foreslås et kutt på til sammen kr 0,5 

mill på sektorene. Legges inn med kr 0,250 mill på utvikling og kr 0,250 mill på teknisk. 
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Sektor for selvkost

5 Selvkost 2015 2016 2017 2018
Ramme for 2014 139 215 139 215 139 215 139 215

Endringer 2015

Konsekvensjustert budsjett 26 577 26 577 26 577 26 577

Sum tiltak -496 -496 -496 -496

Ramme 2015 165 296 165 296 165 296 165 296

Konsekvensjustert budsjett:

 Inntekten og utgiftene er justert i henhold til VAR budsjettet for 2015.

Tiltak:

 Drift og vedlikehold på vei, vann- og avløpsanlegg medfører ofte bruk av gravemaskiner innleid 

fra private entreprenører. Nordreisa kommune har nå problemer med å få tilbud på både store

og mindre arbeid, og fører til at vedlikeholdsoppgaver utsettes. Prekært arbeid prioriteres og 

medfører at kommunen betaler 2-3 ganger så høy pris i forhold til normalen. Det foreslås 

leasing av en gravemaskin, som dekkes gjennom reduksjon av budsjettet på vedlikehold og 

medfører ikke økt utgift for kommunen. Behovet for å benytte private entreprenører vil da 

reduseres. 

 Hovedplanen for avløp omfatter økt driftspersonell med 1 årsverk i 2016 og 0,6 årsverk i 2017. 

Behandles i kommunestyret i oktober 2014.

Sektor for Bygg, eiendom og anleggsdrift

6 Bygg, eiendom og anlegg 2015 2016 2017 2018

Ramme for 2014 29 955 783 29 955 783 29 955 783 29 955 783

Endringer 2015

Konsekvensjustert budsjett 489 522 489 522 489 522 489 522

Sum tiltak 177 252 -988 552 -1 025 263 -1 025 263

Ramme 2015 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

Konsekvensjustert budsjett:

 Lønnsutgiften er økt med kr 0,616 mill, og pensjonen er redusert med kr 0,339 mill. 

 Husleieinntekt på kr 0,04 mill flyttes fra helse og omsorg, da inntekten kommer inn på teknisk.

 Inntekt på refusjon sykepenger er redusert med kr 0,1 mill som følge av at vedtaket bare gjaldt i 

2014. 

 Refusjon fra andre kommuner på brannvern er redusert med kr 0,4 mill til faktisk beløp. 

 Internsalg er økt med kr 0,355 mill men går i 0,- totalt sett for kommunen. 

Tiltak:

 Sykelønnsrefusjonen økes med kr 0,11 mill.

 Budsjettet på telefon, linjer og samband (3net) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få 

kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,008 mill, men går i 

0,- samlet sett. 
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 Budsjettet på telefon, linjer og samband (BBFT) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få 

kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,064 mill, men går i 

0,- samlet sett. 

 Gjennomføring av EPC kontrakter vil gi en driftsbesparelse på kommunale bygg på kr 0,308 mill 

fra 2016. Tiltaket medfører en investering på 2,1 mill.

 Leasing av gravemaskinen som er beskrevet under sektor 5 gir en ubetydelig utgift på sektor 6.

 Nye Halti medfører økte driftsutgifter. Totale utgifter utgjør ca 3,6 mill kr årlig, og kommunens 

andel av utgiftene er ca 1 mill kr. Inntekten er stipulert til kr 0,08 mill i 2015 og kr 0,13 mill fra 

2016. 

 Det er gitt pålegg om å foreta prøvetaking av en gammel søppelfylling for å avdekke eventuelt 

forurenset avrenning til Reisaelva, og tiltaket medfører en utgift på kr 0,1 mill i 2015.

 Nordreisa kommune har behov for varig reduksjon på tjenestenivå innenfor alle sektorer. Dette 

i forhold til at økningen i rammeoverføringen ikke dekker lønnsøkningen fullt ut. Nye tiltak og 

pensjonsutgifter må dekkes innenfor eksisterende ramme. Rådmannen har pågående en 

prosess for omorganisering og det vil være mulig å vurdere redusert tjenestenivå. Det foreslås 

et kutt på til sammen kr 0,5 mill på sektorene. Legges inn med kr 0,250 mill på utvikling og kr 

0,250 mill på teknisk.

 Stillingen som renholdsleder er 100 % og i 2014 er 40 % av den holdt vakant. Det foreslås at den 

holdes vakant også i 2015.

 Når Nordreisa kirkelige fellesråd flytter ut av lokalene på kommunehuset frigjøres areal. Dette 

foreslås at lokalet skal leies ut, og genererer en inntekt på kr. 0,034 mill i 2015 og kr 0,102 mill 

fra 2016.

 Det er mangel på kontor på Sonjatun og for tiden mangler leder for DMS kontor. Det foreslå 

derfor å benytte kr 0,07 mill til ombygging av kontor.

 Det er behov for jevnlig å bytte ut dekk på brannbilene, og det foreslå å sette av kr 0,05 mill til 

formålet i planperioden. 

 Utgiftene knyttet til brannovervåkning, 110 sentralen i Tromsø, har økt til kr 79,- per innbygger. 

Posten har ikke vært økt de siste årene. Forslaget innebærer en økt utgift på kr 0,11 mill fra 

2015.

 Familiesenteret har behov for å bygge om et kontor slik at det blir hensiktsmessig til 

konsultasjoner. Ombyggingen medfører en utgift på kr 0,05 mill på teknisk avdeling. 

 Det foreslås å innføre et FDV dataprogram for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Dette gir 

bedre kontroll og oversikt for hvert enkelt bygg, samt effektiviserer byggforvaltningen. 

Forslaget medfører en utgjør kr 0,08 mill i 2015 og kr  0,028 mill fra 2016.

Skatter og rammetilskudd 

7 Skatt og rammetilskudd  2015 2016 2017 2018
Ramme for 2014 -289 330 000 -289 330 000 -289 330 000 -289 330 000

Endringer 2015

Konsekvensjustert budsjett -9 895 500 -9 895 500 -9 895 500 -9 895 500

Sum tiltak -2 944 000 -2 944 000 -6 944 000 -6 944 000

Ramme 2015 -302 169 500 -302 169 500 -306 169 500 -306 169 500

Konsekvensjustert budsjett:

 Overføring til private er økt med kr 0,391 mill som følge av overføring av rentekompensasjon til 

Nybo. Dette har tidligere ikke vært budsjettert. 
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 Statstilskuddet er redusert med kr 0,1 mill til faktisk inntekt.

 Inntekten på integreringstilskuddet er flyttet til sektor 7 og utgjør kr 9,386 mill. I tillegg er

tilskuddet økt med kr 1,0 mill jmf revideringen av budsjettet. 

Tiltak:

 I følge KS sin prognosemodell vil Nordreisa kommune motta kr 1,444 mill i økt skatt og 

rammetilskudd i 2015. Et eget vedlegg forklarer hvordan utviklingen i inntektene har vært fra 

2011 til 2015. 

 Byggestart av ny kraftstasjon og linje fra Balsfjord til Hammerfest gir økt eiendomsskatt på ca 4 

mill. Linjen er estimert påbegynt i 2017.

 Det er ikke tatt høyde for familiegjenforening i beregningen av integreringstilskuddet. Det 

foreslås derfor en økning på kr 1,5 mill fra 2015.

Renter, avdrag og avsetninger

8 Renter og avdrag  2015 2016 2017 2018
Ramme for 2014 18 845 764 18 845 764 18 845 764 18 845 764

Endringer 2015
Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye 
investeringer) 4 167 816 4 167 816 4 167 816 4 167 816

Sum tiltak -10 564 402 -11 904 031 -13 426 327 -13 926 327

Overført fra investeringsbudsjettet 2 348 905 5 522 951 8 208 632 10 119 879

Ramme 2015 14 798 083 16 632 500 17 795 885 19 207 132

Konsekvensjustert budsjett:

 Premieavviket og amortisering av premieavviket nuller seg ut i konsekvensjustert budsjett og 

utgjør en redusert inntekt på kr 10,079 mill. 

 Renter og avdrag er økt med kr 3,295 mill. 

 Dekning av tidligere års merforbruk er redusert med kr 10,3 mill som følge av at kommunen 

etter planen skal være ferdig med nedbetalingen. 

 Internsalg renter og avdrag på VA er justert økt med kr 0,394 mill, men går i 0,- totalt sett. 

 Renteinntektene er justert ned med kr 0,7 mill. 

Tiltak:

 Nye Halti medfører økte driftsutgifter. Totale utgifter utgjør ca 3,6 mill kr årlig, og kommunens 

andel av utgiftene er ca 1 mill kr. Inntekten er stipulert til kr 0,08 mill i 2015 og kr 0,13 mill fra 

2016. 

 Nordreisa kommune inngikk i 2008 en SWAP-avtale med Sparebank1 Nord-Norge med en 

rentebinding på 5,25 %. Avtalen går ut 15.09.2017 og medfører en besparelse på kr 0,465 mill i 

2015 og kr 1,525 mill fra 2016.

 Avdrag på startlån går via investering og skal ikke belastes driftsbudsjettet. Avdragene 

overføres automatisk fra budsjetteringsverktøyet Arena, og utgiften flyttes derfor til 

investering. Utgjør kr 0,25mill i 2015 for så å økes i planperioden. 

 Premieavviket og amortisering av premieavviket KLP utgjør i 2015 en «inntekt» på kr 6,314 mill. 

Inntekten er satt i anførselstegn ettersom den kun er regnskapsteknisk og det ikke følger 

kontanter med. 
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 Premieavviket og amortisering av premieavviket SPK utgjør i 2015 en «inntekt» på kr 1,97 mill. 

Inntekten er satt i anførselstegn ettersom den kun er regnskapsteknisk og det ikke følger 

kontanter med. 

 Nordreisa kommune har de senere årene hatt store utfordringer med å justere utgiftene slik at 

de samsvarer med inntektene. Etter 10 år i ROBEK er kommunen etter planen ute av ROBEK i 

2015. Det har da vært flere år med nedskjæringer og innsparinger på driften. Det er imidlertid 

behov for ytterligere nedskjæringer for å sikre kommunen handlingsrom. 

Sektor for prosjekt og interkommunale prosjekter 

9 Prosjekter og interk. samarbeid 2015 2016 2017 2018
Ramme for 2014 178 783 178 783 178 783 178 783

Endringer 2015

Konsekvensjustert budsjett -152 283 -152 283 -152 283 -152 283

Sum tiltak 0 0 -30 000 000 -30 000 000

Ramme 2015 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Konsekvensjustert budsjett:

 Budsjettet på prosjekter er justert ned i til faktisk beløp. 

Tiltak:

 Rammeoverføringen har de senere årene knapt dekket lønnsøkning. Den har ikke dekket økning 

i pensjonsutgiftene, prisvekst og eventuelle nye tiltak, og dette har kommunen dermed tatt 

innenfor egne rammer. Dette er noe fylkesmannen også påpeker i sine rapporter, og gjelder 

hele kommunesektoren. For å kunne opparbeide oss et handlingsrom er kommunen nødt til å 

redusere driften med minimum kr 30,0 mill fra 2017. Det foreslås at det starter en politisk 

prosess for å finne ut hvor det skal kuttes.

Samlet ramme for alle sektorene 

Ramme 2015 2016 2017 2018

1 Administrasjon og fellesutgifter 34 158 776 34 470 267 62 233 593 61 803 656

2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

3 Helse og omsorg, Sosial 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

4 Utviklingsavdelinga 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

5 Anleggsdrift 165 296 165 296 165 296 165 296

6 Bygg og eiendom 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

7 Skatt og rammetilskudd -302 169 500 -302 169 500 -306 169 500 -306 169 500

8 Renter og avdrag 14 798 083 16 632 500 17 795 885 19 207 132
9 Prosjekter og interkommunalt 
samarbeid 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum rammer 0 0 0 0

Investeringsbudsjett

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 13 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000

Side 241



Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 2 2 300 000 2 300 000

Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000

Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 300 000 300 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000

Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000

Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000

Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan 
avløp 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 77 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 208 229 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -148 483 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -600 000 -600 000

Sum finansiering -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -208 229 000

Ikke valgte tiltak 2015 2016 2017 2018

Automatisk utlån biblioteket 252 000

Befalsbil 500 000

Brannstasjon - Takutbedring 450 000

Brurekkverk nedføring 100 000 100 000

EPC Energisparekontrakter, Alt 1 6 900 000
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Feiemaskin for gatefeiing 150 000
Forprosjekt ombygging Sonjatun 
sykestue 350 000

Oppretting av veglysmaster 260 000

Opprustning kommunale veier 765 000 751 000 333 000 2 257 000

Skilting veinavn 220 000

Sonjatun kapell utstyr 120 000

Sonjatun yttervegg sydvest 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Trafikksikkerhet - Skogrydding 100 000 100 000 100 000

Utbedring utelekeskur 50 000 200 000

Utvendig beising Halti I 150 000

Vurdering

Nordreisa kommune er etter planen ferdig med nedbetaling av tidligere års merforbruk, noe som skulle 
frigjort kr 10,3 mill av budsjettet. En sterk reduksjon i rammeoverføringene bidrar imidlertid til at det 
forventede handlingsrommet i 2015 uteblir. Økningen i rammeoverføringene var i 2014 på kr 14,8 mill, 
mens økningen i 2015 bare er på kr 1,444 mill. Hensyntatt avviklingen av medfinansieringsordningen på 
4,1 mill er økningen av rammetilskuddet på kr 5,54 mill. Dette er en reduksjon på kr 9,26 mill sett mot 
2014 og gir Nordreisa kommune store utfordringer i budsjettsammenheng. Nedgangen i inntektene 
skyldes følgende:

 Det forventes en nedgang i skatteinntektene, noe som også medfører en reduksjon i 

inntektsutjevningen.

 Utgiftsbehovet er økt med kr 2,079 mill. Her er medfinansieringsordningen trukket fra med 5,9 

mill. Budsjettet på medfinansiering er i Nordreisa kommune på kr 4,1 mill. 

 Innbyggertilskuddet reduseres med kr 1,858 mill mot at det tidligere har økt med ca 5 mill. 

 Uttrekket i rammeoverføringene til private skoler øker med kr 1,225 mill. 

 Skjønnstilskuddet fra fylkesmannen har gått ned de senere årene, og i 2015 går en ytterligere 

ned med kr 0,5 mill.  

Økningen i rammeoverføringen har de senere årene kun dekket lønnsøkning. Den har ikke dekket 
økning i pensjonsutgiftene, prisvekst og eventuelle nye tiltak, noe kommunen har måttet dekke
innenfor eksisterende rammer. Dette er noe fylkesmannen også har påpekt i sine rapporter, og gjelder 
hele kommunesektoren. Dersom denne utviklingen fortsetter vil Nordreisa kommune måtte redusere 
driften med ca 15 millioner for hvert år fremover. Det tilsvarer omtrent økningen i behov når 
lønnsøkning er trukket fra. For å kunne opparbeide et økonomisk handlingsrom er kommunen tvunget
til å redusere driften med minimum 30 millioner fra 2017. 

Handlingsrommet er også nødvendig med tanke på å bygge opp likviditeten. Den har siden 2012 
forverret seg betraktelig, noe som i hovedsak skyldes økt akkumulert premieavvik. Kassakredittlimit er 
per i dag på kr 35 mill, og den har flere ganger i 2014 blitt benyttet fullt ut. Det vil i årene fremover 
fortsatt være behov for kassakreditt.

I budsjettet for 2015 er lønnsavsetningen på kr 3,75 mill, mens behovet er kr 5,55 mill. Det er foreslått 
at avsetningen reduseres med kr 1,8 mill, som tilsvarer den lokale potten som ble sluttført i november 
2014. Denne utgiften må dekkes av enhetene selv. 
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Nordreisa kommune har de senere årene foretatt nedskjæringer i driften, noe som preger 
organisasjonen sterkt. 
En ny forvaltningsrapport om spesialundervisning og ressurser grunnskolene i Nordreisa viser at Moan 
skole og Storslett skole driver effektivt. Rotsundelv skole og Oksfjord skole har relativt få elever og er 
med på å drive opp utgiften per elev på kommunenivå. 
Helsesektoren opplever en sterk vekst i etterspørselen av tjenester, og særlig vil flere eldre, sykere 
eldre, samhandlingsreformen og de mange unge voksne funksjonshemmede bidra til økte behov 
innenfor sektoren. 
Kultursektoren vil få et løft i 2015 når Halti II ferdigstilles, noe som har vært mulig på grunn av at store 
deler av prosjektet har ekstern finansiering. Kirkelig aktivitet vil også få et løft med et nytt bygg som 
fordrer økte overføringer fra kommunen. 
Innenfor bygg og anlegg har mange år med nedskjæringer bidratt til at både kommunale bygg og 
kommunale veier har store vedlikeholdsetterslep. 

Nordreisa kommune vil få store utfordringer i årene fremover. Utfordringene vil kreve fremtidige 
omstruktureringer på tjenestenivå. Rådmannen har for budsjett 2015 og påfølgende økonomiplan satt 
inn kutt på alle tjenester, foruten om skoler, som følge av politiske signaler om satsing på skole og 
viktigheten av oppfølging av resultater i skolene. Skolene har ikke fått økt sine ressurser gjennom flere 
år, og de er for 2015 skånet for ytterligere nedskjæringer. Sektor for helse og omsorg er den sektoren 
som har behov for størst ressursøkning for lovpålagte tjenester i økonomiplanperioden. Det store 
behovet innenfor helse- og omsorg medfører behov for omstruktureringer innenfor hele 
kommuneorganisasjonen. Det vil bli utfordrende å redusere nivået på tjenestene, men det er helt 
nødvendig for å skape balanse mellom inntektene og utgiftene. Det foreslås oppstart av en politisk 
prosess der formålet er å tilpasse driften til fremtidige rammer.
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Alle kommunene i Troms  

 

 

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for 
kommunene 
 

Regjeringen la  i dag, 8. oktober 2014 kl. 10.00, frem statsbudsjettet for 2015 (prop. 1S 2014 -

2015). Dette notatet gir en oppsummering av de vikti gste elementene i statsbudsjettet for 2015 

når det  gjelder kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og 

anslag på frie inntekter i 2015 for kommunene i Troms .  

 

 

1. Kommuneøkonomien i 2014 
 

Som i tidligere statsbudsjett for kommende år blir det også gjort nye inntektsanslag for 

kommuneøkonomien i inneværende år.  

 

I statsbudsjettet for 2014 som kom i oktober 2013 var skatteanslaget for kommunene på 

131,134 mrd. kr.  

 

I revidert nasjonalbudsjett for 2014 som kom i mai 201 5 ble skatteanslaget for kommunene 

nedjustert med 0,97 mrd. kr. til 130,16 mrd. kr.  

 

Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunenes 
skatteinntekter vil kunne bli 0,75 mrd. kroner lavere i 2014 enn nivået som ble lagt til 
grunn i mai i revidert nasjonalbudsjett. Nedjusteringen kommer i tillegg til den første 

nedjusteringen på 0,97 mrd. kroner som ble gjort i RNB 2014.  

 

Dette betyr at nytt skatteanslag for kommunene i 2014 er på 129,410 mrd. kr.  
 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nye  beregninger på egne frie 

inntekter med utgangspunkt i det nye tallet for skatteinngang for landet. Ettersom de fleste 

kommunene i Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det viktig å 

fortløpende vurdere både egen skatteinngang  og ikke minst skatteinngangen for kommunene 

samlet gjennom året på grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning (omfordeling av 

skatteinntekter fra skattesterke til skattesvake kommuner). Fylkesmannen viser i denne 

forbindelse også til oversikt over må nedlig skatteinngang i kommunene og for landet som 

helhet som jevnlig legges ut på våre hjemmesider.  

 

Det er viktig å understreke at nedjusteringen av skatteanslaget påvirker ikke inntektsnivået i 

kommunesektoren i 2015. I kommuneproposisjonen for 2015 bl e det varslet et nivå på 

kommunenes inntekter i 2015. Dette nivået ligger fast uavhengig av hva som skjer med 

inntektene i 2014.  
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Som vanlig regnes inntektsveksten i 2015 fra både nivået i RNB 2014 og det anslåtte nivået 

pr. endelig regnskap 2014. Ettersom skatteanslaget er justert ned fra RNB 2014 vil veksten 

målt fra anslag på regnskap 2014 bli høyere  enn veksten målt fra nivået i RNB 2014.  

  

De samlede nedjusteringene i kommunenes inntektsnivå må sees i sammenheng med noe 

svakere vekst i norsk økonomi.  

  

I tillegg er det to faktorer som bidrar til reduser te utgifter for kommunesektoren:  

 

 I revidert nasjonalbudsjett 2014 ble lønnsvekstanslaget redusert fra 3,5 til 3,3 %. Dette 

anslaget er uendret. Kommunal deflator for 2014 er dermed uendret på 3,0 %.  

 

 Tidligere i år nedjusterte også det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 

fylkeskommunal økonomi (TBU) anslaget for kommunesektorens merutgifter i 2014 

knyttet til demografiske endringer med 0,5 mrd. kroner som følge av lavere 

befolkningsvekst enn tid ligere antatt. 

 

 

2. Generelt om kommuneopplegget i 2015  
 

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2015 på 5,5 mrd. 

kroner.  

 

Av den samlede inntektsveksten er 3,9 mrd. kroner frie inntekter. I kommuneproposisjonen 

2015 som kom i mai 2014 ble det sagt at det legges opp til en vekst i de frie inntektene for 

kommunene på mellom 3,75 mrd. kr. og 4,25 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i 

statsbudsjettet er dermed i nedre halvdel av dette intervallet. Veksten på 3,9 mrd. kr. til svarer 

en realvekst på 1,4 %, om lag samme årlige vekst som i årene  2008-2014. 

 

Som vanlig opereres det fra regjeringens hold med to ulike vekstanslag for inntektsnivået i 

2015: ett fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2014 og ett fra anslag på regnskap 2014 der det 

er tatt hensyn til lavere skatteinntekter i 2014. Veksten regnet fra anslag på regnskap 2014 vil 

derfor være høyere enn veksten regnet fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2014.  

 

Veksten i inntektene på 5,5 mrd. kr. og veksten i frie inntekter på 3,9 mrd. kr. er regnet fra 

anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett 2014.  

 

Dersom en måler veksten fra anslaget på regnskap for 2014 blir veksten i kommunenes frie 

inntekter 0,75 mrd. kr. høyere, dvs. 4,65 mrd. kr. Da blir anslått re alvekst på 1,8 %.  

 

Av veksten i frie inntekter til kommunene er 200 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke 

helsestasjons - og skolehelsetjenesten. Midlene er gitt 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.  
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Videre er 200 mill. kroner av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til 

rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Midlene til rustiltak vil fordeles etter 

kostnadsnøkkelen for sosialhjelp i utgiftsutjevningen. Midler til psykisk helse vil fordeles 

etter kostnadsnøkkelen for helse.  

 

100 mill. kroner av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak.  

  

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til 

befolkningsutviklingen.  

 

I kommuneproposisjonen for 2015 ble det lagt til grunn beregninger utført av Det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).  

 

Disse beregningene in dikerte at kommunesektoren (det vil både kommunene og 

fylkeskommunene - kommunene utgjør ca. 80 % av kommunesektoren) ville få merutgifter i 

2015 på om lag 3,1 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette ble det 

anslått at om lag 2,7 mr d. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Anslaget 

baserte seg blant annet på SSBs befolkningsframskrivinger fra juni 2012.  

  

SSB publiserte nye befolkningsframskrivinger i juni 2014.  Beregninger utført av Kommunal - 

og moderniseringsdepartementet tyder på at anslaget for 2015 blir redusert med 0,6 mrd. 

kroner, til 2,5 mrd. kroner.  Av dette anslås 2,1 mrd. kroner å belaste de frie inntektene.  

Reduksjonen skyldes i all hovedsak at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i 

barnehagealder. De nye framskrivningene tyder på en nedgang.  

 

For kommunene betyr dette at om lag 1,7 mrd. kr.  (80 % av 2,1 mrd. kr.)  av veksten i de frie 

inntektene vil måtte gå til å dekke de såkalte demografikostnadene, altså kostnadene ved å 

videreføre tj enestetilbudet med dagens standarder og dekningsgrader.  

 

I Kommuneproposisjonen 2015 ble det anslått at kommunesektorens pensjonskostnader vil 

øke med om lag 0,5 mrd. kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte 

kostnadene må dekkes av de  frie inntektene. For kommunene vil dette kunne utgjøre 0,4 mrd. 

kr.  

  

Til sammen utgjør er det altså økte demografi- og pensjonskostnader på 2,1 mrd. 
kroner for kommunene som må dekkes av veksten i de frie inntektene på 3,9 mrd. kr.  
 

Dersom  en i tillegg tar høyde for at totalt 0,5 mrd. kr. av veksten i frie inntekter er begrunnet i 

særskilte forhold (jf. styrking av helsestasjons - og skolehelsetjenesten, styrke helsestasjons - 

og skolehelsetjenesten og satsing på mer fleksibelt barnehageopptak ) vil det et ter kunne være 

et handlingsrom på overordnet nivå på 1,3 mrd. kr.  

 

Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på nivå med inntektsveksten de senere 

årene. Budsjettforslaget vil likevel kunne innebære et større reelt handlingsrom for 

kommunesektoren enn det som har vært tilfelle i foregående år. En vesentlig årsak  til at 

handlingsrommet vil kunne bli  større er at den anslåtte veksten i utgifter til pensjon og 

demografi er lavere  sammenlignet med tidligere år.  
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2.1 Kommunal deflator 
 

Kommunal def lator 2015 er anslått til 3 %. Lønnsvekst er anslått til 3,3 %, mens prisvekst er 

anslått til 2,5 %. Lønnsvekst teller 2/3 i deflator, mens prisvekst teller 1/3. Andelen har vært 

stabil over tid.  

 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 

 Rentekostnader  

 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fang es ikke 

dette opp av deflatoren  

 Demografikostnader  

 

 

Kommunesektoren er dermed kompensert f or anslått pris - og lønnsvekst på 3 %  innenfor de 

foreslåtte inntektsrammer for 2015.  

 

2.2 Skatteandel 
 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 

fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maks imalsatser på skattørene 

for kommuner og fylkeskommuner.  

  

I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2015 skal fastsettes ut fra et mål 

om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene.  

  

Avvikli ngen av kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen og uttrekket fra 

rammetilskuddet innebærer isolert sett at skatteandelen i kommunene øker.  

  

Videre skal uføretrygd fra 2015 skattlegges som lønn. Denne reformen innebærer isolert sett 

at skatteinntektene til stat og kommuner øker.  

 

Samlet sett må de kommunale skattørene reduseres for å oppnå en skatteandel på 40 %.   

 

De kommunale skattørene i 2015 reduseres med bakgrunn i dette med 0,15 
prosentpoeng til 11,25 %. 
 

2.3 Korreksjonssaker 
 

Ved pålegg om  nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver 

eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres 

eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse 

endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er 

beskrevet nærmere under tabell 6.18 i budsjettproposisjonen (side 149). Her er noen større 

saker som gjelder kommunene (tall i mill. kr .) : 
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 Økt kommunal egenand el statlige barnevernsinstitusjoner: 164,8  

 Reversering kulturskoletilbud skole/SFO, helårseffekt 2014 : -108,5  

 Reversering frukt og grønt, helårseffekt 2014 :  -154,5  

 Valgf ag 10. trinn, helårseffekt 2014: 98,4  

 Økt likeverdig behandling kommunale/privat e barnehager, helårseffekt 2014: 95,9  

 Redusert etterspørsel pga økt k ontantstøtte, helårseffekt 2014: -243,4  

 Økt maksimalpris barnehage: -312,0  

 Nasjonalt minste krav foreldrebetaling barnehage: 111,6  

 Brukerstyrt personlig assistanse: 300,0  

 Avvikl ing av kommunal m edfinansiering: - 5 674,7  

 Uttrekk utbygging a v tilbud til øyeblikkelig hjelp: -89,0  

 Trekk endret differensiert arbeidsgiveravgift :-267,0  

 

  

Det er noen gamle saker som får effekt i 2015. Økt kommunal egenandel i statlige 

barnevernsinstitusjoner trappes vid ere opp i 2015 og kommunene blir kompensert for dette. I 

tillegg er det en rekke saker innenfor skole og barnehage som får helårseffekt i 2015. Blant 

annet gjelder det endringen i kontantstøtte. I 2014 ble rammetilskuddet redusert med 344 mill. 

kroner som følge av økt kontantstøtte. I ettertid har det vist seg at uttrekket var for høyt og i 

RNB ble derfor rammetilskuddet økt med 175 mill kroner, slik at uttrekket ble redusert til 169 

mill. kroner. Helårseffekten av dette utgjør 243 mill. kroner.  

  

 

 

2.4 Helse- og omsorgstjenesten 
 

 

I tillegg til satsingen på psykisk helse og rusarbeid og helsestasjons - og skolehelsetjenesten 

gjennom kommunenes frie inntekter foreslår regjeringen å øke investeringstilskuddet til 

heldøgns omsorgsplasser.  

 

Det gis en tilsagnsr amme på om lag 4 mrd. kroner til 2 500 heldøgns omsorgsplasser i 

sykehjem og omsorgsbolig i 2015. I tillegg foreslås det å heve den maksimale 

anleggskostnaden per enhet.  

  

Bevilgningen til dagaktivitetstilbud til demente foreslås økt med 130 mill. kroner.   

Dette legger til rette for 1070 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med 

demens i 2015.  

  

Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort 

behov for personlig assistanse trer i kraft fra 1. ja nuar 2015. Kommunesektoren kompenseres 

med 300 mill. kroner i 2015 gjennom rammetilskuddet til kommunene. 

  

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene bygges videre ut i 2015.  

Det gis et tilskudd i 2015 på vel 300 mill. kroner til dette.  
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Kommunal medfina nsiering av spesialisthelsetjenesten (KM F) avvikles i 2015. Som varslet i 

kommuneproposisjonen skal uttrekket fra kommunerammen baseres på beste anslag for 

faktiske KMF -utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville hatt til oppgaven ved 

uendret ansva r. Kommunerammen reduseres derfor med om lag 5,7 milliarder kroner i 2015, 

jf. oversikt over korreksjonssaker i kapittel 2.3 i dette informasjonsskrivet.   

 

I tillegg justeres kommunerammen ned med 89 mill. kroner for å unngå dobbeltfinansiering 

ved oppbyg ging av tilbudet om øyeblikkelig hjelp.  

 

 

2.5 Ressurskrevende tjenester 
 

Formålet med toppfinansieringsordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor 

ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av 

kommunens økonomiske situasjon. I 2014 får kommunene kompensert 80 % av egne netto 

lønnsutgifter til helse - og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 010 000 kroner.  

 

Figuren under viser utvi klingen i antall mottakere og utbetaling i 1000 kr. fra 2004 til 2014. 

 

 

 
   

 

Linjen viser at antallet mottakere om lag har doblet seg fra den gang ordningen ble innført i 

2004 og fram til 2014. Stolpene viser at utgiftene (nominelt) har mer enn firedoblet seg i 

samme periode. Dette tilsvarer mer enn en tredobling av utgiftene reelt sett.  

  

Figuren viser at statens tilskudd økte fra 6,36 til 7,27 mrd. kroner fra 2013 til 2014.  

I 2014 økte antall mottakere med 6,9 % og utgiftene per tjenestemottaker utover 

innslagspunktet økte nominelt med litt over 6 % (reelt sett i  underkant av 3 %).  
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På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i 

ordningen. Dette gjøres ved å øke innslagspunktet med 37 000 kroner utover prisjustering – til  

1 080 000 kroner. Dette innebærer at statens utg ifter isolert sett reduseres med 220 mill. kr. 

  

Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 % .  

 

Den underliggende veksten i ordningen antas fortsatt å være sterk. Bevilgningen til ordningen 

øker med 975 mill. kroner fra 2014 til 2015.  

  

Siden kommunene fører regnskap etter andre prinsipper enn staten, vil endringer i statens 

tilskudd i statsbudsjettet for 2015 få virkning på kommuneøkonomien allerede fra 2014.  

Kommunene skal inntektsføre midlene det året utgiftene oppstår, altså i 2014. Videre vil 

kommunene på vanlig måte få etterskuddsvis refusjon fra staten i 2015.  

 

 

2.6 Barnehage og skole 
 

Som nevnt tidligere er 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunnet med økt 

fleksibilitet i barnehageopptaket.  

 

I tillegg er det andre satsinger i tilknytni ng til barnehage og skole.  

 

Regjeringen gjennomfører et lærerløft og foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for 

lærere med 144 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2015. Styrkingen 

innebærer en økning på 1500 nye studieplasser til v idereutdanning.  

 

Regjeringen vil styrke satsingen på kompetanseheving for barnehageansatte i 2015 og foreslår 

å øke bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner over 

Kunnskapsdepartementets budsjett.  

 

Regjeringen vil innføre en bedre sosia l profil på foreldrebetalingen i barnehagen. Det foreslås 

et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en 

heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 % av en families samlede person - og kapitalinntekt. Det 

tas sikte på at en dringen kan tre i kraft 1. august 2015. Som kompensasjon for dette økes 

rammetilskuddet til kommunene med 111,6 mill. kroner.  

  

Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar 2015 med reelt 100 kroner, til 2 

580 kroner i måneden. Som følge av d ette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 

mill. kroner. 

 

Regjeringen foreslår å fase inn ytterligere 3 mrd. kroner i 2015 av investeringsrammen i 

rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg.  

 

 

 

 

 

2.7 Veksttilskuddet i inntektssystemet 
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Regjeringen vil styrke kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk 

befolkningsvekst.  

  

I kommuneproposisjonen ble grensen for å kvalifisere til tilskuddet redusert til 1,7 % i 

gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst de siste tre årene. I till egg ble satsen økt til 60 000 kr 

per nye innbygger ut over vekstgrensen. Videre må kommunene ha skatteinntekter på under 

140 % av landsgjennomsnittet.  

  

I stortingsbehandlingen av kommuneproposisjonen ba kommunalkomiteen regjeringen om å 

se på muligheten for å utvide tilskuddet ytterliggere.  

  

På bakgrunn av dette foreslår nå regjeringen å redusere vekstgrensen til 1,6 % .  

 

Økningen finansieres delvis ved et trekk i innbyggertilskuddet for alle kommuner, og delvis 

ved at satsen for kommunene som mottar vek sttilskudd reduseres til 55 000 kr per nye 

innbygger ut over grensen (i stedet for 60 000 som foreslått i kommuneproposisjonen).  

  

Veksttilskuddet utgjør 393 mill. kroner i 2015, noe som er en betydelig styrking i forhold til 

dagens modell (61 mill. kroner  i 2014).  

 

Tilskuddet blir mer forutsigbart når man går bort f ra en relativ grense i forhold til 

landsgjennomsnittet (som i dag – 175 % av landsgjennomsnittet) til en fast grense pr. 

kommune uavhengig av utviklingen ellers i landet. Da kan en kommune foru tsi om den vil 

motta veksttilskudd uavhengig av utviklingen på landsbasis.  

 

For Troms innebærer endringen i vekstgrensen fra 1,7 % til 1,6 % at Tromsø kommune får 

veksttilskudd i 2015 med 426  000. Ingen andre kommuner i Troms kvalifiserer til 

veksttilskudd  i 2015.  

 

 

3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms 
 
Tabellen på neste side  viser anslag på frie inntekter i 2015 for kommunene i Troms, anslått 

realvekst i 1000 kr. og i % målt fra anslag fra på regnskap 2014, dvs. når en tar hensyn til 

anslått lønns - og prisvekst i 2015 på 3 % (kommunal deflator).  
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Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis anslått en realvekst  i kommunenes frie inntekter på 1,8 

prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en 

nominell vekst i de frie inntektene på 1,3 prosent.  V ekstprosentene er regnet fra anslag på 

regnskap for 2014. 

 

I Troms har 5 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis  (1,8 

%) . Dette er kommunene  der veksttallene i % i tabellen er merket med gr ønt, dvs. 

kommunene Skånland, Sørreisa, Tranøy, Torsken og Lenvik.  Størst vekst har Lenvik 

kommune med 3,0 %.  

 

5 kommuner har anslått realnedgang i de frie inntektene fra 2014 til 2015. Dette er 

kommunene der veksttallene i % i tabellen er merket med rødt , dvs. Gratangen, Dyrøy, 

Kommune

Anslag på 

frie 

inntekter 

2015 (1000 

kr.)

Anslått 

realendring 

fra 2014 

(1000 kr.)

Anslått 

realvekst 

fra 2014 (%)

1902 Tromsø 3 383 989 48 081           1,5 %

1903 Harstad 1 219 945 11 447           1,0 %

1911 Kvæfjord 193 433 1 021             0,5 %

1913 Skånland 184 929 3 986             2,3 %

1917 Ibestad 102 469 308                 0,3 %

1919 Gratangen 84 296 -753               -0,9 %

1920 Lavangen 77 693 198                 0,3 %

1922 Bardu 220 342 2 205             1,0 %

1923 Salangen 135 491 195                 0,1 %

1924 Målselv 355 923 4 583             1,3 %

1925 Sørreisa 191 702 3 481             1,9 %

1926 Dyrøy 87 998 -533               -0,6 %

1927 Tranøy 111 285 2 636             2,5 %

1928 Torsken 74 547 1 783             2,5 %

1929 Berg 64 130 791                 1,3 %

1931 Lenvik 653 492 18 687           3,0 %

1933 Balsfjord 319 671 2 208             0,7 %

1936 Karlsøy 157 765 -606               -0,4 %

1938 Lyngen 209 146 3 384             1,7 %

1939 Storfjord 132 561 869                 0,7 %

1940 Kåfjord 147 670 423                 0,3 %

1941 Skjervøy 182 920 -254               -0,1 %

1942 Nordreisa 273 402 3 402             1,3 %

1943 Kvænangen 105 393 -839               -0,8 %

Skjønnsmidler som fordeles 

gjennom året 12 000

Troms 8 682 192 106 342         1,3 %
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Karlsøy, Skjervøy og Kvænangen . Gratangen kommune har størst anslått realnedgang med -

0,9 % .  
 

 

4. Skjønnsmidler i 2015 
 

Vi viser her til Fylkesmannens brev til Kommunal - og moderniseringsdepartementet av 19. 

september 2014, som er fr igjort i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet, der 

fordeling av skjønnsmidler pr kommune og fordelingskriteriene fremgår. Brevet er lagt ut på 

våre hjemmesider sammen med fordelingsmodellen (excel -fil) og annet materiell om 

statsbudsjettet 2015.  

 

 

5. Kommunereformen 
 

I kommuneproposisjonen 2015 ble det gitt informasjon om de økonomiske virkemidlene i 

kommunereformen. Kommuner som slår seg sammen vil blant annet få reformstøtte. I 

kommuneproposisjonen ble det lagt opp til at reformstøtten skal gå til alle sammenslåtte 

kommuner som etter sammenslåingen har mer enn 10 000 innbyggere.  

 

I forbindelse med stortingsbehandlingen av kommuneproposisjonen ble det fra 

kommunalkomiteen lagt til grunn at også sammenslåtte kommuner som etter sammenslåingen 

h ar færre  enn 10 000 innbyggere også skulle få slik reformstøtte. Som en følge av dette er 

grensen på 14 999 innbyggere tatt vekk, slik at alle sammenslåtte kommuner som etter 

sammenslåingen har mellom 0 og14 999 innbyggere vil få reformstøtte på 5 mill. kr . Utover 

dette er det ingen endringer i reformstøtten eller de øvrige økonomiske virkemidlene i 

kommunereformen.  

 

 

----------------------- 

 

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være beho v for ytterligere informasjon om 

det økonomiske opplegget for kommunene i 2015.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Jan -Peder Andreassen  

kommunaldirektør 

 

 Asle Tjeldflåt  

økonomirådgiver  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 

Side 254



Analyse over inntektene

2011 2012 2013 2014 2015
Endring 

2014-2015

Endring 

2013-2014

Endring 

2012-2013

Endring 

2011-2012

Skatteinntekter 76 941 000 80 982 000 86 314 000    88 559 000   89 870 000   1 311 000    2 245 000    5 332 000    4 041 000   

Inntektsutjevning 22 817 000 24 761 000 27 114 000    29 193 000   30 106 000   913 000       2 079 000    2 353 000    1 944 000   

Utgiftsbehov (utgiftsbehov 2015 er 1,1309 mot 1,1214 i 2014) 20 280 000 22 714 000 21 999 000    27 516 000   29 595 000   2 079 000    5 517 000    -715 000      2 434 000   

Innbyggertilskudd (Sats for 2015 er kr 22.425 mot kr 22.816 i 2014) 91 275 000 99 858 000 105 097 000 110 932 000 109 074 000 -1 858 000   5 835 000    5 239 000    8 583 000   

Korreksjon for elever i statlige og private skoler -3 314 000 -4 485 000 -5 124 000    -6 385 000    -7 610 000    -1 225 000   -1 261 000   -639 000      -1 171 000  

Tilskudd med særskilt fordeling 1 580 000 1 199 000 -                 263 000         492 000         229 000       263 000       -1 199 000   -381 000     

Inntektsgrantiordningen -705 000 -332 000 -297 000        -299 000       -308 000       -9 000          -2 000          35 000         373 000      

Nord-Norgetilskudd 15 622 000 16 294 000 16 839 000    17 499 000   18 037 000   538 000       660 000       545 000       672 000      

Skjønnstilskudd 7 013 000 5 457 000 4 443 000      3 911 000     3 376 000     -535 000      -532 000      -1 014 000   -1 556 000  

231 509 000 246 448 000 256 385 000 271 189 000 272 632 000 1 443 000    14 804 000  9 937 000    14 939 000 

Korrigeringer i 2015

Innlemming tilskudd til gjeldsrådgiver 11 000           

Økt likebehandling av komm. Og ikke komm bhg 100 000         

Valgfag ungdomstrinnet 102 000         

Økt kontantstøtte -515 000       

Reversering av innføring kulturskoletilbud i skole og SFO -113 000       

Reversering av ordningen med gratis frukt og grønt, helårsvirkning -161 000       

Korr for endring antall elever i statl. Og private skoler -80 000         

Redusering egenandel for personer på dobbeltrom i sykehjem, helårsvirkning 16 000           

Styrket tilsyn med barn i fosterhjem 2 000             

Økt egenandeler i statlig barnevernsinstitusjon 171 000         

Finansiering kurs v Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, helårsvirkning -1 000            

Tuberkolose - forbyggende arbeid, helårsvirkning -1 000            

Styrking av NAV kontaktsenter -12 000         

Adopsjon, flytting av utredningsansvar fra kommunene til Bufetat -5 000            

Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort -19 000         

Reversert kommunal medfinansiering -5 899 000    

Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp -93 000         

Brukerstyrt personlig assistanse 312 000         

Økt maksimalpris i barnehage -324 000       

Økte midler i forbindelse med kontantstøtte, helårsvirkning 262 000         

Moderasjonsordning i barnehage, 2015 virkning 116 000         

Trukket i rammen for 2015 -6 131 000    

Tilskudd til særskilt fordeling

Helsestasjon / Skolehelsetjeneste 168 000         370 000         

Utdanning deltidsbrannpersonell 95 000           122 000         

Sum tilskudd til særskilt fordeling 263 000         492 000         
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Innledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens 
samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger, status i 
sektorene og kvalitative mål for kommunen.

Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår 
av §§ 45 og 46 i samme lov. 

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2015. 

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å 
få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av 
ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre 
økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet 
inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av 
kommunen:

 Innføring av eiendomsskatt
 Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren
 Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer
 Redusere spesialundervisning i skolene

. 
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Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og 
brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og 
utgjør ca 93 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt 
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. 

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst 
i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og 
korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået. 

Det legges i statsbudsjettet for 2015 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på kr 5,5 mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 3,9 mrd frie inntekter. For 
landet er det en realvekst på 1,4 %.

Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til 
befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til 
den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt 
beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 3,1 mrd. Dette er merutgifter som 
må dekkes inn av kommunenes frie inntekter.

Egenbetaling for kommunale tjenester
Betalingssatsene er prisjustert for 2014 med kommunal deflator på 3,0 %. Dette er i tråd med 
deflatoren som staten benytter.

Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst
I statsbudsjettet for 2014 ble det lagt opp til en lønnsvekst på 3,5 % og det er satt av kr 3,75
mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2015.

Premieavvik og pensjon
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. 
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere 
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer 
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet 
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune 
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil 
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger mens 
pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år 
eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er 
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ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne 
«inntekten» til pensjonsselskapene. 

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre 
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og 
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved 
inngangen til 2014 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,3 mill. som
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i 
årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik
For 2015 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 45,2 mill. som er en reduksjon fra 
innbetalingen i 2014 som var på kr 47,5 mill. Premieavviket for 2015 er beregnet til en 
“inntekt” på kr 9,7 mill, mot 2014 der premieavviket er beregnet til en “inntekten” på kr 13,2 
mill.

Vurderinger

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 
premiesatser for neste år:

Forsikringsselskap Premie 2014 Premie 2015
Statens pensjonskasse - lærere 13,55 % 14,25 %
KLP forsikring – sykepleiere 22,92 % 20,36 %
KLP forsikring – folkevalgte 58,22 % 0 %
KLP forsikring – øvrige ansatte 22,81 % 21,20 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst
Deflatoren fra 2014 til 2015 har regjeringen anslått blir 3,0 %. Prisveksten er 2,5 % og 
lønnsveksten 3,3 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

Kapitalkostnader
Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 482 mill kroner per 31.12.13. Av dette er ca 
105,06 mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 22 % av lånemassen. Ca 
105,22 mill kroner er VAR-lån som utgjør 22 % av lånemassen. 248 mill kroner av den 
samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/14 til grunn en forventet utvikling i 
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 1,5 %, noe som 
de anser som et lavere nivå enn normalt. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er 
svært lave. I følge Norges bank vil styringsrenten holdes på dagens nivå ut neste år, og at den 
deretter økes gradvis. Mot slutten av økonomiplanperioden ser vi at styringsrenta vil være 
rundt 2 %.
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Figur 1. Rentebanen

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:

Forventet gjennomsnittlig
styringsrente Norges Bank

Budsjetterte renter i 
økonomiplanen

2014 1,5 % 2,2 %
2015 1,5 % 2,2 %
2016 1,8 % 2,2 %
2017 2,0 % 2,2 %

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra 2010 til budsjettet for 
2013.

Tall i 1000

Renter og avdrag Regnskap 
2011

Regnskap 
2012

Regnskap 
2013

Budsjett 
2014

Renteutgifter 16 094 15 553 14 367 16 699
Avdragsutgifter 12 147 12 930 14 982 15 041
SUM 28 241          28 483 29 349 31 740

Tabell 3 Renter og avdrag 2011 – 2014

Som det framgår har finansutgiftene bare økt de siste årene. Fra 2011 er også renter og 
gebyrer til formidlingslån med i tabellen. Det er brukt budsjettall for 2014 ettersom 
regnskapet for 2014 ikke er avsluttet.

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert 
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.
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Tall i 1000

Renter og avdrag Budsjett 
2015

Budsjett 
2016

Budsjett 
2017

Budsjett 
2018

Renteutgifter 18 204 370 18 272 628 17 317 972 17 751 223
Avdragsutgifter 18 930 115 20 869 910 22 322 240 23 300 236

SUM 37 134 485 39 142 538 39 640 212 41 051 459
Tabell 4 Renter og avdrag 2015-2018

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa

2015 2016 2017 2018 2023 2030

0-5 år 322 319 316 324 355 362

6-15 år 623 626 627 648 646 664

16-66 år 3 129 3 157 3 176 3 173 3 227 3 341

67-79 år 576 595 619 643 732 721

80 år + 235 238 243 247 266 388

Sum 4 885 4 935 4 981 5 035 5 226 5 476
Tabell 5 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM

Tabellen viser endringer over år

År 2015- 2016- 2017- 2015- 2015-
2016 2017 2018 2023 2030

0-5 år -3 -3 8 33 40

6-15 år 3 1 21 23 41

16-66 år 28 19 -3 98 212

67-79 år 19 24 24 156 145

80 år + 3 5 4 31 153

Sum 50 46 54 341 591
Tabell 6 Endringer i befolkningsstruktur

Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om 
fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene 
kan være mer eller mindre realistiske.

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2030 ser vi følgende:

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 150 personer i økonomiplanperioden. Fram 
til 2023 øker folkemengden med 341 personer. Den største økningen både i 
økonomiplanperioden og fram til 2023 og 2030 er i aldersgruppen 67-79 år, mens den 
yrkesaktive delen av befolkningen har den nest største økningen. 

Ser vi på befolkningen i barnehagealder er det relativt utforandret frem mot 2017 før vi ser en 
vekst fra 2018.  Frem mot 2023 og 2030 vil denne aldersgruppen øke. Når det gjelder 
befolkningen i skolepliktig alder, ser vi en relativt stabil utvikling frem til 2017. I 2018 er det 
en stor økning som holder seg stabil fram mot 2023, før vi igjen får en økning frem mot 2030.
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Figur 2. Endring i befolkningsstruktur 2015-2019

Som vi ser av figuren er det størst økning i aldersgruppen 67-79 år, mens gruppen 80 år + går 
ned.

Figur 3. Endring i befolkningsstruktur 2015-2023

  
Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Det vil bli behov for flere 
barnehageplasser og andel skoleelever øker. Etterspørselen etter helse og omsorgstjenester vil 
trolig øke som følge av at det er aldersgruppen 67-79 år som øker mest.
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Status i sektorene

Status 31.12.14 viser at kommunen er i ferd med å gjenvinne den økonomiske kontrollen. 
Likevel viser det at alle tiltakene som ble foreslått av ROBEK - nettverket ikke har gitt effekt 
så raskt som planlagt. Selv om kommunen begynner å få bedre kontroll står kommune likevel 
overfor store økonomiske utfordringer. I årene som kommer vil både pensjonskostnader og 
lønnsutgifter øke, samt etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. Samtidig går 
inntektene ned og overføringen i rammetilskuddet dekker ikke de økte behovene.

Netto driftsresultat i 2013 var på 4,07 %, noe som i seg selv er svært bra, og er over anbefalt 
nivå fra fylkesmannen som er på 3 %. I 2014 skal Nordreisa kommune betale ned kr 10,3 mill 
på tidligere års merforbruk, og dette er siste året kommunen etter planen må budsjettere med 
inndekning. Nordreisa kommune kan da skrives ut av ROBEK nettverket i juni 2015.

Norges bank fastsetter styringsrenten, og renten har vært svært lav de siste årene. Det ble i 
pengepolitisk rapport 3/2014 anslått at renten vil holde seg stabil ut 2016, men at den vil øke 
mot 2 % i slutten av planperioden. Renten er under normalt nivå, noe som bidrar til å holde 
renteutgiftene i kommunen nede. 

Befolkningsutviklingen har de siste årene vært god, og prognoser fra Statistisk Sentralbyrå 
viser at økningen vil fortsette i årene som kommer. Det kommunen derimot må være 
oppmerksomme på er at det i økonomiplanperioden er størst økning i gruppen 67-79 år. Dette 
gjør at nyrekruttering innenfor helse og omsorgssektoren kan bli en utfordring.

Det er også ventet en relativt stor økning i antall barn mellom 0 og 5 år i planperioden. Det 
har de siste årene blitt opprettet flere nye midlertidige barnehageavdelinger i Nordreisa 
kommune. For tiden har Nordreisa kommune full barnehagedekning og det er noen plasser 
ledig. I følge befolkningsfremskrivningen vil det bli behov for flere barnehageplasser i 
nærmeste fremtid i Nordreisa kommune, og dermed er det viktig med en god strategisk 
barnehageplan.

Innenfor skolesektoren er antall skoler og klassestørrelse de største kostnadsdriverne, samt 
størrelse på skolen. I følge KOSTRA skiller ikke Nordreisa kommune seg hverken positivt 
eller negativ ut på forbruk på skolesektoren. Storslett skole og Moan skole driver effektivt, og 
ligger under i nettoutgift per elev forhold til sammenlignbare kommuner.  Kommunen har 
imidlertid to skoler med forholdsvis lavt elevtall, og utgiften per elever er høy på disse 
skolene. Dette bidrar til å dra opp utgiften per elever i kommunen. 

Utgiften til spesialundervisning har gått ned de siste årene, men kommunen ligger fortsatt 
høyt sett i forhold til sammenlignbare kommuner. Det brukes minst spesialundervisning i 1-
4.klasse, men øker i fra og med 5.klasse. 

Barnevernstjenesten har fått bedre kontroll på utgiftene, men har fortsatt utfordringer med å 
holde seg innenfor budsjett ettersom dette området er svært uforutsigbart. Fylkesmannen har 
bidratt med å finansiere 2 stillinger innenfor barnevern, noe som har forbedret 
arbeidssituasjonen. 

Innenfor helsesektoren har det i 2012 og 2013 skjedd store forandringer. Fra 2012 har 
kommunen fått langt større ansvar for folkehelsearbeid, samt betalingsplikt for medisinsk 
behandling og utskrivningsklare pasienter. Gjennom samhandlingsreformen legges det opp til 
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at kommunene kan ta over flere oppgaver gjennom forebygging og at behandlingene kan skje 
nærmere der de bor. Det er en stor sektor der prosessen med å se på intern og ekstern 
samhandling er startet opp, samtidig med at omorganisering er fullført. 

Byggingen av Guleng 3 ennå ikke igangsatt, men skal etter den nye planen ha byggestart 
januar 2015. Slik etablering og utnyttelse av omsorgsboliger med heldøgns pleie, er langt 
billigere enn sykehjemsplasser. I og med at Guleng 3 er forsinket vil ikke dette ha effekt før 
tidligst i 2016, noe som er lagt inn i som endringer i økonomiplanen. 

Selvkostområdet har gjort store investeringer de siste årene. Dette har allerede vist seg nyttig 
med tanke på forsyningssikkerhet og kvalitet.

Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold av både bygg og anlegg (veier) som er 
vanskelig å ta igjen med dagens økonomiske situasjon. 

Sektor for administrasjon

Figur 4 Bruttoutgift adm. Styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner

Vi ser at det stort sett bare er pensjon som er forandret de siste årene. De andre holder seg 
relativt stabile fra år til år.
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Figur 5 Netto driftsutgifter pr innbygger adm. styring og fellesutgifter

Ser vi på figur 5 ser vi at Nordreisa kommune ligger under snittet for kommunegruppe 3, men 
over snittet for Troms og landet uten Oslo. Nordreisa har også hatt en stor økning fra 2011 til 
2012, noe som skyldes feilrapportering fra det gamle økonomisystemet. Det nye 
økonomisystemet, som ble tatt i bruk fra 2012, har gitt bedre kontroll innenfor 
økonomiområdet og kvaliteten på det som innrapporteres til Statistisk sentralbyrå har blitt 
bedre.

Sektor for levekår

Barnehager

2015 2016 2017 2018 2019 Endring   Endring

2015-2019 2015-2023

0-5 år 322 319 316 324 327 23 35
Tabell 7 Framskrivning av antall barn 0-5 år

Utgiftsdrivere for barnehager:
 Volum plasser * utgift pr plass
 Små barnehager gir høye utgifter pr plass
 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
 Andel med spesielle behov
 Drift av bygninger
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Figur 6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figur 6 viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa er høyere enn både landet og 
snittet for kommunegruppe 3, mens kommunen ligger lavere enn snittet for Troms. Per i dag 
er det full barnehagedekning og noen ledige barnehageplasser i Nordreisa. De siste årene har 
kommunen opprettet flere nye barnehageavdelinger, og for tiden står tilbudet på plasser i 
samsvar med behovet. Ser vi på befolkningsfremskrivningen vil antallet barn i alderen 0-5 år 
øke fremover, noe som krever langsiktig tenking.

Figur 7 Antall barn pr årsverk i private og kommunale barnehager
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Figur 7 viser at det gjennomgående er flere barn per årsverk i private enn i kommunale 
barnehager. I Nordreisa har antall barn per årsverk i kommunale barnehager gått ned fra 2010 
til 2011 for så å øke litt fram mot 2013. Andelen barn per årsverk i de kommunale barnehager 
i Nordreisa ligger under snittet for både kommunegruppa, snittet i Troms og snittet i landet 
u/Oslo. 

Skole 

2014 2015 2016 2017 2018 2023 Endring Endring 

2015-2019 2015-2023

6-15 år 601 623 626 627 648 646 25 23
Tabell 8 Framskrivning elever i grunnskolen

Utviklingen i antall elever er positivt økende i økonomiplanperioden og jevnes ut frem mot 
2023. Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og 
rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i 
forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.

Utgiftsdrivere:
 Gjennomsnittlig skolestørrelse

o Antall elever
o Lærertetthet

 Ressursandel til spesialundervisning
 Lønnsansiennitet pr årsverk

Figur 8 Grunnskole. Timer per elev og netto driftsutgift per elev

Vi ser i figur 8 at antall lærertimer per elev har vært stabil, og at netto driftsutgift har gått ned 
fra 2012 til 2013.
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Figur 9 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer

Om vi ser på figur 9, har andelen av elever som mottar spesialundervisning gått ned litt hvert 
år fra 2011. Vi ser samme utvikling i andel lærertimer til spesialundervisning. Nordreisa 
kommune ligger likevel over snittet i Troms, kommunegruppe 3 og snittet for landet.

Figur 10 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn

Figur 10 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder 
spesialundervisning. Den største delen rettes inn mot 5-7 trinn og 8-10 trinn. Figuren viser 
også at dette er tendensen i hele landet. Nordreisa kommune ligger langt over gjennomsnittet 
for alle de sammenlignede gruppene i figuren. Det ble i 2012 satt inn tiltak for å effektivisere 
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og redusere spesialundervisningen, og disse er videreført i 2013 og forbruket på 
spesialundervisning fortsetter å gå ned.

2. juli 2009 leverte Midtlyng-utvalget sin innstilling NOU 2009:18 til
Kunnskapsdepartementet. Utvalget gjennomgikk organisering, ressursbruk og resultater av 
spesialundervisning, og vurderte i hvilken grad systemet sikrer tidlig innsats til førskolebarn, 
elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov. Utvalget peker på fire sentrale utfordringer: 
ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet, ulik forståelse og praktisering av regelverket, 
mangel på samordning og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet til den 
spesialpedagogiske innsatsen. Midtlyngutvalgets utredning var et viktig utgangspunkt for 
Melding til Stortinget 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode 
læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Stortingsmeldingen meisler ut tre 
strategier for å forbedre dagens system. 

Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som 
trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig 
læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for 
den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater. 

Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og 
målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter. 

Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha 
god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov 
for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i 
samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integret i 
kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de 
grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale 
prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. I najonale prøver 
fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og mestringsnivå 3 er 
høyest. Det skal være om lag 25 % på mestringsnivå 1, om lag 50 % på mestringsnivå 2 og 
om lag 25 % på mestringsnivå 3. 

Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5. trinn de siste to årene, ser vi at 
Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, det vil si det høyeste 
nivået. Elevene fordeles i hovedsak mellom mestringsnivå 1 og mestringsnivå 2 både på 
engelsk, lesing og regning. 
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Figur 11 Nasjonale prøver 5.trinn, regning

Figur 12 Nasjonale prøver 5.trinn, lesing
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Figur 13 Nasjonale prøver 5.trinn, engelsk

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 
opplæringen i faget. Fra 8.klasse til 10.klasse får eleven vurdering med tallkarakterer, på en 
skala fra 1 til 6. Karakteren 6 uttrykker at eleven har utmerket kompetanse i faget. Karakteren 
1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. Nedenfor vises standpunktkarakteren 
for Nordreisa kommune i 2013. Som tabellen figuren viser ligger standpunktkarakteren i 
kommunen lavere enn både Troms fylke og nasjonalt, med unntak for standpunktkarakteren i 
spansk. 
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Figur 14 Standpunktkarakterer
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Barnevern 

Utgiftsdrivere:
 Volum, dvs. andel/antall i tiltak
 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn

Figur 15 Andel barn med barnevernstiltak

Figur 11 viser at Nordreisa kommune har en større andel barn med barnevernstiltak i forhold 
til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet i de øvrige gruppene i figuren. Det 
mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2012, da det er feil i tallgrunnlagene for disse 
årene. Vi ser en kraftig økning fra 2010 til 2011, og en nedgang fra 2011 til 2013. De øvrige 
gruppene har relativ jevn utvikling, mens Nordreisa har en nedadgående trend. Antall barn 
med tiltak er den største utgiftsdriveren til barnevernet.
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Figur 16 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevern

Figur 12 henger sammen med figur 10 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at
driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år i Nordreisa har økt 
fra 2012 til 2013. Kommunen ligger under nivået i kommunegruppen og snittet i Troms, men 
over snittet i landet. Fylkesmannen betaler for 2, 6 stillinger i barnevernet, noe som gir 
kommunen økte ressurser uten økte utgifter.

Figur 17 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet

Figur 13 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet i Nordreisa hadde en stor nedgang 
fra 2010 til 2011, mens det har vært en økning fra 2011. Når en ser isolert sett på 2013 hadde

8
0

 5
3

7

6
3

 1
7

4

7
3

 1
9

2

7
6

 2
5

2

8
6

 7
2

8

8
5

 8
9

6

0

1
0

5
 4

0
1

7
8

 1
0

1

8
3

 4
9

7

0

1
0

4
 9

9
6

9
0

 4
6

0

9
0

 1
7

5

9
7

 9
9

1

9
9

 3
2

0

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3 -

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3 -

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3 -

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Nordreisa - Snitt komm.gr. 03 - Snitt Troms - Snitt landet
u/Oslo

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet

Side 275



21

Nordreisa betraktelig lavere utgifter enn både snittet for kommunegruppe 3, Troms og landet 
uten Oslo. 

Sektor for helse og sosial 

Helsetjenester

Figur 18 Netto driftsutgifter helse pr innbygger

Som vi ser ligger Nordreisa kommune i alle år under kommunegruppa både i prosent av 
driftsutgifter og på driftsutgifter per innbygger. På begge indikatorene ligger kommunen i 
2013 under snittet i Troms, men over snittet i landet. 
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Figur 19 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner

1. januar 2012 ble samhandlingsreformen innført. Formålet med reformen er å vri 
ressursbruken fra sen til tidlig innsats, og å forebygge framfor å reparere. Det er også et mål 
om å få en bedre samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten og flytte tjenester nærmere 
der folk bor. Den nye folkehelseloven som gir mer ansvar til kommunene for forebygging og 
helsefremmende tiltak i alle samfunnssektorer, mens den nye loven for helse- og 
omsorgstjenester i kommunene som samler kommunenes forpliktelser. Det blir også en plikt 
for kommuner og sykehus til å samarbeide.

Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN:

På bakgrunn av samhandlingsreformen legges det til grunn at Nordreisa kommune skal dekke 
inn 25 utskrivningsklare døgn à kr 4255,- summert til kroner 106 375,- for 2014. 
Per 1. halvår 2014 har Nordreisa kommune betalt for 21 utskrivningsklare døgn.
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Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger

År 2010 2011 2012 2013
Antall 15 104 2 3

Tabell 9 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN
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Tabell 4 om befolkningsframskrivning viste en økning i aldersgruppen 67-79 år i 
planperioden. Under er denne gruppen snevret noe inn, da de mellom 67 og 70 år normalt sett 
ikke er like aktuelle brukere av omsorgstjenesten.

2014 2015 2016 2017 2018 2023 2030

70-79 år 349 372 393 464 478 548 542

80 år + 249 235 238 243 247 266 388
Tabell 10 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM

Utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. I 2023 forventes 
det å være 548 personer i denne aldersgruppen, mot 349 i 2014. Noe av forklaringen ligger i 
at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2020. 

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en nedgang i økonomiplanperioden sett mot 2014. Dette 
skyldes små kull født på midten av 30-tallet. Mot slutten av 30-tallet ble kullene mer normale, 
som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2023 og 2030 vil imidlertid andelen 80år+ øke 
betraktelig.

Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:
 Andel over 80 år med institusjonsplass
 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år
 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

Figur 20 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

Figur 16 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger under 
snitte for kommunegruppa , Troms og landet. Det har vært en liten nedgang fra 2012 til 2013.
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Figur 21 Netto driftsutgifter per funksjon i PLO pr. innbygger 67 år og over i prosent

Vi ser av figur 17 at Nordreisa kommune bruker mer på institusjoner og mindre på 
hjemmeboende i forhold til snittet for troms og landet uten Oslo. I 2013 var det en økning på 
andelen som gikk til institusjon, mens andelen som går til hjemmeboende gikk ned. De øvrige 
gruppene er relativt stabil i alle årene. 

Figur 22 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel 
innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Tallene var nokså stabile frem til 2011, 
for så å reduseres i 2012 og igjen øke i 2013. Nordreisa kommune ligger høyere enn snittet i 
både kommunegruppe 3, Troms og landet. 
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Institusjonsplasser

Nordreisa Snitt Snitt
Snitt 

landet

komm.gr.3 Troms u/Oslo
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år 
over 23,3 21,6 22,2 18,5
Andel beboere 80 år og over i 
institusjoner 69,4 74,9 74,3 71,2
Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon 17,3 15,9 16,5 13,5

Tabell 11 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år 2013

Nordreisa 2010 2011 2012 2013
Antall sykehjemsplasser 55 60 60 60

Tabell 12 Antall sykehjemsplasser

Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet 
både i kommunegruppen, Troms og landet. Samtidig har Nordreisa en mindre andel beboere 
på institusjon av de over 80 år.

Andelen sykehjemsplasser har vært stabil de siste årene. 

Figur 23 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon Nordreisa kommune

Figur 19 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner 
fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år og eldre. I tallgrunnlagene for 2011 er det 
noen mangler, og gjør at tall på beboere i institusjon er feil. Andelen boboere på institusjon i 
aldersgruppen 67-79 år er stabil, mens andelen av mottakere av hjemmetjenester øker i denne 
gruppen. I aldersgruppen 80+  har andelen av beboere på institusjon gått litt ned de siste 
årene, mens andelene av mottakere av hjemmetjenester er kraftig redusert fra 2012 til 2013. 
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Sosialutgifter

Utgiftsdrivere for sosialutgifter:
 Antall stønadsmottakere
 Stønadsstørrelse
 Stønadslengde
 Antall stillinger/bemanning

Figur 24 Netto driftsutgifter sosialtjenesten

Figuren viser at Nordreisa kommune har hatt en stabil netto driftsutgift pr innbygger 20-66 år
frem til 2012, men øker kraftig i 2013. Andelen sosialhjelpsmottakere har vært uendret frem 
til 2012, men har også økt kraftig i 2013. Vi ser at Nordreisa ligger høyere enn både 
kommunegruppa og snittet for Troms når det gjelder utbetalinger. Når det gjelder andelen 
sosialhjelpsmottakere er denne langt over snittet i landet. Det foreligger ikke data fra 
kommunegruppe 3 og snittet i Troms. 
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Figur 25 Gjennomsnittlig stønadslengde og –størrelse

Den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned har variert mye de siste årene. Den gikk 
betraktelig ned i 2012 for så å øke i 2013. Stønadslengden har også variert mye, og gikk ned i 
2012 for så å øke betraktelig i 2013. Det finnes ikke sammenligningstall for kostragruppe, 
snittet i Troms eller for snittet i landet. 

  Utviklingsavdelingen

Figur 26 Netto driftsutgifter kultur

Nordreisa kommune har brukt mindre på kultur i 2013 enn det er gjort de tre foregående 
årene. I forhold til både kommunegruppa, Troms og landet ligger Nordreis kommune langt 
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under. Prosentandelen av totale driftsutgifter til kultur har gått ned i Nordreisa, mens den er 
relativ stabil i de andre gruppene i figuren. 

Figur 27 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da samfunnshuset/svømmehallen og driften av Halti 
går under denne funksjonen. For 2013 er denne kraftig redusert som trolig skyldes 
feilrapportering. I økonomisystemet er det benyttet kr 1,377 mill på denne funksjonen. 
Musikk- og kulturskolen har hatt økning hvert år, og viser at det satses innenfor dette 
området. Idrett har hatt nedgang de to siste årene. Biblioteket har økt mye fra 2011 til 2012, 
men hadde i 2013 en nedgang. Når det gjelder aktivitetstilbud barn og unge har denne hatt en 
stor økning fra 2012 til 2013, som i hovedsak skyldes eksternt finansierte prosjekter. 
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Figur 28 Korrigerte brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskole

Figuren viser at det har vært en nedgang i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og 
kulturskole frem til 2012 for så å stabilisere seg. Dette har ført til at utgiften per bruker har 
blitt høyere. Kommunen ligger høyt på utgift per bruker sett i forhold til både 
kommunegruppen og snittet i Troms. I tillegg ligger kommunen lavere på andel elever på 
kultur- og musikkskole enn begge de øvrige gruppene. 

Figur 29 Nettoutgifter pr innbygger til plan og miljø.

Figuren viser oss at Nordreisa ligger under alle sammenlignbare grupper på plan og miljø.
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   Teknisk avdeling

Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har 
bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for 
befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og 
avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen 
ikke blir for høy. 

Sammenligning av vann og avløp i KOSTRA er vanskelig, da tallene sier lite og ingenting om 
kvaliteten på anleggene. 
Innenfor teknisk sektor er det stort sett bare eiendomsforvaltning det er hensiktsmessig å se 
på. 

Figur 30 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning

Nordreisa kommune ligger betydelig under både kommunegruppen og snittet i Troms på 
eiendomsforvalning, både når det gjelder per innbygger og i prosent av samlede netto 
driftsutgifter. Kommune ligger imidlertid innenfor begge områdene på omtrent samme nivå 
som snittet i landet. Det at Nordreisa kommune ligger så lavt på dette feltet, medfører at
levetiden på de kommunale verdiene forringes og levetiden går ned.
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Målstyring som styringssystem

Bakgrunn og status

Målstyring fordrer en oppdatert kommuneplan, med overordnede politiske målsettinger.  På 
bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides handlingsdelen, som skal være 
sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og resultatkravene i 
handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de overordnede 
målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen og vedtas av 
kommunestyret med eventuelle korreksjoner. 

Hva er målstyring?
Et forsøk på å beskrive målstyring kan være:

 Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at 
hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt

 Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i 
ledelsen av tjenestene.

 Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå.
 Integrere kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata 

til styringssystemene.
 Rapportere på måloppnåelse i årsmelding.
 Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, lederavtaler, m.m.
 Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene.
 Sette tjenestelederne i stand til å utøve resultatansvar.
 Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer 
 Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester.

Målsetting med styringssystemet
For det første er det et mål å snu styringssystemet, med å få på plass kommuneplanens 
strategidel, der målsettinger gjennom handlingsdelen og økonomiplanen vil gi politikerne 
mulighet til politisk styring, gjennom overordnede politiske målsettinger. Gjennom 
prosessene med kommuneplanens strategidel og økonomiplanen vil kommunen få 
sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger. 

For det andre er det et mål å øke den administrative gjennomføringsevnen. Ved å etablere 
målbare mål vil vi få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen 
kommunen leverer, og til å vite om vi ”leverer varene” gjennom måltall og undersøkelser. 
Organisasjonsformen er et middel for å oppnå målsettingene. 

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK, slik at kommunen selv kan bli herre i eget 
hus. Dette basert på et helhetlig styringssystem for hele kommunen, samtidig som vi leverer 
gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene. 
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Roller og ansvar 
For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, 
administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av 
mål, roller, ansvar og prosessen. 

Politikerne definerer de overordnede målene gjennom prosessen med utarbeidelse av 
strategidelen i kommuneplanen. Med målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom 
mål, resultater og rammetildeling. 

I målformuleringene er det nødvendig å ha med ansatte i utformingen av målene. 

Budsjettprosessen startet i ledermøtet, etterfulgt av budsjettdialog med enhetene og drøftinger 
med tillitsvalgte. Det har også vært et arbeidsmøte med økonomiutvalget (formannskapet) før 
rådmannens budsjettforslag.

Årshjulet til Nordreisa kommune

 Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer
 Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte 

mål, prosesser og arbeidsdeling 
 Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter
 Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold 

til hverandre:
o ulike rapporteringer 
o politisk behandling gjennom kalenderåret 
o tidfesting av egen aktivitet

 Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid
 Grunnlaget for dialogen på alle nivåer 
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Figur 31 Årshjulet til Nordreisa kommune

Resultatdialog
Resultatdialogen skal bidra til felles bilde av kommunens utfordringer, samlet måloppnålese 
og fremme et godt samarbeid mellom beslutningsnivåene i kommunen. Hensikten er å 
klargjøre resultatenhetsledernes ansvar for å utøve ledelse og prioritere i henhold til avklarte 
resultatmål og rammer. Fokus i dialogen skal holdes på mål, resultater og utvikling. 

Resultatdialogen skal være en arena for anerkjennelse av gode resultater, konstruktiv 
tilbakemelding, læring og motivasjon. 

Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann og enhetsledere og skal 
tydeliggjøre hvor innsatsen skal legges. 
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Mål og resultatkrav
Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder 
 faglig perspektivet
 brukerperspektivet
 medarbeiderperspektivet 

Det er utarbeidet en statusbeskrivelse som både vil gi innspill til målene i økonomiplanen, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. De overordnede målene utarbeides gjennom 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Figur 32 Illustrasjon planer og sammenhenger

ROBEK-nettverket har anbefalt å starte med enkelte deler av tjenestene i kommunen eller å 
gjennomføre dette på et overordnet nivå det første året. Rådmannen ønsker å gjennomføre det 
i hele kommunen samtidig, men kun i den utstrekning vi har ressurser til. Det vil med andre 
ord si at målene skal være i samsvar med de ressursene vi har i dag. 

For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. Det vil 
bli utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser.  

Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle 
ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være sektor/enhetsavhengig. 

Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i 
antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme 
resultatet fra flere perspektiv.  

Mål for kommunen

Nordreisa kommunes hovedmål

I kommuneplanens samfunnsdel er det satt en del hovedmål for viktige samfunnsområder i
kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Økonomiplan 2015-2018

Faglig kvalitet
Medarbeider
Brukerundersøkelser

Samfunnsperspektiv
Status-

beskrivelse pr 
2013
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 Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser 
skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

 Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og 
helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.

 Nordreisa skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsamfunn 
forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø. Nordreisa kommune skal 
styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren.

 I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være 
forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet.

 Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god 
livskvalitet. Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 
kunne etablere seg og ha egen bolig.

 Nordreisa vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette.

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

 Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur 
og miljø for fremtidige generasjoner.

 Nordreisa skal ha en helhetlig samferdselspolitikk som legger til rette for økt 
samhandling mellom distrikt og sentrum.

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

 Nordreisa skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk som gir oversikt over risiko og farer 
som forebygger uønskede hendelser.

 Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt 
arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
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Målekort

Målekort støttefunksjoner

Støttetjenester til rådmannen, fagområdene, tillitsvalgte/verneombud og det 
politiske system

Indikator
Mål    
2015

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

T
je

n
e
s
te

k
v
a
li
te

t

Økonomiavdelingen

Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel 
selvstendig næringsdrivende)

5 %

Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible 4

Servicetorg

Fornøydhet med de internettbaserte tjenestene 3,9

Fornøydhet med serviceinnstillingen på servicetorget 3,8

IT avdelingen

Fornøydhet hos ansatte 3,9

Fornøydhet med oppetid på IKT-systemene 4

Side 291



37

Målekort Utviklingsavdelingen

Indikator
Mål    
2015

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 95 %

Tj
e

n
e

st
ek

va
lit

et

Landbruk, miljø og viltforvaltning

Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 4

Arealforvaltning og planlegging

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Kart og oppmåling

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 5

Næring

Etablerere, tilfredshet med dialog og service 5

Kulturskolen

Andel foreldre som er fornøyd med faglig utvikling av eget barn 5

Antall påmeldte på lokal UKM 25

Bibliotek

Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år  16

Besøk i folkebibliotek per innbygger 4

Andel brukere som er tilfreds med tilbudet 5

Kino

Antall forstillinger 80

Besøk per kinoforestilling  32

Point (ungdommens hus)

Andel tilfredshet med tilbudet på Point av elever i ungdomskolen 5
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Målekort Teknisk avdeling

Indikator
Mål    
2015

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

S
a
m

fu
n

n

Reduksjon I energiforbruket i kommunale bygg -3 %

Tj
e

n
e

st
ek

va
lit

et

Renhold

Fravær av klager på renhold 1

Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg 5

Vann og avløp

Avvik fra drikkevannsforskriftene 0

Spyling ledningsnett pr år 20 %

Redusere kloakkinslag I bygninger < 4

Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg 0

Veg

Fravær av klager på brøyting på avklart standard 100 %

Byggesak

Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid 80 %

Andel byggesaker omgjort etter klage til hos Fylkesmannen 0

Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen 4,1

Forebyggende brannvern

Tilsyn særskilte brannobjekter pr år

Andel piper feid pr år 50 %

Bygg og eiendom

Enhetslederes fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg 3
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Målekort Skole

Indikator
Mål    
2015

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
e

n
es

te
kv

al
it

et

Nasjonale prøver (gjennomføres I perioden 1.9 – 15.10 hvert år) Alle 
undersøkelsene er delt inn i 3 nivåer (barnetrinnet) eller 5 nivåer 
(ungdomstrinnet). Oppgitt %-andel angir hvor stor del av elevene som 
ligger på nivå 1 eller 2 I de ulike ferdighetene. %-verdi må reduseres for å 
forbedre resultatene.

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 2,0

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå 2,0

Nasjonale prøver 5.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 2,0

Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet , minst gj.snitt nasjonalt nivå 3,1

Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå 3,0

Nasjonale prøver 8.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 3,1

Karakterer i skolen

Norsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer 3,5

Matematikk 10. trinn: eksamenskarakterer 3,1

Engelsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer 3,8

Nasjonale prøver

Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i lesing 15 %

Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i regning 17 %

Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i engelsk 8 %

Andelen på ung.trinn på høyeste nivå i lesing 13 %

Andelen på ung.trinn til å stabilisere seg på høyeste nivå i regning 17 %

Andelen på ung.trinn på høyeste nivå i engelsk 8 %

Brukerundersøkelse SFO

Fornøydhet med informasjon fra SFO 3,9

Fornøydhet med trivselen til barnet i SFO 4,5

Elevundersøkelse

Elevundersøkelse 7. trinn: sosial trivsel 4,4

Elevundersøkelse 7. trinn: trivsel med lærerne 4,1

Elevundersøkelse 7. trinn: elevdemokrati 3,6

Elevundersøkelse 7. trinn: mobbing på skolen 1,4

Elevundersøkelse 7. trinn: faglig veiledning 3,4

Elevundersøkelse 7. trinn: mestring 3,9
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Elevundersøkelse 10. trinn: trivsel med lærerne 3,8

Elevundersøkelse 10. trinn: mobbing på skolen 1,4

Elevundersøkelse 10. trinn: faglig veiledning 3,1

Elevundersøkelse 10. trinn: mestring 3,8

Elevundersøkelse 10. trinn: faglig utfordring 4,1

PPT Tjenesten

Antall saker pr årsverk i Nordreisa 50

Andel brukt tid til faglig veiledning i barnehage og skole 80t

Antall barn på venteliste for utredning 40

Voksenopplæring

Andel som består norskprøve 2 og 3, muntlig og skriftlig I løpet av 3 år 80 %

Målekort Barnehager

Indikator
Mål    
2015

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et Andel årsverk med førskolelærer-utdanning 32,4 %

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling 4,5

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage 0,8

Allsidig lek og aktiviteter 4,9

Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,5
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Målekort Familiesenteret

Indikator
Mål    
2015

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
e

n
e

st
ek

va
lit

et

Åpen barnehage

Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner 4

Helsesøstertjenesten

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 95%

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 95%

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn

100%

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 100%

Barneverntjenesten

Andel påklaginger omgjort av fylkesmannen 0%

Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 0%

Andel barn med tiltaksplan som helt eller delvis når avklarte mål i tiltaksplan 85%

Rustjenesten

Andel av klienter med vedtak om IP (individuell plan) 20 %

Oppnå avklarte mål ut fra klientenes forutsetninger 70%
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Målekort NAV

Indikator
Mål    
2015

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Faglig og personlig utvikling

Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

T
je

n
e

st
ek

va
lit

e
t

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet >3

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som når avklarte mål 100 %

Andel sosiale saker behandlet innen 4 uker etter at saken er tilstrekkelig 
opplyst

100 %

Målekort Pleie og omsorg

Indikator
Mål    
2015

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Sykehjem

Fornøydhet med den medisinske behandlingen (1-4) 3,4

Muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (1-4) 2,8

Muligheten til å komme ut å få andre opplevelser/turer 2,5

Respektfull behandling 3,6

Trivsel 3,4

Brukermedvirkning 3,0

Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelser

Fravær av avvik medisinering 100 %

Fravær av avvik bruk av tvang 100 %

Andel personer med funksjonsnedsettelser med individuell plan 100 %

Pårørendes/brukernes fornøydhet med medbestemmelse på tjenesten? 2,8

Hjemmetjenesten

Informasjon om hvilken hjelp de får 3,0

Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon 3,5

Hjelp til å dekke grunnleggende behov 3,5
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Respektfull behandling 3,4

Brukermedvirkning 3,1

Psykiatri

Andel med individuell plan 30 %

Andel som når avklarte mål? 60 %

Fravær av avvik medisinering 80 %

Målekort Helse

Indikator
Mål    
2015

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Faglig og personlig utvikling

Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

T
je

n
es

te
kv

al
it

et

Fysio- og ergoterapi

Ventetid fysio-, ergoterapitjeneste 3,8

Omfanget av tjenesten er tilpasset behovet 4,9
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Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

2014 2015 2016 2017 2018 Målemetoder

A
d

m
in

is
tr

a
s
jo

n

Servicetorg BU BU

Økonomiavdelingen BU BU BU

Personal BU BU

Skolefaglig rådgivning BU BU

IKT BU BU

O
p

p
v
e
k
s
t

Barnehager
BU,KS,

ES
BU,KS,ES

BU, ES, KOSTRA, 
Foreldreundersøkelse

Åpen barnehage BU BU

Skole x x x x x
Elevundersøkelsen, 
Olweusundersøkelsen, 
nasjonale prøver

Barnevernstjenesten KS,ES
KS,
ES

KS,ES KS,ES KOSTRA, ES

H
e
ls

e

Ergo - Fysioterapi BU,ES BU, ES

Sykestue BU BU

Sykehjem BU BU, IPLOS

Hjemmetjenester BU BU, IPLOS

Psykiatri BU BU, IPLOS

Miljøarbeidertjenesten BU BU

Omsorgsboliger for 
personer med 
funksjonsnedsettelser

BU BU BU, IPLOS

Helsestasjon BU,ES BU, ES

NAV sosial ES ES

Rustjenesten BU,ES ES, BU
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Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

   
2014

    
2015

     
2016

      
2017

              
2018            Målemetoder

U
tv

ik
li
n

g
s
a
v
d

e
li
n

g

Bibliotek
KS, 
BU

KS, BU

Kulturskolen og UKM BU,ES BU, ES

Kino KS,ES KS, ES

Point (Ungdommens hus) BU BU

Næring BU BU

Ungdomskontakt ES ES, Statistikk fra politiet

Oppmåling
BU,
ES

BU, ES

Arealforvaltning og 
planlegging

ES ES

Landbruk, miljø og 
viltforvaltning

BU,
ES

BU, ES

T
e
k
n

is
k
 a

v
d

e
li

n
g

Bygg og eiendom ES ES MU ES, MU

Renhold ES
ES,
BU

MU BU ES, BU, MU

Vann og avløp ES
ES,
MU

ES, BU
ES,
MU

ES,BU ES, BU, MU

Veg ES
ES,
BU

MU
BU,
MU

BU ES, BU, MU

Byggesak ES ES ES ES ES ES

Forebyggende brannvern
BU, 
ES

ES ES ES ES ES, BU

Brannberedskap ES
ES,
BU

ES
ES,
MU

ES,BU ES, MU, BU

BU: Brukerundersøkelse

ES: Egen statistikk

KS: Kostra

MU: Medarbeiderundersøkelse
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Tiltak i økonomiplan 2015-2018

Driftstiltak

- 2015 2016 2017 2018

Ramme for 1.1 Sektor for administrasjon 34 158 776 34 470 267 62 233 593 61 803 656

Konsekvensjustert budsjett 2014 35 003 539 35 003 539 35 003 539 35 003 539

Økning av refusjon sykelønn -70 000 -70 000 -70 000 -70 000

Redusert tjenestenivå -250 000 -600 000 -600 000 -600 000

Overført fra investeringsbudsjettet -270 000 -270 000 -270 000 -270 000

IKT Telefon, linje og samband – 3net 335 101 335 101 335 101 335 101

IKT Telefon, linje og samband – BBFT 226 394 226 394 226 394 226 394

IKT Telefon, linje og samband – Ventelo 0 0 0 0

IKT drift Halti 0 0 0 0

Økning plankontoret 154 000 154 000 154 000 154 000

Kommunevalg 230 000 0 230 000 0

Kirkelig fellesråd – Lønnsøkning 112 000 112 000 112 000 112 000

Kirkelig fellesråd – Planlegging og utbygging av ny kirkegård 63 834 191 839 285 090 279 510

Kirkelig fellesråd – Utbedring av kirken, renter/avdrag 72 084 119 175 116 850 114 526

Kirkelig fellesråd – Økt tilskudd i forbindelse med flytting 100 000 400 000 400 000 400 000

Redusert avsetning lønnsøkning -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000

Avsetning til disposisjonsfondet 251 824 668 219 28 110 619 27 918 586

Sum tiltak i økonomiplanen -844 763 -533 272 27 230 054 26 800 117

2015 2016 2017 2018

Ramme for 1.2 Sektor for levekår 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

Konsekvensjustert budsjett 2014 108 146 456 108 146 456 108 146 456 108 146 456

Økning av refusjon sykepenger -530 000 -530 000 -530 000 -530 000

Drift av nye Halti 962 000 1 443 040 1 443 040 1 443 040

IKT Telefon, linje og samband – 3net -146 819 -146 819 -146 819 -146 819

IKT Telefon, linje og samband – BBFT -133 674 -133 674 -133 674 -133 674

Familiesenteret – Red. avtale oppreisningsord. tidligere 
barnevernsbarn

-140 000 -140 000 -140 000 -140 000

Familiesenteret – Ombygging av kontor / Reduksjon i husleie -85 512 -85 512 -85 512 -85 512

Fellestiltak grunnskoler – Økt refusjon elever i andre kommuner 310 000 310 000 310 000 310 000

Oppsigelse av husleieavtale -511 310

Moan skole – Flytting av ressurser fra Storslett skole 0 0 0 0
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Grunnskoler – Reduksjon behov spes.ped tiltak -107 000 -107 000 -107 000 -107 000

Moan skole – Økt bemanning pga fremmedspråklige elever 470 000 470 000 470 000 0

Oppsigelse av interkommunal PP-tjeneste 0 -682 934 -682 934 -682 934

Felles bhg – Reduksjon av avd i kommunale barnehager -2 889 700 -6 935 000 -6 935 000 -6 935 000

Felles bhg – Spes.ped private barnehager 60 000 60 000 60 000 60 000

Felles bhg – Barnehagekonsulent 250 000 600 000 600 000 600 000

Reduksjon adm.ressurs i barnehager -463 000 -926 000 -926 000 -926 000

Økt makspris foreldrebetaling -330 000 -330 000 -330 000 -330 000

Barnevernstj. – Flytting midler til helse -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

Tilskudd Kirkebakken barnehage 2 889 700 6 935 000 6 935 000 6 935 000

Halti kantine 38 500 57 700 57 700 57 700

Halti servicepunkt 0 0 0 0

Halti felles billettsystem 34 100 2 100 2 100 2 100

Kino – økt maskinistressurs 44 800 44 800 44 800 44 800

Nord Troms museum – Prisjustering og innflyttning i Halti 70 000 105 000 105 000 105 000

Halti – Åpningsarrangement 170 000 0 0 0

Kulturhus Driftsbudsjett -80 000 -130 000 -130 000 -130 000

Sum tiltak i økonomiplanen -6 605 -519 299 -519 299 -1 500 609

2015 2016 2017 2018

Ramme for 1.3 Helse og sosial 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

Konsekvensjustert budsjett 2014 114 057 810 114 057 810 114 057 810 114 057 810

Økning i refusjon sykepenger -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000

IKT Telefon, linje og samband – 3net -180 088 -180 088 -180 088 -180 088

IKT Telefon, linje og samband – BBFT -28 417 -28 417 -28 417 -28 417

Helse og omsorg – Flytting midler fra barnevernstjenesten 400 000 400 000 400 000 400 000

Guleng 3 – Opprettelse av 3,2 stillinger 658 119 1 001 229 1 001 229 1 001 229

Guleng 3 – Opprettelse av 3,2 nye stillinger 415 728 1 662 919 1 662 919 1 662 919

Vakanser helse og omsorgssektoren -1 500 000 -1 500 000 0 0

Avvikling av medfinansiering -4 100 000 -4 100 000 -4 100 000 -4 100 000

Reduksjon av driftsutgifter ved bygging av Guleng 3 0 -390 000 -780 000 -780 000

Reduksjon i ramme helse og omsorg -4 000 000

Økt refusjon ressurskrevende tjenester -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Sonjatun sykehjem – Økt ressurs, 1,7 stilling nattevakt hjelpepleier 1 026 272 1 026 272 1 026 272 1 026 272

Helse og omsorg – Økte egenandeler -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

Etablering av Lillebo alderspensjonat 1 809 825 5 559 077 5 559 077 5 559 077

Høgegga boliger – Frafall inntekt 3+3 turnus 831 000 831 000 831 000 831 000
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Høgegga boliger – Avvikling av 3+3 turnus -1 461 000 -1 461 000 -1 461 000 -1 461 000

Guleng bofellesskap – Overtakelse av omsorg 156 036 612 144 612 144 612 144

Fysioterapitjenesten – Justering av driftsavtale private 250 000 250 000 250 000 250 000

Fysioterapitjenesten – Reduksjon vakante midler -369 539 -369 539 -369 539 -369 539

NAV Sosial – Reduksjon i økonomisk sosialhjelp -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Sum tiltak i økonomiplanen -6 162 064 -4 756 403 353 597 353 597

- 2015 2016 2017 2018

Ramme for 1.4 Utviklingsavdelingen 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

Konsekvensjustert budsjett 2014 4 759 620 4 759 620 4 759 620 4 759 620

Økning refusjon sykepenger -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Fiberutbygging 1 873 071 0 0 0

Reduksjon tjenesteproduksjon utviklingsavdelingen -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

Sum tiltak i økonomiplanen 1 603 071 -270 000 -270 000 -270 000

2015 2016 2017 2018

Ramme for 1.5 Selvkost 165 296 165 296 165 296 165 296

Konsekvensjustert budsjett 2014 165 792 165 792 165 792 165 792

Leasing gravemaskin -496 -496 -496 -496

Hovedplan avløp – driftspersonell 0 0 0 0

Sum tiltak i økonomiplanen 0 0 0 0

2015 2016 2017 2018

Ramme for 1.6 Bygg, eiendom og anlegg 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

Konsekvensjustert budsjett 2014 30 445 305 30 445 305 30 445 305 30 445 305

Økning refusjon sykepenger -110 000 -110 000 -110 000 -110 000

IKT Telefon, linje og samband – 3net -8 194 -8 194 -8 194 -8 194

IKT Telefon, linje og samband – BBFT -64 303 -64 303 -64 303 -64 303

Overført fra investeringsbudsjettet 0 -308 000 -308 000 -308 000

Leasing gravemaskin 617 617 617 617

Drift av nye Halti 373 132 -334 272 -370 983 -370 983

Kontroll av gammel søppelfylling 100 000 0 0 0

Reduksjon  tjenesteproduksjon bygg og eiendom -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

Vakant renholdslederstilling -180 000
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Økte leieinntekter -34 000 -102 400 -102 400 -102 400

Nytt kontor Sonjatun 70 000 0 0 0

Brannvern – Kjøp av dekk brannbiler 50 000 50 000 50 000 50 000

Økt utgift brannovervåkning 110 sentralen Tromsø 110 000 110 000 110 000 110 000

Familiesenteret – Ombygging av kontor / Reduksjon husleie 50 000

FDV program 70 000 28 000 28 000 28 000

Sum tiltak i økonomiplanen 177 522 -988 552 -1 025 263 -1 025 263

2015 2016 2017 2018

Ramme for 1.7 Skatt og rammetilskudd -302 169 500 -302 169 500 -306 169 500 -306 169 500

Konsekvensjustert budsjett 2014 -299 225 500 -299 225 500 -299 225 500 -299 225 500

Økt skatte- og rammetilskudd -1 444 000 -1 444 000 -1 444 000 -1 444 000

Økt eiendomsskatt -4 000 000 -4 000 000

Økt integreringstilskudd -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

Sum tiltak i økonomiplanen -2 944 000 -2 944 000 -6 944 000 -6 944 000

2015 2016 2017 2018

Ramme for 1.8 Renter og avdrag 14 798 083 16 632 500 17 795 885 19 207 132

Konsekvensjustert budsjett 2014 (ikke videreført nye 

investeringer)

23 013 580 23 013 580 23 013 580 23 013 580

Overført fra investeringsbudsjettet 2 348 905 5 522 951 8 208 632 10 119 879

Drift av nye Halti – renter og avdrag -2 029 632 -2 403 268 -2 366 557 -2 366 557

SWAP avtale utgår 0 -465 993 -1 525 000 -1 525 000

Raduksjon av avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000

Premieavvik og amortisering KLP -6 314 448 -6 314 448 -6 314 448 -6 314 448

Premieavvik og amortisering SPK -1 970 322 -1 970 322 -1 970 322 -1 970 322

Sum tiltak i økonomiplanen -8 215 497 -6 381 080 -5 217 695 -3 806 448

2015 2016 2017 2018

Ramme for 1.9 Prosjekter og interkommunale 

samarbeid

26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Konsekvensjustert budsjett 2014 26 500 26 500 26 500 26 500

Redusert tjenesteproduksjon 0 0 -30 000 000 -30 000 000

Sum tiltak i økonomiplanen 0 0 -29 973 500 -29 973 500
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Investeringstiltak

Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samlet

Ny vei til Moan skole 1 000 000 1 000 000

Videreføring av Guleng 3 13 000 000 13 000 000

Halti II 24 800 000 24 800 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 5 800 000

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000 40 500 000

Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000

EPC Energisparekontakter, alternativ 2 2 300 000 2 300 000

Fellesinvesteringer IKT Nord Troms 100 000 100 000

Grunnkjøp 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 000 000

Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp 1 000 000

Utbygging Høgegga barnehage 4 500 000 9 000 000 13 500 000

IKT investering oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000 2 027 000

Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000 800 000

Innkjøp av IP telefoni 202 000 202 000

Gulvdekke Idrettshallen 300 000 300 000

Takkonstruksjon Idrettshallen 150 000 150 000

Oppgradering inventar/utstyr alle bhg 600 000 600 000

Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000 15 500 000

Nytt taktekke Rotsundelv skole 250 000 250 000 500 000

Sikring Sørkjosen havn 320 000 320 000

Ny småbåthavn 5 000 000 5 000 000

Utstyr til Lillebo aldershjem 200 000 200 000

Avdrag videreformidlingslån 250 000 750 000 1 250 000 1 750 000 4 000 000

Avdrag Husbanken 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan 
avløp 1 860 000 830 000 640 000 500 000 3 830 000

VAR - Vannverk 800 000 400 000 800 000 1 200 000 3 200 000

Sum tiltak 77 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000 208 229 000

Finansiering 2015 2016 2017 2018 Samlet

Opptak av lån -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 -148 483 000

Salg av tomter -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -5 800 000

Innbetaling avdrag startlån -250 000 -750 000 -1 250 000 -1 750 000 -4 000 000

Refusjon fra staten - Guleng 3 -10 386 000 -10 386 000

Tilskudd og refusjon - Halti II -7 360 000 -7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger -10 000 000 -10 000 000

Avdragsinntekt startlån -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 -21 600 000

Refusjon fra staten - EPC kontrakter -600 000 -600 000

Sum finansiering -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000 -208 229 000
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Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A

Skatt på inntekt og formue -86 264 559 -88 559 000 -89 870 000 -89 870 000 -89 870 000 -89 870 000

Ordinært rammetilskudd -170 572 893 -182 629 000 -182 762 000 -182 762 000 -182 762 000 -182 762 000

Skatt på eiendom -15 289 185 -15 704 000 -15 704 000 -15 704 000 -19 704 000 -19 704 000

Andre generelle statstilskudd -2 292 073 -2 438 000 -2 338 000 -2 338 000 -2 338 000 -2 338 000

Frie disponible inntekter -274 418 710 -289 330 000 -290 674 000 -290 674 000 -294 674 000 -294 674 000

Renteinntekter og utbytte -4 084 531 -4 779 000 -4 079 000 -3 879 000 -3 250 000 -3 250 000

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 14 367 380 16 699 195 18 204 370 18 272 628 17 317 972 17 751 223

Avdrag på lån 14 982 343 15 041 319 18 930 115 20 869 910 22 322 240 23 300 236

Netto finansinntekter-, utgifter 25 265 192 26 961 514 33 055 485 35 263 538 36 390 212 37 801 459

Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 7 642 026 10 300 826 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 0 216 809 586 986 1 003 381 28 445 781 28 253 748

Til bundne avsetninger 5 502 323          0 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger -3 314 831 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 9 829 518 10 517 635 586 986 1 003 381 28 445 781 28 253 748

Overført til investering 8 010 292 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -231 313 708 -251 850 851 -257 031 529 -254 407 081 -229 838 007 -228 618 793

Budsjett       

2018Tall i hele kroner

Regnskap       

2013

Budsjett       

2014

Budsjett      

2015

Budsjett      

2016

Budsjett       

2017

Budsjettskjema 1B

1 Sektor for administrasjon 16 850 001 23 938 194 33 571 790 33 466 886 33 787 812 33 549 908

2 Sektor for oppvekst og kultur 93 192 744 95 594 360 108 139 851 107 627 157 107 627 157 106 645 847

3 Helse og omsorg 98 280 509 110 237 545 107 895 746 109 301 407 114 411 407 114 411 407

4 Utviklingsavdelingen 9 112 453 10 277 741 6 362 691 4 489 620 4 489 620 4 489 620

5 Selvkost 10 148 977 139 215 165 296 165 296 165 296 165 296

6 Bygg og eiendom 17 435 388 29 901 589 30 622 557 29 456 753 29 420 042 29 420 042

7 Skatter og rammetilskudd -9 159 411 0 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500 -11 495 500

8 Renter, avdrag og avsetninger -4 546 953 -18 416 576 -18 257 402 -18 631 038 -18 594 327 -18 594 327

0 Prosjekter og interkommunale selskap 0 178 783 26 500 26 500 -29 973 500 -29 973 500

Sum sektor 231 313 708 251 850 851 257 031 529 254 407 081 229 838 007 228 618 793

Budsjett       

2018Tall i hele kroner

Regnskap       

2013

Budsjett         

2014

Budsjett       

2015

Budsjett       

2016

Budsjett       

2017
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Økonomisk oversikt - Drift

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -17 109 016 -16 801 710 -17 931 710 -17 931 710 -17 931 710 -17 931 710

Andre salgs- og leieinntekter -27 537 846 -25 249 869 -27 729 618 -28 868 318 -29 168 318 -29 168 318

Overføringer med krav til motytelser -108 132 009 -61 640 771 -65 272 284 -63 140 075 -63 140 075 -63 140 075

Rammetilskudd -166 129 893 -178 718 000 -179 386 000 -179 386 000 -179 386 000 -179 386 000

Andre statlige overføringer -12 630 584 -11 824 500 -14 224 500 -14 224 500 -14 224 500 -14 224 500

Andre overføringer -4 571 593 -5 531 000 -3 646 000 -3 646 000 -3 646 000 -3 646 000

Skatt på inntekt og formue -86 264 559 -88 559 000 -89 870 000 -89 870 000 -89 870 000 -89 870 000

Eiendomsskatt -15 289 185 -15 704 000 -15 704 000 -15 704 000 -19 704 000 -19 704 000

Sum driftsinntekter -437 664 685 -404 028 850 -413 764 112 -412 770 603 -417 070 603 -417 070 603

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 243 569 823 236 013 538 238 496 034 237 566 760 213 091 760 212 506 760

Sosiale utgifter 33 048 605 37 112 830 36 917 452 38 260 394 38 260 394 38 260 394

Kjøp av varer/tjenester som inngår i tjenesteprod. 55 772 319 46 615 332 47 131 131 46 684 684 46 799 684 46 173 374

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 29 706 325 33 728 047 35 375 019 39 342 319 39 342 319 39 342 319

Overføringer 33 395 989 12 647 975 21 728 205 14 175 727 14 266 653 14 258 749

Avskrivninger 14 779 167 16 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000

Fordelte utgifter -933 127 0 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 409 339 101 382 117 722 396 647 841 393 029 884 368 760 810 367 541 596

Brutto driftsresultat -28 325 584 -21 911 128 -17 116 271 -19 740 719 -48 309 793 -49 529 007

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -4 084 531 -4 779 000 -4 079 000 -3 879 000 -3 250 000 -3 250 000

Mottatte avdrag på utlån -62750 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter -4 147 281 -4 779 000 -4 079 000 -3 879 000 -3 250 000 -3 250 000

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 14 367 380 16 699 195 18 204 370 18 272 628 17 317 972 17 751 223

Avdrag på lån 14 982 342 15 041 319 18 930 115 20 869 910 22 322 240 23 300 236

Utlån 62 500 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 29 412 222 31 740 514 37 134 485 39 142 538 39 640 212 41 051 459

Sum eksterne finans- og finansieringstrans. 25 264 941 26 961 514 33 055 485 35 263 538 36 390 212 37 801 459

Motpost avskrivninger -14 779 167 -16 000 000 -17 000 000 -17 000 000 -17 000 000 -17 000 000

Netto driftsresultat -17 839 810 -10 949 614 -1 060 786 -1 477 181 -28 919 581 -28 727 548

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk 0 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond -3 314 831 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -3 314 831 0 0 0 0 0

AVSETNINGER

Overføringer fra driftsregnskapet 8 010 292 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 7 642 026 10 300 826 0 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 0 216 809 586 986 1 003 381 28 445 781 28 253 748

Avsetninger til bundne driftsfond 5 502 323 431 979 473 800 473 800 473 800 473 800

Sum avsetninger 21 154 641 10 949 614 1 060 786 1 477 181 28 919 581 28 727 548

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

Budsjett        

2018Tall i hele kroner

Regnskap           

2013

Budsjett           

2014

Budsjett         

2015

Budsjett           

2016

Budsjett         

2017
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Budsjettskjema 2A 

FINANSIERINGSBEHOV

Investering i anleggsmidler 65 240 768 61 100 000 61 759 000 24 530 000 30 890 000 25 450 000

Utlån og forskutteringer 8 552 000 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Avdrag på lån 10 528 637 0 5 650 000 6 150 000 6 650 000 7 150 000

Avsetninger 2 554 258 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 86 875 663 61 100 000 77 409 000 40 680 000 47 540 000 42 600 000

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -62 235 246 -47 250 000 -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler -724 102 -1 200 000 -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000

Tilskudd til investeringer 0 -1 850 000 -200 000 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8 621 775 0 -5 650 000 -6 150 000 -6 650 000 -7 150 000

Andre inntekter -25 893 -10 800 000 -18 146 000 0 0 -10 000 000

Sum ekstern finansiering -71 607 016 -61 100 000 -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000

Overført fra driftsregnskapet -8 010 292 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -7 258 355 0 0 0 0 0

Sum finansiering -86 875 663 -61 100 000 -77 409 000 -40 680 000 -47 540 000 -42 600 000

Budsjett           

2018Tall i hele kroner

Regnskap          

2013

Budsjett               

2014

Budsjett              

2015

Budsjett              

2016

Budsjett            

2017
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Budsjettskjema 2B

901 IP telefoni, innkjøp 202 000

902 Nytt økonomisystem 84 073

903 Kjøp av brakker Moan skole 326 625

905 Sonjatun sykehjem - inventar og utstyr 170 849

906 Sørkjosen skole - kritiske ombygginger 117 134

907 IKT-utstyr Funnke og legetjenesten 198 197

908 Guleng 3 246 166 20 000 000 13 000 000

911 Halti II 5 305 548 36 000 000 24 800 000

912 Utbygging Storslett skole trinn 3 44 063 487

918 VAR Synkekum og sanering 180 808

922 Brannanlegg Moan skole 177 189

923 Brannanlegg Idrettshallen 207 073

924 Hovedstrømbryter Sonjatun 173 906

925 Kjøp av utstyr 657 210 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

926 Kjøp av grunn 1 034 070

929 Saraelv bru 636 317

936 Kjøp av barnehager 9 431 060

Egenkapitalinnskudd klp 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000

947 VAR investeringer 1 026 775 800 000 2 660 000 1 230 000 1 480 000 1 700 000

955 Utbygging oksfjord havn 157 094

969 Kritiske ombygginger Sonjatun 1 346

970 Kjøp av kjøretøy

9XX Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 500 000 20 000 000 20 000 000

9XX Hjellnes kai og industriområde forprosjekt 2 000 000 1 000 000

9XX Kjøp av Skogeiendommen 1 100 000

9XX EPC Energisparekontrakter alternativ 2 2 300 000

9XX Feiemaskin

9XX Ny vei til Moan skole 1 000 000

9XX Oppretting av veglysmaster

9XX Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000

9XX Planlegging og utbygging av barnehage 4 500 000 9 000 000

9XX Fellesinvesteringer IKT Nord-Troms 100 000

9XX IKT utstyr oppvekst 827 000 400 000 400 000 400 000

9XX Infrastruktur nye utbyggingsområder 800 000

9XX Nordreisahallen gulvdekke oppgradering 300 000

9XX Nordreisahallen takkonstruksjon 150 000

9XX Oppgradering inventar/utstyr alle barnehager 600 000

9XX Rotsundelv skole nytt taktekke 250 000 250 000

9XX Sikring Sørkjosen havn 320 000

9XX Småbåthavn 5 000 000

9XX Utstyr til nytt aldershjem, avdeling Lillebo 200 000

64 194 927 61 100 000 61 759 000 24 530 000 30 930 000 25 450 000

Budsjett              

2017

Sum investeringer

Budsjett              

2018Tall i hele kroner

Regnskap         

2013

Budsjett             

2014

Budsjett                

2015

Budsjett             

2016
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Økonomisk oversikt - Investering

Salg av driftsmidler og fast eiendom -724 100 -1 200 000 -1 300 000         -1 400 000         -1 500 000         -1 600 000      

Andre salgsinntekter -25 500 0 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelser -1 098 371 -10 800 000 -18 146 000 0 0 -10 000 000 

Statlige overføringer 0 -1 850 000 -200 000 0 0 0

Andre overføringer 0 0 0 0 0 0

Renteinntekter og utbytte -393 0 0 0 0 0

Sum inntekter -1 848 364 -13 850 000 -19 646 000 -1 400 000 -1 500 000 -11 600 000 

Lønnsutgifter 852 841 0 975 000 500 000 20 000 000 20 000 000

Sosiale utgifter 123 081 0 202 000 0 0 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod. 53 661 949 52 700 000 54 322 000 22 630 000 9 390 000 3 850 000

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 0 0 0 0 0 0

Overføringer 9 557 055 7 200 000 4 960 000 0 0 0

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0

Sum utgifter 64 194 926 59 900 000 60 459 000 23 130 000 29 390 000 23 850 000

Avdrag på lån 10 528 637 0 5 650 000 6 150 000 6 650 000 7 150 000

Utlån 8 552 000 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 045 841 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til bundne investeringsfond 2 554 258 0 0 0 0 0

Sum finans- og finansieringstransaksjoner 22 680 736 1 200 000 16 950 000 17 550 000 18 150 000 18 750 000

Bruk av lån -62 235 246 -47 250 000 -52 113 000 -33 130 000 -39 390 000 -23 850 000 

Mottatte avdrag på utlån -7 523 404 0 -5 650 000 -6 150 000 -6 650 000 -7 150 000 

Salg av aksjer og andeler -2 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

Overføring fra driftsregnskap -8 010 290 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond -1 699 258 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond -5 559 098 0 0 0 0 0

Sum finansiering -85 027 298 -47 250 000 -57 763 000 -39 280 000 -46 040 000 -31 000 000 

Budsjett           

2018Tall i hele kroner

Regnskap         

2013

Budsjett        

2014

Budsjett         

2015

Budsjett         

2016

Budsjett           

2017
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/2282-2

Arkiv:                A56

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 15.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/14 Nordreisa oppvekstutvalg 17.11.2014
20/14 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 21.11.2014
61/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Partnerskapsavtale Nordreisa kommune - Nord-Troms videregående skole

Vedlegg
1 Partnerskapsavtale - Nord-Troms videregående skole
2 Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms videregående skole og organisasjon

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 21.11.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune inngår partnerskapsavtale og samarbeidsavtale med Nord-Troms 
videregående skole med formål 

 om å legge til rette for et godt samarbeid for å gi elever et større innsikt i arbeids- og 
næringsliv

 legge til rette for praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhenger mellom teori og 
handlinger i praksis. 

 bidra til å gi et realistisk grunnlag for valg av yrke og utdanning.

 om å sikre utdanning og rekruttering av dyktige fagfolk.  

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 17.11.2014 
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune inngår partnerskapsavtale og samarbeidsavtale med Nord-Troms 
videregående skole med formål 

 om å legge til rette for et godt samarbeid for å gi elever et større innsikt i arbeids- og 
næringsliv

 legge til rette for praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhenger mellom teori og 
handlinger i praksis. 

 bidra til å gi et realistisk grunnlag for valg av yrke og utdanning.

 om å sikre utdanning og rekruttering av dyktige fagfolk.  

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune inngår partnerskapsavtale og samarbeidsavtale med Nord-Troms 
videregående skole med formål 

 om å legge til rette for et godt samarbeid for å gi elever et større innsikt i arbeids- og 
næringsliv

 legge til rette for praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhenger mellom teori og 
handlinger i praksis. 

 bidra til å gi et realistisk grunnlag for valg av yrke og utdanning.

 om å sikre utdanning og rekruttering av dyktige fagfolk.  

Saksopplysninger

Nord-Troms videregående skole ønsker å inngå en partnerskapsavtale og samarbeidsavtale om 
utplassering og hospitering med Nordreisa kommune. Målsettingen er å styrke samarbeidet 
mellom kommunen og utdanningsinstitusjonen. Formålet med partnerskapsavtalen er å legge til 
rette for et godt samarbeid innenfor utdanning, gi et bedre grunnlag for realistiske valg. Nord-
Troms videregående skole ønsker en formell avtale som kan bidra til at organisasjonene bruker 
hverandres kompetanse til opplæring. 

Partnerskapsavtalen beskriver hvilket samarbeid man kan ha, utplasseringer, bruke hverandre til 
opplæring og hospitering vil bli det mest aktuelle. Hospiteringen gjelder yrkesfagelever på 
helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag, som har faget prosjekt til fordypning, på vg1 og vg2. 
Avtalen om fatter elever, ikke læringer. 

Side 312



Tilbakemeldingene fra tjenestelederne på oppvekst og helse er positive. Man ønsker å ha god 
kvalitet på veiledning på praksis samt at lederne også signaliserer om at der må være en balanse 
mellom dette å ta imot elever fra videregående skole i forhold til at der også er andre grupper 
som hospiterer ute på våre tjenester, bl.a. språktreningsplasser gjennom Nordreisa 
Voksenopplæring- og Flyktningetjeneste, samt studenter hvor kommunen allerede har en 
forpliktende samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø, fakultet for Helsefag. 

Nord-Troms videregående skole ønsker gjennom avtalen at man formaliserer hvor mange elever 
som skal være ute i praksis samtidig. Det synes som vanskelig å fastsette som følge av at der er 
flere grupper som trenger lignende oppfølging. Dette punktet ønsker kommunen å ta ut av 
avtalen. 

Avtalen forplikter Nordreisa kommune bl.a. til å oppnevne praksiskontakt på den enkelte 
tjenestested og at veiledning samt læresituasjon stimulerer til læring. Nord-Troms videregående 
skole skal bl.a. bidra til tett oppføling og kontakt med både elev og praksiskontakt og ta initiativ 
til samarbeidsmøter. 

Vurdering

Nordreisa kommune, som øvrige kommuner, trenger fagarbeidere for å imøtekomme fremtidens 
behov og krav, både med tanke på demografi og statens forventinger til kommunene. Det er 
svært positivt at Nord-Troms videregående skole ønsker å formalisere et samarbeid om 
utdanning med kommunen. Et godt samarbeid kan være med på å virke positivt inn på 
rekrutteringen som er særlig viktig å ha fokus på for å sikre kvalifisert arbeidskraft. Gjennom 
samarbeidsavtale vil også Nordreisa kommune kunne få prøvd ut fremtidige lærlingekandidater 
og arbeidstakere. Nordreisa kommune har allerede godt samarbeid med utplassering av elever 
fra Nord-Troms videregående skole, både på sektor for oppvekst og sektor for helse. 
Formalisering av det arbeidet som allerede gjøres er riktig å dokumentere gjennom avtaler.

Når det gjelder fastsetting av antall praksisplass elever i kommunen mener vi det er vanskelig å 
fastsette et antall som følger av kapasitet på det enkelte tjenestested på det aktuelle tidspunkt. 
Rådmannen foreslår derfor å ta dette punktet ut av avtalen. 

Der ligger ingen konkrete kostnader i avtalene. Rådmannen anbefaler at Nordreisa kommune 
inngår partnerskapsavtalen og samarbeidsavtale med Nord-Troms videregående skole. 
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TROMS fyikeskommune

ROMSSAfylki~kan

ITROMS1
Nord-Troms videregående skole

Davvi-Nomssa joatkkaskulda

PARTNERSKAPSAVTALE

Nord-Troms videregående skole inngår med dette

avtale om Partnerskap med 


Avtalen innebærer at partnerne har lagt opp et fast samarbeid, i den hensikt å gi

elevene større innsikt i arbeids- og næringsliv. Samarbeidet skal konkretisere arbeids-

og næringslivstema i skolens læreplaner og virksomhetsplaner.

Avtalen gjelder for perioden 	 hvoretter avtalen gjøres til gjenstand for revisjon.

Partnerskapet innebærer:

Faste forelesere fra bedriften

Opplegg for bedriftsbesøk

Prosjektarbeid for elever

Ordninger for utplassering for elever i faget Utdanningsvalg (US)

Opplæring i bedrift i faget Prosjekt til fordypning (VGS)

Hospitering for lærere

Bedrift som mentor for Elevbedrift/Ungdomsbedrift

Bruke bedriftens lokaler til opplæring

Delta på hverandres kurs

Produktutvikling

Samarbeidspart i forbindelse med Åpen dag/Fagdag i VGS

Nærmere spesifikasioner om innholdet i partnerskapet:

Se eget vedlegg for spesifikasjon av avtalen.

Skolen har ansvar for at avtalen registreres i NHO sin oversikt over inngåtte

partnerskapsavtaler, http://nhoung.nho.no/avtaler/ 


Partners kontaktperson:

Skolens kontaktperson:

Dato:

PARTNERWKAP N1-0
SKOLE-NÆRINGSLIV uNG
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TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Nord-Troms videreqående skole

Davvi-Roms,a joatkkaskuvld

Daglig leder rektor

PARTNERWKAP
SKOLE-NÆRINGSLIV
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UTROMS

fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

SAMARBEIDSAVTALE
mellom Nord-Troms videregående skole

og organisasjon

I avtalen bygger på partnerskapsavtalen mellom organisasjon og skolen. Partene har lagt opp
et fast samarbeid for å gi elevene større innsikt i arbeidslivet. Det er i forbindelse faget
Prosjekt til fordypning at elever på vgl og vg2 skal få kjennskap til yrke på vg3 nivå (1.læreår
ut i bedrift). Målsettingen er å gi elevene forståelse for arbeidslivet si rolle som verdiskaper i
samfunnet, og gi bedre grunnlag for realistiske valg av yrke og utdanning.
Bedriften får på sin side tidlig mulighet til å bli kjent med og prøvd ut eventuelle framtidige lærlinger

og arbeidstakere.

Partnerne ønsker å samarbeide nært om elevens opplæringsmål og praksis i faget prosjekt til

fordypning. Avtalen innebærer at bedriften tar i mot inntil 	 antall elever i PTF i lærefaget

......

Bedriftens rekrutteringsbehov av lærlinger per år vurderes til å være 	 lærlinger. En forutsetning

for læreplass er at eleven har bestått alle fag på vgl/vg2 og har normalt fravær.

Organisasjon er en kompetansearbeidsplass med dyktige fagfolk og faglige utfordringer som
gir elevene våre gode læringsforhold. I tillegg er skolen godt utrustet undervisnings- og
praksisrom slik at elevene får øvd seg på praksisnære situasjoner i trygge omgivelser med
veiledning fra lærer. Denne kombinasjon bidrar til at elever blir tilbud en optimal utdanning.
Avtalen vil sikre framtidig samarbeid slik at vi utdanner dyktige fagfolk.

Avtalen forplikter:
Nord-Troms videregående skole:

Oppdatering av praksisperm med elevenes mål, oppfølgingsskjema, kontaktinfo og
annen relevant informasjon.
Tett oppfølging / kontakt med elev og praksiskontakt.
Avtale tid for evalueringssamtaler
Ta initiativ til å gjennomføre samarbeidsmøter med praksisstedet. Det skal være minst
et møte for alle arbeidsstedene i bedriften og skolen hvert år, dette skal skolen kalle
inn til. I tillegg skal det være møter med den enkelte arbeidsplass etter behov

Organisasjon:

Oppnevne en praksiskontakt
Legger til rette slik at eleven får god oppfølging og blir godt ivaretatt.
Legge til rette for læresituasjoner og stimulere til læring
Utforme oppgaver og opplæringsmål for eleven i praksisperioden i samarbeid med
faglæreren
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Ved hospitering/praksisfor eleverer de forsikretgjennomskolenssin avtale.

Avtalengjelderfra: 01.11.2014.Den kanden revidereshvert år, førstegang30.06.14.
Avtalengjelderinntilden sies opp av en av partnerne.Oppsigelsemå gjøresinnen 1.
april og gjelderfra 1. augustsammeår.

Dato:

Leder for Rektor /ass.rektor/avd.leder
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/530-12

Arkiv:                A20

Saksbehandler:  Johanne Båtnes

Dato:                 05.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/14 Nordreisa oppvekstutvalg 17.11.2014
62/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa pr. september 2014

Henvisning til lovverk:

Opplæringsloven § 13-10
St.meld. nr. 31 og 16
Vedlegg
1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 17.11.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune for 2013 tas til orientering.

Utfordringer som er beskrevet i rapporten må følges opp i Oppvekstutvalget, i rektormøter 
sammen med Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms og i personalmøter på den 
enkelte skole. 

Rådmannens innstilling

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune for 2013 tas til orientering.

Utfordringer som er beskrevet i rapporten må følges opp i Oppvekstutvalget, i rekormøter
sammen med Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms og i personalmøter på den 
enkelte skole. 
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Saksopplysninger

I følge Opplæringsloven §13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å 
utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Av St.meld.nr. 31 fremgår 
viktigheten av at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. I 
St.meld. nr.16 fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglig 
utvikling. Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. 
Verktøyet består av en ferdig mal for rapporten, og dataene som inngår i rapporten hentes fra 
Skoleporten.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, læringsmiljø og frafall, men 
kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det 
presiseres at denne rapporten ikke gir opplysninger og vurderinger om alle forhold ved 
grunnskolen i Nordreisa.

Rapporten har vært drøftet og utformet i møte med rektorene i offentlige grunnskoler i 
Nordreisa kommune og skoleeierrepresentanten Marit Føre, og det vises til lokale mål, 
vurderinger, system for oppfølging og konklusjon i rapporten.

Vurdering

Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013 gir i hovedsak et bilde av tilstanden i opplæringen 
knyttet til læringsmiljø og læringsresultater, men den gir ikke opplysninger om alle forhold ved 
grunnskolen i Nordreisa. Årets rapport har endringer i spørsmålene i forhold til pkt.2.2. 
Læringsmiljø, og vi får derfor ikke en direkte sammenligning med tidligere år. Rapporten har 
naturlige variasjoner ettersom resultatene hentes fra ulike årsklasser fra år til år. Den peker 
likevel ei retning og må være et dokument som operasjonaliseres i skolene. Vi har derfor gjort 
vurderinger i forhold til hvert område i rapporten. 

Arbeidet videre må være i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel der det heter at i 
grunnskolen skal det være et godt læringsmiljø som har fokus på faglige resultater og sosial 
kompetanse. Videre er det vedtatt at vi skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for 
spesialundervisning.
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Onsdag 5. november, 2014

Tilstandsrapport for 
grunnskolen i 
Nordreisa kommune
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte.

Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport:

 Kommuner
 Fylkeskommuner
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12
 Private skoler med rett til statstilskudd

Rapport om tilstanden i opplæringen

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen 
ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven § 
5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har 
fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i 
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp 
indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Krav til innhold i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan 
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra 
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men 
det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete 
målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.
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Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet 
til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke 
særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I 
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, 
må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting.

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter 
og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har 
behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De 
dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren 
må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting.

Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten.

Det generelle systemkravet

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
videre enn det tilstandsrapporten dekker.

Personvern

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale 
indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller 
personopplysningslovens bestemmelser.

Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke 
finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk.

Side 321



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 3 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa kommune - 5. november 2014

Innhold
1. Sammendrag.......................................................................................................................4

2. Hovedområder og indikatorer .............................................................................................5

2.1. Elever og undervisningspersonale .....................................................................................5

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk .....................................................................................5

2.1.2. Lærertetthet ............................................................................................................6

2.2. Læringsmiljø ..................................................................................................................7

2.2.1. Støtte fra lærer ........................................................................................................8

2.2.2. Vurdering for læring .................................................................................................9

2.2.3. Læringskultur ........................................................................................................ 11

2.2.4. Mestring................................................................................................................ 13

2.2.5. Elevdemokrati og medvirkning ................................................................................. 14

2.2.6. Mobbing på skolen.................................................................................................. 16

2.2.7. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)....... 18

2.3. Resultater .................................................................................................................... 19

2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn................................................................................ 20

2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn .......................................................................... 21

2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn ............................................................................. 22

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn........................................................................ 24

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn ............................................................................. 25

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn........................................................................ 26

2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk ............................................................... 28

2.3.8. Grunnskolepoeng ................................................................................................... 29

2.4. Gjennomføring.............................................................................................................. 30

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO........................................................................... 30

3. System for oppfølging (internkontroll)..........................................................................32

4. Konklusjon ....................................................................................................................33

For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9.

Side 322



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 4 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa kommune - 5. november 2014

1. Sammendrag
Resultatene av rapporteringa viser at Nordreisa kommune , skolesektoren, har mange og store 

utfordringer å jobbe med framover.

Barnetrinnet, spesielt småskoletrinnet, har store avvik fra landsgj.snitt. Resultatene på nasjonale prøver 

er særlig bekymringsfulle, det er der grunnlaget for det videre skoleløpet legges. Tidlig innsats må ha 

størst fokus.

Ungdomstrinnet scorer også noe lavere enn snitt på noen områder, men forskjellene er små. 

Eksamensresultatet 2014 var svært dårlig, men resutatene kan svinge mye fra år til år. I 2013 var 

resultatene gode. Årskullene kan være så ulike at det kan være topp eller bunn på to år etter hverandre

For både barne-og ungdomstrinnet viser resultatene en positiv utvikling over år. Selv om det fremdeles 

er for dårlige resultat, er det en oppadgående trend som gir håp om at fortsatt intensivt arbeid skal gi 

bedring.

På ikke-faglige områder ligger Nordreisa omtrent på landsgjenomsnittet. På området "Mobbing" ligger 

Nordreisa bedre an enn lands.gj.snitt og det er gledelig, fordi det er så sterkt søkelys på temaet.
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2. Hovedområder og indikatorer

2.1. Elever og undervisningspersonale

Om Elever og undervisningspersonale

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten:

 tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet)

 lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn)

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk

Antall elever

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring.

Årsverk for undervisningspersonale

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning.

Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet 

og 656 timer på ungdomstrinnet.

I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.

Lokale mål
Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune for barn og unge . Dette skal bidra til at 
elevgrunnlaget øker i Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Talet på elevar 536 528 508 492 495
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» Årsverk for undervisningspersonale 73,7 65,8 62,3 59,7 58,7

Nordreisa kommune skoleeier, Grunnskole

Vurdering

Elevtallet i Nordreisa har vært stabilt de siste årene.

Lærertetheten er lik sammenlignbare kommuner, men høyere enn landssnittet. Årsaken kan være høyt 

antall elever med store funksjonsnedsettelser og behov for mye spesialundervisning. Nordreisa kommune 

har hatt tradisjon for høy bruk av spes.undervisning. Tiltak er i gang for å vri dette over på mer bruk av 

tilpassa undervisning.

2.1.2. Lærertetthet

Lærertetthet 1.-7. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Lærertetthet 8.-10. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter

Lokale mål
Lærertetten må være så god at Nordreisa kommune kan dreie arbeidet mer mot tilpassa undervisning.
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2013-14 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

1-7.trinn: Like høy lærertetthet som andre sammenlignbare kommuner, men høyere enn 

gjennomsnittet Troms Fylke og nasjonalt.

8-10 trinn: Lærertettheten er lavere enn sammenlignbare kommuner og Troms fylke, men høyere enn 

landsgj.snitt.

Årsaken kan være svært mange elever med funksjonsnedsettelser som har store behov for mye 

spesialundervisning.Det har også vært tradisjon i Nordreisa kommune med mye bruk av 

spesialundervisning. Tiltak er i gang for å dreie det mot mer tilpassa undervisning. Nordreisa kommune 

har godt samarbeid med PPT om dette. I tillegg har vi ut fra vår geografi to distriktsskoler som trekker 

opp lærertettheten på barneskoletrinnet.

2.2. Læringsmiljø

Om Læringsmiljø

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal.

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:

 Støtte fra lærer

 Vurdering for læring

 Læringskultur

 Mestring

 Elevdemokrati og medvirkning

 Mobbing på skolen

Side 326



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 8 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa kommune - 5. november 2014

 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

2.2.1. Støtte fra lærer

Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr 

positivt resultat.

Lokale mål
Nordreisa kommune må arbeide for å heve indeksen på nasjonalt nivå.

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Nordreisa kommune ligger lavere enn andre kommuner og landsgj.snitt. Lavest er scoren på 

barnetrinnet. Nordreisa kommune må jobbe for å komme på landsgj.snitt. Tiltak er i gang: To ART-

instruktører er utdannet for å øke kompetansen i klasseledelse for lærerne. Problemet er at det trengs 

mer ressurser for å utnytte dem bedre. Nordreisa kommune har egne skole for småskole/mellom-og 

ungdomstrinn. Elever må bytte skole. Nordreisa kommune vil arbeide for å bedre rutinene når elevene 

bytter skole.

2.2.2. Vurdering for læring

Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy 

verdi betyr positivt resultat.

Lokale mål
Nordreisa kommunes mål er å komme opp på landsnormen med indikatoren 3,8.
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Både barne-og ungdomstrinnet er under landsnormen. Tiltak for å bedre kommunens score er satt i 

gang:

 Innføring av "vurdering for læring" i hele grunnskolen

 Fleksibilitet m.h.t. å etablere parallelle grupper

 Underveisvurdering

 Kortvarige intensivkurs

2.2.3. Læringskultur

Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre 

feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Lokale mål
Nordreisa kommune vil nå landsnormen på 3,8 på barnetrinnet og 3,4 på ungdomstrinnet
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Resultatene viser ulikheter fra skole til skole, men i sum ligger Nordreisa kommune for lavt på indeksen 

for læringskultur.

Årsakene kan være flere. Nordreisa kommune har omorgenisert skolestrukturen de siste årene og har 

også bygd mye nytt. Mange elever har opplevd å måtte bytte skole og skolested flere ganger. Nordreisa 

sin fremtidige skolestruktur ligger nå fast og vil gi mer stabilitet.

2.2.4. Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Lokale mål
Nordreisa kommune skal opprettholde resultatet i forhold til elevenes opplevelse av mestring på en 
indeks nær landsgjennomsnittet.

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Nordreisa kommune er fornøyd med at både barne-og ungdomstrinnet holder seg nær landssnittet, men 

må fortsatt jobbe for stadig å bli bedre.

2.2.5. Elevdemokrati og medvirkning

Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli 

være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt 

resultat.

Lokale mål
Nordreisa vil opp på landsgjennomsnittet. Spesielt må barnetrinnet ha fokus på temaet.
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Nordreisa kommune ligger for lavt spesielt på barnetrinnet.

Det må jobbes målrettet med temaet: elevråd og faste klassemøter.

2.2.6. Mobbing på skolen

Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at 

de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og 

samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at 

de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen.

Lokale mål
Nordreisa kommune skal fortsatt jobbe mot det å minske mobbing på skolene.

Nordreisa kommune har i mange år hatt en kommunal Olweus-instruktør i 20 % stilling. Det skal vi 
fortsette med.
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Nordreisa kommune er fornøyd med at vi har lav indeks for mobbing, under gj,snitt på 7.trinn og likt med 

gj.snitt på !0.trinn. Det skal fortsatt være sterkt fokus på temaet.

2.2.7. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (prosent)

Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har 

krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger 

i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 

mobbet.

Lokale mål
Nordreisa kommune har som mål at elever skal unngå å bli mobbet.

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Vi er fornøyde med at elever sjelden opplever seg mobbet, og vi vil fortsette å ha fokus på det 

forebyggende arbeidet(Olweus).

2.3. Resultater

Om Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske:

 nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk

 grunnskolepoeng

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten:

 nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn
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2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.

Lokale mål
Bedre resultatene på øverste nivå.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Altfor høy andel på nivå 1 og 2. Selv om det er en positiv utvikling på gang, må det fortsatt jobbes mye 

med temaet
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Tiltak som er i gang:

 Revidering av lese/skriveopplæring på småskolen

 Oppbygging av skolebibliotek på Moan skole

 Øke samarbeidet småskolen/mellomtrinnet ( to ulike skoler )

2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
Øke den prosentvise andelen på de øverste trinnene.
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Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Nordreisa kommune er fornøyd med at scoren på laveste nivå er redusert og at øverste nivå har økt 

selvom vi fortsatt vurderer resultatene som for svake. Men noen ganger må man erkjenne at ikke alle 

årskull er lik og at resultatene kan variere fra år til år.

Tiltak:

 Stasjonsundervisning

 Etterutdanning av lærere

2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

 tall
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 måling

 statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:

 kan løse en gitt utfordring

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

 kan vurdere om svarene er rimelige

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.

Lokale mål
Øke høyeste nivå til 17 %.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

M 1 er altfor høyt.

Tiltak som til dels er i gang:
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 Gi undervisning på nivå

 Stasjonsundervisning

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

 tall

 måling

 statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de:

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

 kan vurdere om svarene de får er rimelige

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
Heve hvert av de øverste nivåene til 17 %.
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Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Nordreisa kommune er ikke forføyd med at nivået generelt er for lavt. At prosenten på de øverste 

nivåene går ned, er spesielt bekymringsfylt.

Tiltak:

 Nivådele klassene

 Undervise i mindre grupper

 To-lærersystem

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene:

 finne informasjon

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
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 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.

Lokale mål
Øke andelen på øverste nivå.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Viser bedring selv om andelen på høyesre nivå er for lav. Etterutdanning skal ha en positiv effekt.

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:

 finne informasjon

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
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 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
Øke andelen på øverste nivå til 10 %.

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Det må gjøres innsats for å bedre resultat på de to øverste nivåene,der er det for svake resultater. Det 

må vurderes om man også her kan bruke nivådeling.
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2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

Lokale mål
Nordreisa kommune må være på høyde med nasjonalt nivå, eventuelt enda høyere.

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2012-13 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Norsk hov.mål eksamen ; var ikke oppe i dette faget.

Norsk hov       stp:             på linje med andre kommuner.

Mat     eksamen:               3,2 mot 3,1 på nasjonalt nivå

Eng       "           :              3,5 mot 3,8 på nasjonalt nivå

Tiltak:

 Grupper som er nivådelt

 To-lærersystem

 Bedre skole/hjem samarbeidet

 "Ny Giv" er satt inn

2.3.8. Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Lokale mål
Målet skal være 40 poeng.
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Skyldes de dårlige eksamensresultatene.

2.4. Gjennomføring

Om Gjennomføring

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen.

Lokale mål
Målet er 100%
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2012 | Grunnskole

Indikator og nøkkeltall Nordreisa 

kommune 

skoleeier

Kommunegruppe 

03

Troms 

fylke

Nasjonalt

Elever (16 år) som er registrert i 

videregående opplæring samme år som 

avsluttet grunnskole

98,4 98,6 97,8

Nordreisa kommune skoleeier, Grunnskole, 2012-2012

Vurdering

Nordreisa ligger opp mot kommunegruppenivået og over landsnivået.
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3. System for oppfølging (internkontroll)
Rapporten med mål og vurderinger er døftet med rektorene. Oppfølging ble ikke tatt opp, men det vil 

være naturlig å foreslå:

 I lærermøter drøfter skolene de temaene som er mest aktuelle for deres skole. Fokus må være på 

hvordan de skal forbedre seg. Møtene skal være 2 ganger pr semester.

 Hvert halvår melder rektorene på rektormøtene hvordan arbeidet går. Rektor på den enkelte 

skole får status for egen enhet, og skal da arbeide målrettet i forhold til eget resultat.

 Oppvekstleder er ansvarlig for at saken kommer på dagsorden.
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4. Konklusjon
Nordreisa kommune sine resultater på ikke-faglige områder avviker ikke vesentlig fra sammenlignbare 

kommuner. Innsats for å bedre de faglige resultatene f.eks på nasjonale prøver, må intensiveres. 

Spesielt på småskole/barnetrinnet må støtet settes inn.

Tiltak er allerede i gang og skal videreføres:

 Revisjon av lese-og skriveopplæringa på Moan skole i gang høsten 2014, skal videreføres

 Etablering av eget skolebibliotek på Moan skole høsten 2014, skal videreføres

 Erfaringslæring ved kurs, spesielt i matematikk.

 På mange områder trekke foreldrene mer inn. På Moan skole er det i gang et tettere samarbeid 

med FAU

 Nordreisa kommune skal høsten 2014 arrangere et inspirasjonsmøte med hovedvekt på økt 

samarbeid skole/hjem.

Nasjonalt har det vært tilbudt etterutdanning for lærere i flere fag, 60 studiepoeng. Skoleeier må her 

bidra med dekning av en del av utgiftene. For Nordreisa kommune har det vært vanskelig å få til både 

den organisatoriske og finasielle biten, så lærere fra Nordreisa kommune har derfor ikke deltatt på dette 

etterutdanningstilbudet.

Det bør prioriteres å få dette tilbudet inn på budsjettet.Det vil kunne gi heving av kompetansen i 

basisfagene, og det er nødvendig.

Samtidig må det sies at det foregår en kontinuerlig kompetanseheving i regionen, der Nordreisa er med. 

"Læring,mestring og trivsel" er et eksempel på et slikt program. Nordreisa kommune har behov for 

økning av kompetanse i skolen.
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Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 07.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
62/14 Nordreisa driftsutvalg 18.11.2014
63/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 2014-2026 -
sluttbehandling

Henvisning til lovverk:
Pbl §§ 5-2 og 11-15
Pbl §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan).
Naturmangfoldsloven

Vedlegg
1 Innspill i planperioden
2 Merknadsbehandling
3 Planbeskrivelsen med planbestemmelser
4 Konsekvensvurdering med ROS
5 Plankart

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.11.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for 
Nordreisa kommune 2014-2026.

Kommunestyret tar ikke innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene unntas 
rettsvirkning og tas videre til mekling. 
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Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for 
Nordreisa kommune 2014-2026.

Kommunestyret tar ikke innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene unntas 
rettsvirkning og tas videre til mekling. 

Begrunnelse:
Lokalitet FFA18 avsettes til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett.

Saksopplysninger

Forslag til kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy er utarbeidet i et interkommunalt samarbeid i 
perioden 2012-14. Arbeidet har vært ledet av et eget utvalg; Kystsoneplanutvalget for Nordreisa 
og Skjervøy, og en egen prosjektleder.

Arbeidet fram til nå har vært kjørt interkommunalt, men sluttbehandlingen må gjøres separat for 
hver enkelt kommune. Dvs Nordreisa kommune og Skjervøy kommune behandler og gjør 
vedtak innenfor sine kommunegrenser.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2 og § 11-15 vedtok Kystsoneplanutvalget i
Nordreisa og Skjervøy å legge Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner ut til
offentlig ettersyn i perioden 28.03.2014 til 12.05.2014. Kystsoneplanen består av plankart med 
tekstdel og bestemmelser. Som vedlegg til planen følger konsekvensutredning med forenklet 
ROS analyse. 

Høringsfristen ble satt til 12.05.2014 og senere utvidet til 31.05.2014. Fiskeridirektoratet, 
Sametinget og Forsvarsbygg fikk denne fristen ytterligere utvidet. Under planarbeidet har det 
vært avholdt en rekke møter og sonderinger med ulike parter, organisasjoner og 
sektormyndigheter. I denne sammenheng vises det til kronologisk oversikt på side 6 i 
planbeskrivelsen.

Det har i tillegg vært avholdt folkemøter om kystsoneplanen, 29. april på Storslett og 6. mai på 
Skjervøy. Referater fra disse møtene i tillegg til innspill finnes i vedlagte innspills mappe.

På disse lokalitetene kom det innsigelser:
Fig 1.1

Innsigelser Kystverket Fiskeridirektoratet Sametinget Fylkesmannen Forsvarsbygg Sum

A1 Eksist. Storelva 1 justering 1

A20 NY Uløya Sørvest 1 1 1 3

A21 NY
Uløya 
Nordvest

1 1 1
3

A22 Ny Follesøy 1 justering 1 2

A23 Ny Kjølmangen Sør 0 0 0 0 0 0

A24 Ny Vorterøy Vest 0 0 0 0 0 0

A25 Ny
Kjølmangen 
Nord

0 0 0 0 0 0

A26 Ny Haugnes 1 1 2

Side 354



A28 Ny Laukøya 1 justering 1 2

A29 Ny Haukøya Vest 1 1 1 1 4

A30 Ny Haukøya Øst 1 1 1 1

I møte 07.07.2014  gjorde Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy og med bakgrunn 
innkomne innspill og merknader til da, ble det gjort følgende vedtak (kursiv skrift):

Det gjøres følgende endringer på utbyggingsområdene i kystsoneplanen for Skjervøy og 
Nordreisa kommuner:

Områdene A20 og A21 gjøres om til flerbruksområder (FFA). A26 og FFA2 tas ut av 
planen. A1 og FFA15 justeres slik at Kystverket kan trekke innsigelsen. A22 og A28 
innskrenkes slik at de i mindre grad berører fiskefelt.

Området vest og sør for Arnøya fram mot Kågsundet til H520_1, som i planutkastet har 
benevnelsen «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone-nåværende», 
gjøres om til fiskeområde-nåværende, dette fordi det er kommet inn innspill om seinot 
felt i området.

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy er klar over at medisinering av fisk og 
fiskehelse er et område som hører Mattilsynet, men vil likevel oppfordre aktørene å 
bruke så miljøvennlige avlusningsmidler som mulig. Midler som hemmer veksten på 
skallet til reker og andre skalldyr må ikke brukes. I områdene A29 og A30 forbys det 
bruk av avlusningspreparater som inneholder kitinhemmere, samt at lusnivået ikke 
overstiger 0,1 kjønnsmoden holus (mot dagens regelverk på 0,5 kjønnsmoden holus) pr 
oppdrettsfisk i snitt pr lokalitet. Dette vil bli innarbeidet som et dokumentasjonskrav i 
planbestemmelsene.

Aktiviteter framover:

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy kommuner sender ut revidert plan med 
ovennevnte endringer, ut til de som har gitt innsigelser med spørsmål om disse kan 
trekkes. Svarfrist settes til 27. august 2014.

Det avholdes et møte med fiskarlagene i planområdet, Sametinget og Fiskarlaget Nord 
på Skjervøy den 28. august 2014 fra kl. 12 – 15 i kommunestyresalen på Skjervøy.

Endelig innstilling fra kystsoneplanutvalget overfor kommunestyrene i den enkelte 
kommune gjøres 9. oktober 2014.

Innsigelsene:

Fylkesmannen i Troms:
Fylkesmannen i Troms fremmer innsigelse til områdene A29 og A30 ved Haukøya. Etablering 
av oppdrett i disse to områdene vil kunne medføre økt belastning på anadrom laksefisk. 
Haukøya ligger i nærområdet til Reisafjorden som er utpekt som nasjonal laksefjord.
Det at det i planen avsettes to nye områder for akvakultur i nærområdet til Reisafjorden vil 
kunne medføre økt belastning på anadrom laksefisk i området. Fylkesmannen mener at en føre-
var tilnærming må legges til grunn også i arealplanleggingen og fremmer innsigelse til at det 
avsettes to nye akvakultur-områder ved Haukøya i nærheten av utløpet av den nasjonale 
laksefjorden Reisafjorden. Fylkesmannen mener at det i denne sammenheng må tas med i 
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betraktningen at det tross alt vil bli mulighet for nye akvakultur-lokaliteter i og med at det 
avsettes 8 nye områder for akvakultur i utløpet av Lyngenfjorden, på vestsiden av Uløya og ved 
Vorterøya. 

Mht til disse 2 innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms, har en i planarbeidet forholdt seg til at 
staten har satt en grense for hvor langt ut den nasjonale laksefjorden strekker seg. Lokalitet A29 
ligger ca. 4 km og lokalitet A30 ligger ca. 6 km utafor denne grensa. En er for øvrig av den 
oppfatning at hadde staten ment at grensa skulle gå lengere ut ville man ha satt grensa lengere 
ut. Den nasjonale lakse-fjorden oppfattes som en hensynssone til sjørøye, ørret vassdragene og 
laksevassdragene i Reisafjorden med tilhørende fjordarmer. Avstanden til slike vassdrag er 
normalt 5 km. 

Øvrig innspill og merknader til planen, fra fylkesmannen, spesielt med tanke på samfunns-
sikkerhet og ROS har en tatt til etterretning og innarbeidet så langt som mulig etter de 
anbefalinger som er kommet i plandokumentene. Planbestemmelsen er også justeres etter dette. 
Det har vært avholdt et drøftingsmøte med Fylkesmannen i Troms den12 mai 2014. I dette 
møtet kom det fram at innsigelsene på A29 og A30 står fast. Fylkesmannen har senere stadfestet 
i eget skriv av 09.09.2014.

Fylkesmannen i Troms har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast fremdeles innsigelser på 
A29 og A30. De har i brev 10.09.2014 bekreftet dette.

Kystverket:
Kystverket har varselet innsigelse mot A29 og A1 FFA15. 
Innsigelsen på A1 FFA15 (eksisterende anlegg) er frafalt i mail 08.09.2014.

Sametinget:
Reiser innsigelse mot planen og ber kommunene om å endre arealformål for områdene A20, 
A21, A22, A26, A28, A29 og A30 fra akvakultur til "fiske" eller eventuelt "bruk og vern av sjø 
og vassdrag med tilhørende strandsone". I tillegg har de kommet med merknader bl.a. med tanke 
på kulturminner. Sametinget har signalisert at de er villige til å gå i drøftingsmøte med oss om 
innsigelsene. Møtet ble avholdt 30 juni 2014 i Tromsø.
I møtet presiserte Sametinget at Plan og bygningsloven slår fast at all planlegging skal ta hensyn 
til naturgrunnlag og samisk næringsutøvelse. De refererte til egen veileder. Sametingets 
innsigelser er tett knyttet opp til uttalelser fra kystfiskerne. De ønsker av man vektlegger lokal 
kunnskap, folkelig kunnskap, medvirkning på lik grunnlag som faktagrunnlag.  Innsigelse er for 
å sikre fiskeplasser for lokale fiskere. 
Sametinget sa at de ønsker å komme i dialog slik at planløsningen blir gjennomtenkt og inviterte 
til en konstruktiv dialog. Man er først og fremst opptatt av helhet og hvis områder 
innskrenkes/fjernes så kan de være villig til å se på nytt forslag.
Sametingets innsigelser er identisk med innspillene fra Fiskarlagene.

Sametinget har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast redusert sine innsigelser fra 7 til 3 
innsigelser, dvs opprettholdt innsigelser på A28, A29 og A30.

Fiskeridirektoratets innspill/innsigelser:
Område A20 og A 21. Fiskeridirektoratet anbefaler at kun et av disse A-områdene 
opprettholdes, og at dette området da legges ut som et flerbruksområde for både fiske og 
akvakultur. Område A22 bør begrenses slik at det ikke berører området for garnfiske, samt at det 
i bestemmelser til området framkommer krav om avbøtende tiltak ved en eventuell etablering av 
akvakulturanlegg i forhold til fiskeriaktiviteten i området.
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Områdene A26 og A28 berører begge et viktig seinotfelt og andre fiskeriområder som nevnt. 
Konflikten synes å være størst i område A26. Fiskeridirektoratet region Troms anbefaler at kun 
ett av disse områdene avsettes til akvakultur.
Til område A26 stiller vi spørsmål ved utstrekningen i øst-vest retning, og utstrekning mot land. 
Hvis en velger å opprettholde dette A-området i planen ber vi om at størrelsen vurderes på nytt i 
forhold til fiskeriaktiviteten i området.
Etter vår vurdering bør det avsettes kun ett område for akvakultur ved Haukøya. I område A29 
er det størst konflikter, slik at vår anbefaling er at dette tas ut av planen, mens område A30 
opprettholdes. Det er kommet inn merknader på at akvakulturområdene strekker seg helt til land. 
Dette er ikke nødvendig og det er gjort justeringer som hensynstar dette. Rognkjeksefiske utøves 
normalt i denne sonen og med en slik justering tar en hensyn til denne type fiskeri. Dette er og 
med på å imøtekomme Fiskeridirektoratet sine forslag om avbøtende tiltak. 

Fiskeridirektoratet har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast og redusert sine 
innsigelser/forslag til justeringer fra 5 til 1 innsigelse. De har innsigelse på A29.

Forsvarsbygg:
Innsigelse på A20 og A21. Forsvarsbygg har i skriv 02.07.2014  sagt at øvingsområdet vest for 
Uløya, som berører begge kommunene, ikke kan frigis. I praksis vil det si at det ikke kan 
anlegges akvakulturlokaliteter på A 20 og A 21.

Forsvarsbygg har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast opprettholdt sine 2 innsigelser på 
vestsida for Uløya, dvs på FFA 18 (tidligere A20) og på FFA 18 (tidligere A21).

Troms Fylkeskommune:
Ingen innsigelser er kommet her, men en rekke merknader på planbestemmelser, på 
kulturminner, på kajakkpadling og friluftsliv. Dette er i stor grad rettet opp.
Planbestemmelsene er rettet opp. Øvrige merknader har en så langt som mulig forsøkt å 
innarbeide i planen. 

Etter at revidert plan ble sendt ut til sektormyndighetene i eget brev med anmodning om at 
innsigelsene trekkes satt vi igjen med innsigelser på 5 områder: 

Fig 1.2

Innsigelser Kystverket Fiskeridirektoratet Sametinget Fylkesmannen Forsvarsbygg Sum

A1
Eks
ist

Storelva Frafalt (1)
0

FFA18

(A20)
NY Uløya Sørvest Frafalt (1) Frafalt (1) 1 Opprettholdt

1

FFA17
(A21)

NY
Uløya 
Nordvest

Frafalt (1) Frafalt (1) 1 Opprettholdt
1

A22 Ny Follesøy Frafalt (1) Frafalt (1) 0

A23 Ny
Kjølmangen 
Sør

0 0 0 0 0
0

A24 Ny Vorterøy Vest 0 0 0 0 0 0

A25 Ny
Kjølmangen 
Nord

0 0 0 0 0
0

A26 Ny
Haugnes 
fjernet

Frafalt (1) Frafalt (1)
0

A28 Ny Laukøya Frafalt (1) 1 Opprettholdt 1

A29 Ny Haukøya Vest 1 Opprettholdt 1 Opprettholdt 1 Opprettholdt 1 Opprettholdt 4

A30 Ny Haukøya Øst Frafalt (1) 1 Opprettholdt 1 Opprettholdt 2

Side 357



Kystsoneplanen består for øvrig av av:
Planbeskrivelse med planbestemmelser, konsekvensvurdering med forenklet arealros, temakart, 
plankart innspillsmappe til planen og merknadsbehandling.

Planbeskrivelsen: Beskriver hvordan en skal løse fremtidige utfordringer, hva arealene kan 
brukes til, hvordan vi definerer formålene og hva de ulike fargene på kartet betyr. 
Planbeskrivelsen sier noe om framtidig arealbehov i planperioden. Den forklarer også hvordan 
planen er bygd opp med konsekvensutredninger og areal-ROS (Risiko og sårbarhets analyse).

Plankartet: Viser hva som kan bygges ut og angir plassering i kartet. Hver type formål har sin 
egen farge. Kartet er juridisk bindene.

Planbestemmelsene: Planbestemmelsene gir bestemmelser til områdene i plankartet, og er det 
verktøyet som kommunene bruker når plansaker og byggesaker behandles. Planbestemmelsene 
er juridisk bindene.

Kystsoneplanutvalget hadde sitt siste møte 9.oktober 2014, der de gjorde vedtak med 
anbefalinger til kommunestyrene. 

Saksprotokoll i Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy - 09.10.2014

Behandling:
Forslag fra Geir Sagelv H:
Lokalitet FFA 17 tas inn i planen som FFA område. Lokalitet FFA 18 tas inn i planen som FFA 
område og avsettes til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett
Lokalitet A29 Haukøya vest tas ut av planen

Forslag fra kystsoneplanutvalget:
Kystsoneplanutvalget anbefaler kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy om å gå til mekling
på vedtatte aquakulturområde hvor innsigelsesmyndigheter har opprettholdt innsigelsen.

Avstemming ble gjort punktvis for hver lokalitet.

Lokalitet FFA17 Uløy nordvest tas inn i planen som FFA område, forslag enstemmig vedtatt
Lokalitet FFA18 Uløy sørvest tas inn i planen som FFA område, forslag enstemmig vedtatt
Lokalitet A22 Follesøy tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A23 Kjølmangen sør tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A24 Vorterøy vest tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A28 Laukøya tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A29 Haukøya vest tas inn i planen. Forslaget ble satt opp imot forslaget fra Geir
Sagelv om at lokalitet A 29 tas ut av planen. Avstemningen ble 3 stemmer for å ta det inn og 3
stemte for å ta det ut. Lokalitet A29 tas inn i planen med leders dobbeltstemme.
Lokalitet A30 Haukøya øst, tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt

Kystsoneplanutvalget anbefaler kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy om å gå til mekling
på vedtatte aquakulturområde hvor innsigelsesmyndigheter har opprettholdt innsigelsen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at følgende områder tas med i
kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner; FFA18 (tidligere A20) Uløya Sørvest og 
FFA17 (tidligere A21) Uløya Nordvest.

Begrunnelse:
Lokalitet FFA18 tas inn i planen og avsettes til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at følgende områder tas med
kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner:
Lokalitet A22 Follesøy
Lokalitet A23 Kjølmangen sør
Lokalitet A24 Vorterøy vest

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at A28 Laukøya ikke tas ut av i 
planen selv om det er innsigelse fra Sametinget.

Begrunnelse:
Området A28 berørte opprinnelig et viktig seinotfelt, men er justert etter Fiskeridirektoratet sine 
anbefalinger, som etter dette trakk sin innsigelse. Etter denne justeringen berører ikke området 
viktige fiskefelt i følge kystnære fiskeridata (http://kart.fiskeridir.no). Sametinget opprettholdt 
sin innsigelse og begrunnet det med at A28 er i strid med næringsutøvelse i samiske områder jfr. 
§ 5-4 i Plan og bygningsloven. Etter nevnte justering er ikke A28 lengre i strid med 
næringsutøvelse i samiske områder.

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at A29 og A30 ikke tas ut av i 
planen selv om det er innsigelser fra Sametinget på A29 og A30, fra Fylkesmannen i Troms på 
A29 og A30, fra Kystverket på A29 og fra Fiskeridirektoratet på A29.

Begrunnelse
Området A29 og A30 er justert slik at de ikke berører viktige fiskefelt herunder rekefelt. I tillegg 
har en vektlagt at staten har satt en grense for hvor langt ut den nasjonale laksefjorden strekker 
seg. Lokalitet A29 ligger ca. 4 km og lokalitet A30 ligger ca. 6 km utafor denne grensa. En kan 
heller ikke se at A29 og A30 er i strid med næringsutøvelse i samiske områder.

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner tar ut pkt g) om lakselus og bruk av
lusemidler, i planbestemmelsenes § 3.

Begrunnelse
Plan- og bygningsloven har en rekke muligheter for at kommunen som planmyndighet kan
klausulere områder i planforslaget på en bestemt måte. Men alle slike områder må være innen
den kompetanse som kommunen har som planmyndighet. Det må være en av de reguleringene
som finnes gjengitt i plan- og bygningsloven. Å sette særskilte reguleringstiltak på et område
hvor kompetansen er hos Mattilsynet eller hos Fiskeridirektoratet, faller utenfor det en
kommune kan bestemme. Kommunen tiltar seg da en kompetanse som bare ligger hos en
fagmyndighet. Jfr. Mail fra Fiskeridirektoratet 10.09.2014.

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner er innforstått med at A28, A29 og
A30 er uavklarte områder som ikke kan vedtas endelig av Skjervøy kommunestyre før det
foreligger et meklingsresultat eller at departementet har tatt en endelig avgjørelse.

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner viser til plan- og bygningslovens §
11–15 og vedtar fremlagte kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014 – 2026
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med de foreslåtte endringer. Vedtaket oversendes Nordreisa kommunestyre og Skjervøy
kommunestyre for sluttbehandling.

Kystsoneplanutvalget anbefaler kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy om å gå til mekling
på vedtatte aquakulturområde hvor innsigelsesmyndigheter har opprettholdt innsigelsen.

Det er til planarbeidet kommet inn flere innspill til nye lokaliteter for akvakultur og flere innspill 
på at fjordsystemene er viktige for kystfiske og at en derved ikke må tillate mer oppdrett eller 
påby lukkede anlegg. Kystsoneplanutvalget har vurdert og drøftet innspillene og det har i 
planperioden vært avholdt mange fagmøter med ulike interessegrupper, i tillegg er det avholdt 
åpne folkemøter.

Planen følger opp Nordreisa kommunestyrets tidligere vedtak om at Reisafjorden skal være 
oppdrettsfri. I planen er dette tatt inn i bestemmelsene og grense mot nord er satt inn i 
plankartet.

Det har i høringsperioden kommet inn flere innsigelser fra sektormyndigheter. Gjennom 
dialoger er det nå igjen en innsigelse som berører Nordreisa kommune. Det er område FFA 18 
Uløya sørvest. Lokaliteten foreslås avsatt til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett. Det er 
forsvaret som har fremmet innsigelse. Kystsoneplanutvalget anbefaler at innsigelsen ikke tas til 
følge. 
Innenfor Skjervøy kommune sine grenser er det fire områder som kystsoneplanutvalget 
anbefaler at innsigelse ikke tas til følge. Disse behandles av Skjervøy kommune.

Vurdering

Arbeidet med kystsoneplan har pågått i to år. Kystsoneplanutvalget har styrt arbeidet og har 
jobbet for å finne en balansegang mellom tradisjonelt fiske og oppdrett, samtidig som planen 
skal legge forholdene til rette for utvikling i åra framover. De har jobbet for å unngå innsigelser 
fra sektormyndighetene, men for fem lokaliteter anbefaler de at innsigelsene ikke blir tatt til 
følge.

I høringsrunden kom det inn mange høringsuttalelser. Det var både innsigelser og merknader fra 
sektormyndigheter og innspill og protester til foreslåtte områder.

I planen foreslås nå mesteparten av sjøområdene avsatt som viktige fiskeområder. 7 områder 
foreslås avsatt til akvakultur. A22, A23, A24, A25 A28, A29 og A30. A28, A29 og A30 er det 
innsigelser på (fig 1.2). 

Saksgang:
PBL § 11-16. Innsigelse og vedtak av departementet
For innsigelse til kommuneplanens arealdel gjelder §§ 5-4 til 5-6. Dersom innsigelsen knytter 
seg til klart avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av 
kommuneplanens arealdel skal ha rettsvirkning.

Dette betyr at A28, A29 og A30 ikke tas med endelig vedtak i Skjervøy kommunestyre. Disse 
områdene avsettes som uavklarte områder (hvite felt i plankartet). Kommunestyret selv avgjør 
om områdene bør prøves i en mekling med Fylkesmannen, Sametinget, Fiskeridirektoratet.
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Hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen, vil Departementet avgjøre om innsigelsene 
skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens arealdel som
finnes påkrevd.

Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller 
gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller 
regional plan. Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg før departementet treffer vedtak. 
Kommunen må innen tre måneder etter at departementet har mottatt den, være underrettet om at 
planen kan bli endret.Departementets vedtak kan ikke påklages. 

Det er viktig å understreke at det enkelte kommunestyre selv avgjør om noen områder i planen 
skal prøves ut i en eventuell mekling. Kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy vedtar kun den 
delen av planen som er innafor egne kommunegrenser.

Underveis i planarbeidet kom det også inn mange forslag til arealbruk. Alle forslag er vurdert og 
noen er tatt med i planforslaget mens noen områder ikke har kommet med fordi de berører 
viktige områder til fiske. Naturmangfold og Reisafjorden som nasjonal laksefjord har gjort at 
oppdrett av laksefisk er utelukket i dette innafor vernesonen til dette fjordsystemet. I tillegg skal 
Reisafjorden skal være en oppdrettsfri fjord, jfr. kommunestyrevedtak sak 34/11. Ytre grense i 
fjorden går fra nordspissen på Maurneset til kommunegrensen i sjø mellom kommunene 
Kvænangen og Nordreisa til grensepunkt på land (østlig retning) mellom nevnte kommuner. 
(Grensen er avmerket i plankartet). Dette er tatt med i planbestemmelsene.

Rådmannen anbefaler at planen vedtas, og kommunestyret ikke tar innsigelsen til område FFA 
18 Uløya sørvest til følge.
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Referat fra folkemøte om kystsoneplanen 29 

april på Storslett 

Folkemøte:  

Felles kystsoneplan for Nordreisa og 

Skjervøy kommuner 
Sted:   Kinosalen på Storslett 

Tidspunkt:  29. april 2014, kl 18:30-20:30 

Tilstede: Jan Tørfoss, Georg Pedersen, Arnold Jensen, Peder Johannesen, Øyvind Evanger, 

Håvard Høgstad, Svanhild Andersen, Johan K. Johansen, Nancy Heggemo, Kurt Willy Oddekalv 

kurt@nmf.no, Ørjan Holm orjan@nmf.no, Vidar Langeland, Geir Sagelv, Svein Solberg (Prosjektleder 

Kystsoneplanen) og Hanne Henriksen (Arealplanlegger, Nord-Troms Plankontor) (referent) 

 

Geir Sagelv innleder om planen. 

Spørsmål om avgrensning. Grensa for planen er satt til middels lavvann. Hvorfor det? 

Kommunene som deltar i Kystplan Troms er blitt enige om dette seg i mellom. Av praktiske årsaker er 

det valgt å følge den kartfesta kystkonturen som plangrense, og denne kystkonturen følger 

vannstanden ved middels lavvann. Noen få steder avviker planavgrensningen fra dette, bl.a. i 

Sørkjosen der planen grenser inntil eksisterende reguleringsplaner som strekker seg ut i sjøen. 

Eiendomsgrensene går fortsatt på 2 m dyp ved lavvann.  

Spørsmål om fargekode på kart. Nye og gamle tiltak ser ut til å ha samme farge. Hvorfor? 

Kart ble delt ut på papir (fargene har bedre synlighet på papirkart enn på skjerm) og fargene 

forklares. 

De foreslåtte arealene til oppdrett A 20 og A 21 vil ligge for nært rekefeltene på andre siden av 

Lyngenfjorden. Et enkelt anlegg vil produsere rundt 200 tonn slam per uke, og slik vil de ødelegge for 

rekefeltene. 

Ligger noen av de foreslåtte akvakulturfeltene nært badeplasser? Nei. 

Planen mangler ankerplassen i Uløybukt. Der er det støpt ankerfeste. Tas med. 

I tilknytning til de eksisterende akvakulturanleggene på A 16 og A 17 er det lagt til felt med 

betegnelsen FFA slik at disse anleggene skal kunne strekke fortøyningsfester lengre ut på minus 20 

meter. I fjor gikk det skred som berørte A 16.  A 16 og A 17 bør få skredvarsling. I tillegg bør eier av 
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anlegget 15 vurdere skredvarsling/evt. flytting, da også dette anlegget inngår i faresonekart 

utarbeidet av NGI i egen rapport.  

D6 er dumpeområde for rene muddermasser. 

Hva er strømsituasjonen rundt D6? Inn Rotsundet eller ut Lyngen? 

 Strømmen i dette området går nordover.  

 Dumpefeltet vil da bli noe i konflikt med rekefeltet. 

Er det ikke tatt hensyn til strømforhold i arbeidet? Man må ta hensyn til strømforhold.  

Det er ikke gjort lokalitetsundersøkelser. Det må utføres før anlegg kan etableres. Dersom det ikke 

etableres anlegg så vil det arealene kunne trekkes tilbake.  

Smitteavstand mellom anlegg. Er det tatt hensyn til dette? 

Anstand mellom eksisterende anlegg er2,5 km, for nye anlegg er det minimum 5 km. Anlegg som er 

ligger nærmere er eid av samme oppdretter og det er system på bruken der det roteres på hvilke 

lokaliteter som ligger brakk og hvilke som brukes. 

Område A 21 ligger i nærheten av skredfare. Dette må derfor vurderes nærmere, noe det er satt krav 

til i bestemmelsene. 

A 22 grenser opp til Store Follesøya naturreservat og Lille Follesøya dyrefredningsområde.  

A 8 ligger, sammen med A 9, nært nasjonal laksefjord. Er det vurdert flytting av disse to feltene? 

A8 har nylig, for ca. ett år siden, fått godkjent en øking av MTB (maksimal tillatt biomasse) av Troms 

fylkeskommune.  

D5 er dumpingsområde for rene muddermasser. 

Arealer merket F/K er arealer for levendelagring av fisk. Arealet ved Eneset i Enessundet har tidligere 

vært brukt som blåskjellanlegg.  

 

Er dette fangstretta oppdrett? 

 F/K er låssetting. Fisken kan imidlertid fôres i en kort periode. 

Reine muddermasser. Hva er det? 

Reine masser er masser som mudres på rene steder. Ikke fra havner. Det vil tas prøver av massene. 

Forurensede masser må dumpes i særskilte deponi godkjent av kommune/Fylkesmann. 

Hvor langt er det fra Haukøya til grensa for nasjonal laksefjord? 

 Ca. 6 km. 

 Uheldig plassering med tanke på lakselus. Diskusjon om nasjonallaksefjord vs. oppdrett. 
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Er det ikke satt av arealer for dumping av store greier? Tidligere er det dumpet fiskebåter ved 

Maurneset. 

 Det er helt slutt på slik dumping. Alt slikt skal ivaretas på land og ikke dumpes i sjø. 

Uheldig med høringsfrist 12. mai. Fiskarlaget måtte behandle saken på telefon. 

Hvorfor så kort frist? Det tyder på en dårlig demokratisk prosess der man er lite interessert i 

tilbakemeldinger i en viktig sak. 

Det er vanlig å få forlenget frist når mange spør. 

I tillegg er det krav om at innspill må sende inn skriftlig, slik at det som sies her tas ikke med. Man 

hadde eksempel på det fra et møte på Skjervøy. 

K.O. ber på vegne av alle om utsettelse av frist til ut måneden. 

 Geir Sagelv og Vidar Langeland gir forlengelse av frist til ut mai. 

Arnold Jensen Nordreisa Fiskarlag innlegg: 

Fiskarlaget har som sagt tidligere forholdt seg til høringsfristen den 12. mai og har måtte behandle 

saken i et telefonmøte og har skrevet en innsigelse. Først formål. Formålet til planen er å skape 

forutsigbarhet både for de som aktivt bruker sjøen til næring og de som bruker sjøen til rekreasjon. 

Planen skal også gi næringsutøvere, fiskere, oppdrettere og andre sjørettede næringer mulighet til 

økt verdiskapning i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Dette betyr at man må planlegge 

arealer både for bruk og for vern. Dette vil si at de skal kartlegge og ta vare på eksisterende næring 

og videreutvikle denne. Det er utgangspunktet for planen. Selvfølgelig skal vi ha oppdrett, men ikke 

bare oppdrett. Kysttorsken er viktig for kystfiskerne og kan ikke sammenliknes med skreien. 

Kysttorsken blir i fjorden etter gyting. Ingen tenker på den for det meste av oppmerksomheten rundt 

torsk dreier seg om skrei. Kysttorsken er på rødlista, og vi må jobbe for å få bestanden opp på et 

akseptabelt nivå. Må sørge for kysttorskbestanden. Fjordfisket er på et lavmål. En av årsakene er 

oppdrett. Gytemønsteret til kysttorsken har endret seg ettersom mengden oppdrettet har økt. Det 

har vist seg at når det etableres oppdrett i en fjord så slutter kysttorsken å gyte der. De samme 

erfaringene går igjen over hele landet. Dette vises også på statistikk fra fiskeridirektoratet. Skal det 

bli bedre rekruttering for kysttorsk så må gyteområdene forbedres. Norge er internasjonalt forpliktet 

til å bevare biologisk mangfold. Mye av avfallet fra oppdrett bør gjenvinnes. Bør etablere lukka 

anlegg. For eksempel vil det da kunne gjenvinnes mye fosfor. Et stoff det er stor mangel på i verden i 

dag. Kommunene begynner sakte å våkne, men sakte. Fiskarlaget går i mot område A 20, A 21 og 

A22. Fiskarlaget ønsker seg også flere områder for aktive redskaper som seinot, bl.a. fra 

Skjervøyskjæret og vestover til Arnøya bør det settes av arealer til fiskeområde for aktive redskaper. 

Båtene trenger også større områder for å gjøre et kast på en sikker måte. Fiskarlaget går derfor i mot 

A 26 og A 28 av sikkerhetshensyn da det er behov for store arealer i forbindelse med fiske. Båter har 

mindre manøvreringsdyktighet med store redskaper ute. Det er også behov for noen flere 

låssettingsplasser. Fiskarlaget er også bekymret for de store mengdene lusemiddel som pøses ut og 

ber om at det settes krav til dette. Se også vedleggene til vår høringsuttalelse. Det er flere eksempler 

på at kysttorsken tar seg opp når oppdrett legges ned i en fjord. Blir planen vedtatt er det ikke noe 

mindre enn en nedvalsing av et område som er nødvendig for bevaring av kysttorsken. 
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I Rotsund er det mindre fisk i år enn hva det var i fjor. Hva er årsaken? Ingen nevner de store 

flokkene med springer som raider fjordene. Vi kan ikke si at det bare er oppdrett som har skyld i at 

det er lite fisk. Mange andre årsaker. Hvilken skade gjør makrellen som har kommet de siste årene? 

Er det tatt med i de vurderingene som er gjort? 

Svanhild Andersen: 

Jeg er opptatt av kunnskapsgrunnlaget. Jeg synes at kunnskapsgrunnlaget til planen er svært ensidig 

og det legges stor vekt på rapport om antall arbeidsplasser og ringvirkninger. Det går igjen hele tiden 

at samfunnsnytten går foran naturmangfoldet. Det er også mange konsekvenser som ikke nevnes. 

Bl.a. slam og lusemidler. Planen bygger på et veldig ensidig kunnskapsgrunnlag. Arnold har gjort 

jobben som jeg mener at alle planleggere burde ha gjort. Hvordan er erfaringsbasert kunnskap 

hentet inn? 

 

Svein Solberg: 

Mye av kunnskapen er henta inn fra fiskeridirektoratet. Dette er data som er verifisert av 

Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratets data er basert på bl.a. intervju av fiskere. Når det 

kommer til å vurdere oppdrettsanlegg og hvor egna de enkelte lokalitetene er, så vil dette komme 

frem senere gjennom lokalitetsundersøkelser før utbygging. Det er satt ganske strenge krav til dette.  

 

Svanhild Andersen: 

Skjønner ikke hvordan det kan konkluderes så skråsikkert om naturmangfoldet når dere ikke har de 

undersøkelsene. Befolkning i nærheten av oppdrettsanlegg bør også bør intervjues.  

 

Høgstad: 

De siste årene har det kommet inn mye springere og makrell inn i fjordene våre. Effekten av dette vet 

vi ikke omfanget av. Når det kommer til de avsatte områdene, så er det slik at først må det settes av 

«kan»-områder. Deretter kommer det en reguleringsplan som undersøker detaljene. Deretter skal 

det søkes om og fås utslippstillatelse osv. Bl.a skal fiskeforvalteren hos Fylkesmannen og 

Fiskeridirektoratet uttale seg. Alle detaljene kommer etter hvert.  

 

Tørfoss? 

Man må få til lukka anlegg for å få bukt med problemene. 

 

Arnold Jensen: 
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Man kan se på Lofotfisket som et eksempel. Først ble det fisket store kvanta fisk med snurpenot og 

fiskeriene kollapset. Så ble det stans i snurpenotfisket og fiskebestandene bygde seg sakte opp igjen. 

Så startet de å fiske med snurrevad og bestandene stupte på nytt. Nå er snurrevadfisket sterkt 

begrenset og bestandene er i ferd med å bygge seg opp igjen. 

Georg Pedersen, fisker Rotsund: 

Har i alle år fisket gruppe 1 kvota i nærheten av oppdrettsanleggene i Rotsund og Kjølmangen. Har 

ikke merka noe til nedgang i mengden av torsk og annen fisk i området. Kan derfor ikke være enig 

med Arnold Jensen. 

Kurt Oddekalv innlegg/foredrag: 

Norges miljøvernforbund er imot oppdrett. Oppdrett av fiskespisende fisk vil ikke lønne seg og gi mer 

fisk. miljøvernforbundet jobber for å få i gang bruken av lukkede oppdrettsanlegg i Norge. Videre bør 

bruken av lusemiddel som er farlig for skalldyr/krepsdyr reduseres/opphøre. Det jobbes målrettet for 

å knekke markedet for oppdrettslaks frem til de kommer seg inn i lukka anlegg og ikke ødelegger så 

mye for villfisken. Et eksempel på dette er markedet i Russland og tips om mengden kadmium i norsk 

oppdrettslaks. Mengdene overskudds fôr blir spist av annen villfisk og ødelegger denne. Det er vist at 

sei vandrer for å spise fra oppdrettsanlegg. Oppdrettsfôret gjør at enzymsammensetningen i seien 

endres slik at rigor mortis (dødsstivhet) ikke lengre inntreffer og fisken råtner raskere enn det som er 

naturlig. Når det kommer til avfallsstoffer (avføring) så kan et anlegg slippe ut like mye som 70 000 

slaktegris. I plansammenheng er det viktig å se på hvordan de ulike planlagte tiltakene vil påvirke 

ulike områder. For eksempel gyteområder for torsk og rekefelt. Miljøvernforbundets hovedbudskap 

er at politikerne må være tøffe nok til gjennom planen å kreve at alle nye anlegg skal være lukka 

anlegg. 

 

Håvard Høgstad: 

Arnøy laks mener det er viktig å tegne et rett bilde av situasjonen i vårt område. Vi har seriøse 

aktører med et godt samarbeid. Det er tre aktører i områder som har satt seg sammen og sett på 

hvordan vi kan utnytte områdene best mulig. Vi har færre lokaliteter i faktisk drift enn det som er på 

kartet. Dette oppnår vi ved å drive i en tre års-syklus. På hver lokalitet er det drift i inntil 26 måneder 

før arealene legges brakk i 10-12 måneder. Dette er en lengre brakkleggingsperiode enn det som 

kreves av regelverket. I tillegg har vi svært lave lusetall i forhold til resten av Troms. Dette kommer av 

de lange brakkleggingsperiodene, og gjør at vi har behov for få avlusinger av laksen, maks to 

avlusninger per generasjon. Det er også viktig at det ikke er oppdrettsnæringa som har bedt om 

revisjon av kystsoneplanen. Men vi har blitt utfordret av kommunene for å se på eventuelt nye 

områder. Dette har vi gjort og har kommet med innspill om områder der vi ser muligheter. De nye 

områdene som er foreslått har 5 km avstand for å gi et bedre smittevern og redusere 

luseproblematikken. Noe som er viktig for oss. Den nåsituasjonen Miljøvernforbundet forteller om er 

ikke tilstede i vårt område. Oppdrettstettheten er større andre steder. Vi opplever heller ikke noe 

fiendebilde mellom fiskere og oppdrett. 

Oddekalv: 
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Ser av konsekvensvurderingen at oppdrettsnæringen er forslagsstiller på alle de nye områdene. 

Hvorfor de lange brakkleggingene? Er det på grunn av skitthaugene? 

Høgstad: 

Du er så snar. En av våre utfordringer er sykdom og smittevern, og det gjør at oppdretterne i 

området samarbeidet og jobber godt koordinert for å redusere problemene. 

 

Oddekalv 

Det er allment kjent at oppdrettsnæringen ønsker lokaliteter med mye strøm slik at skiten driver 

vekk.  Selv om det bare fører til at skiten legger seg i en haug et annet sted enn rett under merdene. 

Hvorfor så mange nye forslag? 

 

Jan Tørfoss: 

Det er kjent at åpne anlegg forsøpler og sprer sykdom og lakselus. Foreslåtte A 29 og A 30 bør ikke 

etableres. A 28 er uønska av fiskerinæringa, i tillegg til at det er skredfare der. A 8 bør flyttes da den 

ligger for nært grensa til nasjonal laksefjord. Man bør glemme å etablere nye åpne anlegg, og heller 

være voksne mennesker og si at ja, vi kan ha økning, men i lukka anlegg. Utrolig at et mindretall kan 

drive igjennom mye som mange er imot. Spesielt er det er dårlig argument at det må økes i nord 

fordi de har så store plager med mye sykdom osv. i sør. Jeg har et inntrykk av at man har lagt seg helt 

flat for oppdrettsnæringas ønsker i denne planen. Konklusjon er hele tiden at akvakulturområder 

vektlegges foran naturmangfold. Har vært innsigelser mot flere områder tidligere i prosessen som 

det ikke er tatt hensyn til, mens oppdrettsnæringas forslag kommer lett igjennom.  

Det er vanskelig å flytte en bærevegg i et hus, det samme gjelder for A 8. Når det gjelder 

planforslaget så er det nå planen er ute på høring, og det er nå at innsigelsene til de ulike forslagene 

skal komme inn.  

Jan Tørfoss: 

Akvakulturnæringen har mange folk rundt om i systemene, og får stoppet mange forslag som er til 

ugagn for næringen. Folk får bl.a. ikke snakke om lukka anlegg. Men det eneste som på sikt kan redde 

næringen er lukka anlegg. 

 

Diskuterer næringa noen gang lukka anlegg? 

Høgstad: 

Vi er et lite selskap med små resurser, og vi har derfor behov for at de store konsernene er de som 

prøver ut ny teknologi. Foreløpig ser det ut til at lukka anlegg har problemer i sterk strøm og i høye 

bølger. Dette trenger vi en løsning på før vi kan ta slike anlegg i bruk. 
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Tørfoss: 

Næringa sier stadig at de ikke har råd til å ha lukka anlegg. Hvorfor kan ikke den norske staten si at de 

skal begynne med det? Vi trenger lokalpolitikere som er tøffe nok til å si at de vil ha lukka anlegg. 

 

Mener Miljøvernforbundet at det ikke er mulig å drive et fjordsystem bærekraftig med åpne anlegg.  

 Oddekalv : Nei, det er ikke mulig. 

 

Vidar Langeland avrunder møtet. 

Vi har i løpet av prosessen hatt mange ulike møter med mange, og det har vært en ganske 

omfattende prosess. Vi har tatt et valg og det er å ha avgrensa akvakulturområder fremfor fritt fram i 

hele fjordsystemet. Husk imidlertid på at vi ikke har fattet noe endelig vedtak ennå. Det er derfor vi 

har høring. 

 

Hanne Henriksen 

referent 

 

 

Referat fra folkemøte om kystsoneplanen 6 mai på Skjervøy 
 

 

Folkemøte:  

Felles kystsoneplan for Nordreisa og 

Skjervøy kommuner 
Sted:   Kommunestyresalen, Rådhuset på Skjervøy 

Tidspunkt:  6. mai 2014, kl 18:30-21:15 

Tilstede: Dag Mollan (Skjervøy Fiskarlag), Elbjørg Nyvoll (grunneier Haukøya), Wenche Hansen 

(grunneier Haukøya), Solveig Fagerheim (kystsoneplanutvalget), Leif Peder Jørgensen 
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(kystsoneplanutvalget), Bjørn-Steinar Sæther forsker Nofima AS, Håvard Høgstad Arnøy Laks AS, Ole 

Hermann Strømmesen Lerøy Aurora AS, Hugo Nilsen, Jan Ole Johansen fisker, Jarle Mollan fisker, Jan 

Hansen fisker, Daniel Sørensen fisker, Øystein Skallebø AP (vara kystsoneplanutvalget), Torgeir 

Johnsen KP Ordfører  (vara kystsoneplanutvalget), Øystein Mikalsen fisker, Øystein Korneliussen 

fisker, Jarle Strøm fisker, Roy Waage KP, Rita Mathisen  Folkehelsekoordinator , Gunleif Soleng fisker, 

Adolf Nilsen, Roger Bjørkestøl, Cecilia Rockwell Fiskarlaget Nord, Håvard Høgstad, Vidar Langeland 

(leder kystsoneplanutvalget) Svein Solberg (Prosjektleder Kystsoneplanen) og Hanne Henriksen 

(Arealplanlegger, Nord-Troms Plankontor) (referent) 

 

Vidar Langeland: Innleder og får igjennom høringsforslaget til kystsoneplanen. 

Jarle Strøm: Spørsmål om bokstavene i kartet. Hva betyr A? 

Svein S: Bokstavene er koder som angir hvilket formål de forskjellige arealene har. For eksempel er A 

akvakulturområder. FFA er områder i tilknytning til akvakulturområdene der det kan strekkes 

fortøyninger på minus 20 meter ved behov. 

Dag Mollan: Dataen som er hentet fra fiskeridirektoratet. Når er de oppdatert? 

Svein S: Dataene som kartene til fiskeridirektoratet er basert på direktoratets intervjuer med fiskere 

og Havforskningsinstituttets verifisering av disse dataene fra ca. 2009. Noe data er eldre. 

Registreringene ble startet i ca. 2002-03. Det er planlagt å revidere disse dataene. Det vil si at 

dataene som er brukt som kunnskapsgrunnlag for planen har et tidsspenn fra 2002 til i dag. 

Dag Mollan: Jeg har ikke hørt noe fra fiskeridirektoratet etter møtet om planen på kulturhuset. Det 

var da snakk om at det skulle gjennomføres nye intervjuer. 

Svein S: Det kommer. Fiskeridirektoratet har byttet saksbehandler pga. at han som hadde med det å 

gjøre har blitt pensjonist. Ny mann er på plass, men det kan ta litt tid før han kommer i gang med 

registeringene/intervjuene. 

Dag Mollan: Når situasjonen er som den er gjør det at planen er basert på mangelfulle data. 

Svein S: Da bør dere komme med tilleggsopplysninger i løpet av høringen og påpeke områder der 

dere mener det er kunnskapsmangel. Kom gjerne også med ny informasjon for å forbedre 

kunnskapsgrunnlaget vårt. 

Jarle Strøm: Hva er de hvite feltene inne i A områdene? 

Svein S: Det er de eksisterende anleggene. Nye områder rundt de eksisterende legger til rette for ev. 

justeringer og muligheter for utvidelse. 

Leif Peder Jørgensen: Er det tatt høyde for ras o.l.? 

Svein S: Det er tatt med i bestemmelsene for eksisterende områder at det ved flytting eller omgjøring 

må det iverksettes tiltak etter anbefalinger fra NGI. Dette gjelder også for andre skredfarlige 

områder. Det er dermed tatt høyde for ras-/skredfare. Det er kommunen pliktig til. Kommunen kan 
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for eksempel ikke legges områder for boligbebyggelse i skredfarlige områder. Det finnes ikke mye 

erfaring med dette når det kommer til områder i sjø, men det kommer. 

Ole Hermann Strømmesen: A 20 og A 21 er områder som er større en det som skal utnyttes. Dette er 

bl.a. fordi man er litt usikre på eksakt plassering av anlegg i området. I tillegg gjør topografien det slik 

at man må et stykke ut fra land pga. rasfare og for å få tilstrekkelig dybde. 

Jarle Strøm: Akvakulturområder vest for Follesøy og Vorterøy. Er det tatt værforbehold? Det kan 

være veldig værhardt i disse områdene. 

Person: Disse detaljene blir undersøkt i runde to (detaljplanlegging og søknad om 

konsesjon/tillatelse). 

Ole Hermann Strømmesen: Det er et veldig rigid regelverk i forhold til sikkerhet for områder der det 

skal etableres nye anlegg. Man skal være 100 % sikker på at det er trygt. Ja, områdene er værmessig 

røffe, men de er vurdert å være trygge i forhold til de standarder som er satt. 

 

Innlegg fra Bjørn-Steinar Sæther, NoFima 

(Innlegget handler om akvakulturens påvirkning på villfisk og er vedlagt referatet.) 

Svein S: Det er mye fokus på sei i deres forskning. Finner dere ikke pellets i torskens mager? 

Bjørn-Steinar Sæther: Ja, det finner vi, men mye mindre. Hoveddelen av undersøkelsene våre er gjort 

på sei. 

Innlegg fra Fiskarlaget Nord ved Cecilia Rockwell 

(Innlegget handlet om fiske som næring. Hver båt er en bedrift. Markedet styrer inntekten til disse 

bedriftene. Ødelegges ryktet til varene som leveres vil prisene gå ned.) 

Bjørn-Steinar Sæther: Du nevner det med kvalitet og markedspris. Har du eksempler på dette? 

Cecilia Rockwell: Nei. Men har sett at man raskt kan få nedsatt pris dersom markedet får inntrykk av 

det kan være dårligere kvalitet på varen som leveres. 

Bjørn-Steinar Sæther: Har undersøkt dette. Og det viser seg at det er få innkjøpere som opplever å 

sette ned kvalitet. 

Daniel Sørensen elev fiske fangst VG2: Hvor mange av disse innkjøperne som er spurt er 

saltfiskkjøpere? Ferskfiskkjøpere har et annet syn på kvalitet og har lettere for å sette ned pris.  

 Cecilia Rockwell: Markedet vil reagere på kvalitetsavvik uansett hva avviket skyldes. 

 Person: Hvor stort er data grunnlaget til undersøkelsen? 

Bjørn-Steinar Sæther: Har ikke helt oversikten og datagrunnlaget er dårlig, men er spredt utover i 

landet. 
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Daniel Sørensen: Det du bringer fram er prinsipielt. At man kan stole på at kvaliteten er i orden. Det 

gjelder også markedets inntrykk av næringa og at de kan stole på at det ikke er pelletsfisk. 

Cecilia Rockwell: Fiskerne lever av omdømmet sitt og Fiskarlaget Nord skal forhandle om pris for våre 

medlemmer. 

Svein Solberg: Det er lagt inn viktige fiskeområder i planen. Det er de store blå områdene. Selv om 

alle ikke er helt fornøyd med datagrunnlaget. I disse blå områdene på kartet er det sterke 

begrensninger på hvilken annen aktivitet som kan være. Vi mener vi har laget en plan for både fiskeri 

og oppdrett. 

Ole Hermann Strømmesen: Det som også skal sies er at oppdrettsnæringa ble utfordret til å fastsette 

områder til nye oppdrettslokaliteter. Vi satte oss ned sammen og kom fram til de områdene vi har 

foreslått her. Vi kunne ha lagt inn ønske om både flere og mye større områder, men vi har valgt å 

begrense oss. 

Cecilia Rockwell: Til dere politikere som er her i dag: husk at fiskeri er tuftet på lokalt næringsliv og 

alle som lever i lokal samfunnet fra de som går i barnehage til de godt voksne. Skal man ha et 

levende samfunn må man ta vare på fiskeriet for framtida også. 

Gunleif Soleng: Vi i fiskerinæringa vil jo si at vi ikke kjenner oss igjen i de arealene som er avsatt som 

blå områder i planen. Det er mange områder som er blitt borte og mange områder har blitt mindre. I 

tillegg er mange av de områdene som er satt av til akvakultur viktige for oss. Hva er det kommunen 

sitter igjen med ved økning i akvakultur i forhold til å ta vare på oss fiskerne som er lokale og hører til 

her i kommunen. Akvakulturnæringa er ikke så veldig lokal og pengene går stort sett ut av landet og 

allikevel gis det konsesjoner over en lav sko. Vil tro at det kun er arbeidsplasser som gir profitt til 

kommunen. Den store profitten går ut av kommunen.  

Leifg Peder Jørgensen: Det er nå vedtatt at 40 % av vederlaget for konsesjonene skal gå til den 

kommunen der nye konsesjoner etableres. Dvs. at dersom en konsesjon kjøpes for 10 millioner går 4 

millioner til kommunen. 

Hugo N: Kommentar til det med arbeidsplassene. For de som bor i kommunen er arbeidsplasser 

viktige uansett om det er fiskeri eller akvakultur som ligger bak. Når det gjelder pengene som går ut 

av kommunen, så er ikke det heller riktig. I løpet av den tida vi har hatt navnet Lerøy så har vi brukt 

mer penger enn hva vi har tjent. I tillegg genereres det mange arbeidsplasser i tilknytning til næringa. 

Vi har et kjempefokus på å bruke lokalt næringsliv uansett hvor vi er etablert i landet. Vi bruker det 

næringslivet som er tilgjengelig her så langt vi kan. Lerøy har heller ikke utenlandske eiere. Vi drifter 

som om vi skulle være en lokal bedrift. Og det vil vi fortsette å ha fokus på. 

Øystein Mikalsen: I fjor på det første møtet så var det Salmar Nord som snakket om tjenester som ble 

benyttet her. Jeg sjekket opp de nevnte tallene etterpå og de stemmer ikke. Det brukes langt mindre 

lokale tjenester enn det som ble sagt da. 

Svein S: Om arbeidsplasser. Det står om det i planen. Jeg har henta inn 2013 tallene. Ingen tvil om at 

det er to betydelige næringer i kystsonen, og det har vært vårt fokus. Så får vi diskutere hva som skal 

vektlegges. Begge næringene gir betydelige arbeidsplasser.  
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Cecilia Rockwell: To ting. Lerøy har vel etablert et produksjonsanlegg i Frankrike for å komme 

nærmere markedet. Antall arbeidsplasser vil uansett være begrenset fordi næringa ikke kan vokse 

inn i himmelen. For øvrig så er ikke Fiskarlaget Nord motstander av akvakultur, men vi går inn i 

enkeltsaker og diskuterer disse etter hvert. Næringsmessig så er det bra for kommunen som sådan.  

Håvard Høgstad: To ting. Det ene går på konsesjoner og lokaliteter. Det er tildelingene av 

konsesjonene som gir penger i kassen til kommunen. Så vil jeg si at det her er jo, som Svein S sier, et 

fremtidsbilde med tanke på en tenkt utvikling. Planen skal også forplikte over mange år. Det skal 

være et plandokument som skal vare en stund. Vil tilføye at vi er et lokalt eid selskap. 

En fisker: Skal ikke protestere så mye på akvakulturnæringa. Vet at de er kommet for å bli. Men vi 

protesterer fordi akvakulturen vokser fiskeriene over hodet. Skjønner jo at det er snakk om framtida. 

Vi ønsker bare ikke å miste flere områder. Vi er jo også en framtid. Og hva med forurensning. Har 

ingen data, men lurer på, med bakgrunn i det man hører om sykdom osv., hvor farlig er det 

akvakulturnæringa driver med. Det er jo mange steder vi ikke får fisk mer, og man kan jo lure på 

hvorfor det er blitt slik. 

Hugo Nilsen: Om Cecilia Rockwell sin rolle. Akvakulturnæringa har et ønske om å utvikle en felles 

framtid. Før du kom var det et innlegg om akvakulturens påvirkning på villfisken. Hovedtrekket var 

vel at man ikke kan bevise at villfisken skyr områder med akvakultur. 

Daniel Sørensen: En kommentar til det at det blir mindre fisk. Det virker som om det blir mindre fisk i 

hele Nord-Norge. Men hva det skyldes vet man ikke.  Det kan være akvakultur, oppblomstringen av 

makrell og springer eller andre ting. Hvor går fjordlinjene her i området? Det blir stadig mindre fartøy 

under 15 m. Har også hørt om at Lerøy skal begynne med uer-oppdrett. 

Dag Mollan: Vis fjordlinja på skjermen. 

 (Fjordlinja blir vist på storskjerm) 

Cecilia Rockwell: Det er ikke sånn at vi er ute etter å ta Lerøy, men større aktører er på vei inn mot 

Troms og Finnmark. Bl.a. Salmar og Marine Harvest. Marine Harvest er et av verdens 100 største 

selskap. 

Jan Johansen: Fiske og påvirkning av villfisk. Mitt inntrykk er at det blir mer fisk. Fiskere kommer hit 

fra flere steder. Og fisken som fiskes blir levert. Har spurt om kvalitet og har fått til svar at kvaliteten 

er ok. Lite pellets å finne. 

Jarle Strøm: Av alle de lokalitetene som er vist i planen. Hvor mange vil være i drift samtidig? 

Håvard Høgstad: Rotsund, Maursund, Lauksund og Kågsund. Totalt 13 lokaliteter, av disse vil 

halvparten være aktive. 3-4 av de aktive vil ligge brakk til enhver tid. Så jeg tror at det som kommer 

av nye områder vil få det samme brakkleggingsregimet som i dag. Det er bare 6-7 av dagens 

lokaliteter som er i drift. 

Pause 

Ole Hermann Strømmesen: Vil skryte av ryddig prosess. Prosessen rundt planen har vært åpen og fin. 

Når det kommer til fiskeri vs. akvakultur, så skal det ikke være enten eller, men begge deler. Og vi 
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mener det skal være mulig å ekspandere med akvakultur uten at det skal gå utover fiskeriene. Jeg er 

vokst opp utom Sommarøy. På 80-tallet var det svart hav der, men nå har fiskeriene i områder tatt 

seg opp og samtidig er det så mye oppdrett der som det aldri har vært før. Jeg tror ikke fisken er 

tilbake pga. akvakultur, men at det er andre ting som ikke vi har kontroll på som styrer svingningene i 

bestandene. Bl.a. mengden av springer osv. 

Dag  Mollan: Hvilken type lusemidler benyttes? 

Ole Hermann Strømmesen: Det brukes ikke kitinhemmere. Og så vidt jeg vet, så tror jeg ikke at det 

har vært brukt kitinhemmere i Troms eller Finnmark. Generelt så har luseproblemene vært mindre i 

nord. I Troms og Finnmark har det vært brukt to midler: Slice og Betamax/Alfamax. Det er også gjort 

forsøk på reker i bur under behandling. Det viste seg at reker (i bur) inne i merdene og inntil 1 m fra 

merdene dør under lusebehandling. Reker som var 10 m fra merdene har noe dødelighet. Reker fra 

30-500 m fra merdene har ingen dødelighet ved behandling. Det viser seg også at dødeligheten er 

størst ved overflata, og blir gradvis mindre desto dypere i vannet rekene er. 

Person: Det ryktes at Ewos og bruker kitinhemmere i fôr. Er det riktig? 

 Håvard Høgstad: Nei. Kitinhemmere og andre lusemidler fås som legemidler og er ikke 

blandet i fôr. 

Hugo Nilsen?: Ectobahn og Release er midler med kitinhemmere. Men dette med lusemidler er 

uavhengig av hvilken fôrprodusent man benytter siden det ikke blandes i fôr. Lusemidler kommer på 

resept fra veterinær med et eget reseptregime. Oppdretterne i området må bestille koordinert. 

Dette er planlagt og tilrettelagt mellom de ulike selskapene. 

Hugo Nilsen: Kommentar til lusesituasjonen. Både Lerøy og Arnøy Laks har tatt i bruk lusekjørt for å 

unngå lusepåslag for å slippe avlusning. Bedriftenes strategi fremover er å avluse mindre og slippe 

påslag ved å bruke luseskjørt. Håper for fremtida at vi kan redusere behovet for avlusning. Det er 

riktig at vi ikke bruker kitinhemmere. 

Roy Waage: Jeg synes planutvalget har ført en god prosess og gjort en god jobb administrativt. 

Skjervøy har hatt en gammel plan som har fungert godt. Det ser ut til at det man har vært enige om i 

den gamle planen er tatt vare på og videreført. Man må søke å finne løsninger på lokaliteter og 

samtidig ta vare på fiskeriene. Fra sentralt hold er det nå blitt et større trykk på å ha et oppdatert 

planverktøy, noe som krever et oppdatert og moderne planverk. Derfor er det en fordel med ny 

kystsoneplan for våre to kommuner. Fordelen vil også være at det utløser en større bruk av 

virkemidler i områder der planen åpner for tiltak. I Tromssammenheng er Nord-Troms den regionen 

med minst folk og i næringsutvikling, og når vi nå får mulighet til å skyte oss litt frempå i 

næringssammenheng så må vi benytte den så vi får gode løsninger på potensielle konflikter.  

Ole Hermann Strømmesen: Overordnet sett er det viktig at man lager en plan som gir handlingsrom. 

Alternativet er at man ikke har satt av arealer som åpner for den fremtidige veksten man ser for seg, 

og at det ender opp med mange dispensasjonssøknader som vil uthule planen. Jeg tror det er 

nødvendig med en plan som gir handlingsrom. I praksiser det lagt ut 9 nye områder, ikke 10, fordi A 

26 er et område som oppdrettsnæringen håper aldri skal bli tatt i bruk. Det skal være en 

beredskapslokalitet i tilfelle det oppstår situasjoner som gjør at et anlegg må flyttes. 
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Cecilia Rockwell: Sist jeg så, så var det også satt av arealer til levende lagring i planen. Dere skal ha 

skryt for å tenke på gammel tradisjon med en ny vri. Slike lokaliteter kan bl.a. brukes i 

skolesammenheng, og det er veldig framtidsretta å sette av slike lokaliteter. 

Håvard Høgstad: Det står enda ved lag det vi sa tidligere. Akvakulturnæringa er villig til å være med 

på å delfinansiere prosjekter som kan se på positive og negative sider av sameksistens mellom 

akvakultur og fiskeri. Gjennom planen vil vi også få lokaliteter som kan benyttes til slik forskning. 

Dag Mollan: Spørsmål om arealet i Sandvågen. Er arealet som er avsatt der til levendelagring? 

Svein Solberg: Nei. Det er en gammel poseplass fra gammel plan. Den andre er der det gamle 

blåskjellanlegget var, og den er tenkt til levendelagring. 

Gunleif Soleng: Det Waage sier må dere ikke misforstå. Akvakulturnæringa er kommet for å bli, og vi 

vet det. Men fiskerinæringa protesterer på å miste arealer som vi har behov for. Bl.a. rognkjekssteder 

langs fjæra. Lerøy sier at de går i minus. Riktignok har de investert, men med de prisene de har på 

sine produkter så tjener de investeringene raskt inn. Jeg spør for kommunen; kan ikke 

akvakulturnæringa betale noe leie for de arealene de benytter. Vi betaler jo eiendomsskatt på land. 

Hvorfor kan ikke det betales også i sjø? Betaler for eksempel Lerøy eiendomsskatt på sin eiendom? 

Hugo N: Ja, Lerøy betaler eiendomsskatt både på land og i vann. På land betaler vi for de arealene 

der vi har anlegg. I sjøen takseres det som på land, og det betales skatt deretter. Av andre avgifter så 

er det ikke opp til Lerøy å vurdere dette. Man ser en dreining der det antakelig vil bli mer igjen til 

kommunen. Bl.a. går nå 40 % av det vi betaler for grønne konsesjoner til den kommunen der de 

etableres. Fremover vil nok mer av pengene som i dag går til stat og fylket, gå til kommunen. Dette 

mener vi er positivt. 

Leif Peder Jørgensen: Det man bør ta tak i er å få til prosjekter som akvakulturnæringa forslår. Det må 

sendes forslag i samarbeid med Fiskarlaget Nord til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond 

(FHF). Vi har jo en lokalitet som kan benyttes til dette. Stort sett er problemstillingen for dårlig 

dokumentert. Det er også nødvendig å få lokal forskning her, og ikke bare støtte seg på forskning på 

forholdene på Vestlandet. Mener også at kommunene må få mer igjen med tida. 

Svein Solberg: Jeg har spurt Nofima om de hadde anledning til dette, men de hadde ikke det. 

Bjørn-Steinar Sæther: Prosessen for å få til slik forskning er å først henvende seg til FHF slik at 

forespørselen  kan følge prosessene der. Nofima kan ikke påvirke hva FHF velger å forske på. Det er 

næringene og deres organisasjoner som kan påvirke gjennom henvendelser og signalisering av 

behov. Da vil FHF sende ut anbud på forskningsoppdraget til bl.a. Nofima o.a. aktører i bransjen. Det 

er viktig å huske på at det er næringa som må gi innspill. Så kort om prosjektet i Balsfjord. Det er 

riktig at Nofima har et initiativ der. Dette skal ikke blokkere for andre prosjekter med samme typer 

problemstillinger. Problemstillingen i Balsfjord er lenge etterspurt, og vi skal se på situasjonen før og 

etter etablering av akvakultur. Balsfjord er veldig grundig beskrevet pga. passe avstand til 

universitetet i Tromsø, og er derfor gjennomstudert av universitetet og gjennom studentoppgaver. 

Fjorden er derfor en veldig velegnet plass for en før og etter studie. Men det er en stund til vil får 

fullfinansiert en slik studie. 
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Daniel Sørensen: Grønne konsesjoner finnes i klasse a, b og c. Hvor mange konsesjoner i klasse a er 

tildelt Nord-Troms? 

Håvard Høgstad: Ingen nord for Senja.  

Person: Hva var prisen for konsesjonene i gruppe b og c? 

 Håvard Høgstad: For en konsesjon i gruppe c var prisen 10 millioner. Prisen for gruppe a 

rundt 55 mill kroner. 

Person: For å få to grønne konsesjoner er man nødt til å si fra seg en ordinær konsesjon. Adressen til 

den frasagte konsesjonen er adressen til den kommunen som får pengene fra konsesjonen. 

Cecilia Rockwell: Levende lagring av fisk. Er det noen som har meldt interesse for dette? 

Vidar Langeland: Det er formannskapet i Skjervøy kommune som har bedt om dette for å kunne ta 

høyde for ev. fremtidige behov. 

Rita M: Jeg er folkehelsekoordinator i Skjervøy kommune og har vært med på friluftsområde-

kartleggingen i kommunen. Jeg leser i planbeskrivelsen et punkt om friluftsliv på sjø. Beskrivelsen sier 

også noe om at dette også omhandler landområder. Lurer på om plangruppa har sett på 

friluftsområdekartleggingen i planleggingen, og om det er tatt hensyn til dette i forhold til plassering 

av lokaliteter til oppdrett. 

Svein S: Det er kystkonturen (middel lavvann) som er plangrensa. Planen går ikke opp på land. 

Plangruppa har innhentet informasjon fra båtforeningene, dykkeklubber og andre interessenter når 

det gjelder friluftsliv i/på sjø. Friluftsområdekartleggingen skal benyttes i kommuneplanens arealdel 

for områder på land.  

Rita M: Omtrent hele øya Skjervøy er definert som et viktig friluftsområde. Er det da riktig å legge 

akvakulturanlegg rett ved siden av? 

Svein S: Det er snakk om en balansegang mellom flere interesser, men det skjer nok at anlegges i 

nærheten av viktige friluftsområder i kartleggingen. 

Rita M: Vi har heller ikke fått uttale oss i saken. 

Svein S: Minner om at høringsfristen ikke er før den 31. mai og at alle kan uttale seg. Skjervøy 

kommune har fått høringen tilsendt og postmottaket er ansvarlig for å tildele saken til de som skal 

uttale seg fra kommunen. 

Gunleif Soleng: Når det gjelder utlegg av merder. Er det lov å ha disse landfast? 

Svein S: Det er satt av i bestemmelsene at det skal være fri ferdsel mellom merder og land. Skal være 

mulig å drive kjeksefiske mener jeg. Det skal være mulig med ferdsel for mindre fartøy. 

Hugo Nilsen: Vi kan ikke ha landfeste uten grunneiers tillatelse. Vi ønsker heller ikke å stanse fri 

ferdsel for mindre båter mellom land og merdene. 

 Gunleif Soleng: 100 m grensa til anleggene, gjelder den fra fortøyningsbøye eller merd? 
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 Ole Hermann Strømmesen: Det er fiskeforbud på 100 m fra anlegg. Ferdselsforbudet er på 20 

m. 

Roger Bjørkestøl: Forurensing fra oppdrettsanlegg gjennom lakseavføring. Avføring fra 200.000 laks 

vil tilsvare fra 50.000 mennesker. Dette går direkte i sjø. Har det vært fra folk, så må vi ha gjort noe 

med på det. Det står lite om denne problematikken i planen? Hvorfor? 

Svein S: Jeg er ikke ekspert på miljøundersøkelser. I arbeidet med planen har vi støttet oss på det at 

anlegg skal legges brakk i ett år og deretter friskmeldes før det kan tas i bruk igjen.  

Leif Peder: Støtter meg på det at gjødsel er næringssalter og det sies at det er et lite problem. Tror 

man må være bevisst på det. På 80 tallet var jeg selv med i oppdrettsnæringa. Vi hadde et anlegg 

med 150 tonn laks. Under merdene var det et halvmeterslag med avføring og vi brukte 20 kg 

antibiotika i slengen. Dette er feil som ble gjort på 80 tallet. Nå er det ikke slik. Det er ikke lengre 

problemer meg gjødsel/avføring, medisiner osv. Med denne bakgrunn så mener jeg at forslagene er 

forsvarlige. Har jeg forstått dette med næringssaltene rett? 

Bjørn-Steinar Sæther: Ja, det har du. Det refereres ofte til undersøkelsene som er gjort i Hardanger 

siden konsentrasjonen av akvakultur er stor det konsentrert på et relativt lite område. Det er tre 

modeller for beregninger av utslipp fra oppdrettsanlegg. Den man tror mest på tilsier en økning i 

næringssalter på 4,8 % i Hardanger isolert. I regionen Hardanger hører til, er det snakk om en økning 

på 1- 1,5 %. Her oppe er økningen beregnet til å være på 0,2 %. Tallene høres kanskje høye ut, men vi 

bor et sted med gunstige forhold 

Ole Hermann Strømmesen: Vil føye til. De miljøundersøkelsene som gjøres av oppdrettsanleggene 

gjøres av uavhengige. Det er forskjellige brakkleggingsregimer alt etter miljøstatus for det enkelte 

anlegg. I tillegg er det slik at dette er det en plan som gjør at man skal detaljplanlegge mer senere. 

Etter at dette kartet er tegnet så sier det bare at dette er de mulighetene man har Deretter skal det 

søkes tillatelser o.l. Der vil det bli stilt krav til ulike ting. Det kan sammenliknes med kommunenes 

arealplaner med arealer til for eksempel boligbygging med krav om reguleringsplan før arealene som 

er avsatt kan bygges ut. Vil også si hvor utrolig viktig det er at folk kommer med høringsuttalelser nå! 

Gunleif Soleng: Tilbake til forurensning. Tenker på gammel dager. Det var tre fiskekjøpere her. Alt av 

fiskehoder og slog gikk rett under kaia. Hundrevis av tonn på en sommer. Alt forsvant. I dag er det jo 

slik at vi ikke får sløye innenfor moloen. Naturen rydder opp. Lurer på hva som er hensikten med at vi 

ikke får sløye innenfor moloen mer. 

 Vidar Langeland: For noen år siden så pumpet rekeindustrien masse tonn med skall under 

kaia. 

Hugo Nilsen: Miljøundersøkelser. For undersøkelsene i Hardanger må det påpekes at undersøkelsene 

gjelder for området og ikke for enkelt lokaliteter. Vi er jo spesielt interessert i hvordan lokalitetene 

undersøkes. Vi må undersøke under produksjon på flere punkter under lokalitetene. Vi får ikke velge 

lokaliteter og punkter selv, og undersøkelsene gjøres av uhilda firma. Vi har status 1 på alle våre 

lokaliteter. I tillegg har vi utvida våre pålagte undersøkelser med 2 ganger så mange punkter og på et 

større areal enn det som kreves. Vi er selv de som de blir mest påvirka av en dårlig lokalitet. Det er 

vist at produksjonen er best på de reneste lokalitetene. Jeg vet ikke hvorfor man ikke lengre får 

dumpe utenfor kaier, men vi må dokumentere hvor vi gjør utav alt vårt avfall.  
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Håvard Høgstad: Man må se på fiskeindustrien i lys av en ny tid. Nå filteres alt vannet som går ut fra 

mottak og slakterier. Fra fiskemottak er det krav om en maskevidde på filter/siler på 1mm, mens det 

på lakseslakterier har krav om 0,35 mm. Dette er et resultat av en ny tid. Det må også tas vannprøver 

fra ventemerder for å dokumentere tilstanden der. Når det gjelder laksen i Skjervøy havn, så er den 

sultet i en uke før den kommer inn. Den har derfor ikke avføring i magen, og det gjør at den kan være 

der. 

Daniel Sørensen: Før så blei det sløyd i kaia, og mye ligger der ennå. Det kan man se om man 

undersøker. Dersom det mudres i slike områder så kommer restene opp. Ikke godt å se. 

Leif Peder Jørgensen: Jeg er blitt utfordret litt på næringssalter. Jeg ser ikke på det som et stort 

problem. Det jeg ser på som negativt er bruk av kitinhemmere. Det bør være en plan for fremtidig 

bruk av slikt, kanskje spesielt på felt i nærheten av Haukøya. Bruk av kitinhemmere er betenkelig. 

Håper innspillene som kommer gjør at man finner en løsning på dette. 

Håvard Høgstad: Det kan legges inn i planen hensynet til rekeområdene. Vi har hele tiden hevdet at 

vi må finne gode felles løsninger. Ta det med i en rund formulering i planen.  

Ole Hermann Strømmesen: Kitinhemmerer er lite brukt og kan fint tas inn som en heftelse på 

områder i nærheten av rekefelt. 

 Gunleif Soleng: Den gifta som dere sier dere ikke bruker. Hva gjør den? 

Håvard Høgstad: Den hemmer skallskiftet til reka. Lakselus og reke er beslektet, og derfor vil bruk av 

kitinhemmere også påvirke reker. 

Vidar L: Husk nå å benytte dere av høringsperioden og kom med innspill. Noen steder er det konflikt 

mellom ulike typer bruk. Der må vi se på om vi får det til å gå i hop eller om vi må ta et valg. Vi har 

allerede tatt et valg om å ha avgrensa områder for akvakultur fremfor store fellesområder som de 

har satt av andre steder i landet der det kan søkes om mye forskjellig inkl. akvakultur innenfor de 

avsatte områdene. 

 

 

Hanne Henriksen  

Referent 
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Uttalelse Fiskeridirektoratet, region Troms 11.06.2014:
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Uttalelse Sametinget 28.05.2014: 
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Uttalelse fra Forsvarsbygg 02.07.2014 
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Notat fra drøftingsmøte  24.06.2014  
Sted og tidspunkt:  Tromsø i Fiskeridirektoratets lokaler  24 juni fra kl 11 – 14 

TILSTEDE: VIDAR LANGELAND (LEDER AV KYSTSONEPLANUTVALGET) 
Svein Solberg (Prosjektleder Kystsoneplanen, Nord-Troms Plankontor) 

  Svein Roger Karlsen, Arnøy Fiskarlag 
  Dag Mollan, Skjervøy Fiskarlag 
  Arnold Jensen, Nordreisa Fiskarlag 

Stein Arne Rånes (Troms fylkeskommune) 
Cecilia Rockwell, Fiskarlaget Nord 
Ernst Bolle, seksjonssjef, Fiskeridirektoratet region Troms 
Baard Baik, seniorrådgiver, Fiskeridirektoratet region Troms 
Erling Johan Johansen, seniorrådgiver, Fiskeridirektoratet region Troms 

 
Agenda for dagen var: 
1 Litt om kystsoneplanarbeidet i nord v Svein Solberg  
   Merknader, innsigelser mv. 
2 Innlegg fra fiskarlagene 
   V. Svein Roger Karlsen, Arnold Jensen, Dag Mollan og evt. andre 
2 Kystnære fiskeridata – hva er gjort av registreringer og hva skal  gjøres v. Fiskeridirektoratet 
 
Oppsummering av møtet: 
Fiskarlagene i Skjervøy og i Nordreisa er i mot at områdene vest for Uløya settes av til akvakultur. 
Dette gjelder områder A20, A21, A22. I følge fiskarlagene er områdene gyteplasser for kysttorsken. 
Fiskarlagene viser til at kystorskbestandene er redusert og etablering av akvakultur i gyteområdene 
ville svekke bestanden ytterligere. I tillegg går fiskarlagene  i mot at område A26 og A28 settes av til 
akvakultur. Dette med tanke på sikkerhet i seinotfiske, og at viktige fiskeplasser for passive redskap 
går tapt. I tillegg er det uttrykket bekymring for at områdene A29 og A30 ved Haukøya vil bli til hinder 
for fjordreketråling. 
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Fiskarlagene, sammens med Fiskarlaget Nord  mener at de registreringer som er gjort av 
Fiskeridirektoratet på kystnære fiskeridata er  mangelfull.  På denne bakgrunn mener de at 
planarbeidet bør legges  i bero inntil nødvendige registreringer og rullering er gjennomført av 
fiskeridierektoratet.  Forøvrig vises det til innsendet innspill fra fiskarlaqgene til planen. 
 
Fra Fiskeridirektoratet ble det opplyst om at de siste registreringene som er gjort er fra 2007. 
Rulleringsarbeidet som er starta opp vil ikke bli ferdig før tidligst om et år. Grunnen til dette er at en 
person har sluttet og en er ute i permisjon. 
 
Vidar Langeland sa at han vanskelig kunne se at arbeidet måtte stoppe opp på grunn av dette, da 
utvalget hadde fått et mandat som  bla. Innebærer at planen skal være ferdig i løpet av oktober 
2014. Han inviterte fiskarlagene til et møte med kystsoneplanutvalget i løpet av høsten. Hvis dette 
var interessant ble fiskarlagene oppfordret til å gi tilbakemelding. 
 
Møtet ble avsluttet cirka 14.30 

Svein Solberg (referent) 

Referat fra drøftingsmøte med Fylkesmannen i Troms , 12.06.2014. 
På dette møtet møtte, Knut Kristoffersen, Knut Nergård , Iris Jæger og Stig  Tore Rennemo. Alle fra 
FMTR og Vidar Langeland og Svein Solberg fra kystsoneplanprosjektet. 
I dette møtet kom det fram at innsigelsene gitt på A29 og A30 står ved lag.  Videre ble merknadene 
drøftet og det var enighet om å imøtekomme dem så langt som mulig. Iris Jæger orienterte og om 
saksgang ved en eventuell mekling. 

Referat møte med Sametinget, Kystverket og Fiskeridirektoratet 

30.06.2014 
Tid/sted:30.06.2014 11-15  Fiskeridirektoratets lokaler i Tromsø. 

Tilstede: Svein Solberg-Kystplan Nord-Troms 

Sametinget: Elina Hakala 

Kystverket:  Jan Olsen- via telefon 

Fiskeridirektoratet: Baard Baik, Erling Johansen,  

Kystplan Troms: Stein Arne Rånes, Inger Andreassen. 

Vidar Langeland- leder , Geir Sagelv- nestleder planutvalg 

Kjell Ove LehneTeknisk sjef Skjervøy 

Yngve Voktor,  Kystplan Tromsøregionen 

 

Svein Solberg gav en kort presentasjon av planforslaget for Kystplan Nord-Troms. Det er kommet en 

rekke høringsuttalelser og innsigelser, bla fra Sametinget, Kystverket og Fiskeridirektoratet. 

Leder for planutvalg redegjorde for hvilke valg som er foretatt og hvorfor: ønske om vekst i 

havbruksnæringen for å sikre arbeidsplasser og slakteri Skjervøy, samtidig ønsker man å legge til rette 

for fiskerinæringen i området. Det er foretatt et bevist valg i forhold til å legge ut konkrete områder 

for oppdrett fremfor flerbruksområder fordi man mener det er mer forutsigbart og avklarende. 

Innsigelsesmyndighetene fikk så presentere sine innsigelser: 
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Kysttverket:  Fokuserer først og fremst på fremkommelighet for fiskeflåten og annen trafikk. Hvis 

oppdrettsanlegg/fortøyninger er til hinder for f.eks å drive med snurrevad eller reketrål vil innsigelsene 

opprettholdes.  Det må i så fall klargjøres på hvilken måte anleggene er til hinder.  Om dissen 

forholdene kan avklares, trekkes innsigelsene.    

Sametinget: Presisererte av Plan og bygningloven slår fast at all planlegging skal sikre naturgrunnlag - 

for samisk kultur og næringsutøvelse.  Referer til egen veileder, som i innsigelse.  Innsigelsene er tett 

knyttet opp til uttalelser fra kystfiskerne. De ønseker av man vektlegger lokal kunnskap, folkelig 

kunnskap, medvirkning på lik grunnlag som - forskningsbasert kunnskap.  Innsigelse er for å sikre 

fiskeplasser for lokale fiskere. 

Sametinget ønsker å komme i dialog slik at planløsningen blir gjennomtenkt – og inviterer til en 

konstruktiv dialog. Man er først og fremst opptatt av helhet og hvis områder innskrenkes/fjernes så 

kan man være villig til å se på nytt forslag.   

Fiskeridirektoratet gikk gjennom sine krav: A20/21- bør settes av til flerbruksområde med kun en 

lokalitet. 

A22- bør begrenses- avbøtende tiltak – justere i forhold til eksisterende fiskeområder og ikke trukket 

hel til land. 

A26/28- hvor lokale fiskere hevder at det kan være problem i forhold til seinotfiske.  Disse er ikke 

registrert av direktoratet.  Foreslår at kun et av disse avsettes og område begrenses 

A29/30- Foreslår at et av disse tas ut,  

Fiskeridirektoratet synes også at det er satt av mange områder i forhold til rulleringstid og fremtidig 

vekst.  Både fiskeri- og havbruksnæringen skal ha rom for vekst. 

Momenter fra diskusjonene: 

Forslag til avbøtende tiltak: 

- trekke anlegg ut fra land slik at man ikke hindrer rognkjeksfiske. 

- Trekke seg unna områder hvor man er i konflikt med eksisterende aktivitet. 

Flerbruksområder: bør være store nok til at de reelt er flerbruksområder.  A20/21- kan kanskje slås 

sammen til et flerbruksområde? 

Fiskeridirektoratet: Det er en svakhet at man ikke har kunnskap om verdien av ulike fiskeriplasser (1-

3).   

Beredskapslokaliteter er ikke en aktuell konstruksjon, da må det i så tilfelle settes av flere områder 

enn et.  Beredskapssituasjoner kan/må som regel løses på andre måter når det oppstår situasjoner og 

da i samarbeid med Mattilsynet. 

Det vurderes å sende ut planen på begrenset høring etter at merknadsbehandlingen er ferdig. 

Alternativt å ta et revidert forslag til mekling.  Det avklares av planutvalget. 

Det skal være felles møte med fiskarlagene i september hvor arealer skal diskuteres, der bør 

sametinget og Fiskeridirektoratet tas med. 

Inger Andreassen 

Referent  
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Samlet uttalelse fra havbruksaktørene i Nordreisa og Skjervøy 
 

 

Side 452



92 
 

 

  

Side 453



93 
 

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy 07.07.2014  
Innspill til kystsoneplanen, innsigelser og innspill - behandling 

Henvisning til lovverk: 

Pbl §§ 5-2 og 11-14 

Pbl §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan). 

 

Vedlegg 

1 Innspill i høringsperioden 

 

Med bakgrunn innkomne innspill og merknader ble det gjort følgende vedtak: 

Det gjøres følgende endringer på utbyggingsområdene i kystsoneplanen for Skjervøy og Nordreisa 

kommuner: 

Områdene A20 og A21 gjøres om til flerbruksområder (FFA). A26 og FFA2 tas ut av planen. A1 og 

FFA15 justeres slik at Kystverket kan trekke innsigelsen. A22 og A28 innskrenkes slik at de i mindre 

grad berører fiskefelt. 

Området vest og sør for Arnøya fram mot Kågsundet til H520_1, som i planutkastet har benevnelsen 

«Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone-nåværende», gjøres om til fiskeområde-

nåværende, dette fordi det er kommet inn innspill om seinot felt i området. 

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy er klar over at medisinering av fisk og fiskehelse er et 

område som hører Mattilsynet, men vil likevel oppfordre aktørene å bruke så miljøvennlige 

avlusningsmidler som mulig. Midler som hemmer veksten på skallet til reker og andre skalldyr må 

ikke brukes. I områdene A29 og A30 forbys det bruk av avlusningspreparater som inneholder 

kitinhemmere, samt at lusnivået ikke overstiger 0,1 kjønnsmoden holus (mot dagens regelverk på 0,5 

kjønnsmoden holus) pr oppdrettsfisk i snitt pr lokalitet. Dette vil bli innarbeidet som et 

dokumentasjonskrav i planbestemmelsene. 

Aktiviteter framover: 

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy kommuner sender ut revidert plan med ovennevnte 

endringer, ut til de som har gitt innsigelser med spørsmål om disse kan trekkes. Svarfrist settes til 27 

august 2014. 

Det avholdes et møte med fiskarlagene i planområdet, Sametinget og Fiskarlaget Nord på Skjervøy 

den 28 august 2014 fra kl. 12 – 15 i kommunestyresalen på Skjervøy. 

Endelig innstilling fra kystsoneplanutvalget overfor kommunestyrene i den enkelte kommune gjøres 

10. september 2014.  
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Forsvarsbygg opprettholdelse av innsigelse 30.07.2014 
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Fiskeridirektoratet – svar om å trekke innsigelser 07.08.2014 
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Referat fra møte om kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 

kommuner 28. august 2014: 
 

Sted:   Rådhuset på Skjervøy 

Tidspunkt:  28. august 2014, kl 12:00-15:00 

 

Tilstede: 

Tom Kiil, fisker 
Morten Isaksen, fisker 
Roald Isaksen, fisker 
Raymond Lennes, fisker 
Øystein Mikalsen, fisker 
Jan- Ketil Karlsen, leder Nordreisa Fiskarlag 
Thor Helge Mikkelsen, fisker  Skjervøy Fiskarlag 
Arnold Jensen, fisker 
Rune Arild, Mørenot Fishery AS 
 

Kystsoneplanutvalget: 
Vidar Langeland 
Geir Sagelv 
Knut M Pedersen 
Leif Peder Jørgensen 
Torgeir Johnsen 
Harry Kristiansen 
 
Andre: 
Cecilia Rockwell, Fiskarlaget Nord 
Elina Hakala, Sametinget 
Stein Arne Rånes (Troms fylkeskommune) 
Svein Solberg  Prosjektleder Kystsoneplanen 
Hanne Henriksen (Arealplanlegger, Nord-Troms 

Plankontor) (referent) 
 

  

Vidar Langeland (leder for kystsoneplanutvalget) innleder og presenterer prosessen og planen. Viser 

frem gammelt kart (til første gangs høring) og nytt plankart etter høring. 

Diskusjon om Haukøya. A 30 er i mulig i konflikt med rekefelt. Både A29 og A30 har innsigelser fra 

flere.  A29 brukes til snurrevadfiske i dag.  

For FFA17 og FFA18 er det opp til forsvaret om det kan benyttes til oppdrett eller ikke. Om forsvaret 

sier de ikke skal benytte området til sin aktivitet så kan det benyttes til annen bruk som for eksempel 

akvakultur. 

Når det er et FFA område så er det ikke helt enkelt å opprette akvakulturanlegg. Det må søkes, og 

søknaden skal ut på høring til sektormyndighetene. 

Hva er poenget med å ha FFA der da? Kan de ikke tas vekk når det er så vanskelig å få akvakultur til 

der når de er FFA. 

Det er litt enklere å etablere akvakultur når det er FFA og ikke en dispensasjon fra plan.  

Hvordan kan man fjerne områder fra planen dersom man finner ut at de er ugunstige etter at planen 

er vedtatt? Det må gjøres via rullering av planen. 
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Må jo være enklere å ta ut FFA-områdene og ta inn ev. nye områder som fra planen dispensasjon 

etterpå. 

Ved nye planer så vil det være strengere/vanskeligere å gi dispensasjon. Tidligere har det vært gitt 

dispensasjon til nye akvakulturområder, men det har ofte skjedd pga. gamle planer. Nå når man har 

ny plan etter nytt lovverk skal man ikke bare uten videre kunne gi dispensasjon fra vedtatt plan. 

Tom Kiil: Man må også ta vare på miljøet i området når man lager plan. Også når man avsetter 

fiskeområder. Det er bl.a. koraller, gyte og oppvekstområder innenfor de omtalte områdene som er 

avsatt. Bl.a. var Kvænangen og Lyngen stengt for fiske en periode pga. for stor innblanding av yngel 

og småfisk. 

Svein Solberg: Når det gjelder gyteområder så er ikke området verifisert av Havforskningsinstituttet 

som gyteområde.  

Tom Kiil: Havforskningsinstituttet var der for tidlig ift til når småfisken er der. I tillegg vet man 

hvordan det går med koraller som lever under og i nærheten av akvakultur. Dette er sendt inn som 

innspill til prosessen. 

Svein Solberg: Når det gjelder koraller, så viser Fiskeridirektoratets kartløsning viser ingen 

forekomster av koraller i områdene som plankartet omfatter.  

Tom Kiil: Fiskerne vet jo om områdene, for der får de ødelagt garnene. Det er gitt innspill om dette i 

prosessen. Det burde vært forsket på hvordan koraller påvirkes av oppdrett. Hvor langt unna blir 

bunnen og korallene ned slammet fra anlegget?  A 22 og FFA 17 vil påvirke koraller og de går langt 

inn i rekefelt. Så her vil man kunne se hvordan ting vil utvikle seg dersom akvakultur etableres.  

Svein Solberg: A 22 og FFA 17 områdene går ikke inn i områdene inn i rekefelt de er grunnere enn – 

200m. 

Tom Kiil: Både FFA 18 og 17 har koraller i umiddelbar nærhet. Og sammen med A 22 vil de påvirke 

yngel i stor grad. Man bør ha info om bl.a. koraller og yngel før man etablerer områder som kan 

ødelegge dette. 

Øystein Mikalsen: A 30 vil også påvirke/ødelegge koraller. 

Arnold Jensen: Det ble nevnt at det er sen gyting i områdene. Dette kan tyde på at det er stor 

innblanding av kysttorsk i området FFA 17-18. Hele veien fra Spåkenes og utover er det gyting fra 

april til slutten av mai.  

I følge Fiskeridirektoratet sin kartløsning er områdene FFA 17-18 ligger på ikke er verifisert som 

gytefelt fra Havforskningsinstituttet.  

Tom Kiil: Vi fiskere vet dette, men når dere velger å ikke tro på den infoen vi kommer med, men 

heller stoler på Havforskningsinstituttet så føler jeg meg støtt. 

Svein Solberg: Man har to typer kompetanse; erfaringsbasert og forskningsbasert. Man skal vektlegge 

vitenskapelig kunnskap der man har den der. Ellers skal erfaringsbasert kunnskap vektlegges. 

 

Side 459



99 
 

Tom Kiil: Men hva når forskningen skjer til feil tid av året. De var for tidlig ute. I august er det bl.a. 

mye uer som gyter i området. 

Stein Arne Rånes: Flerbruksområder. Der det er flerbruksområder med slappere bestemmelser. Der 

har fylkeskommunen tolket det som at det er åpent for akvakultur og sender søknader om etablering 

av akvakultur rett ut på høring, men sjekker først med kommunen om det er forstått rett. Et 

avgrenset flerbruksområde gir en avgrensning på hvilke områder det går an å søke innenfor. Vil være 

et sterkere vern av de øvrige områdene. 

En fisker: Vil være det samme om det er FFA eller ikke vil det kunne søkes om etableringer overalt. 

Selv om FFA er der vil man jo kunne søke om dispensasjon til akvakultur en annen plass allikevel. 

Sametinget: Har fremmet innsigelser til flere områder. Bl.a. pga. at tradisjonelle fiskeplasser ikke er 

sikret. I tillegg er det ikke sikret at planforslaget ikke ødelegger for tradisjonelt fiske for 

lokalbefolkningen. Har hatt kontakt med fiskarlagene som ennå ikke har hatt tid til å behandle saken i 

styrene. Etter at det er gjort tar Sametinget stilling til om lokale interesser er ivaretatt. Deltar derfor 

på møtet. 

Fiskarlaget nord: Har fremmet innsigelse. Sametinget fremmet også deler av de samme innsigelsene. 

Vi er veldig skeptisk til om grunnlagsdata er gode nok. Er her for å se og snakke med våre 

medlemmer og hva de mener om nytt forslag. Deretter kommer vi med vårt innspill. 

Geir Sagelv: Kan vi ikke gå igjennom alle innsigelsene fra Sametinget  for en for å få bedre struktur på 

diskusjonen. Hvordan skulle vi fått bedre grunnlagsmateriale? Vi har hatt tiltro at vi har fått tak i all 

grunnlagsdata som finnes for å ta en god beslutning.  

Tom Kiil: En ting er forskningsmateriale. Noe annet er erfaringsbasert kunnskap. Det er ikke henta 

inn. Har planutvalget fått alle innspill? 

Svein Solberg: Ja. Over 100 sider. 

Når det gjelder det vi har henta inn av data, så er det henta fra ulike databaser. I tillegg er det henta 

inn data fra forskningen. (Svein Solberg) 

Leif Peder Jørgensen: Til det med Fiskeridirektoratet. Det ble det sagt fra Fiskeridirektoratet at man 

skulle kartlegge. Det er skuffende at det ikke er gjort. Hvorfor ikke? 

Svein Solberg: Der det er størst uenighet er om Svein Roger sine fiskefelt. Har sjekka det opp og det 

er mest uenighet om seinotfelt, og da er det i hovedsak størrelsen. 

Cecilia Rockwell: Det datagrunnlaget som er benyttet er fra 2007. For våre medlemmer er det viktig 

at man benytter oppdatert materiale. Derfor er det ikke mulig for oss å godkjenne planen siden vi 

ikke har fått være med på å forme virkeligheten. 

Vi trenger rom til å manøvrere med not. Bør ikke ha faste anlegg kloss oppi felt der det fiskes med 

not. For rekefelt og områder for faststående bruk så tilpasser vi oss hverandre. 

Vidar Langeland: Vi går over til innsigelsene. Vi starter med A 22. 
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A22: Området er redusert for å få klaring til fiskeområder. I alle områder skal det være tilgjengelig å 

fiske rognkjeks mellom anlegg og land. 

Man vet jo ikke hvordan rognkjeksen reagerer på slam fra akvakultur. I tillegg er det yngel der. 

Svein Solberg: Vet at det er et hysefelt innenfor området. Har innskrenket feltet noe. Har ikke fått inn 

innspill om at det hysefeltet er viktig. 

Feltet ligger i umiddelbar nærhet på FFA 17 og 18. Dersom det etableres akvakultur på A 22 så har 

det ingen hensikt å etablerere forskning i FFA feltene. 

Feltet er i umiddelbar nærhet til gyte- og oppvekstområde for hvitfisk. Stengt en periode for 

reketrålfiske pga. mye yngel i området. Et rent område som kan egne seg til forskning da området er 

uberørt. 

A22 er et område for fiske med line for hyse og kveite, i tillegg til at det er et oppvekstområde for 

kysttorsk. 

Det er sagt at det ikke er kommet inn noe fra Nordreisa fiskarlag. For oss er det fremmed da vi ikke 

kjenner området. Men vi tviler ikke på de som kjenner området og det sier. 

A 22 er det gyting der? 

Tom Kiil: Nei, gytingen er på vestersia. Ikke hensiktsmessig å ha oppdrett på A 22 dersom man skal 

forske i nærområdene. Slam fra anleggene spres utover. 

A1: Kystverket ønsker at A1 og FFA 15 gjøres om til FFA. Alternativt må området stå som det er. 

Innsigelsen går på fiskeområdet som strekker seg innover i området 

Svein Solberg: A28: Fiskeridirektoratet har trukket sin innsigelse siden området er redusert litt og A 

27 er tatt ut. 

A 28 er et meget godt område for sei. Vil ikke anbefale noen å sette not. Det er ikke noe rom til å reie 

før Skjervøyskjæret. 

Området er et yndet område for småbåter og til låssetting bl.a. for makrell. Uansvarlig å sette not 

vest for Skjervøyskjæret. Nå får vi begynne å fiske makrell. Makrellen følger seien.  

Finnes det datagrunnlag for hvor mye fisk det tas ut på de enkelte områdene? 

Råfisklaget har noe, men ikke detaljert. På større båter med sporing så kan man se litt hvor stor 

aktiviteten er. Men ikke for båter under 15 m enda. 

Hva med A6 som eksisterer i dag. Vil ikke den være i veien? 

Arnold Jensen: Nei. A 28 ligger midt i veien om man setter noe vest for skjæret. Får masse sei akkurat 

der A 28 ligger. 

Leif Peder Jørgensen: Spørsmål. Går det an å justere området slik at man kan få i både pose og sekk?  

Side 461



101 
 

Arnold Jensen: Kanskje om det trekkes sørvestover til Lauksund-kjæften. Da kommer det noe unna. 

Men da kommer arealet nært de eksisterende anlegg. 

Haukøya: 

A29: Arealet har fire innsigelser fra Fylkesmannen i Troms, Fiskeridirektoratet, Sametinget og 

kystverket med forskjellige begrunnelser. Ligger der siden vi har oppfatta at den ikke har vært i 

konflikt med dagens fiskerier. 

Ift. lakselus så prøver man gjennom bestemmelsene å regulere type avlusningsmiddel som kan 

benyttes på lokaliteten. 

Erfaringsmessig så tror jeg ikke at det kommer oppdrett der. Det er for røff sjø i området. Ser ok ut 

på kart, men er ikke det i virkeligheten. 

Området brukes også til snurrevadfiske. 

Det er så mye sjø der at det vil være tøft å drive der.  

Perfekt sted på rømming. Kort til elva. 

Ikke å anbefale pga. vær og sjø. 

Stort sett bare snurrevad som brukes der. Ikke faststående bruk. 

Virker som det stort sett på seinot man er uenig om hvor det fiskes. Ellers så stemmer stort sett alle 

baser og kjent info overens. 

A 30: Arealet har innsigelser fra Fylkesmannen i Troms og Sametinget. 

Området er innsnevret noe etter tilbakemelding fra rekefiskere. Ca. 20 % av området mot rekefeltet 

er tatt ut. 

Der er det koraller. 

Flere som har mista garn der pga. at de har satt seg fast i koraller. 

Hvordan påvirker oppdrett rekebestanden i området? 

Det finnes noe forskning. 

Mange lever 8 måneder i året av rekefiske her. Hva skjer med rekebestandene ved etablering av 

akvakultur? 

Bærekraftighet er todelt. Det ene er kitinhemmere som er en utfordring for reker og andre skalldyr. 

Akvakulturnæringa garanterer at de ikke skal bruke disse midlene i området om de får etablere seg 

der. Tror derfor ikke det er en utforing for reka. Når det kommer til andre næringssalter og hvordan 

de påvirker reker, så vet vi ikke. 

Arnold Jensen: Erfaring sier entydig at rekefisket går ned i nærheten av akvakulturanlegg. Fjorder får 

så lite reker at det ikke lengre er vits i å taue reker. Måten de avluser på i dag høres hasardiøs ut. Ved 
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at de trekker presenning rundt anlegget og fyller opp med lusemiddel og deretter tar opp 

presenning. Skjer det? 

Ja, det er en av metodene som brukes til avlusning.  

Kjøres en del forskning på lus i dag. Om åtte ti år vil hverdagen være en annen. 

Hva er langtidsvirkningene? 

Det er ca. 30 reketrålere i Nord-Troms. Dvs. ca. 60 mann i arbeid bare på båtene. Så kommer andre 

som jobber med reka i tillegg. Dette må man jo også ta hensyn til. 

Svein Solberg: Alle arbeidsplassene er tatt med i planen og hvor mange som jobber med fiskeri. 

Tom Kiil: Man har mange arbeidsplasser. Grunnen til at disse båtene er her er at vi kan drive 

hjemmefiske deler av året. Noe som er viktig. Personlig unngår jeg Rotsundet pga. på grunn av 

oppdrett. Derfor fisker jeg heller på Lyngen. Kystsoneplanen for Kåfjord, Lyngen og Storfjord 

kommuner er det jeg vil kalle en kystsoneplan. Planforslaget for Nordreisa og Skjervøy kommuner vil 

jeg kalle en akvakulturplan. Hva med verkstedet i Bakkeby? Er det med? Skal det ikke finnes reint 

hav. 

Det er vel ingen av lokalitetene som er foreslått av oppdrettsnæringa. 

Det var en ønskeliste fra akvakulturnæringa. 

Skal vi la oss overstyre av akvakulturnæringa eller skal vi ta hensyn til andre? Det er en risikosport av 

akvakulturnæringa å fortette så mye. Nå kan de skryte av ren fisk og rent hav. Om det blir for mange 

anlegg vil også de miste kvalitet og … Kanskje bør akvakulturnæringa ta til takke med de mindre 

kontroversielle områdene. 

Lerøy har skrevet at det har gått så godt her nord og at de ikke har de samme problemene som de 

lengre sør. 

Leif Peder Jørgensen: Kjenner meg ikke helt igjen beskrivelsen av prosessen. Skjønner ikke hva vi 

kunne ha gjort bedre. Trodde vi hadde gode prosesser og god dialog. Ble derfor overrasket når det 

kom så mange høringsinnspill. Det kom inn mange ting som jeg trodde var avklart. Når argumenter 

om verdiskaping og arbeidsplasser kommer, så må vi ta hensyn til dette. Vi ønsker jo også vekst i 

akvakulturnæringa her. De står også for verdiskaping. Vi politikere må ta hensyn til dette også. Vi 

politikere ønsker en løsning som er til gode for alle. Skal ikke beskylde noen for noe. Nofima har 

forsket på torsk og smak av fisk tatt i nærheten av akvakulturanlegg. Det er en liten smaksforskjell i 

april, men ikke i resten av året. Vi må ta noen avgjørelser i utvalget og håper vi … 

Oppdrett er kommet for å bli. Nasjonale føringer sier at det skal femdobles. Næringa er ønsket i 

Nordreisa og Skjervøy. I utgangspunktet var det forslag om ti nye lokaliteter, men er p.d. kuttet ned 

til seks nye lokaliteter. Når det kommer inn nye lokaliteter som vil ta deler av områder som vil 

ødelegge fiskesyklusen. Har for eksempel som tatt inn fire av fem seinotfelt i planen, mens det siste 

er avsatt til akvakultur. Har fått slakteri med 100 arbeidsplasser for laks. Har en terskel å forholde oss 

til for at det skal være bærekraftig uansett om det er fiskeri og oppdrett. Det er nøkkelen for 

framtida i næringene. 

Side 463



103 
 

Knut M Pedersen: Regner med at akvakulturnæringa sine forslag er slik at det skulle bli mest mulig 

oppdrett for minst mulig penger. Næringa øsker de mest lettvinte løsningene. De ønsker ikke dyrere 

anlegg. Bør kanskje være lagt til rette for noen lukka anlegg finansiert av staten. 

Nordreisa og Skjervøy er i en unik situasjon. Akvakulturnæringa ønsker å øke kraftig. Kan det ikke 

settes krav om at det skal være rensing på anleggene i planen? Da er det flere anlegg som kan 

aksepteres. Mener man bør kunne være villig til å gi flere områder dersom det stilles krav til rensing 

slik at man slipper unna utslippsproblematikken. 

I Danmark har de lukka anlegg der de gjenvinner mye. Bl.a. fosfor, noe det er snart fritt for i verden. 

Leif Peder Jørgensen: Yttersida av Arnøya er bevist ikke tatt med. Mht. arealer til offshore synes ikke 

teknologien å være ferdigutviklet. Den dagen det er realistisk å få til bl.a. lukka anlegg og anlegg til 

havs, så bør vi ta det med. Men per nå har vi ikke den teknologien som skal til, men med en gang 

teknologien er på plass så bør man ta den i bruk.  

Det øyeblikket akvakulturnæringa har valget mellom å rense eller ikke så vil de velge det billigste. 

Men om kan si at du kan få flere lokaliteter dersom man renser, så vil kanskje flere gjøre det. De har 

også behov for oksygen for å kunne øke MTB. 

Det med teknologi og rensing er en god diskusjon. Iht. teknologi så kan det ikke tas inn i planen fordi 

det hører innunder akvakulturloven.  

Politikerne kan si noe om det allikevel. 

Men ikke i planen. 

Sametinget har ikke gått igjennom eksisterende anlegg. Har noen ønsket økning av biomasse på noen 

av disse? 

Ja, på A8. 

Leif Peder Jørgensen: Havbruksstrategi for ca. 2 år sida. Skjervøy/Nordreisa og Nord-Troms har ikke 

nok lokaliteter for å henge med i den veksten som kommer. Skal vi være med på veksten så må man 

ha flere lokaliteter. Så må man velge om man skal være med på utviklinga eller ikke. For flere av 

områdene som er foreslått i dag har vært umulig tidligere men går an nå pga. utvikling av teknologi. 

Klassifisering av lokaliteter etter hvordan bunnforholdene/utslipp under merdene er ved maks 

produksjon. Undersøkelsene gjøres av uavhengige. For å registreres som en bærekraftig lokalitet må 

det være lite/ingen slam under merdene. Alle må melde inn at det er behov for mer kunnskap og 

forskning. Kjør på og ønsk mer forskning. Gi klart svar om at vi trenger mer kunnskap. 

Generelt så vil de fleste av lokalitetene være i konflikt med fiskeri. Når det er fullt så er det fullt. Da er 

det ikke plass til mer.  

Skal vi få vekst, så må den bygges på kunnskap. 

Det er bare her i Nord-Troms vi har så fiskerike fjorder. Er det lurt å plassere to store lokaliteter for 

akvakultur i nærheten av den ene nasjonale laksefjorden vi har? Villfisk er fortsatt den største 

eksportnæringa vi har. Anlegget som er foreslått på østsiden av Laukøya kan ikke være der med 
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tanke på et framtidig makrellfiske. Går rekenæringa ned så vil masse arbeidsplasser gå tapt i Skjervøy 

og Lyngen. 

Cecilia Rockwell: Hvorfor beholdes A 29 og A 30 når de ligger i inngangen til nasjonal laksefjord. 

De ligger et stykke unna den vedtatte grensa for nasjonal laksefjord, og derfor mener vi at 

lokalitetene kan være der de er plassert siden de ikke er innenfor grensa. Staten må forholde seg til 

den grensa de har satt. 

Hva med næringslivet i Nordreisa. Hvor kult vil det være for laksefisket og reiselivet om de får et stort 

utslipp ved Haukøya? 

Svein Solberg ønsker å utfordre fiskerne. Ut i fra data i databaser som vi har lent oss på. I områder 

med aktive redskaper er det vi har vært uenige om. Mens det er relativt greit der det er passive 

felter. Konfliktene står stort sett rundt seinotfisket. 

Konflikten står om koraller, passive redskaper og gyte- og oppvekstområder. Har ikke problemer med 

å ro andre steder så lenge jeg kan ro i rent hav. 

Utfordring til akvakulturnæringa. Det er vel og bra med FFA lokaliteter som er kommet med under 

tvil med dagens teknologi. 

Om ikke teknologien er der så bør man vente. 

Det vi fiskerne er redde for er at det gjennom økning av akvakulturnæringa skal ødelegge for 

fiskeriene gjennom forurensning. Om det har vært lagt frem rapporter om hva som skjer og ikke skjer 

gjennom påvirkning av både nærområdet og områdene rundt lokalitetene. Det er det vi er redde for. 

Vidar Langeland oppsummerte.  Det er uenighet om følgende områder. Områdene på vestersida 

Uløya, FFA17 og FFA18. Det er enighet kan etableres forskningsbasert oppdrett på ett av områdene 

under forutsetning av at A22 ikke ble etablert. Videre var fiskerne i mot etablering av A28, A29 og 

A30.  A23, A24 og A25 var det ingen kommentarer til. 

 

Møtet ble avsluttet 15.15 

 

Hanne Henriksen 

referent 
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Fiskarlaget Nord -Uttalelse etter møte med Kystsoneplanutvalget 

28/08/2014 
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Sametinget- uttalelse om å trekke innsigelser 03.09.2014 
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Kystverket- uttalelse om å trekke innsigelser 08.09.2014 
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Fylkesmannens svar på forespørsel om å trekke innsigelser 

09.09.2014 
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Fiskeridirektoratet – utdyping av svar om planbestemmelser 

10.09.2014 
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1. Sammendrag 
I høringsperioden for kystsoneplanarbeidet  er det  mottatt 25 uttalelser til planforslaget. Seks av 

innspillene er fra offentlige myndigheter, et fra den kommunale administrasjonen og 18 fra 

privatpersoner, selskap, lag og foreninger. I tillegg kom det noen muntlige innspill på folkemøtene 

som ble avholdt i høringsperioden. Innspillene ga en rekke konkrete endringsforslag og innsigelser på 

planbestemmelsene, kommentarer og innsigelser på arealbruk og innspill på nye områder og 

arealbruk. Det ble fremmet innsigelser på arealbruken og planbestemmelsene, samt at en rekke 

forbedringer ble påpekt. 

2. Høringen 

2.1. Planprosessen  
Høringsmyndigheter og andre berørte parter ble varslet per brev og e-post. Høringen ble også 
annonsert i Nordlys og Framtid i Nord, samt på kommunens hjemmesider. Frist for å komme med 
høringsuttalelser var 
den 31. mai 2014. 

2.2. Folkemøte(r) 
Det ble avholdt to folke-møter i løpet av april/mai 2014. På Storslett 29. april og på Skjervøy 6. mai. 
Møtene startet med en orientering om bakgrunn for planarbeidet og dets prosesser. Det ble brukt 
PowerPoint-presentasjon i tillegg til papirversjoner av plandokumentene Møtene ble ledet av Geir 
Sagelv (29. april) og Vidar Langeland (6. mai) (Nestleder og Leder av utvalget).  
Høringsfristen ble i først folkemøte utvidet til 31.05.2014.   

2.2.1. Folkemøte om høringsutkast om kystsoneplanen: Storslett, 29 

Oppmøte: 11 stk. + Geir Sagelv, Vidar Langeland Hanne Henriksen og Svein Solberg. De 
oppmøtte representerte ulike interesser som fiskere, oppdrettere, lakseinteresser i ulike 
vassdrag, miljøinteresser, politikere og enkelt-personer.  
 
Geir Sagelv innledet om planen og bakgrunnen til utkastet.  
 
Deretter var det en del spørsmål, utdypninger og forklaringer på enkeltdetaljer i planen, 
planavgrensning, fargekoder, benevnelser mv. 

 
Nordreisa Fiskarlag går i mot område A 20, A 21, A22 A 26, A 28, A29 og A30 dette på grunn av at 

dette er viktige fiskeområder for ulike fiskerier som garn, lin, seinot, og reketrål. Fiskarlaget er også 

bekymret for de store mengdene lusemiddel som pøses ut og ber om at det settes krav til dette 

Fiskarlaget ønsket også høringsfristen utsatt til 31.05.2014. Dette ble etterkommet i møtet.  

Det ble sagt at kunnskaps-grunnlaget til planen er svært ensidig og det legges stor vekt på rapport 
om antall arbeidsplasser og ring-virkninger. Det er også mange konsekvenser som ikke nevnes. Bl.a. 
slam og lusemidler. Det kom fram at en burde satse på lukkede anlegg i framtida for å få bukt med 
problemene med rømming og forurensing. Det ble sagt at åpne anlegg forsøpler og sprer sykdom og 
lakselus.  
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Fra lakseelvinteresser ble det sagt at A8 og A9 ligger for nær grensen for nasjonal laksefjord og burde 
flyttes. Av samme grunn var det motstand mot at A29 og A30 skulle etableres. 
 
Norges miljøvernforbund er imot oppdrett. Oppdrett av fiskespisende fisk vil ikke lønne seg og gi mer 
fisk. miljøvernforbundet jobber for å få i gang bruken av lukkede oppdrettsanlegg i Norge. Videre bør 
bruken av lusemiddel som er farlig for skalldyr/krepsdyr reduseres/opphøre. 
 

Det ble sagt fra oppdrettsnæringa at de er seriøse aktører med et godt samarbeid. Og at de ikke 

kjente seg igjen i beskrivelsene som kom fram i møtet. Det er tre aktører i områder som har satt seg 

sammen og sett på hvordan de kan utnytte områdene best mulig. Det er færre lokaliteter i faktisk 

drift enn det som er på kartet. Dette oppnås ved å drive i en tre års-syklus. På hver lokalitet er det 

drift i inntil 26 måneder før arealene legges brakk i 10-12 måneder. De nye områdene som er 

foreslått har 5 km avstand for å gi et bedre smittevern og redusere luseproblematikken. 

Planen mangler ankerplassen i Uløybukt. Der er det støpt ankerfeste som må tas med.  

Vidar Langeland avrundet møtet med å si at i løpet av prosessen vært møter med mange, og det har 
vært en ganske omfattende prosess. Vi har tatt et valg og det er å ha avgrense akvakulturområder 
fremfor fritt fram i hele fjordsystemet. Husk imidlertid på at vi ikke har fattet noe endelig vedtak 
ennå. Det er derfor vi har høring. 
 

Referat fra dette møtet finnes i innspills mappa side 63. 
 

2.2.2. Folkemøte om høringsutkast om kystsoneplanen: Skjervøy, 06.05.2014 

 
Oppmøte: 25 stk. + Vidar Langeland Hanne Henriksen og Svein Solberg. De oppmøtte 
representerte ulike interesser som fiskere, oppdrettere, grunneiere, miljøinteresser, 
politikere og enkelt-personer.  
 
Vidar Langeland innledet om planen og bakgrunnen til utkastet.  
 
Deretter var det en del spørsmål, utdypninger og forklaringer på enkeltdetaljer i planen, 
planavgrensning, fargekoder, benevnelser mv. 
 
Det ble holdt et foredrag av Bjørn-Steinar Sæther, NoFima, som handlet om akvakulturens påvirkning 
på villfisk. 
 
Cecilia Rockwell Fiskarlaget Nord holdt videre et Innlegg om fiske som næring. Hver båt er en bedrift. 

Det ble også vist til de enkelte uttalelser fra de enkelte fiskarlag. 

Fra fiskerhold og fra de frammøtte ble det fokusert og stilt spørsmål om forurensning. Det finnes lite 

data om dette, og med bakgrunn i det man hører om sykdom osv., hvor farlig er det 

akvakulturnæringa driver med. Det er jo mange steder vi ikke får fisk mer, og man kan jo lure på 

hvorfor det er blitt slik.  
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Fra rekefiskerhold ble uttrykt bekymring på hvilken type lusemidler som benyttes, da noen av disse 

kan være skadelig for skalldyr. 

Oppdretterne opplyste om at det ikke brukes kitinhemmere som er skadelig for bl.a. reker. Generelt 

så har luseproblemene vært mindre i nord. 

Områder for levendelagring av hvitfisk er viktig tradisjonelle fiskerier.  

Fra oppdrettshold ble det sagt at de miljøundersøkelsene som gjøres av oppdretts-anleggene gjøres 

av uavhengige. Det er forskjellige brakkleggingsregimer alt etter miljøstatus for det enkelte anlegg. 

Vidar Langeland avrundet møtet med: Husk nå å benytte dere av høringsperioden og kom med 

innspill. Noen steder er det konflikt mellom ulike typer bruk. Der må vi se på om vi får det til å gå i 

hop eller om vi må ta et valg. Vi har allerede tatt et valg om å ha avgrensa områder for akvakultur 

fremfor store fellesområder som de har satt av andre steder i landet der det kan søkes om mye 

forskjellig inkl. akvakultur innenfor de avsatte områdene 

Referat fra dette møtet finnes i innspills mappa side 69. 
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3. Mottatte innspill 

3.1.1. Jøkelfjord Laks AS 

Datert 17.01.2014 

Jøkelfjord Laks AS uttaler bl.a: Etablering av lokaliteter ved Haukøya vil føre til en økning i 

brønnbåttrafikk, annen båttrafikk og håndtering av fisk. Alle operasjoner og båttrafikk vil kunne 

skape smittepress i innstrømningen til Kvænangsfjorden. Dette vil føre til økt biologisk press på våre 

lokaliteter og den naturlige sonen som sådan blir ikke opprettholdt. 

Uttalelsen finnes i innspills mappa side 3 

 

Prosjektleders kommentar:  

Planlagte lokaliteter på Haukøya ligger ca. 20 km fra eksisterende lokalitet i Kvænangen Lokalitet: 

13016 Ytre Hamnebukt. 

3.1.2. Nordreisa Fiskarlag 

Datert 21.01.2014. Nordreisa Fiskarlag har i eget skriv pekt på at kysttorsken er en svært viktig resurs 

for Kyst Norge. Det er  kysttorsken som er hovet årsaken til att det bor folk i norske kyst og 

fjordstrøk. På denne og ivaretakelse av andre viktige fiskeområder for ulike fiskerier, som garn, line, 

seinot, og reketrål går de i mot områdene A 20, A 21, A22 A 26, A 28, A29 og A30 settes av til 

oppdrett. Fiskarlaget er også bekymret for de store mengdene lusemiddel som pøses ut og ber om at 

det settes krav til dette. 

Uttalelsen finnes i innspills mappa side 5. 
 

Prosjektleders kommentar:  

A 20 og A 21 er omgjort til flerbruksområder (FFA). A22 A er innskrenket slik at det ikke berører 

viktige fiskeområder i vest og mot land. A 26 er fjernet fra planen.  A 28 er innskrenket slik at det ikke 

berører viktige fiskeområder i øst  og mot land. A29 og A30 er innskrenket slik at de ikke berører 

viktige fiskeområder mot land og rekefelt. 

3.1.3. Avinor AS 

Mail fra Avinor AS av 09.05.2014: Planavgrensningen for kystsoneplanen er generert etter 

kystkonturlinja. Avinor ser dette uheldig i forhold til området ved Sørkjosen lufthavn.  

Avinor krever derfor at planområdet for kystsoneplanen utelater lufthavnområdene som er godkjent 

i arealdelen til kommuneplanen i Nordreisa, som SL 1 og VS 2 med flere. Det er viktig at plankartet 

rettes opp før endelig godkjenning slik at planområdet for kystsoneplanen ikke omfatter noe av de 

regulerte lufthavnområdene. 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 7 

Prosjektleders kommentar:  

Det ble umiddelbart foretatt endringer i kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy slik at 

planområdet ikke overlapper lufthavnsområdene, men følger grensa i Sørkjosen-området for 

KPAREALFORMÅL Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone i kommuneplanens 

arealdel for Nordreisa. 

Side 478



7 
 
 

3.1.4. Nordreisa Arbeiderparti 

Datert 13.05.2014. Nordreisa Arbeiderparti har den 12.mai 2014 behandlet saken og har ingen 

merknader til høringa om ny Kystsoneplan. 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 9 

Prosjektleders kommentar: 

Uttalelsen er tatt til etterretning. 

 

3.1.5. Arnøyhamn Fiskarlag 

Datert 20.05.2014. Arnøyhamn fiskarlag mener på bakgrunn av de høringsuttalelsene som er 
kommet at registreringsarbeidet er så mangelfullt at det må gjøres på nytt, ut fra dette må 
planen endres og sendes ut på ny høring. Det er ikke foretatt tilstrekkelig registrering av 
seinot fiske i kommunene, det er heller ikke foretatt tilstrekkelig registrering av fiskernes 
fremtidige behov for areal i kystsonen, i kommunene. Slik planen fremlegges er det en klar 
favorisering av oppdrett. De går i mot at det legges en beredskapslokalitet til Haugnes (A26). 
De foreslår at A28 brukes som beredskapslokalitet da A26 er enda viktigere fiskeområde enn 
A28. I området til A26 har det de senere år vært betydelige mengder makrell, dette er nytt i 
vårt område og det ser ut til at makrellen liker seg spesielt godt i dette området. Arnøyhamn 
fiskarlag ønsker ikke noe oppdrett på vest og nordsiden av uløya, dvs A20, A21 og A22, da dette er 
gytefelt for torsk. De kan tillate at det i forskningsøyemed plasseres et anlegg i et av 
områdene for å få dokumentert virkningen oppdrett har på gyteplasser, slik som skissert i 
møte på kulturhuset på Skjervøy. De ønsker  ønsker at det avsettes områder til fangstbasert 
oppdrett, aktuelle områder er A2 og A5 om disse ikke lenger skal benyttes til oppdrett av 
laks/ørret, samt Kobbepollen og Langfjorden. De ønsker heller ikke områdene A29 og A30, 
som er midt i innløpet til Reisafjorden, som er vernet mot oppdrett,  i tillegg er områdene på 
gode fiskeplasser.  
 
Arnøyhamn Fiskarlag ber om å få stoppet høringen planen til Fiskeridirektoratet har foretatt 
en forsvarlig registrering av fiskeriaktiviteten.  
Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 10 
 

Prosjektleders kommentar: 

A 20 og A 21 er omgjort til flerbruksområder (FFA). A22 A er innskrenket slik at det ikke berører 

viktige fiskeområder i vest og mot land. A 26 er fjernet fra planen.  A 28 er innskrenket slik at det ikke 

berører viktige fiskeområder i øst  og mot land. A29 og A30 er innskrenket slik at de ikke berører 

viktige fiskeområder mot land og rekefelt. I reguleringsbestemmelsene er det tatt med at det kan 

drives med rognkjeksfiske mellom installasjoner og land. 

 

3.1.6. Arnøytind AS 

Datert 21.05.2014. 
Områder som kommer i konflikt med fiskerier er: 
A26 flyndrefelt, og  drivbane for seinot og oppbevaring av snurpewire og snurrevadtau. 
A28 Nikkebygrunnen seifiske og drivbane. Mindre viktig enn A26) 
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A29 Finnvika/Finnvikskallen seifiske og drivbane for notfiske. Mindre viktig enn A26 og A28. 
A20, A21, A22 og A24 Ligger på gytefelt for Kystorsk og Skrei. 
Viktigest for oss er Langfjorden og Lauksundet, disse plassene må ikke reduseres. 
Vi ønsker å få med og plass til det vi ønsker å gjøre i fremtiden. 
Vi ønsker områder til fangstbasert oppdrett, med permanente installasjoner. De områdene 
som egner seg til dette er stort sett de samme områdene som oppdretterne benytter eller 
ønsker å benytte i fremtiden. Slik som A2 og A5 hvor Arnøylaks er i dag. Hvis ingen av disse 
områdene kan frigis ønsker vi at A25 avsettes til fangstbasert oppdrett. 
Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 11. 

Prosjektleders kommentar: 

A 20 og A 21 er omgjort til flerbruksområder (FFA). A22 A er innskrenket slik at det ikke berører 

viktige fiskeområder i vest og mot land. A 26 er fjernet fra planen. A 28 er innskrenket slik at det ikke 

berører viktige fiskeområder i øst og mot land. A29 og A30 er innskrenket slik at de ikke berører 

viktige fiskeområder og rekefelt. I tillegg er viktige fiskeområder fra kommunegrensa for mot Lyngen i 

vest til Kågsund som vist på plankartet. 

 

3.1.7. Eldrerådet i Nordreisa 

Datert 27.05.2014. 
Eldrerådet i Nordreisa har i sine betraktninger bare tatt for seg hensynet til framtiden for 
Reisaelva. Når det gjelder forslagene til nye lokaliteter, synes vi ikke uten videre at 
forslagene til de to nye områder for akvakultur ved Haukøya kan aksepteres. Haukøya ligger 
nord-øst for Reisafjorden som er nasjonal laksefjord. Eldrerådet er også av den oppfatning at 
de tidligere etablerte akvakulturanlegg vest for Reisafjorden ved Hagebergan og Skognes bør 
på sikt fjernes. 
Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 12. 

Prosjektleders kommentar: 

A29 og A30 er ca 6 km utafor grensa til laksefjorden. I planbestemmelsene er det satt 

dokumentasjonskrav om lakselus og bruk av lusemidler. 

 

3.1.8. Oksfjord Jeger og fiskerforening 

Datert 26.05.2014.  
Oksfjordvassdraget regnes også som en del av den nasjonale laksefjorden Reisafjorden. Det bør i 
tillegg nevnes at for to år siden var Oksfjordvassdraget Norges tredje største sjørøyevassdrag med 
hensyn til fanget fisk. Dersom en ser på lokalitetene A 28-A 29-A 30, så ligger disse i inntaket til 
Oksfjordvassdraget. Vi reagerer spesielt på plasseringen av disse lokalitetene fordi vi frykter økt 
luseangrep på de tre omtalte artene. 
Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 13. 

Prosjektleders kommentar: 

A29 og A30 er ca 6 km utafor grensa til laksefjorden. I planbestemmelsene er det satt 

dokumentasjonskrav om lakselus og bruk av lusemidler. 
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3.1.9. Skjervøy Fiskarlag 

 

Datert 30.05.2014. Saken ble behandlet på Skjervøy Fiskarlag sitt Årsmøte 24 mai 2014 og følgende 

uttalelse ble enstemmig vedtatt. Skjervøy Fiskarlag vil ikke godta den konsekvensutredningen som er 

gjort i forkant av Kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa på grunnlag av: 

-At Fiskeridirektoratets representant på det første møtet angående Kystsoneplanen uttalte at fiskere 

i regionen skulle intervjues og data angående fiskeriaktivitet i området skulle registreres på 

Fiskeridirektoratets kartdatabase, slik at dette skulle danne grunnlaget i konsekvensutredningen for 

Kystsoneplanen i Skjervøy og Nordreisa Kommuner. 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 14. 

Prosjektleders kommentar: 

Lokalitetene ved Haukøya er justert slik at de ikke berører rekefeltene direkte.  

 

3.1.10. Fiskarlaget Nord 

Datert 02.06.2014. 

Fiskarlaget Nord vil på grunnlag av fiskernes tilbakemeldinger komme med følgende: 

1.. A2 og A5 kan settes av levendefangst dersom disse ikke lenger skal benyttes til oppdrett 

2.. Lokalitetene A 20, A 21, A 22, A 29 og A 30 er viktige områder som oppvekstområder for 

gytetorsk, seifiske med garn, rognkjeksfiske og reketråling 

3.. A26 er et nytt område for makrell og mengden er slik at det kan fiskes med not. I tillegg er 

disse områdene tradisjonelt seiplasser og hyppig benyttet av konvensjonelle redskaper. 

4.. Lokaliteten A28 er midt i drivbanen for notfiske i området, men kan benyttes til 

beredskapsplass 

5.. A 29 og A 30 er midt i innløpet til Reisafjorden, som er en vernet laksefjord 

 

Fiskarlaget Nord anførere videre at deres medlemmer som har forsøkt og forsøker å formidle den 

tause kunnskapen de har om påvirkning på kysttorsken, deriblant Arnold Jensen i Nordreisa fiskarlag. 

Disse dataene skal prosjektansvarlige for Kystsoneplan ha fått. Fiskarlaget Nord mener det er for lite 

vitenskapelig grunnlag hva angår konsekvensene av oppdrett for de ville artene. Våre 

næringsutøvere er avhengig av produktenes omdømme som «rent hav», «trygt å spise», «villfanget», 

«økologisk», «bærekraftig» og så videre. Dersom næringen taper omdømme ved at metaforene 

mister sine kvaliteter går dette direkte utover fiskernes inntjeningsmuligheter. Det er Fiskarlaget 

Nord sterkt imot da det innebærer at vår del av Sjømatnæringen taper, mens den andre vinner. 

 

Såfremt det ikke kan dokumenteres at oppdrett ikke påvirker de ville artene med hensyn til 

inntjening, miljørisiko og mattrygghet fastholder Fiskarlaget Nord at ovennevnte punkter 

imøtekommes. 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 16. 
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Prosjektleders kommentar: 

A 20 og A 21 er omgjort til flerbruksområder (FFA). A22 er innskrenket slik at det ikke berører viktige 

fiskeområder i vest og mot land. A 26 er fjernet fra planen. A 28 er innskrenket slik at det ikke 

berører viktige fiskeområder i øst og mot land. A29 og A30 er innskrenket slik at de ikke berører 

viktige fiskeområder og rekefelt. 

 

 

3.1.11. Div fiskebåteiere 

Datert 02.06.2014.  
Det vises til eget skriv fra 14 fiskebåteiere i Nord-Troms regionen. De viser bla. til innspillsmøtene, og 

spesielt til møte på Skjervøy 18/6 2013. Der kom det veldig mange innsigelser mot flere av områdene 

avsatt til havbruk, men likevel ikke mot alle. Vi forsto representantene for havbruksnæringa da 

dithen at de ikke krevde alle områdene, men at dette var et forslag hvor de hadde satt seg ned og 

krysset av på kartet for potensielle steder. 

De ber om at planforslaget justeres som følger: 

 

A29 og A30 ved Haukoya tas ut av kystsoneplanen fordi den er til hinder for utnyttelse av gode 

fiskefelt og hinder for reketråling. 

Lokalitet A20, A21 og A22 Uløya Sørvest tas ut av kystsoneplanen fordi den er plassert midt i gyte og 

oppvekstområde for torsk og annen hvitfisk. 

Dersom lokalitet A21 skal benyttes til forsking på påvirkning, vil det samtidig være skrikende 

nødvendig at det ikke blir etablert andre anlegg nært tilknyttet dette området før forskingsprosjektet 

ihvertfall er ihverksatt. 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 18. 

 

Prosjektleders kommentar: 

A20 og A21 er omgjort til FFA områder dvs områder hvor en gjennom en søknadsprosess kan bruk til 

akvakultur. A22 er justert inn slik at den ikke berører viktige fiskeområder i vest.  

3.1.12. Naturvernforbundet Nordreisa 

Datert 02.06.2014. 

Vår hovedkonklusjon er at det under ingen omstendigheter bør åpnes for enda mer oppdrett i åpne 

anlegg. I tillegg vil vi vektlegge kunnskapsgrunnlaget. Det er viktig at kommunepolitikere som skal 

behandle utkast til kystsoneplan har et grundig og allsidig kunnskapsgrunnlag, som gir muligheter for 

vurdere både omkostninger og muligheter som ligger i sterk utviding av oppdrettsmuligheter i 

kommunene Skjervøy og Nordreisa. Dette for å sikre at naturen i området blir forvaltet bærekraftig. 

Planutkastet som foreligger, gir dessverre ikke muligheter for en slik bred vurdering. I tillegg til 

kunnskap om oppdrettsnæringas økonomiske betydning som man viser til, er det behov for 

utredninger om miljømessige konsekvenser, konsekvenser for tradisjonelt fiske og konsekvenser for 

natur- og kulturbasert reiseliv, rekreasjon og friluftsinteresser samt såkalt grønne verdier. Dessuten 

må erfaringsbasert kunnskap innbefattes i vurderingsgrunnlaget, og man må vurdere planutkastet i 
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forhold til føre-var-prinsippet. Avslutningsvis ber Naturvernforbundet i Nordreisa de ansvarlige i 

kommunene Nordreisa og Skjervøy om å ta hensyn til de mange innsigelser og protester som har 

kommet fra kommunens egne innbyggere, lag og foreninger i den videre saksbehandling.  

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 23. 

 

Prosjektleders kommentar: 

Ovennevnte synspunkter tas til orientering. 

 

 

3.1.13. Grunneiere på Haukøy 

Datert 31.06.2014. 

30 grunneiere på Haukøy uttaler bl.a følgende: Ut i fra hensynet til villaksstammen, fiske med 

laksesett og annen type fiske i området og på vegne av grunneierne på Haukøya, bes det om at 

lokalitetene A 29 og A 30, foreslått til akvakultur, tas ut av Kystsoneplanen for Skjervøy og Nordreisa 

2014 – 2026. 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 29. 

Prosjektleders kommentar: 

Ovennevnte synspunkter tas til orientering. 

 

 

3.1.14. Nordreisa Jeger og Fiskerlag 

Datert 02.05.2014. 

Nordreisa Jeger og Fiskerlag skriver bl.a følgende: De har hatt en gjennomgang av planen, og slik de 

ser det, må dette mer betraktes som en «Oppdrettsplan», der oppdretterne er den store vinneren og 

villaksen, sjøørreten, friluft interesserte mennesker og naturvernere er den store taperen. 

 

Lokalitetene A 28-A 29-A 30 ligger disse i inntaket til den Nasjonale Laksefjorden «Reisa-/Oksfjord». 

Det er derfor helt uforståelig for oss at dere her aksepterer at det skal plassere anlegg her, som vi 

antar/tror vil avgi lakselus til omgivelsene i en urovekkende størrelsesorden. I tillegg vil 

forurensingen fra både avføring og rester fra foring/medisinering kunne være svært skadelig for all 

villfisk i området. En påstand om at dette ikke vil få noen betydning for villfisken, er lite troverdig. 

 

A8-A9-og A10, i den gamle Kystsoneplan, hvis de ikke gjør det så har de søkt om unntak fra denne 

planen og fått tillatelas til å være der. Da må disse anlegg lett kunne fjernes, da de etter vår mening 

er uforenelig med ønsket om å 

bevare laksebestanden i Reisa-elva og Oksfjord-elva. 

 Det er ikke usannsynlig at nettopp disse anleggene er skyld i at vi har så mye oppdrettslaks i Reisa-

elva nå, og at bestanden av villaks i elva er på retur.  
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Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 30. 

 

Prosjektleders kommentar: 

Ovennevnte synspunkter tas til orientering. 

 

 

3.1.15. Norges Miljøvernforbund 

Datert 31.05 og 10.06.2014. 

Miljøvernforbundets høringsuttalelse for kystsoneplan Nordreisa og Skjervoy kommuner. Norges 

Miljøvernforbund krever at all fremtidig oppdrett i Nordreisa og Skjervøy kommuner tvinges over til 

tette, flytende anlegg som sikrer 0-utslipp av organisk materiale og forhindrer rømming av fisk og 

spredning av sykdom. Dagens driftsform bidrar til å ødelegge for både kystfisket og villaksen i 

Reisavassdraget. 

 

Norges Miljøvernforbund krever at all fremtidig oppdrett i Nordreisa og Skjervøy 

kommuner tvinges over til tette, flytende anlegg som sikrer 0-utsfipp av organisk 

materiale og forhindrer rømming av fisk og spredning av sykdom. Nordreisa kommune 

har et nasjonalt ansvar for å beskytte villaksen. Dette kan ikke gjøres ved å fortsatt 

tillate bruk av åpne merder i produksjonen av oppdrettslaks. 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 34. 

 

Prosjektleders kommentar: 

 

Ovennevnte synspunkter tas til orientering. 

 

3.1.16. Reisa Elvelag 

Datert 27.005.2014.  

De uttaler bl.a: I utkastet til ny kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy reagerer vi på den foreslåtte 

og betydelige økningen i areal for oppdrett av laks. Vi mener at denne økningen vil få ytterligere 

negative konsekvenser for våre anadrome ville fiskebestander, og i særdeleshet laks. 

Reisavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag og Reisafjorden er nasjonal laksefjord. Dette innebærer 

at inngrep i eller i nærheten ikke skal påvirke anadrome bestander av laksefisk på en negativ måte. 

På bakgrunn av dette krever Reisa Elvelag at samtlige av de foreslåtte nye arealene i planutkastet 

ikke opprettes. Det finnes ikke en risiko- og konsekvensvurdering av hvordan den foreslåtte økningen 

i areal til oppdrett av laks og påfølgende produksjonsøkningen av oppdrettslaks påvirker 

omkringliggende miljø med tilhørende arter, herunder anadrome laksefisk, som er en viktig del av 

økosystemet. Dersom dette vedtas, vil det være på bakgrunn av manglende kunnskap, ikke etter 

føre-var prinsippet i forvaltningen, og i strid med naturmangfoldloven. 
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Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 42. 

 

Prosjektleders kommentar: 

Ovennevnte synspunkter tas til orientering. 

 

 

 

3.1.17. Folkehelsekoordinator i Skjervøy 

Datert 30.05.2014.  

I innledningen i punkt 1.3 sier dere at "En kystsoneplan er den delen av arealplanen som omfatter 

sjøarealer." Da utelukker dere aktivitet på land. Så sier dere i punkt 3.6. 

friluftsliv/rekreasjonsområder på sjøen, at dere har kartlagt mye brukte friluftsområder i kystsonen 

som for eksempel bukter og viker som blir brukt både av folk som kommer gående eller som kommer 

sjøveien med båt. Det synes vi er veldig bra.  

Vi ønsker at det skal tas hensyn til at det foregår et aktivt friluftsliv, bading og fiske fra land i de 

delene av kommunen som er beskrevet som et svært viktig friluftsområde (rosa område jamfør 

kartet). Det bør det tas hensyn til i forhold til plassering av lokaliteter til oppdrett. Helt konkret 

ønsker vi at lokaliteten ved Isakeidet bør fjernes helt når arealet er "brukt opp" og den skal legges 

brakk. I vårt arbeid har vi lokalisert flere fiskeplasser og badestrender (en på Sandøra og tre på 

Taskebyhalvøya) som dere ikke har merket av på Temakart — Diverse. Vi ber om at de blir tatt med. 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 47. 

Prosjektleders kommentar: 

Ovennevnte uttalelser tas til orientering. fiskeplasser fra land og badeplasser vil bli avmerket på 

temakartet. 
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3.2. Innspill/innsigelser fra sektormyndigheter 
 

3.2.1. Fylkesmannen i Troms 

Datert 16.05.2014. 

F ylkesmannen viser til ky stsoneplan for Nordreisa og Skjervøy lagt ut til offentlig ettersyn 4.4.2014. Formålet 

med planen er å skape forutsigbarhet både for de som aktivt bruker sjøen til næring og de som bruker sjøen til 

rekreasjon. Planen skal også gi næringsutøvere, fiskere, o ppdrettere og andre sjørettede næringer mulighet til økt 

verdiskapning i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Dette betyr at man må planlegge arealer både for 

bruk og for vern.  

 

Fylkesmannen fremmer med innsigelse til områdene A29 og A30 ved Haukøya. Etablering av oppdrett i 
disse to områdene vil kunne medføre økt belastning på anadrom laksefisk. Haukøya ligger i nærområdet 
til Reisafjorden som er utpekt som nasjonal laksefjord. 
 

Planbeskrivelsen er mer en beskrivelse av hvordan eventuelle konsekve nser av ny arealbruk  skal utredes, enn en 

beskrivelse av de faktiske tiltakene, hvilke valg og på hvilket grunnlag  disse valgene er gjort. Planbeskrivelsen 

burde i større grad beskrive de valg som er tatt og  vurderingene som ligger bak valgene slik at dette er enkelt 

tilgjengelig for alle som leser planen. 

 

Bestemmelser 
Bestemmelsenes pkt. 1.2 Planer som skal fortsette å gjelde mangler en opplisting av planer som skal fortsette å 

gjelde. 

 

Det at det i planen avsettes to nye områder for akvakultur i næro mrådet til Reisafjorden vil kunne medføre økt 

belastning på anadrom laksefisk i området. Fylkesmannen mener at en føre -var tilnærming må legges til grunn 

også i arealplanleggingen og fremmer innsigelse til at det avsettes to nye akvakulturområder ved Haukø ya i 

nærheten av utløpet av den nasjonale laksefjorden Reisafjorden.  

 

Samfunnssikkerhet 
Det er i henhold til plan - og bygningslovens § 4 -3, ikke utarbeidet en tilfredsstillende risiko og 

sårbarhetsanalyse, men tatt et utdrag av enkelte tema fra ROS -analysene i kommuneplanenes arealdel for både 

Skjervøy og Nordreisa. Enkelte tema er omtalt i planbeskrivelsen og enkelte områder omtalt i 

konsekvensutredningen. De allerede vedtatte ROS -analysene for de aktuelle kommunene bør skrives inn som 

vedlegg t il kystsoneplanen, og samtidig fremstå som et mer gjennomarbeidet dokument for behandling av denne.  

 

Merknader til konsekvensutredningen:  

Det er i konsekvensutredningen gjort en vurdering av snøskred og steinsprang for to av de nye 

akvakulturområdene. I di sse to områdene er hensynet til snøskred og steinsprang tilfredsstillende ivaretatt. Vi ser 

imidlertid at skredvind utgjør en risikofaktor i tillegg til utløpssone for selve skredet og dette omtales ikke i 

nevneverdig grad i ROS -analysen eller i KU.  Vi sav ner en vurdering av snøskred - og steinsprang for de øvrige 

anbefalte tiltak i planen. 

 

Generelt sett mener vi at kystsoneplanen er et godt gjenno marbeidet dokument, og som førstegenerasjonsplan, 

danner denne et grunnlag for å arbeide med tema under samfunn ssikkerhet. Utnyttelse av sjøarealer for 

fremtiden og hensynet til samfunnssikkerhet vil ha større fokus med tiden og da spesielt med tanke på 

kommende klimaendringer. 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 48. 

Prosjektleders kommentar:  

Mht til disse 2 innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms, har en i planarbeidet forholdt seg til at staten 

har satt en grense for hvor langt ut den nasjonale laksefjorden strekker seg, dette her en forholdt seg 

til i planarbeidet. Lokalitet A29 ligger ca. 4 km og lokalitet A30 ligger ca. 6 km utafor grensa til 

nasjonal laksefjord. En er for øvrig av den oppfatning at hadde staten ment at grensa skulle gå 

lengere ut ville man ha satt grensa lengere ut. Den nasjonale lakse-fjorden oppfattes som en 
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hensynssone til sjørøye, ørret vassdragene og laksevassdragene i Reisafjorden med tilhørende 

fjordarmer. Avstanden til slike vassdrag er normalt 5 km.  

Øvrig innspill og merknader til planen, fra fylkesmannen, spesielt med tanke på samfunns-sikkerhet 

og ROS vil en ta til etterretning og innarbeide så langt som mulig etter de anbefalinger som er 

kommet. Planbestemmelsen vil også justeres etter dette. Det har vært avholdt et drøftingsmøte med 

Fylkesmannen i Troms den12 mai 2014. I dette møtet kom det fram at innsigelsene på A29 og A30 

står fast. 

 

3.2.2. Kystverket 

Datert 10.05.2014.  

Merknader 
§ 2.2 a) Farledsflate i plankartet - Det bør opplyses om at etablering tiltak som berører dette 
området er søknadspliktig til Kystverket etter havne- og farvannsloven. Arealet er definert i 
farledsforskriften, og viser kystverkets myndighetsområde i kommunalt sjøareal. 
 
§ 3.7 b) «... nødvendig fortøyning av anlegg for akvakultur...» kan tolkes som tillatelse av 
akvakultur i flerbruksområdet NFFF. Dette synes lite hensiktsmessig og i motstrid med 
bestemmelsene §§ 3.1 og 3.2 hvor det er bestemmelser om at fortøyninger skal ligge i A-
område. For å unngå misforståelser og eventuelle konflikter kan det fremgå i et eget punkt 
under generelle bestemmelser at akvakultur bare tillatt i områder positivt planlagt for 
akvakultur. 
 
Temakart — fiskeområder aktive redskaper, viser konflikt mellom fiske og akvakultur i 
område A1/FFA15 og A29. Utøvelse av fiske har vern mot hinder i havne- og farvannsloven. 
Akvakultur kan hindre bruk av aktive redskaper. 
 
Det varsles innsigelse mot at områdene A29 og A1/FFa15 avsettes til akvakultur. Områdene 
berører areal som benyttes til fiske etter torsk med aktive redskaper.  
 
Innsigelsen vil ikke fremmes såfremt formålet i områdene blir endret, eller at 
fiskeriinteressene frigir områdene slik at de kan benyttes til akvakultur. 
 
Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 52. 

 

Prosjektleders kommentar:  

Kystverket har ikke trukket noen av innsigelsene. Når det gjelder A1/FFa15, har de muntlig 
sagt at denne kan frafalles med en erklæring fra fiskerinæringa. Fiskarlaget Nord har uttalt  
Uttalt at Lauksund er et oppdrettssund og ikke viktig fiskeområde for dem. Kystverket har etter dette 

trukket sin innsigelse på A1/FFA15. 

3.2.1. Troms Fylkeskommune 

Datert 21.01.2014 og 28.05.2014.  

Troms Fylkeskommune oppsummerer sin uttalelse slik: 
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Det er i Skjervøy/Nordreisa gjennomført en bred planprosess med mange aktiviteter. Planforslaget 

som foreligger viser en ekspansiv tilrettelegging for økt aktivitet innenfor akvakultur i de to 

kommunene.  

- Konsekvensutredningen er ufullstendig og gjenspeiler i for liten grad det som er av kjent 
kunnskap. 

- Det bes om at noen av A-områdene tas ut av planen av hensyn til kulturminner. 
- Det gis innspill til rettinger og suppleringer i plankart og planbestemmelser, samt 

planbeskrivelse. 
 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 54 og 57. 

 

Prosjektleders kommentar:  

Merknader og forslag til rettinger forbedringer vil en så langt som mulig innarbeide i 

plandokumentet. Noen av A-områdene er tatt ut av planforslaget. Avstanden til kulturminner fra til 

framtidige installasjoner vil være fra 50 til 300m. Da snakker vi om fortøyningspunkter som ikke er 

synlige over vann. Avstanden til faste installasjoner, som ringer og plattformer vil være fra rundt 

200m til 600m. Når det gjelder toppturaktivitet rundt om på øyene, kajakkpadling og friluftsliv for 

øvrig, kan vi ikke se at framlagte planforslag er til hinder for disse aktivitetene. Landarealdelen til 

Nordreisa kommune nettopp er vedtatt og Skjervøy kommunes arealplan er under utarbeiding. 

Temaer som nevnt ovenfor er/vil bli behandlet der. I temakartet vil det i tillegg bli tatt med bade og 

fiskeplasser fra land vi har fått innspill på. De som ferdes på sjøen navigerer etter sjøkart. På 

Sjøkartene finner vi ankringsplasser merket med symbol.  

Planbestemmelsene er rettet opp etter tilrådning og konsekvensutredningen er forbedret. 

 

3.2.2. Fiskeridirektoratet 

Datert 11.06.2014.  

Fiskeridirektoratet region Troms anfører at det synes å ha vært en god planprosess med stor grad av 

medvirkning fra offentlige myndigheter, næringsinteresser og privatpersoner som berøres av planen. 

Både fiskeri- og akvakulturinteresser er synliggjort i planen på en oversiktlig måte. Fokus synes å 

være på akvakulturinteressene, og slik planen framstår, med stor grad av enbruksområder, gir den 

store utviklingsmuligheter for akvakulturnæringen. Samtidig er viktige fiskefelt synliggjort. Det er ofte 

stor grad av overlapp mellom gytefelt og fiskeområder, og på den måten er viktige gytefelt ivaretatt i 

planen. Videre er også gytefelt og oppvekstområder tatt med i temakart. 

 

Akvakulturområder bør begrenses slik at ikke denne næringen legger beslag på større områder enn 

nødvendig, og søkes plassert slik at de i minst mulig grad påvirker utøvelsen av fiske. Likevel bør det 

settes av areal til akvakulturnæringen slik at deres framtidige behov, innenfor et rimelig 

tidsperpektiv, blir ivaretatt. 

 

Konfliktområder  
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Område A20 og A 21  

Disse berører i stor grad et registrert fiskeområde, helårs garnfiske etter torsk, sei og uer. Fra 

fiskernes side sies det at dette er gytefelt for torsk, med store konsentrasjoner av gytetorsk på våren, 

og et viktig fiskeområde. Fiskeridirektoratet har ikke registrert gytefelt for torsk i dette området, og 

Havforskningsinstituttet har heller ikke verifisert dette området som et gytefelt for torsk. 

Område A22  

Området berører et registrert fiskefelt, helårs linefiske etter hyse. Et registrert fiskeområde, helårs 

garnfiske etter torsk, sei og uer blir i liten grad berørt, samt et oppvekstområde for torsk bli også i 

liten grad berørt. Dette A-området bør begrenses slik at det ikke berører området for garnfiske, samt 

at det i bestemmelser til området framkommer krav om avbøtende tiltak ved en eventuell etablering 

av akvakulturanlegg i forhold til fiskeriaktiviteten i området. 

 

Området A28 berører et registrert garn- og linefelt etter torsk. Ut over dette påpeker fiskere at 

området generelt er en meget bra fiskeplass. Fra fiskere/fiskarlag hevdes også at et viktig seinotfelt 

blir berørt. A26 og A28 berører begge et viktig seinotfelt og andre fiskeriområder som nevnt. 

Konflikten synes å være størst i område A26. Fiskeidirektoratet region Troms anbefaler at kun ett av 

disse områdene avsettes til akvakultur. Til område A26 stiller vi spørsmål ved utstrekningen i øst-vest 

retning, og utstrekning mot land. Hvis en velger å opprettholde dette A-området i planen ber vi om at 

størrelsen vurderes på nytt i forhold til fiskeriaktiviteten i området. I forhold til fiskeriaktiviteten 

synes det å være mest aktuelt å opprettholde område A28. Vi vil også be om at det i bestemmelser til 

akvakulturområdet som opprettholdes. 

Område A29 berører i stor grad et registrert snurrevadfelt etter torsk og flyndre, og kun i liten grad et 

et registrert reketrålfelt. Videre berøres i liten grad et registrert felt for rognkjeksfiske og i liten 

grad et registrert felt for uerfiske. Fiskerne påpeker at dette er et gyteområde. Fiskeridirektoratet har 

ikke registrert gytefelt i dette området, og Havforskningsinstituttet har heller ikke verifisert dette 

området som et gytefelt for torsk.  

Område A30 berører i liten grad et felt for rognkjeksfiske. Størrelsen på dette A-området har under 

planprosessen blitt justert slik at det skal være minst mulig i konflikt med et registrert reketrålfelt, og 

området berører ikke det registrerte reketrålfeltet utenfor Haukøya direkte.  

Begge områdene berører et oppvekstområde for torsk og hyse. Etter vår vurdering bør det avsettes 

kun ett område for akvakultur ved Haukøya. I område A29 er det størst konflikter, slik at vår 

anbefaling er at dette tas ut av planen, mens område A30 opprettholdes. 

 

Det fremmes derfor innsigelse til følgende i planforslaget: 

 
Område A20 og A21 Kun ett av disse områdene avsettes til akvakultur. 

Område A22  Området bør begrenses slik at det ikke berører området for garnfiske, samt at det i 

bestemmelser til området framkommer krav om avbøtende tiltak ved en eventuell etablering av 

akvakulturanlegg i forhold til fiskeriaktiviteten i området. 

Område A26 og A28 Kun ett av disse områdene avsettes til akvakultur. Størrelsen på området må 

vurderes på nytt i forhold til fiskeriaktiviteten i området. 

Område A29. Ved Haukøya avsettes det kun ett område for akvakultur. Område A29 tas ut av planen.  
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For at innsigelsene skal kunne frafalles, må planforslaget rettes opp i tråd med hovedtrekkene i 

innspillet over.  

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 81. 

  

Prosjektleders kommentar:  

 

A20 (Uløya Nordvest) omgjøres til FFA, 

A21 (Uløya Sørvest) omgjøres til FFA, 

A22 (Follesøya) innskrenkes, 

A26 (Haugnes) tas ut av planen, og 

A28 (Laukøya Sør) innskrenkes. 

Som følge av ovennevnte endringer trekker Fiskeridirektoratet  innsigelsene for områdene. 

På området A29 (Haukøya Vest) opprettholder Fiskeridirektoratet  innsigelsen. 

 

3.2.3. Sametinget 

Datert 28.05.2014.  

Sametinget mener at det foreliggende planforslaget ikke sikrer arealene til tradisjonelle fiskeplasser 

og gyteområder av vesentlig betydning for fiske i samiske kyst- og fjordområder. I tillegg mener 

Sametinget at planforslaget ikke sikrer at endret arealbruk i samiske kyst- og fjordområder ikke 

medfører irreversibel skade eller ødeleggelse av lokalt fiske av vesentlig betydning for befolkningen i 

området. 

Sametinget reiser innsigelse mot planen og ber kommunene om å endre arealformål for områdene 

A20, A21, A22, A26, A28, A29 og A30 fra akvakultur til "fiske" eller eventuelt "bruk og vern av sjø og 

vassdrag med tilhørende strandsone". 

 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 85. 

 

Prosjektleders kommentar:  

Sametinget har etter siste møte, 28.08.2014 trukket innsigelsene på A20 og A21 nå omgjort til FFA, 

A22 (justert), og A26 fjernet fra planen.  

Avstanden til kjente kulturminner fra til framtidige installasjoner vil være fra 50 til 300m. Da snakker 

vi om fortøyningspunkter som ikke er synlige over vann. Avstanden til faste installasjoner, som ringer 

og plattformer vil være fra rundt 200m til 600m. 

De opprettholder innsigelsene på A28, A29 og A30. 

3.2.4. Forsvarsbygg 

Datert 02.07.2014.  

Øvingsfeltet «Lyngen», som er markert med hensynssone H380_1 i plankartet, er et aktivt øvingsfelt 

for Sjøforsvaret. I planforslaget er det foreslått to utviklingsfelt for oppdrettsnæringen, A20 og A21. 
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Forsvarsbygg har tidligere diskutert muligheten for et slikt sambruk med forslagsstiller, men uten at 

det ble konkludert. Det konkrete forslaget er nå forelagt for Forsvaret, som har kommet frem til at 

disse feltene ikke er forenlige med Forsvarets aktiviteter og kapasiteter i dette bestemte øvingsfeltet. 

Dette skyldes to forhold:  

1) Skyting med torpedo mot landmål. Sjøforsvaret rapporterer at Sjøfeltet Lyngen brukes til skyting 

med torpedo med høyeksplosive stridshoder mot land (fjellvegg). Siste skyting var i november 2012. 

Det har vært planlagt skyting også i 2014. Når det skytes med tungvektstorpedoer vil det være en 

relativt stor mengde med sprengstoff som detoneres under vann. Det vurderes dithen at 

eksplosjonene fra slike torpedoer ikke er forenlig med akvakulturanlegg betegnet som A20 og A21 på 

kartutsnittet.  

 

2) Fartøyoperasjoner med høy fart. Forsvaret har behov for å gjennomføre fartøyoperasjoner med 

høy fart under alle vær- og lysforhold i hele feltets utstrekning. Dette er ikke forenlig med 

utplassering av akvakulturanlegg betegnet som A20 og A21 på kartutsnittet.  

 

 Med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra Forsvaret må vi derfor konkludere med at områdene A20 

og A21, arealer for oppdrettsanlegg, ikke kan tillates da disse er i strid med Forsvarets øvingsfelt. 

Feltets kapasitet må ivaretas for at Sjøforsvaret skal kunne utføre sine oppdrag i tråd med nasjonale 

interesser og føringer. Det varsles derfor herved innsigelse mot planforslaget dersom planforslaget 

blir vedtatt med de nevnte formål. Innsigelsen bortfaller først ved at A20 og A21 tas ut av planen. 

Uttalelsen i sin helhet finnes i innspills mappa side 87. 

 

Prosjektleders kommentar:  

I brev av 09.07.2014 ble Forsvarsbygg ble anmodet å trekke innsigelsen til to områder for akvakultur 

(A20 og A21) i forslag til kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommune. Bakgrunnen for 

anmodningen er at disse områdene er omgjort til flerbruksområder. I brev av 30.07.2014 

opprettholder Forsvarsbygg innsigelsen på nevnte FFA områder. 
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PROSJEKTBESKRIVELSE 
Plannavn Kystsoneplanen for kommunene Nordreisa og Skjervøy   

Arkivsak ID 2013/478 Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy 
2012/4487 Nordreisa kommune og 2012/4516 Skjervøy kommune 

Plan ID 1942-2012-002 og 1941-2012-001  

Formål/Hensikt 
 

Målet er å få et velegnet styringsverktøy som skal gi ulike aktører i kystsonen 
forutsigbarhet og langsiktighet i bruken av sjøarealene.  

 
Planavgrensning 
 

Kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse og oppe til revidering i 
Nordreisa og i Skjervøy kommune. Av praktiske og forvaltningsmessige årsaker 
er planområdet avgrenset til å omfatte sjø (overflate, vann og havbunn). 
Områder på land som vil kunne påvirke tiltak og virksomhet på sjøen vil det 
selvfølgelig tatt hensyn til. Grensene for kystsoneplanen er kystkonturlinja , dvs. 
middels vannstand. 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram vår 2013 
Utarbeidelse av planforslag vår/høst/vinter 2013/14 
Høring av planforslag Vår 2014 
Egengodkjenning av plan høst 2014 

Organisering Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av prosjektleder. 
Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy består av 6 personer med 
varamedlemmer utpekt av driftsutvalget/formannskapet i Nordreisa og 
Skjervøy. Ansvaret for utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, fastsetting 
av planprogram og utarbeidelse av kystsoneplan er delegert til 
kystsoneplanutvalget. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens §§ 9-1, 
9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og § 4-1 (for planprogram).                                   
 
Faglig arbeids og prosjektstøtte gruppe (lokalt) er en støttefunksjon for 
prosjektleder i arbeidet. Gruppa bestod av folk fra kommunal sektor og Nord-
Troms Plankontor  og andre alt etter etter behov. Faglige innspill og støtte-
funksjoner har en også få gjennom prosjektledere i det fylkesomfattende 
kystsoneplanprosjektet som Troms Fylkeskommune har ansvar for. 
Som referansegruppe har en brukt medarbeidere fra Troms fylkeskommune, 
Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Troms, Sametinget gjennom Regionalt 
planforum. Forumet har vært gjennomført 2 ganger i løpet av prosessen.   
Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy har hatt møter ved behov og 
når viktige beslutninger og veivalg er gjort. 
 
 
Temaer som naturlig nok er viet mye oppmerksomhet i planen er fiskeri, 
akvakultur-/havbruk, miljø- og grønne interesser herunder friluftsliv, 
kulturminner, naturbasert turisme.  
 
Det ble satt ned 3 arbeidsgrupper som har jobbet med konkrete, relevante 
problemstillinger med utgangspunkt i disse temaene. Angående informasjon 
om infrastruktur i kystsonen, både eksisterende og planlagt (herunder kaier, 
flytebrygger sjøkabler, flytebrygger naust mv), er innhentet hos kraftselskap, 
Telenor og i den enkelte kommune. 
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1. Innledning 

1.1. Tilnærming 

Kystsoneplanlegging mellom flere kommuner må sees i sammenheng med at kommune grenser 

sjelden er tilpasset de økologiske forholdene i havet. Havstrømmer forflytter enorme vannvolum 

uavhengig av grenser. Inndeling av kysten i adskilte produksjonsområder kan være en måte å 

redusere smittespredning. Kommune-grensene i Nord Troms går midt gjennom fjorder og sund og 

det er et stort behov for å se de ulike grenseområdene under ett. Forventet vekst i akvakultur-

næringene har ført til større arealbehov på sjøen med påfølgende interesse-konflikter.  

Det er store muligheter for videreutvikling av fiskeri- og havbruksnæringen i Nord-Troms. Samtidig er 

konkurransen om bruk av kyst- og havområdene økende. Det er blitt en økt bevissthet omkring den 

gjensidige påvirkningen mellom miljø og næringsvirksomhet, men også omkring hvordan ulike typer 

næringer påvirker hverandre. En effektiv og bærekraftig utnyttelse av områdene er derfor viktig. 

1.2. Formål med planarbeidet 

Målet er å skape forutsigbarhet både for de som aktivt bruker sjøen til næring og de som bruker 

sjøen til rekreasjon. Planen skal også gi næringsutøvere, fiskere, oppdrettere og andre sjørettede 

næringer mulighet til økt verdiskapning i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Dette betyr at 

man må planlegge arealer både for bruk og for vern. 

1.3. Hva er en kystsoneplan? 

Alle kommuner skal, ideelt sett, ha en overordnet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en 

arealdel. Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

Arealdelen skal vise hovedtrekkene i arealdisponeringa og se denne i lys av rammer og forutsetninger 

for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes. En kystsoneplan er den delen av arealplanen 

som omfatter sjøarealer. 
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1.4. Det kommunale plansystemet 

 

1.5. Planavgrensning - kystkonturlinjen  

Siden kommuneplanens arealdel skal revideres i begge kommuner, vil en av praktiske årsaker 

avgrense planområdet til å omfatte sjø (overflate, vann og havbunn) kystkonturlinjen innafor 

kommunegrensene til kommunene Nordreisa og Skjervøy. Avgrensninga er vist på plankartet. Det er i 

planarbeidet tatt hensyn til arealbruk og interesser i tilstøtende landområder til utbyggingstiltak. 

I denne planen vil en ikke behandle friluftsliv/rekreasjonsområder/miljø/bomiljø og lekeområder på 

land. Bygningsmiljø og estetikk herunder nye områder til bolig, hytter og småbåthavner og naust vil 

heller ikke få fokus i denne planen, da nevnte temaer behandles/ er behandlet i kommunenes 

arealplaner på land. Havneområder/småbåthavner, nye og gamle tatt med i kystsoneplankartet. Det 

er i planprosessen ikke kommet fram behov for nye havneområder. 

1.6. Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

 Fylkesplan for Troms 2010 - 2013 

 Gjeldende kommuneplaner (areal og samfunnsdel) for Nordreisa, Skjervøy og tilgrensende 

kommuner. 

 Kommunale og regionale planstrategier. 

 Gjeldende reguleringsplaner 

 Rapporter og utredninger etc. 

 Planer under arbeid herunder areal og samfunnsdel kommuneplan. 

 Kommuneplanens handlingsdel for Nordreisa kommune 2012 – 2025 (under sluttbehandling) 

 Strategisk næringsplan i Skjervøy kommune 2009-2012 

 Utkast til kommuneplan Skjervøy kommune 2006-2016 Samfunnsdel (ble ikke behandlet 

politisk).  
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2. Planprosess 

Planprosessen er kjørt i tråd med kravene i plan- og bygningsloven knyttet til varsel om oppstart av 

planarbeid, høring/fastsetting av planprogram samt offentlig ettersyn. 

2.1. Organisering 

Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Svein Solberg som prosjektleder.  

Fra Nordreisa kommune har Hanne Henriksen deltatt aktivt i prosessen med deltakelse på 

folkemøter, med naturmangfolds beskrivelser mv. Troms fylkeskommune har delfinansiert prosjektet 

og bidratt med råd og veiledning. Nord-Troms Plankontor ved Birger Storaas har utarbeidet alt 

kartmateriell 

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy 
Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy har hatt den politiske ledelsen av arbeidet med 

planen og ansvar for å fremme planen til endelig politisk behandling i de ulike kommuner. 

Engasjement til dette utvalget har vært avgjørende og viktig for planforslaget som nå er under 

sluttbehandling.  

Faste representanter Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy: 

Vidar Langeland, Skjervøy FRP(leder), Geir H. Sagelv, Nordreisa Høyre (nestleder), Harry Kristiansen, 

Nordreisa AP, Knut M. Pedersen Nordreisa AP, Solveig Fagerheim, Skjervøy AP og Leif Peder 

Jørgensen, Skjervøy SP. 

Faglige innspill og støttefunksjoner 
Faglige innspill og støttefunksjoner har en fått gjennom prosjektledere i det fylkesomfattende 

kystsoneplanprosjektet som Troms Fylkeskommune, i den enkelte kommune og av medarbeidere på 

Nord-Troms plankontor. 

Som diskusjonspartnere og rådgivere har en brukt fagpersoner fra Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen 

i Troms, Mattilsynet, Sametinget og Troms fylkeskommune mfl. Dette er i stor grad gjort gjennom å 

delta på regionalt planforum, jf. plan- og bygningsloven § 5-3. Troms Fylkeskommune har underveis 

arrangert 2 planforum hvor vi har deltatt. 

Arbeidsgrupper 
Underveis i arbeidet ble avklart at enkelte temaer skal tillegges spesiell vekt i prosessen. Derfor ble 

det 3 etablert arbeidsgrupper som har jobbet med konkrete, relevante temaer i tilknytning til 

planprosessen.  

Følgende arbeidsgrupper ble etablert med utgangspunkt i disse temaer: 

 Tradisjonelt fiskeri 

 Akvakultur/havbruk 

 Miljøinteresser, herunder friluftsliv, kulturminner, og naturbasert turisme (med hovedvekt på 

sjø og strandsone). 

Side 497

http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=1531
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=513
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=861
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=881
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=1731
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=1821
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=1821


6 
 

 

Disse gruppene har hatt som oppdrag å komme med en situasjons beskrivelse på sine felt, samt 

hvordan de mener framtida bør bli. Innspill fra arbeidsgruppene har vært viktig for framlagte 

planforslag.  

Opplysninger om kommunaltekniske innretninger og infrastruktur (herunder kaier, flytebrygger, 

småbåthavner, sjøkabler etc.) er innhentet lokalt i den enkelte kommune. 

2.2. Medvirkning fra berørte parter 

Første fase av arbeidet har vært utarbeidelse av forslag til planprogram. Planprogrammet var ute på 

høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner fra 08.11.2012 til 02.01.2013. Samtidig 

med at forslag til planprogram ble vedtatt sendt ut på høring, ble det vedtatt varsel om oppstart av 

arbeidet med å rullere/utarbeide felles kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy. Dette 

ble politisk behandlet av Skjervøy kommune, i formannskapet 05.11.2012, og av Nordreisa 

kommune, i driftsutvalget 08.11.2012.  

11.12.2013 ble det avholdt et orienteringsmøte spesielt for fiskere fra Nordreisa og Skjervøy i 

kommunestyresalen på Skjervøy. Formålet var å orientere om det oppstartede planarbeidet og å få 

satt ned arbeidsgrupper av fiskere. Det var enighet om å sette ned 3 grupper, en i Nordreisa, en på 

Skjervøy og en på Arnøya. 

I tillegg ble det avholdt to forhåndsannonserte åpne folkemøter, et på Storslett (17.12.2013) og et på 

Skjervøy (18.12.2013). Planprogrammet etter høring ble behandlet og vedtatt av 

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy 04.04.2013. 

Kronologisk har følgende møter vært avholdt og følgende gjort: 

05.11.2012 Vedtak høringsutkast planprogram og oppstart, samt delegeringsvedtak 
til eget planutvalg 

Skjervøy 
formannskap 

08.11.2012 Vedtak høringsutkast planprogram og oppstart, samt delegeringsvedtak 
til eget planutvalg 

Driftsutvalget i 
Nordreisa 

11.12.2012 Orienteringsmøte for fiskere fra Nordreisa og Skjervøy Skjervøy  

17.12.2012 Forhåndsannonserte åpent folkemøte om planarbeidet Storslett  

18.12.2012 Forhåndsannonserte åpent folkemøte om planarbeidet Skjervøy  

16.01.2013 Orienteringsmøte for oppdrettere fra Nordreisa og Skjervøy Skjervøy  

16.01.2013 Møte med fiskere fra Arnøya Akkarvik 

17.01.2013 Møte med fiskere fra Nordreisa Plankontoret 

04.02.2013 Konstituering av kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy Storslett 

18.04.2013 Planforum planprogram Fylkeskommunen 

29.04.2013 Møte med Skjervøy båtforening og Nordreisa dykkerklubb kartlegging Skjervøy 

02.05.2013 Møte med arbeidsgruppe grønne interesser, presentasjon av bl.a. innspill 
fra oppdrett. Forberedelse innspillsmøte 18.06.2013 

Storslett 

15.05.2013 Møte fiskere fra Nordreisa presentasjon av bl.a. innspill fra oppdrett. 
Forberedelse innspillsmøte 18.06.2013 

Storslett 

15.05.2013 Møte fiskere fra Skjervøy presentasjon av bl.a. innspill fra oppdrett. 
Forberedelse innspillsmøte 18.06.2013 

Skjervøy 

13.06.2013 Møte fiskere fra Arnøya - presentasjon av bl.a. innspill fra oppdrett. 
Forberedelse innspillsmøte 18.06.2013 

Akkarvik 

18.06.2013 Møte i kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy Skjervøy 

18.06.2013 Åpent innspillsmøte på kulturhuset 18-22 med innspill fra alle 3 
arbeidsgrupper. 

Skjervøy 

06.09.2013 Møte i kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy arbeidsplan  Storslett 
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27.09.2013 Dialogmøte mellom fiskere og oppdrettere om områdene på Haukøya. Skjervøy 

30.01.2014 Møte i kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy prioriteringsmøte  Storslett 

28.03.2014 Møte i kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy Høringsutkast vedtatt Skjervøy 

29.04.2014 Forhåndsannonsert åpent folkemøte om høringsutkast til plan Storslett 

06.05.2014 Forhåndsannonsert åpent folkemøte om høringsutkast til plan Skjervøy 

12.06.2014 Innsigelser til kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa drøftingsmøte Fylkesmannen  

24.06.2014 Innsigelser drøftingsmøte med fiskere, Fiskeridirektoratet og Sametinget Fiskeridirektoratet 

25.06.2014 Møte i kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy – Beh. Av innsigelser Skjervøy 

28.08.2014 Orienteringsmøte mellom kystsoneplanutvalget fiskere, Sametinget innsigelser Skjervøy 

Folkemøter 
På selve planforslaget er det avholdt følgende åpne forhåndsannonserte folkemøter: 

I Nordreisa Kommune: På Storslett 29. april 2014. 

I Skjervøy Kommune: På Skjervøy 6. mai 2014. 

2.3. Medvirkning fra sektormyndigheter 

Sektormyndighetene er orientert om planarbeidet gjennom varsel om planoppstart og høringsrunde 

på planprogrammet og planforum i Tromsø 23.01.2014. Innspill fra disse er vurdert og tatt med i 

selve planen. 

Disse har hatt en aktiv rolle i planprosessen gjennom planforum og som diskusjonspartner på ulike 

problemstillinger underveis:  

 Fylkesmannen i Troms 

 Fiskeridirektoratet, Region Troms 

 Troms fylkeskommune 

 Sametinget 

 Kystverket, Troms og Finnmark 

 Reindrifta, Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark. 

 Statens Vegvesen Troms 

2.4. Temakart 

Det er utarbeidet syv temakart for ulike formål: 

 Fiskeri - oppvekstområder- gyteområder. 

 Fiskeri – område for passive fiskeredskaper og lokaliteter for akvakultur. 

 Fiskeri – områder for aktive fiskeredskaper og lokaliteter for akvakultur. 

 Ankringsplasser, dykkermål, rekreasjonsområder på sjøen og laksesett. 

 Aktsomhetsområde skred. 

 Gammel kystsoneplan for Skjervøy. 

 Gammel kystsoneplan for Nordreisa.  
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2.5. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det gjennomføres en konsekvensutredning av nye 

utbyggingsområder i forslaget til arealplan. Som utbyggingsformål regnes arealer avsatt for akvakultur 

og til kombinert formål FFA (områder avsatt fiske, farled og akvakultur) og FFB (områder avsatt 

industri, kai og akvakultur).  

Naturmangfoldsloven (Lov 2009 -06-19 nr. 100) er sentral i utredningen. Lovens formål er at naturen 

med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 

ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 

trivsel, nå og i fremtiden. 

Konsekvensutredning av utbyggingstiltak i kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy utredes kun nye 

arealer. Vurderingen tar utgangspunkt i arealformålets konsekvens for samfunnsviktige og 

miljømessige tema. I konsekvensutredningene brukes tilgjengelig/kjent informasjon.  Eksisterende 

akvakulturanlegg har det ikke skjedd noen endring på utover det at en har avgrenset områdene de er 

lokalisert på. Derfor er de ikke konsekvens vurdert. Konsekvensvurderingen med en forenklet en 

risiko- og sårbarhetsanalyse gjøres som vedlegg til denne planen. 

2.6. Fiskerier 

 
Foto: Dag Mollan 

I Skjervøy kommune har ca. 75 personer fiske som 

hovedyrke (fiskermanntallets liste B) og 33 personer 

har fiske som deltidsyrke (liste A) per 1. januar 

2013. Gjennomsnittsalderen er på hhv. 48 og 65 år. 

Per 1. januar 2013 er det 38 registrerte fiskefartøyer 

med fartøykvote i Skjervøy kommune. 

Hovedtyngden er fartøy mellom 10 og 11 meter 

med rett til å fiske torsk, hyse og sei i lukket gruppe. 

De største fartøyene i Skjervøy kommune er 

Arnøytind, 38 m, Fugløytind 24 m, Vestværing 21 m, 

Arian 19.6 m og Frøydis Mari rett under 16 m. 

Fartøyene i lukket gruppe kan fiske til sammen ca. 

2693 tonn torsk sløyd uten hode. I tillegg kan de 

fiske fritt på uregulerte fiskeslag (sei, hyse, kveite, 

uer etc.). De største fartøyene kan i tillegg fiske til 

sammen 2298 tonn NVG sild 

(http://www.fiskeridir.no). 

Åpen gruppe kan til sammen fiske 600 tonn torsk. I tillegg kan begge gruppene fiske fritt på 

uregulerte fiskeslag (sei, hyse, kveite, uer osv.)  (2013 tall). Ungdom som ønsker å satse på fiskeri, 

starter som oftest med egen båt i åpen gruppe (kilde: http://www.fiskeridir.no). 

Skjervøy kommune har et fiskebruk i Årviksand og på Skjervøy. Fiskemottak i Akkarvik og i 

Arnøyhamn. 
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I Nordreisa kommune har 43 personer fiske som hovedyrke (fiskermanntallets liste B) og 20 personer 

har fiske som deltidsyrke (liste A) per 1. januar 2013. Gjennomsnittsalderen er her på hhv. 48 og 59 

år. 

Pr. 1. januar 2013 er det 10 fiskefartøy med fartøykvoter i lukket gruppe og 20 fartøy under 10 meter 

i åpen gruppe. Som på Skjervøy er de fleste båtene i lukket gruppe, mellom 10 og 11 meter, med rett 

til å fiske torsk, hyse og sei. Det største fartøyet i lukket gruppe i Nordreisa er rett under 15 meter, og 

driver med fjordreketråling og seinotfiske i tillegg. Til sammen kan fartøyene i lukket gruppe fiske om 

lag 709 tonn torsk.  I åpen gruppe kan det til sammen fiskes 440 tonn torsk (2013 tall). Også her kan 

begge gruppene i tillegg fiske fritt på uregulerte fiskeslag. Ungdom som ønsker å satse på fiskeri, 

starter som oftest med egen båt i åpen gruppe. 

Nordreisa kommune har et fiskemottak i Sørkjosen som driftes av Nordreisa Fiskarlag. Videre er det 
et privateid mottak på Havnnes. I tillegg er det noen småskalaprodusenter av fiskemat i kommunen. 
Mottak, produksjon og eksport av fiskeprodukter har pågått på Havnnes siden 1868. Tørrfisken 
derfra er sannsynligvis den mest kjente eksportartikkelen fra Nordreisa kommune ute i Europa. 

2.7. Akvakultur 

 
Foto: Otto Andreassen. Arnøya bakerst, Kågen oppe til høyre, Vorterøy, Follesøya Store og Lille og litt av Uløya nederst til høyre 
På østersida av Vorterøya ser en oppdrettsanlegget Kåvika til Lerøy Aurora AS. 
 

For akvakulturnæringa er sjøareal en viktig produksjonsfaktor. Nord-Troms har gode forhold for 

produksjon av laks. Tilgang på nye og gode lokaliteter er en forutsetning for videre utvikling av 

næringen. Ny kunnskap, ny teknologi kombinert med nye krav til sykdoms-bekjempelse gjør at en nå 

ønsker å ta i bruk nye og mer vær eksponerte lokaliteter. Innen havbruk er det seks tillatelser for laks 

og ørret, samt en for blåskjell i Nordreisa kommune. Til sammen er det rundt 15 årsverk direkte 

knyttet til lakseoppdrett. Havbruksnæringen gir også sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, 

spesielt transport (med ca. 50 årsverk). I Skjervøy kommune er det i dag åtte tillatelser for laks og 

ørret, samt to slakterier. Det er til sammen rundt 20 årsverk direkte knyttet til lakseoppdrett. 

Havbruksnæringen fører også til sysselsetting i kommunen på avledet virksomhet, spesielt 

slakterivirksomhet med ca. 100-110 årsverk.  
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2.8. Nye og eksisterende områder til akvakultur 

Alle eksisterende oppdrettslokaliteter, A1 – A19, har fått avgrenset sine arealer, slik at de er tilpasset 
framtidig behov. Alle fortøyninger får plass innenfor det avsatte arealet. I tillegg er det foreslått 10 
nye oppdrettslokaliteter i planen: 

Kart 
ref. 

Loknr. Lok navn 
Kapasitet 

Art 
Areal 
ramme 

Total 
Selskap 

i tonn areal 

A1 30217 Storelva 3590 Laks 50 487 Arnøylaks AS 

A2 10720 Kjellvågodden 2700 Laks 43 340 Arnøylaks AS 

A3 28476 Lauksund Kai 325 Laks Slakteri   Arnøylaks AS 

A4 32357 Skaret slakteri 300 Laks Slakteri   Arnøylaks AS 

A5 19915 Sommerfjøssletta 2700 Laks 21 1025 Arnøylaks AS 

A6 33097 Skjervøy V 3600 Laks 127 2807 Arnøylaks AS 

A7 27737 Skjervøy slakteri 900 Laks Slakteri   Lerøy Aurora AS 

A8 13949 Hagebergan 3120 Laks 96 1950 Eidsfjord Sjøfarm AS 

A9 30117 Skognes 3590 Laks 38 1702 Arnøylaks AS 

A10 10783 Hamneidet 1800 Laks 31 534 Eidsfjord Sjøfarm AS 

A11 31457 Skarvesteinen 5400 Laks 88 1901 Lerøy Aurora AS 

A12 16736 Kåvika 5400 Laks 120 2121 Lerøy Aurora AS 

A13 16015 Russelva 3500 Laks 102 2653 Eidsfjord Sjøfarm AS 

A14 10726 Uløybukt 3100 Laks 34 1771 Arnøylaks AS 

A15 10724 Klokkstein 3600 Laks 79 1937 Salmar Nord AS 

A16 10750 Uløy 3600 Laks 79 1954 Salmar Nord AS 

A17 15535 Kjempebakken   Blåskjell 10 20 Lyngsskjellan ANS 

A18 15567 Kågen 5400 Laks 103 2028 Lerøy Aurora AS 

A19 10723 Klauvnes 2700 Laks 8 1498 Arnøylaks AS 

        

        

A22 Ny Follesøy   Laks 60 4226   

A23 Ny Kjølmangen Sør   Laks 60 2825   

A24 Ny Vorterøy Vest   Laks 60 2130   

A25 Ny Kjølmangen Nord   Laks 60 1550   

A28 Ny Laukøya   Laks 60 1406   

A29 Ny Haukøya Vest   Laks 60 810   

A30 Ny Haukøya Øst   Laks 60 842   

Sum areal ramme og fortøyninger bunn: 1569 48825 Dekar 

I tabellen over er det redegjort for hvilke oppdrettsområder som tas inn og opprettholdes i dette planforslaget.   

Side 502



11 
 

 

2.9. Hensynet til bestander av anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) 

og Reisafjorden som nasjonal laksefjord 

Nordreisa kommune har fire vassdrag med bestander av anadrom laksefisk; Reisavassdraget, 

Oksfjordvassdraget, Rungadalsvassdraget og Rotsundelva, mens det er to mindre vassdrag med slike 

bestander i Skjervøy kommune; Nord-Rekvikelva og Årvikelva - (jf. http://villaksportalen.no/lakseregisteret).  

Bestandene av anadrom laksefisk skal ivaretas i forhold til samfunnsvirksomhet. Utfordringen er 

imidlertid stor i forhold til oppdrettsnæringen. Det ligger ei særlig utfordring i å ivareta det nasjonale 

laksevassdraget Reisaelva med tilhørende nasjonal laksefjord (jf. forskrift om særlige krav til 

akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, fastsatt 

av Fiskeri og kystdepartementet 22.06.09). Ut over dette gis det overordna føringer i St.prp.nr.32 

(2006-2007), hvor det presiseres at summen av endringene oppdrettsaktivtiten står for over tid ikke 

skal medføre økt, men snarere redusert risiko, for villaksen. Det skal også tas rimelig hensyn til de 

bestander og fjordområder som ikke har fått status som nasjonale laksevassdrag og -laksefjorder. I 

tillegg til laks skal det også tas hensyn til bestander av sjøørret og sjørøye. Spesielt viktige bestander 

av disse artene har man i Oksfjord- og Reisavassdraget. Med hensyn til virkninger av oppdrett på 

bestander av anadrom laksefisk må også mulig påvirkning på bestander i nabokommuner vurderes. 

I påvente av revisjon av veileder for behandling av oppdrettssaker fra 1999, har Direktoratet for 

naturforvaltning i informasjonsskriv av 07.07.09 gitt nærmere føringer hvordan oppdrettsaker skal 

håndteres i forhold til hensynet til vill laksefisk. Direktoratets føringer legges derfor til grunn for 

planarbeidet, inntil revisjon av den gamle veilederen foreligger. 

2.10. Hensynet til kulturminner og kulturmiljø i kystsonen 

Fokus på kulturminner, både i strandsonen og under vann, har vært viktig i planprosessen. 

Planområdets kulturhistorie er prega av 10 000 år med kulturmøter. Her har samer, nordmenn og 

kvener levd side om side i århundrer. Kulturminner og gamle bosettings tufter finner en i stor grad i 

kystsonen i avskjerma bukter og viker. Alle nye tiltak i planen vil ligge fra 50 m til 600 m fra 

kulturminnene, og da er det snakk om ankerfester under vann som ikke synes. Faste installasjoner 

som ringer og flåter, vil de nærmeste være ca. 100 – 600 m fra land.  
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2.11. Friluftsliv/rekreasjonsområder på sjøen 

Foto Dag Mollan 

Friluftslivsinteresser på sjøen er kartlagt i løpet 

av planprosessen, herunder kartlegging av mye 

brukte friluftsområder i kystsonen. Dette kan 

for eksempel være bukter og viker som blir 

brukt både av folk som kommer gående eller 

som kommer sjøveien med båt.  Kartlegging er 

gjort i samarbeid med båtforeninger, 

dykkerforeninger, reiselivsforeninger, bedrifter 

som driver med sjøbasert turisme og andre 

interesserte foreninger og /personer. Et eget 

temakart som viser slike områder er utarbeidet. 

2.12. Forsvaret, øvingsområder- skytefelt  

 
Foto: http://forsvaret.no 

Forsvaret har to store øvingsområder/skytefelt, et som strekker fra vest på Uløya og over til Lyngen 
halvøya og et som er nord for Laukøy og øst for Arnøy. Forsvaret er avhengig av øvingsområder som 
gir muligheter for realistisk, meningsfylt og resultatgivende virksomhet. Forsvarets krav til 
øvingsområder kan ofte være omfattende på grunn av strenge sikkerhetskrav og fordi operative 
avdelinger trenger store arealer for å kunne øve realistisk. For å oppnå målsettingen om at forsvaret 
sikres egnet øvingsareal og at øvrige interessenter så vidt mulig tilgodeses gjennom flerbruksplaner 
bør følgende være retningsgivende i planleggingen: Der det er mulig legges det til rette for flerbruk 
av Forsvarets øvingsområder. 
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2.13. Havneområder og småbåthavner 

 
Foto: Svein Solberg 

Behov for areal til etablering av nye 

havneområder og småbåthavner er bl.a. vurdert 

i arealdelen i kommuneplanen for Nordreisa. 

Dette vil også bli vurdert i Skjervøy kommunes 

areadel. I Skjervøy kommune er det ikke 

kommet inn forslag til nye områder på dette 

feltet. Derfor blir ikke dette vurdert særskilt i 

denne planen 

 

2.14. Teknisk infrastruktur 

Nødvendig struktur som må/bør på plass av: vei, kollektiv dekning, vann og avløp, energiløsninger og 

behov vurderes i arealdelen i kommuneplanene. 

2.15. Forurensing/støy 

Siden 2005 har det vært obligatorisk for alle oppdrettsanlegg i sjø å gjennomføre en trendovervåking 

av miljøet, også kalt MOM-undersøkelse. Denne overvåkingen skal oppfylle krav fastsatt i NS 

9410:2007 og skal utføres av et kompetent organ. MOM står for Matfiskanlegg-Overvåking-

Modellering og er en standardisert metode (NS 9410:2007) for analyse av miljøpåvirkningen som 

driften påfører bunnen rundt og under en oppdrettslokalitet. Alt dette er hjemlet i Forskrift om drift 

av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 35. Miljøovervåkning 

En MOM-undersøkelse er et viktig verktøy for overvåking av bunnmiljøet under og rundt et 

oppdrettsanlegg. God kunnskap om og oppfølging av miljøforholdene kan bidra til å forbedre 

levemiljøet for fisken, øke tilveksten og ta vare på det biologiske mangfold under og i området rundt 

anlegget.  

Utover dette er det er ikke kjent at det er spesielle utfordringer tilknyttet forurensing tilknyttet de 

nye akvakultur områdene. Mht. støy opplever noen at vedvarende summing fra dieselaggregat kan 

virke forstyrrende. Denne type støy kan en med enkle tiltak dempe ned. 

2.16. Dumping og deponerings områder for reine muddermasser 

Det er foreslått 6 slike områder i planen. D1 Årviksand, D2 Utløpet av Grunnfjorden, D3 Område øst 

av Ramnes (Skjervøy), D4 Område Sokkelvika, D5 Oksfjorden mellom Klubbenes og Arneng og D6 

Vest for sørspissen av Uløya. 

2.17. Vannforskriften 

I arbeidet med kystsoneplanen for Skjervøy og Nordreisa vil en forholde seg til det pågående arbeidet 

Vannregionmyndigheten (VRM) for vannregion Troms gjør. I den grad nye tiltak, som foreslås i 
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kystsoneplanen, er av en slik art at det utgjør en fare for at vannkvaliteten forringes/endres, vil dette 

bli utredet etter bestemmelsene i Forskrift om konsekvens-utredninger.  

 

 

2.18. Havne og farvannsloven, farleder og fiskerihavner 

 
Foto: Kystverket 

Planen vil i tråd med loven legge til rette for 
god fremkommelighet, trygg ferdsel og 
forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i 
samsvar med allmenne hensyn og hensynet 
til fiskeriene og andre næringer 

2.19. Samfunnssikkerhet 

Planleggingen skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv og helse, 

miljøverdier, materielle verdier mv. Særlig vurderinger knyttet til naturfarer står sentralt å innarbeide 

i kystsoneplanleggingen. Klimaendringene setter økte krav til det forebyggende arbeid og behovet 

for å gjøre klimatilpasninger. I tillegg til økt fare for ras og flom, vil særlig havnivåstigning være 

forhold som det i økende grad må tas hensyn til i planleggingen. 

Det er gjennomført konsekvensutredning for alle nye tiltak kystsoneplanen basert på tilgjengelig/-

kjent informasjon, noe som er i tråd med kravet i forskriften. Dette betyr at det ikke er gjort særskilte 

grunnlags-undersøkelser for å vurdere egnethet av nye, foreslåtte utbyggingsområder (herunder 

oppdrettslokaliteter). Slike undersøkelser må gjøres av tiltakshaver selv i videre prosesser på 

detaljnivå. 

En forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse er utført i forbindelse med konsekvensvurderingen.. 

Analysen omfatter vurderinger både av risiko som utbyggingsområdene kan bli påvirka av, og risiko 

som utbyggingen kan føre til. Målet er å avdekke hva ulike tiltak i planen har å si for mennesker eller 

omgivelser. I ROS-analysen tas det utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder. Skredfare, værforhold herunder vind og bølgepåvirkning er forhold som er vurdert. 

I Rotsund, Uløysida, Maursund, Laukøy og på store deler av Arnøya, i Lauksundskaret til Arnøyhamn 

og på begge sider av Langfjorden, kan skred nå ned til sjøen. Det er i første rekke snøskred, men 

enkelte steder også jord- og steinskred, som kan være en potensiell fare for tekniske installasjoner 

langs kyststripa.  

 

Side 506



15 
 

 

 
Foto: Arne Samuelsen 

I januar 2013 gikk det et snøskred som 

var svært nært til å ødelegge merdene 

på oppdretts-lokaliteten Uløy i 

Rotsund. 2 lokaliteter vurdert av NGI. I 

tillegg ligger lokalitet A 17, 

Kjempebakken, i denne skredsonen. 

 
 
 

  
Nedising av oppdrettsflåte under Narve januar 2006 

Foto: Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet. 

Av værforhold kan ising utgjøre en fare for 

skade på oppdrettsanlegg. Dette gjelder både 

nedising av installasjoner og fjordis i drift. 

Rotsundområdet er i perioder utsatt av isflak fra 

Skogholmen. Nedising av installasjoner 

inntreffer gjerne under sterk kulde og landvind, 

da på vindutsatte områder. Det er ikke 

systematisk samlet inn opplysninger omkring 

dette for kommunene som helhet. Det er 

spesielt flytende oppdrettsanlegg som er utsatt 

for disse problemene, og isforhold bør spesielt 

vurderes ved plassering av slike.  

 

Sterk vind og bølger kombinert med ising kan også gjøre stor skade, og noen områder er mer utsatt 

enn andre. Ekstremværet Narve var et ekstremvær som rammet Norge fra 17. til 22. januar 2006. 

Dette førte til sterk vind og fallende temperatur i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. 

Mest uvanlig ved hendelsen var den kraftige vindens lange varighet, samt at den kom fra øst-sørøst. 

Dette medførte at oppdrettsanlegg havarerte i Nord-Troms med påfølgende rømminger av fisk. 
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3. Planbestemmelser 
Plankartet for kystsonen med tilhørende bestemmelser er et juridisk bindende dokument, og hjemlet 

i Plan- og bygningsloven av 01.07.2009 i § 11-7, pkt. 6. Det vil si at det ikke er anledning til å ta i bruk, 

dele og eller bebygge eiendom på annen måte enn det som er fastsatt på plankartet eller i 

bestemmelsene. 

Retningslinjene er kun av veiledende karakter og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak 

etter denne planen. Retningslinjene er ment å være retningsgivende, og skal ligge til grunn for 

kommunenes saksbehandling i saker som berører arealer i planområdet. Retningslinjer følger 

bestemmelsene og er angitt i kursiv. 

I nummereringen av FFA og A områder er det en del hull. Årsaken til dette er at en del områder er 

fjernet underveis i prosessen. Alle områder vil bli renummerert i endelig plan. 

 
 

§ 1 Generelle bestemmelser 

Bestemmelser Retningslinjer 

1.1 Formål 

a) Kystsoneplanen for kommunene Nordreisa og Skjervøy 

kommune skal være forutsigbar og langsiktig for 

brukere av sjøarealene. 

b) Kystsoneplanen skal bidra til næringsmessig utvikling og 

sikre arealbruk for fiske, akvakultur, transport, turisme, 

ferdsel, fritidsbruk samt ivareta miljøinteresser. 

 

1.2 Planer som skal fortsette å gjelde 
Reguleringsplaner i sjø og som grenser til sjø: 
I Nordreisa kommune: 
19421987_001 (Boligområde Sandbukt 1) 
19422003_005 (Fiskerihavn Oksfjord) 
19422002_002 (Campingplass Fosselv-Straumfjord) 
19422005_001 (Hyttefelt 66/4 Straumfjord) 
19422005_003 (Hyttefelt Storvik) 
19421979_008 (Sørkjosen 4) 
19422007_001 (Flyplass) 
19422001_007 (Renseanlegg Endring Sørkjosen Øst 3) 
19421979_003 (Sørkjosen øst 3 havna) 
19422004_003 (Rassikring Gjøvarden) 
19422003_004 (Hytteområde 83/1 Trollbergan) 
19422001_004 (Hytteområde 83/5 Trollvika Hamneidet) 
19422007_003 (Hytteområde Storhamna) 
19422006_002 ( Sjøhus- og småbåtanlegg 86/2 Klokkarhamn) 
19422009_007 (FV 357 Havnnes) 
19422009_005 (Hytteområde 81/5 Mellomberget Vest-Uløya) 
19422007_008 (Hytter – Reiselivsanlegg 79/1 Spåkenes) 
19422009_006 (Hyttefelt Storsletta Vest-Uløya). 
 

I Skjervøy kommune (Skjervøy kommune har ikke plan id på sine planer): 

Indre Havn, Jekthamn – Vorterøya, Djupdalen – Vorterøya, Kobbepollen, Haugsnes, 
Arnøyhamn Industriområde, Lauksund  Havn, Storbukta Industriområde, Skattøra, 
Hollendervika, Sandvåghaugan, Sandvågen, Fiskenes, Ytre Havn, Skjervøy sentrum og 
Industriområdet indre Havn. 

Jfr. Pbl. § 11- 8, pkt. f). 

  

1.3 Forhold til kommuneplanens arealdel: 

Kystsoneplanen skal gjelde i tillegg til og komplettere 

kommuneplanens arealdel på land i de respektive 

kommunene. 

 

  

Side 508



17 
 

 

§ 2 KpBestemmelsesområder 

Bestemmelser Retningslinjer 

Dumpingsområde for reine muddermasser 

 

2.1 Det er tillatt å dumpe reine muddermasser i 

områdene D1 – D6 

 

Definisjon: 

D1 Årviksand 

D2 Utløpet av Grunnfjorden 

D3 Område øst av Ramnes (Skjervøy) 

D4 Område Sokkelvika 

D5 Oksfjorden mellom Klubbenes og  

Arneng.  

D6 Vest for sørspissen av Uløya 

2.2 Dette området er avsatt til område for 

sjøkabler og vannledninger mellom Kågen og 

Skjervøy. I dette området er det ankring 

forbudt. 

 

BestOmr_1 Sandøra - Kågen 

Område for legging av sjøkabler og 

vannledninger.  

2.3 Farledsflate i plankartet 

 

BestOmr_2 Farledsflate 

Kystverket har ansvaret for farledene på 

sjø og installasjonene som knyttes til disse. 

 
§ 3 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Bestemmelser Retningslinjer 

3.1 Områder avsatt til akvakultur A 

a) Hele anlegget, med fortøyninger, forflåte og evt. boliger 
på sjø skal ligge innenfor områdene hvor det tillates 
akvakultur. 

b) I de tilfeller området grenser til et FFA område kan 
fortøyninger lokaliseres utfor A området etter 
bestemmelsene i FFA områdene. 

c) Opphalertau skal trekkes inn til anleggets ramme-
fortøyninger. 

d) Fortøyninger må ikke hindre fri ferdsel for mindre 
fartøy mellom anlegget og land. 

e) Det er tillatt til å drive fiske etter rognkjeks for mindre 
fartøy mellom faststående anlegg og land. 

f) Fortøyninger til A29 legges på minimum 25 meters 
dybde og Fortøyninger til A30 legges på minimum 10 
meters dybde. 
 

g) Det skal ikke flyttes eller plasseres anlegg i områder 
hvor det er fare for snø- og steinsprang etter NGI sitt 
faresone kart. Ved søknad om slikt tiltak, skal forholdet 
til snø -og steinskred være dokumentert og forslag om 
avbøtende tiltak være innarbeidet i søknaden før saken 
sendes ut til offentlig ettersyn. 
 

 
 

Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 1, 3 og 7. 

Områder hvor akvakultur er tillatt 
På følgende områder er akvakultur tillatt i 
planen: 
A 1:   30217 Storelva  
A 2:   10720 Kjellvågodden   
A 3:   28476 Lauksund kai slaktemerd 
A 4:   32357 Skaret slaktemerd 
A 5:   19915 Sommerfjøssletta   
A 6:   33097 Skjervøy v  
A 7:   27737 Skjervøy slaktemerd 
A 8:   13949 Hagebergan 
A 9:   30117 Skognes 
A 10: 10783 Hamneidet  
A 11: 31457 Skarvestein   
A 12: 16736 Kåvika  
A 13: 16015 Russelva  
A 14: 10726 Uløybukt   
A 15: 10724 Klokkstein 
A 16: 10570 Uløy 
A 17: 15535 Kjempebakken blåskjell 
A 18: 15657 Kågen 
A 19: 10723 Klauvnes 
A 22: NY Follesøy 
A 23: NY Kjølmangen Sør    
A 24: NY Vorterøy Vest    
A 25: NY Kjølmangen Nord    
A 28: NY Laukøya Sør   
A 29: NY Haukøya Vest 
A 30: NY Haukøya Øst 
Retningslinjer til pkt e): 
Utredningen skal gjennomføres etter NVE sin veileder 
2/2011: «flom- og skredfare i arealplanar» 
Kostnader til skredundersøkelser og eventuelle 
sikringstiltak, skal bæres av forslagsstiller 
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Bestemmelser Retningslinjer 

3.2 Områder avsatt fiske, farled og akvakultur FFA 

a) Fortøyninger fra akvakulturanlegg kan strekke seg inn i 
FFA områdene 1 til 16 dypere enn -20 m. 
 

b) Kystverket skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne 
plassering av fortøyninger som strekker seg inn i 
område for farled. 
 

c) Akvakulturanlegg kan etter tillatelse fra Kystverket 
etableres i overflata i FFA områdene. 
 

d) Kostnader til en eventuell omskjerming av fyrlykter, evt. 
andre tiltak påhviler tiltakshaver. 
 

 
 
Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 1, 3 og 7. 

FFA områder: 

FFA 1: Sommerfjøssletta 
FFA 3: Skognes 
FFA 4: Klokkstein   
FFA 5: Uløy  
FFA 6: Kåvika 
FFA 7: Kågen 
FFA 8: Kjølmangen Nord 
FFA 9: Skarvestein 
FFA 10: Laukøya Sør  
FFA 11: Klauvnes  
FFA 12: Russelva  
FFA 13: Uløybukt   
FFA 14: Kjellvågodden   
FFA 15: Storelva 
FFA 16: Hagebergan 
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Bestemmelser Retningslinjer 

3.3 Områder avsatt fiske, havn, industri og akvakultur FHNA 

Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 1, 3 og 7. 

FHNA områder: 

FHNA 1: Storbukta   

FHNA 2: Sandøra 

3.4 Områder med status som fiskerihavn og havn 

  

Fiskerihavner og havner: 

 

FH1 Årviksand 

FH2 Lauksund 

FH3 Skjervøy 

FH4 Sørkjosen 

 

Alle disse havnene har egne gjeldende 

reguleringsplaner og tiltak i disse havnene 

skal i hvert enkelt tilfelle også godkjennes 

av kystverket. 

3.5 Områder med status som havn 

 

Havner: 

H1 Arnøyhamn 

H2 Oksfjord 

H3 Klubbenes 

 

Alle disse havnene unntatt Klubbenes, har 

egne gjeldende reguleringsplaner. 

Klubbenes er tatt med i arealdelen i 

kommune-planen for Nordreisa kommune. 

3.6 Fiskeområder F: 

a) I områdene som er avsatt til fiskeområde er akvakultur 
ikke tillatt. Områdene omfatter viktige fiskeområder 
med passive og med aktive redskaper. 

Vedtatte nødhavner: 
Det er to nødhavner i kommunene, begge i 
kategori 2: 
Langfjord og Lauksund. 
Nødhavnene skal ikke båndlegges i 
arealplaner eller reguleringsplaner 

3.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

a) Formålet er bruk og vern av sjø og vassdrag uten 
spesifisert underformål. Dette er flerbruksområder for 
natur, friluftsliv, ferdsel og fiske (NFFF).  

 
b) Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, 

friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. 

Havne og farvannsloven 
 
Alle tiltak / byggearbeider langs land og ut 
i sjøen (bygninger, kaier, molo, ledninger, 
fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i 
tillegg til behandling etter plan og 
bygningsloven behandles etter havne- og 
farvannsloven.  

3.8 Fiske/låssetting/levendelagring  

a) Områder avsatt til låssetting/levendelagring. 

 

Låssettingsplasser/levendelagring: 

Låssettingsplasser for fiskerier etter 

pelagiske arter som sei og sild er viktige 

områder for fiskeriene på nasjonalt nivå. 

Disse er utpekt av Fiskeridirektoratet i 

dialog med fiskere og merket med 

symbolet F/K i plankartet. Det er i tillegg 

tatt med et område for levendelagring av 

fisk i Kobbepollen. 

Nye faststående installasjoner skal 

godkjennes av Kystverket. 
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§ 4 Hensynssoner 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.1 Hensynssone - reindrift 

a) Innenfor hensynssonene, H520_1 Svømmeplass Kågen 

Arnøy, H520_2 Svømmeplass Maursund og H520_3 

Svømmeplass Rotsund, er det ikke lov til å gjennomføre 

tiltak eller utøve virksomhet som vil kunne være til 

hinder for reindrifta. 

 

4.2 Hensynssoner for Nasjonal laksefjord og gyteområde 

      for torsk i Reisafjorden. 

a) Innenfor hensynssonene H560_1 Nasjonal laksefjord og 

H560_2 Gyteområde torsk, er det ikke tillatt å drive 

med noen form for oppdrett-/akvakultur virksomhet. 

b) Reisafjorden skal være en oppdrettsfri fjord, jfr 

kommunestyrevedtak sak 34/11. Ytre grense i fjorden 

går fra nordspissen på Maurneset til kommunegrensen i 

sjø mellom kommunene Kvænangen og Nordreisa til 

grensepunkt på land (østlig retning) mellom nevnte 

kommuner. (Grensen er avmerket i plankartet). 

 

4.3 Farleder innseiling til havner: 

H740_1 Årviksand Havn 
H740_2 Skjervøy Havn 
H740_3 Sørkjosen Havn 

 

 

Transport og ferdsel til sjøs må ikke 

hindres av for eksempel plassering av 

fortøyninger, lektere o.l. 

Kystverket har ansvaret for farledene på 

sjø og installasjonene som knyttes til disse. 

Kystverket kan innenfor disse områdene 

gjøre nødvendig vedlikehold, ny-

installasjoner mv som de ser som 

nødvendig for å trygge ferdselen på sjøen. 

Dette gjelder også framtidige farleder til 

nye havner i planområdet. 

4.4 Båndlegging for vern etter naturmangfoldloven 

a) Områdene merket H720_ på plankartet, er vernet etter 

«Lov om forvaltning av naturmangfold». Forvaltning 

skjer etter egne forskrifter som er tilgjengelig på 

lovdata (http://lovdata.no/). 

Det finnes 5 områder som er vernet med 

hjemmel i naturmangfoldloven. Disse er 

merket fra H720_1 - H720_5:  

 

H720_1 Hakstein naturreservat 
http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2004-06-04-843 

H720_2 Store Follesøy naturreservat 
http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1990-03-30-250 

H720_3 Lille Follesøy dyrefredningsområde 
http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1990-03-30-249 

H720_4 Reisautløpet naturreservat 
http://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2002-11-22-1750 

H720_5 Spåkenesøra naturreservat 
http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1995-12-08-1018 

4.5 Faresone – sone for militær virksomhet 
a) I hensynssone H380_1 kan det etter søknad og tillatelse 

fra Forsvaret etableres akva-kulturanlegg. Det gjelder 

FFA17 og FFA18 som vist på plankartet. 

Det finnes 2 slike områder i planområdet.  
En mellom Uløya og Lyngenhalvøya 
H380_1 og en sone øst for Arnøya og nord 
for Laukøya H380_2. 
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1. Innledning 

1.1. Plan- og bygningsloven 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det gjennomføres en konsekvensutredning av nye 

utbyggingsområder i forslaget til arealplan. Som utbyggingsformål regnes arealer avsatt for 

akvakultur og til kombinert formål FFA (Områder avsatt fiske, farled og akvakultur) og FFB (Områder 

avsatt industri, kai og akvakultur). I denne konsekvensutredning av kystsoneplanen for Nordreisa og 

Skjervøy utredes kun nye arealer avsatt til disse formålene og endringer i tidligere avsatte arealer. 

Vurderingen tar utgangspunkt i arealformålets konsekvens for samfunnsviktige og miljømessige 

tema. I konsekvensutredningene brukes tilgjengelig/kjent informasjon. Planen med foreslåtte 

utbyggingsområder er kun på sjø. Landområdene er og vil bli planlagt i de respektive kommuners 

arealplaner. Framtidige nyinstallasjoner i utbyggingsområdene vil befinne seg fra 50 – 600 meter fra 

land. Samtlige ankerfester vil være under vann og usynlig i overflata. 

Konsekvensvurderingen må ikke forveksles med en egnethets undersøkelse av en lokalitet til å drive 

akvakultur. Undersøkelser for å vurdere egnethet av nye, foreslåtte utbyggingsområder til 

akvakultur, søknad om å øke biomassen påhviler aktørene. Søknad om dette sendes til Troms 

fylkeskommune,  som foretar behandling av denne type søknader. Dette gjøres etter eget regelverk. 

Plan- og bygningsloven skal brukes aktivt for å unngå inngrep i viktige områder for biologisk 

mangfold. 

Planarbeidet skal resultere i et plankart med planbestemmelser og retningslinjer, en 

konsekvensutredning og en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

1.2. Naturmangfoldsloven (Lov 2009 -06-19 nr. 100) 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 

Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven (heretter NML) trådde i kraft 1. juli 2009. I 

lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den 

samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom det ikke foreligger 

tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet 

legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en 

beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter NML § 11 er det tiltakshaver av det omsøkte 

tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det 

etter NML § 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en 

samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av mangfoldet gir det 
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samfunnsmessige beste resultatet. 

Kystsoneplanen har fokus på bærekraftig bruk og vern av naturen. Naturen i planområdet skal 

forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander og at det biologiske 

mangfoldet sikres fortsatte utviklingsmuligheter.  

Reisafjorden er en nasjonal laksefjord og store områder av fjorden er i tillegg gyte- og 

oppvekstområde for torsk. Kommunestyret i Nordreisa har vedtatt Reisafjorden som oppdrettsfri 

fjord. Derfor er det ikke tillatt med noen form for akvakulturvirksomhet i Reisafjorden. Store 

akvakulturområder i Reisafjorden, som er i den gamle kystsoneplanen til Nordreisa kommune, blir 

ikke videreført i ny plan. 

Siden 2005 har det vært obligatorisk å gjennomføre en trendovervåking av miljøet, også kalt MOM-

undersøkelse, for alle oppdrettsanlegg i sjø. Denne overvåkingen skal oppfylle krav fastsatt i NS 

9410:2007 og skal utføres av et kompetent organ. MOM står for Matfiskanlegg-Overvåking-

Modellering og er en standardisert metode (NS 9410:2007) for analyse av miljøpåvirkningen som 

driften påfører bunnen rundt og under en oppdrettslokalitet. Alt dette er hjemlet i Forskrift om drift 

av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 35. 

En MOM-undersøkelse er et viktig verktøy for overvåking av bunnmiljøet under og rundt et 

oppdrettsanlegg. Denne type oppfølgning er med på å minimere de negative effektene av oppdrett 

på miljøet og naturmangfoldet.  

1.3. Tema som er vurdert i verdi- og konsekvensutredningen 

Miljø og naturressurser: 

Naturverdier, biologisk mangfold  

Kulturminner, kulturmiljø  

Forurensing, støy 

 

Samfunn: 

Havbruk Fiskeri  

Næringsliv/sysselsetting  

Friluftsliv og rekreasjon Barn og unge 

Transportbehov Samfunnssikkerhet  

Samiske interesser, herunder reindrift, 

Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud  

Samfunnssikkerhet 

 

Figur 1.1: Aktuelle tema i konsekvensutredningen 
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1.4. Metodikk 

Hvert enkelt nytt utbyggingsområde blir konsekvensutredet. I tillegg gjøres en samlet vurdering av 

konsekvensene av planen som helhet. Verdien av de enkelte foreslåtte utbyggingsområdene når det 

gjelder de nevnte temaene blir vurdert på en skala fra A. svært stor eller stor verdi til C. mindre eller 

liten verdi. 

Konsekvensene av hvert enkelt utbyggingsområde på temaene blir utredet/vurdert. Her brukes en 

skala som utgår fra 0 som står for ingen effekter og går til -3 store negative til +3 store positive 

konsekvenser. 

Verdier (A til C) 

A: Svært stor eller stor verdi 

B: Middels verdi 

C: Mindre eller liten verdi 

Konsekvens (-3 til +3) 

-3: Store eller svært store negative 

-2: Middels negative konsekvenser 

-1: Små negative konsekvenser 

 0: Ubetydelige eller ingen konsekvenser 

+1: Små positive konsekvenser 

+2: Middels positive konsekvenser 

+3: Store eller svært store positive 

Det er tatt utgangspunkt i metodikken i Statens vegvesen sin håndbok 140, og tilpasset dette 

plannivået og utfordringene i planområdet. 

Alle eksisterende oppdrettslokaliteter unntatt 3 slaktelokaliteter og en blåskjellokalitet har fått 

justert sine arealer, slik at alle fortøyninger får plass innenfor det avsatte arealet. For eksisterende 

oppdrettslokaliteter er det gjennomført en forenklet verdivurderingen opp mot eventuelle konflikter 

endringen av arealbruken har ført til. Vurderingen av verdi og konsekvenser skal baseres på kjente 

registreringer, faglig skjønn, befaringer i de ulike områdene og andre kjente opplysninger. Ingen av 

de eksisterende lokalitetene 

Det presiseres at konsekvensutredningen er basert på tilgjengelig/kjent informasjon, noe som er i 

tråd med kravet i forskriften. Dette betyr at det ikke er gjort særskilte grunnlags-undersøkelser for å 

vurdere egnethet av nye, foreslåtte utbyggingsområder (herunder oppdrettslokaliteter). Slike 

undersøkelser må gjøres av tiltakshaver selv i videre prosesser på tiltaks- eller detaljnivå. 

En forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse er utført i samsvar med «Samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet», utgitt av Direktoratet for sivil beredskap. 

Analysen omfatter vurderinger både av risiko som utbyggingsområdene kan bli påvirka av, og risiko 

som utbyggingen kan føre til. 

Utgangspunktet er at denne framstillingen, sammen med tekstdelen i planen, skal tilfredsstille 
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kravene i forskrift om konsekvensutredninger 

Kystsoneplanen er en kommunedelplan som angir områder for utbyggingsformål. Med 

utbyggingsformål menes for eksempel arealformålene akvakultur, farleder og havner. Derfor skal 

denne planen ha en konsekvensutredning jf. KU-forskriften § 3 c.  

Konsekvensutredningen skal beskrive planens virkninger for miljø og samfunn. Det skal gjøres rede 

for hvilke miljø- og samfunnsverdier som finnes i de foreslåtte utbyggingsområdene. Virkninger 

utbyggingen kan få for disse verdiene og hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger skal 

vurderes. Det skal også gis en vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen. 

1.5. Risiko- og sårbarhet 

For planer med utbyggingsformål, utarbeides det en risiko- og sårbarhetsanalyse (pbl § 4-3). Denne 

analysen blir en del av konsekvensutredningen. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold 

som har betydning for om områdene. Risiko- og sårbarhetsforhold som vurderes som relevant på 

dette nivået er vind og bølgepåvirkning samt snøskredfare og steinsprang. Ved rullering av 

kystsoneplanen, blir det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse på overordnet nivå. Denne 

analysen skal ligge som grunnlag for behandling av alle detaljreguleringer som blir realisert. 

Jf. rapport fra NGI: Flodbølger i Lyngen etter mulig skred Nordnes, Lyngen kommune III 

Detaljberegning av oppskylling for skred på 11 millioner kubikkmeter, er det estimert 

oppskyllingshøyder på Spåkenes, Vest-Uløya og i Rotsund på 2-5 meter. 

Arealanalysen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for konsekvensutredningen. I tillegg vil vi legge til 

grunn relevante data fra tilgjengelige databaser (bl.a. Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet). For 

hvert utbyggingsområde skal verdi fastsettes og omfanget av tiltaket vurderes. Konsekvensen av det 

foreslåtte utbyggingsområdet kommer fram ved å sammenholde områdets verdi og utbyggingens 

omfang. 
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2. Konsekvensutredningen 

2.1. Naturmangfoldloven: samlet vurdering for alle tiltak i kystsoneplanen. 

Gjennom innhenting av kunnskap i ulike offentlige registre, lokale planer mv. jf. NML § 8, mener vi at 

vi har et relativt godt kunnskapsgrunnlag som er lagt til grunn for de fleste av våre vurderinger. I 

planen som helhet er det ikke lagt ut fremtidige utbyggingsområder i områder hvor utbygging 

(oppdrettsvirksomhet) antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og 

naturtyper.  

Det er få av de fremtidige områdene som er i stor konflikt med naturmangfold, slik kommunene ser 

det. Noen steder er konfliktnivået noe høyere, men der har samfunnshensyn blitt vektlagt. Dette 

gjelder blant annet akvakulturområdene på øst og vestsida av Haukøya A29 og A30.  

Sett under ett vurderer vi det slik at den samla belastningen av forslaget til kystsoneplan på de 

berørte økosystemene mye lavere enn i tidligere vedtatte planer i sjø.  

I Nordreisa kommune er følgende akvakulturområder ikke videreført fra gammel plan: Lattern – 

Bakkeby, Seljeholmen – Mathisholmen, Geitholmen – Storvik – Storberget, Klubbenes – Farkebukta, 

Indre Arneng – Årneset og akvakulturområde i Eidebukta.  

I Skjervøy kommune er følgende akvakulturområder ikke videreført fra gammel plan: 

Nesøra – Akkarvik – Kjelvågen og Hamneneset – Kobbepollen – Skjerneset. I tillegg er store 

flerbruksområder hvor akvakultur kunne utøves gjort om til fiskeområder uten akvakultur. 

Påvirkningen på landskapene i planområdet vil være liten, selv om noen hevder at et 

oppdrettsanlegg kan virke skjemmende for landskapet. På den andre siden er det de som hevder at 

oppdrettsanlegg er en del av det nye og moderne kulturlandskapet. 

Kostnadene for å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet, jf. NML § 11, skal bæres av 

tiltakshaver for de ulike tiltakene.  

NML § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder skal vurderes. 
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2.2. Vurdering av eksisterende akvakulturlokaliteter A1 – A19 

Kart 

ref 
Loknr Lok navn 

Kap 
Art 

Areal 

ramme 

Total 
Selskap 

i tonn areal 

A1 30217 Storelva 3590 Laks 50 487 Arnøylaks AS 

A2 10720 Kjellvågodden 2700 Laks 43 340 Arnøylaks AS 

A3 28476 Lauksund Kai 325 Laks Slakteri   Arnøylaks AS 

A4 32357 Skaret slakteri 300 Laks Slakteri   Arnøylaks AS 

A5 19915 Sommerfjøssletta 2700 Laks 21 1025 Arnøylaks AS 

A6 33097 Skjervøy V 3600 Laks 127 2807 Arnøylaks AS 

A7 27737 Skjervøy slakteri 900 Laks Slakteri   Lerøy Aurora AS 

A8 13949 Hagebergan 3120 Laks 96 1950 Eidsfjord Sjøfarm AS 

A9 30117 Skognes 3590 Laks 38 1702 Arnøylaks AS 

A10 10783 Hamneidet 1800 Laks 31 534 Eidsfjord Sjøfarm AS 

A11 31457 Skarvesteinen 5400 Laks 88 1901 Lerøy Aurora AS 

A12 16736 Kåvika 5400 Laks 120 2121 Lerøy Aurora AS 

A13 16015 Russelva 3500 Laks 102 2653 Eidsfjord Sjøfarm AS 

A14 10726 Uløybukt 3100 Laks 34 1771 Arnøylaks AS 

A15 10724 Klokkstein 3600 Laks 79 1937 Salmar Nord AS 

A16 10750 Uløy 3600 Laks 79 1954 Salmar Nord AS 

A17 15535 Kjempebakken   Blåskjell 10 20 Lyngsskjellan ANS 

A18 15567 Kågen 5400 Laks 103 2028 Lerøy Aurora AS 

A19 10723 Klauvnes 2700 Laks 8 1498 Arnøylaks AS 

Figur 2-1 

2.2.1. Samfunnssikkerhet 

Følgende områder vil bli vurdert her: 

Snøskred og steinsprang inkludert trykk fra skredvind. 

Andre typer skred 

Fare for kvikkleireskred etter NGU løsmassekart 

Bølgepåvirkning 

Strømforhold i sjø 

Væreksponering herunder vind 

Havnivåstigning 

Fjellskred fra Nordnes 

 

 

Anbefaling: 

Det anbefales at ovenstående lokaliteter  inklusive fortøyninger ikke skal komme utenfor 

områder som er foreslått avsatt til akvakultur eller til fiske, farled akvakultur FFA. 
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K ystsoneplanutvalget har vurdert at endringer på ovennevnte akvakulturlokaliteter  fra 

flerbruk til akvakulturformål har i ngen negative kons ekvenser for noen av utrednings -

områdene for KU jf. Fig. 2.1 Endringene som er gjort er en innsnevring av områdene for 

akvakultur i forhold til gamle planer.  I de tilfellene aktørene ønsker å øke biomassen, så skal 

egen søknad om dette sendes til Troms fylkeskommune, som foretar behandling av disse. 

Dette gjøres  etter eget regelverk.  I søknaden skal det gjøres en v urdering om tiltaket utløser 

krav om  konsekvensutredning (KU).  

 

 

2.3. Fellesvurderinger for alle utbyggingsområdene: 

2.3.1. Barn og unge: 

Ingen av de eksisterende og nye akvakulturområdene som er foreslått har betydning for barn og 

unges interesser utover det at utbygginger og tilrettelegging i planen kan medføre at området tilføres 

flere varige arbeidsplasser og vekst. Dette kan igjen være med å trygge oppvekstvilkårene for barn og 

unge.  

2.3.2. Forurensing, støy: 

Det er ikke kjent at det er spesielle utfordringer tilknyttet forurensing i områdene som er avsatt til 

akvakultur utover det utslipp en oppdrettslokalitet vil representere i henhold til godkjente tillatelser. 

Av den grunn er en av den formening at utbyggingsområdene er av en slik art at de ikke utgjør noen 

fare for at vannkvaliteten til kystvann jf. Vannforskriften. 

Med hensyn til støy oppfordres tiltakshavere å sette i verk tiltak som reduserer støy på eksisterende 

dieselaggregat til under være under Lden 40 dB jf. retningslinje for behandling av støy 

arealplanleggingen, T-1442/2012.  

2.3.3. Transportbehov 

Transport må besørges av tiltakshaver på alle nye utbyggingsområder. Fra Skjervøy går det i dag 

rundt 20 trailerlass med fisk daglig. 

2.3.4. Snø og steinskred 

Planen skal ivareta hensynet til snø og steinskred for hele sjøarealets områder med tanke på 

fremtidige utbygginger. Det skal ikke flyttes eller plasseres anlegg i områder hvor det er fare for snø- 

og steinsprang etter NGI sitt faresone kart. Ved søknad om slike tiltak, skal forholdet til snø- og  

steinskred være dokumentert og forslag om avbøtende tiltak være innarbeidet i planene før saken 

sendes ut til offentlig ettersyn. 
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Følgende eksisterende lokaliteter grenser til områder med skredfare  Jfr. Temakart: 
 

Kart ref Loknr Lok navn Kart ref Loknr Lok navn 

A1 30217 Storelva A10 10783 Hamneidet 

A2 10720 Kjellvågodden A11 31457 Skarvesteinen 

A3 28476 Lauksund Kai A12 16736 Kåvika 

A4 32357 Skaret slakteri A13 16015 Russelva 

A5 19915 Sommerfjøssletta A14 10726 Uløybukt 

A6 33097 Skjervøy V A15 10724 Klokkstein 

A7 27737 Skjervøy slakteri A16 10750 Uløy 

A8 13949 Hagebergan A17 15535 Kjempebakken 

A9 30117 Skognes A18 15567 Kågen 

   A19 10723 Klauvnes 

 

 

2.3.5. Kvikkleireskred 

En vurdering av faren for kvikkleireskred etter NGU sitt løsmassekart er ikke tatt med som tema i KU 

siden tiltakene i kystsoneplanen ikke medfører noen utbygginger på land. Havbruksnæringen vil 

bruke eksisterende landbaser i sin videre drift av anleggene i planområdet. I de tilfellene det skulle 

oppstå behov for nye utbygginger på land, så vil dette bli ivaretatt gjennom eksisterende land 

arealplaner og reguleringsplaner.   
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2.4. Vurdering av Uløya Sørvest nytt flerbruksområde FFA18 

Nytt flerbruksområde fiske, ferdsel, 

akvakultur 

Art: Anadrom laksefisk . 

Fiske, ferdsel og akvakultur: Uløya Sørvest  

Kartreferanse: FFA 18-ny 

Beliggenhet: Sørvest for Uløy 

Forslagsstiller: Oppdrettsnæringen 

Foreslått formål: Akvakulturområde 

Gjeldene formål: Vannareal for flerbruk. 

Arealstørrelse: 5086 daa 

 

Vurdering av verdier 

Naturverdier, biologisk mangfold: 

Lokaliteten ligger på: sørvest for Uløy. Dette er et åpent sjøområde både fra Nord og Sør. I forhold til 

bestander av anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand fra disse. 

En kjenner ikke til at det finnes truede arter eller naturtyper i eller i tilknytning til denne lokaliteten. 

Dette framkommer heller ikke av DNs Naturbase og fiskeridirektoratets kartløysning 

http://kart.fiskeridir.no(14.01.2014) 

Gjennom innhenting av kunnskap, jf. NML § 8, mener vi at vi har et relativt godt kunnskapsgrunnlag 

som er lagt til grunn for de fleste av våre vurderinger. I planen som helhet er det ikke lagt ut 

fremtidige utbyggingsområder i områder som antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua 

eller sårbare arter og naturtyper.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper 

Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes, jf. NML § 10 om 

økosystemtilnærming og samlet belastning, til å kunne bli høy spesielt hvis det skulle skje en 

rømming av laks. Den kan også bli høy ved sykdomsutbrudd der det er fare for å smitte vill fisk (laks, 

ørret og røye). Den ønskede utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge leveområder 

for trua eller sårbare arter og naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en utbygging i området er 

relativt vanlig i norsk sammenheng, og dette er vektet opp mot behovet oppdrettsnæringa har for 

lokaliteter og samfunnsnytten for dette gir. 
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Anbefaling: Samfunnsnytten av akvakulturområdet vektlegges foran naturmangfoldet. 

Verdivurdering: A: Svært stor eller stor verdi. 

Konsekvens: -3: Store eller svært store negative konsekvenser 

Kulturminner, kulturmiljø: 

Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret (14.01.2014) viser en rekke bosetning-

aktivitetsområde fra Hamnes til Skjeret fra yngre steinalder, steinalder, middelalder før og 

etterformatorisk tid og jernalder. Disse kulturminnene er automatisk fredet. Kulturminnene berøres 

ikke. Noen vil nok oppleve et oppdrettsanlegg som skjemmende i landskapet.  

I § 6.Sikringssone i kulturminneloven står det følgende: 

«Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller 

kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. 

Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven. 

Inntil et område som nevnt i første ledd er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte 

regnet fra kulturminnets synlige ytterkant.» 

Verdivurdering av kulturminnene på land: A: Svært stor eller stor verdi 

Verdivurdering av FFA området for kulturminnene på land: C Mindre eller liten verdi 

Konsekvens for kulturminnene på land: 0 Ingen negative konsekvenser 

 

Fiskerier: 

Et område på totalt 5086 daa foreslås avsatt til framtidig flerbruksområde. I området er det ifølge 

Fiskeridirektoratets kartløsning: Fiske etter torsk og sei med passive redskaper. Disse feltene berøres 

i stor grad. Området er av fiskere verdsatt som et svært viktig fiskeområde og Fiskere fra Storfjord, 

Lyngen, Nordreisa og Skjervøy bruker områdene. Forsvaret har reist innsigelse på at det blir brukt til 

akvakultur (se innspillsmappa side 5, 10, 85, 87 og 97. Se og  http://kart.fiskeridir.no 

Verdivurdering: A: Svært stor eller stor verdi. 

Konsekvens: -3: Store eller svært store negative konsekvenser 

 

Havbruk: 

Oppdrettsnæringene mener at det aktuelle området på sørvestsiden av Uløya er en god lokalitet, 

hvorav både dybde- og strømningsforholdene vurderes som gode. 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 
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Friluftsliv og rekreasjon: 

Området er lett tilgjengelig og nås både fra land og sjøsiden. Områdene blir brukt i 

vår/sommerhalvåret til rekreasjonsfiske av fritidshuseiere og fastboende til en viss grad. Det er tillatt 

å fiske inntil 100 meter fra et oppdrettsanlegg.  Området på land brukes på ettervinteren vår, 

sommer og høst som turområde, bl.a. til organiserte toppturer og bærplukking. Ofte ankommer 

topptur turister, fra inn og utland i båt leiet inn av egne rederi. Nærmeste trygge ankringssted for 

denne type fartøy finner vi på Hamnes (se Norske los side 220). På godværsdager kan en observere 

kajakkpadlere og fritidsbåter på sjøen. En kan ikke se at en eventuell utbygging vil være til hinder for 

hverken store eller små fartøy (herunder kajakkpadlere), eller for turaktiviteten på land. 

 

Verdivurdering: B: Middels verdi. 

Konsekvens: -2: Middels negative konsekvenser 

 

Næringsliv og sysselsetting: 

35 årsverk er direkte knyttet til lakseoppdrett i dag i regionen. Havbruksnæringen gir også 

sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, spesielt transport (med ca. 50 årsverk). 

Slakterivirksomhet gir i dag ca.100-110 årsverk. I en investeringsfase vil det også bli kjøpt lokale 

tjenester i Nord-Troms regionen. I denne sammenheng vises det til rapporten som Troms 

fylkeskommune har fått utarbeidet («Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms» Nofima 2012). 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Samfunnssikkerhet: 

Ved en framtidig etablering av oppdrettsanlegg bør vind, bølger, strøm og samlet væreksponering 

vurderes spesielt. Dette anlegget er spesielt væreksponert i fra nord, sør og vest. Tiltakshaver har 

krav iht. Norsk Standard 9415, i henhold til krav på lokalitetsklassifisering, skal det beregnes 

maksimal opptredende signifikant bølgehøyde med returperiode på 10 og 50 års for 8 

himmelretninger. Lokaliteten ligger ikke i et område med fare for steinsprang og snøskred.  En 

eventuell utbygging vil heller ikke medføre fare for jord/leirras da ingenting vil utbygges på land. På 

forespørsel til oppdretterne her en fått opplyst at vurderinger av vind, bølger, strøm og samlet 

væreksponering sees på som bedriftsinterne opplysninger, som de først vil synlig gjort i en eventuell 

framtidig akvakulturlokalitetssøknad. 

 

Verdivurdering: Ukjent 

Konsekvens: Ukjent 
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Samiske interesser, herunder reindrift: 

På Uløya er det vår og sommerbeite for rein. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud, skytefelt. 

Det er ingen sjøkabler i området. Forsvaret har skytefelt som strekker seg helt over til Lyngenhalvøya. 

Forsvaret har i møte sagt at dette området ikke lengre er viktig for dem. Forsvaret har i ettertid reist 

innsigelse på at området kan utbygges til akvakultur, da området har stor verdi for dem i 

øvingssammenheng. 

Verdivurdering: A: Svært stor eller stor verdi 

Konsekvens: -3: Store eller svært store negative konsekvenser 

Oppsummering  

Planlagte akvakulturområde berører ingen viktige naturtyper eller sårbare arter.  

I prosessen har det vær stor motstand mot denne lokaliteten. 

Anbefaling: 

Kystsoneplanutvalget anbefaler et FFA-område på sørvestsiden av Uløya med et areal på 5086 daa til 

formålet. Dette betyr at hele anlegget inklusive fortøyninger ikke skal komme utenfor FFA-området. 

Etablering av  akvakulturområde her vurderes totalt sett til å negative konsekvenser for fiskeri. I 

forhold til bestander av anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand fra disse.  

Verdivurdering samlet: 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: -3: Store eller svært store negative konsekvenser  

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. 

En oppdrettslokalitet kan ikke etableres uten at Forsvaret frigir sitt skytefelt mellom Uløya og 

Lyngenhalvøya.  
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2.5. Vurdering av Uløya Nordvest nytt område til akvakultur FFA17 

Nytt flerbruksområde fiske, ferdsel, 

akvakultur 

Art: Anadrom laksefisk. 

Akvakulturområde: Uløya Nordvest  

Kartreferanse: FFA17 -ny 

Beliggenhet: Nordvest for Uløy 

Forslagsstiller: Oppdrettsnæringen 

Foreslått formål: Akvakulturområde 

Gjeldene formål: Vannareal for flerbruk. 

Arealstørrelse: 5222 daa 

 

 

Vurdering av verdier 

Naturverdier, biologisk mangfold: 

Lokaliteten ligger på: Nordvest for Uløy. Dette er et åpent sjøområde både fra Nord og Sør. I forhold 

til bestander av anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand til disse. 

En kjenner ikke til at det finnes truede arter eller naturtyper i eller i tilknytning til denne lokaliteten. 

Dette framkommer heller ikke av DNs Naturbase og fiskeridirektoratets kartløysning 

http://kart.fiskeridir.no(14.01.2014) 

Gjennom innhenting av kunnskap, jf. NML § 8, mener vi at vi har et relativt godt kunnskapsgrunnlag 

som er lagt til grunn for de fleste av våre vurderinger. I planen som helhet er det ikke lagt ut 

fremtidige utbyggingsområder i områder som antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua 

eller sårbare arter og naturtyper.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper 

Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes, jf. NML § 10 om 

økosystemtilnærming og samlet belastning, til å kunne bli høy spesielt hvis det skulle skje en 

rømming av laks. Den kan også bli høy ved sykdomsutbrudd der det er fare for å smitte vill fisk (laks, 

ørret og røye). Den ønskede utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge leveområder 

for trua eller sårbare arter og naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en utbygging i området er 

relativt vanlig i norsk sammenheng, og dette er vektet opp mot behovet oppdrettsnæringa har for 

Side 527

http://kart.fiskeridir.no(14.01.2014)/


16 

 

lokaliteter og samfunnsnytten for dette gir. 

Anbefaling: Samfunnsnytten av akvakulturområdet vektlegges foran naturmangfoldet 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Kulturminner, kulturmiljø: 

Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret (14.01.2014) viser bosetning-aktivitetsområde på 

Ytre Rakkenes på Uløya fra middelalder, etterformatorisk tid og jernalder. Disse kulturminnene er 

automatisk fredet. Kulturminnene berøres ikke.  

I § 6.Sikringssone i kulturminneloven står det følgende: 

«Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller 

kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. 

Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven. 

Inntil et område som nevnt i første ledd er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte 

regnet fra kulturminnets synlige ytterkant.» 

Verdivurdering av kulturminnene på land: A: Svært stor eller stor verdi 

Verdivurdering av FFA området for kulturminnene på land: C Mindre eller liten verdi 

Konsekvens for kulturminnene på land: 0 Ingen negative konsekvenser 

Fiskerier: 

Et område på totalt 5788 daa foreslås avsatt til framtidig foreslås avsatt til framtidig flerbruks-

område. I området er det ifølge Fiskeridirektoratets kartløsning: Fiske etter torsk og sei med passive 

redskaper. Disse feltene berøres i stor grad. Området er av fiskere verdsatt som et svært viktig 

fiskeområde og Fiskere fra Storfjord, Lyngen, Nordreisa og Skjervøy bruker områdene. Forsvaret har 

reist innsigelse på at det blir brukt til akvakultur (se innspillsmappa side 5, 10, 85, 87 og 97. Se og  

http://kart.fiskeridir.no 

Verdivurdering: A: Svært stor eller stor verdi. 

Konsekvens: -3: Store eller svært store negative konsekvenser 

 

Havbruk: 

Oppdrettsnæringene mener at det aktuelle området på nordvestsiden av Uløya er en god lokalitet, 

hvorav både dybde- og strømningsforholdene vurderes som gode. 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 
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Friluftsliv og rekreasjon: 

Området er tilgjengelig og nås både fra land og sjøsiden. Områdene blir brukt i vår/sommerhalvåret 

til rekreasjonsfiske av fritidshuseiere og fastboende til en viss grad. Det er tillatt å fiske inntil 100 

meter fra et oppdrettsanlegg.  Området på land brukes på ettervinteren vår, sommer og høst som 

turområde, bl.a. til organiserte toppturer og bærplukking. Ofte ankommer topptur turister, fra inn og 

utland i båt leiet inn av egne rederi. Nærmeste trygge ankringssted for denne type fartøy finner vi på 

Hamnes (se Norske los side 220). På godværsdager kan en observere kajakkpadlere og fritidsbåter på 

sjøen. En kan ikke se at tiltaket vil være til hinder for hverken store eller små fartøy (herunder 

kajakkpadlere), eller for turaktiviteten på land.  

 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Næringsliv og sysselsetting: 

35 årsverk er direkte knyttet til lakseoppdrett i dag i regionen. Havbruksnæringen gir også 

sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, spesielt transport (med ca. 50 årsverk). 

Slakterivirksomhet gir i dag ca.100-110 årsverk. I en investeringsfase vil det også bli kjøpt lokale 

tjenester i Nord-Troms regionen. I denne sammenheng vises det til rapporten som Troms 

fylkeskommune har fått utarbeidet. («Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms» Nofima 2012). 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Samfunnssikkerhet: 

Ved en framtidig etablering av oppdrettsanlegg bør vind, bølger, strøm og samlet væreksponering 

vurderes spesielt. Dette anlegget er spesielt væreksponert i fra nord, sør og vest. Tiltakshaver har 

krav iht. Norsk Standard 9415, i henhold til krav på lokalitetsklassifisering, skal det beregnes 

maksimal opptredende signifikant bølgehøyde med returperiode på 10 og 50 års for 8 

himmelretninger. Lokaliteten ligger ikke i et område med fare for steinsprang og snøskred.  En 

eventuell utbygging vil heller ikke medføre fare for jord/leirras da ingenting vil utbygges på land. På 

forespørsel til oppdretterne her en fått opplyst at vurderinger av vind, bølger, strøm og samlet 

væreksponering sees på som bedriftsinterne opplysninger, som først vil bli synliggjort i en eventuell 

framtidig akvakulturlokalitetssøknad. 

Verdivurdering: Ukjent 

Konsekvens: Ukjent 
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Samiske interesser, herunder reindrift: 

På Uløya er det vår og sommerbeite for rein. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud, skytefelt. 

Det er ingen sjøkabler i området. Forsvaret har skytefelt som strekker seg helt over til Lyngenhalvøya. 

Forsvaret har i møte sagt at dette området ikke lengre er viktig for dem. Det er sendt en formell 

forespørsel til Forsvarsbygg uten at vi har fått svar. Forespørselen ble sendt 04.10.2013. Forsvaret 

har i ettertid reist innsigelse på at området kan utbygges til akvakultur, da området har stor verdi for 

dem i øvingssammenheng. 

Verdivurdering: A: Svært stor eller stor verdi 

Konsekvens: -3: Store eller svært store negative konsekvenser 

Oppsummering  

Planlagte FFA område berører ingen viktige naturtyper eller sårbare arter.  

 

Anbefaling: 

Det etableres et FFA - område på nordvestsiden av Uløya med et areal på 5788 daa til formålet. Dette 

betyr at hele anlegget inklusive fortøyninger ikke skal komme utenfor området som er foreslått 

avsatt til akvakultur. Et akvakulturområde her vurderes totalt sett til å ha ingen negative 

konsekvenser for fiskeri. I forhold til bestander av anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand 

fra disse. 

Verdivurdering samlet: 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. 

Tiltaket anbefales under forutsetning av at Forsvaret frigir sitt skytefelt mellom Uløya og 

Lyngenhalvøya.  
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2.6. Vurdering av Follesøy nytt område til akvakultur A22 

Nye områder til Akvakultur:  

Art: Anadrom laksefisk 

Akvakulturområde: Follesøy  

Kartreferanse: A 22-ny 

Beliggenhet: Vest for Follesøy og nord for Uløy 

Forslagsstiller: Oppdrettsnæringen 

Foreslått formål: Akvakulturområde 

Gjeldene formål: Vannareal for flerbruk. 

Arealstørrelse: 4266 daa 

 

 

Vurdering av verdier 

Naturverdier, biologisk mangfold: 

Lokaliteten ligger på: Vest for Follesøy og nord for Uløy. Dette er et åpent sjøområde. I forhold til 

bestander av anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand til disse. 

Vestsiden av lokaliteten ligger ca. 0,5 km fra grensa til Store Follesøya naturreservat. Selve anlegget i 

overflata vil komme ca. 1 km fra denne grensa. 

Verneforskrift: http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900330-0250.html 

Reservatet er et sjøfuglområde mellom Uløy og Vorterøy. Området består av Store Follesøya med E-

holmen og sjøområdet mellom Store og Lille Follesøya samt sjøområdene på nord og vestsida ut til 

50m. Viktig hekke- og rasteområde for sjøfugl, vadere og gjess. Grenser opp mot Lille Follesøya 

fuglefredningsområde (pr. 14.01.2014). 

Planlagte arealbruk medfører ikke negative konsekvenser for artene sjøfugl, vadere og gjess, eller 

andre potensielt sårbare arter. 

Et akvakulturområde ved Follesøy vurderes totalt sett til å ha små negative konsekvenser for 

naturverdier og små negative konsekvenser for biologisk mangfold 

Et oppdrettsanlegg vil ikke ha negative konsekvenser for sjøfugl til det er maskevidden på 

oppdrettsnøtene for små til at fugler kan sette seg fast.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper 
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Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes, jf. NML § 10 om 

økosystemtilnærming og samlet belastning, til å kunne bli høy spesielt hvis det skulle skje en 

rømming av laks. Den kan også bli høy ved sykdomsutbrudd der det er fare for å smitte vill fisk (laks). 

Den planlagte utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller 

sårbare arter og naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en utbygging i området er relativt 

vanlig i norsk sammenheng, og dette er vektet opp mot behovet oppdrettsnæringa har for lokaliteter 

og samfunnsnytten for dette gir. 

Anbefaling: Samfunnsnytten av akvakulturområdet vektlegges foran naturmangfoldet. 

Verdivurdering: B Middels verdi. 

Konsekvens: -1 små negative konsekvenser 

Kulturminner, kulturmiljø: 

Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret (14.01.2014) viser bosetning-aktivitetsområde I 

Follesøyhamn på Follesøya fra middelalder, førreformatorisk tid og jernalder. Disse kulturminnene er 

automatisk fredet. Kulturminnene berøres ikke, da de vil ligge 500 til 1 km fra faststående installasjon 

i sjø.  

I § 6.Sikringssone i kulturminneloven står det følgende: 

«Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller 

kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. 

Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven. 

Inntil et område som nevnt i første ledd er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte 

regnet fra kulturminnets synlige ytterkant.» 

Verdivurdering av kulturminnene på land på Follesøyene: A: Svært stor eller stor verdi 

Verdivurdering av A området for kulturminnene på land: C Mindre eller liten verdi 

Konsekvens for kulturminnene på land: 0 Ingen negative konsekvenser. 

 

Fiskerier: 

Et område på totalt daa foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. I området er det ifølge 

Fiskeridirektoratets kartløsning, oppvekst/beiteområde for torsk og fiske etter hyse med passive 

redskaper. Disse feltene berøres ikke direkte.  Kilde: http://kart.fiskeridir (14.01.2014) 

Verdivurdering: B Middels verdi. 

Konsekvens: -1 små negative konsekvenser 

Havbruk: 

Oppdrettsnæringene mener at det aktuelle området på nordøstsiden av Vorterøya er en god 

lokalitet, hvorav både dybde- og strømningsforholdene vurderes som gode. 
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Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Friluftsliv og rekreasjon: 

Området er vanskelig tilgjengelig og nås enklest fra sjøsiden. Områdene blir brukt i 

vår/sommerhalvåret til rekreasjonsfiske av fritidshuseiere og fastboende til en viss grad. Det er tillatt 

å fiske inntil 100 meter fra et oppdrettsanlegg.  Området på land brukes på ettervinteren vår, 

sommer og høst som turområde, bl.a. til organiserte toppturer og bærplukking. Ofte ankommer 

topptur turister, fra inn og utland i båt leiet inn av egne rederi. Nærmeste trygge ankringssted for 

denne type fartøy finner vi i Uløybukt. På godværsdager kan en observere kajakkpadlere og 

fritidsbåter på sjøen. En kan ikke se at tiltaket vil være til hinder for hverken store eller små fartøy 

(herunder kajakkpadlere), eller for turaktiviteten på land. 

 

Verdivurdering: B Middels verdi. 

Konsekvens: -1 små negative konsekvenser 

Næringsliv og sysselsetting: 

35 årsverk er direkte knyttet til lakseoppdrett i dag i regionen. Havbruksnæringen gir også 

sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, spesielt transport (med ca. 50 årsverk). 

Slakterivirksomhet gir i dag ca.100-110 årsverk. I en investeringsfase vil det også bli kjøpt lokale 

tjenester i Nord-Troms regionen. I denne sammenheng vises det til rapporten som Troms 

fylkeskommune har fått utarbeidet. («Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms» Nofima 2012). 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Samfunnssikkerhet: 

Ved en framtidig etablering av oppdrettsanlegg bør vind, bølger, strøm og samlet væreksponering 

vurderes spesielt. Dette anlegget er spesielt væreksponert i fra nord og vest. Tiltakshaver har krav 

iht. Norsk Standard 9415, i henhold til krav på lokalitetsklassifisering, skal det beregnes maksimal 

opptredende signifikant bølgehøyde med returperiode på 10 og 50 års for 8 himmelretninger. 

Lokaliteten ligger ikke i et område med fare for steinsprang og snøskred.  En eventuell utbygging vil 

heller ikke medføre fare for jord/leirras da ingenting vil utbygges på land. På forespørsel til 

oppdretterne her en fått opplyst at vurderinger av vind, bølger, strøm og samlet væreksponering 

sees på som bedriftsinterne opplysninger, som først vil bli synliggjort i en eventuell framtidig 

akvakulturlokalitetssøknad. 
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Verdivurdering: Ukjent 

Konsekvens: Ukjent 

Samiske interesser, herunder reindrift: 

På Uløya er det vår og sommerbeite for rein. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud 

Det er ingen sjøkabler i området. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Oppsummering  

Planlagte akvakulturområde berører ingen viktige naturtyper eller sårbare arter.  

 

Anbefaling: 

Kystsoneplanutvalget anbefaler et akvakulturområde på sørøstsiden av Vorterøya med et areal på 

4489 daa til formålet. Dette betyr at hele anlegget inklusive fortøyninger ikke skal komme utenfor 

området som er foreslått avsatt til akvakultur. Et akvakulturområde her vurderes totalt sett til å ha 

ingen negative konsekvenser for fiskeri. I forhold til bestander av anadrome laksefisk ligger 

lokaliteten i god avstand fra disse. 

Verdivurdering samlet: 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. 

Tiltaket anbefales  
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2.7. Vurdering av Kjølmangen Sør nytt område til akvakultur A23 

Nye områder til Akvakultur:  

Art: Anadrom laksefisk 

Akvakulturområde: Kjølmangen Sør  

Kartreferanse: A 23-ny 

Beliggenhet: Sør og øst for Vorterøya  

Forslagsstiller: Oppdrettsnæringen 

Foreslått formål: Akvakulturområde 

Gjeldene formål: Vannareal for flerbruk. 

Arealstørrelse: 2825 daa  

 

Vurdering av verdier 

Naturverdier, biologisk mangfold: 

Lokaliteten ligger på Sør og øst for Vorterøya. Dette er et åpent sjøområde. I forhold til bestander av 

anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand til disse. 

Sørenden av lokaliteten ligger  ca. 1,4 km nord for Store Follesøya naturreservat. Verneforskrift: 

http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900330-0250.html 

Reservatet er et sjøfuglområde mellom Uløy og Vorterøy. Området består av Store Follesøya med E-

holmen og sjøområdet mellom Store og Lille Follesøya samt sjøområdene på nord og vestsida ut til 

50m. Viktig hekke- og rasteområde for sjøfugl, vadere og gjess. Grenser opp mot Lille Follesøya 

fuglefredningsområde 

Et oppdrettsanlegg vil ikke ha negative konsekvenser for sjøfugl til det er maskevidden på 

oppdrettsnøtene for små til at fugler kan sette seg fast.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper 

Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes, jf. NML § 10 om 

økosystemtilnærming og samlet belastning, til å kunne bli høy spesielt hvis det skulle skje en 

rømming av laks. Den kan også bli høy ved sykdomsutbrudd der det er fare for å smitte vill fisk (laks). 

Den planlagte utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller 

sårbare arter og naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en utbygging i området er relativt 

vanlig i norsk sammenheng, og dette er vektet opp mot behovet oppdrettsnæringa har for lokaliteter 
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og samfunnsnytten for dette gir. 

Anbefaling: Samfunnsnytten ved etablering av akvakulturområdet vektlegges foran 

naturmangfoldet. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: -1 små negative konsekvenser 

Kulturminner, kulturmiljø: 

Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret (14.01.2014) viser bosetning-aktivitetsområde på 

land som er datert yngre steinalder. I tillegg finnes spekkkokegrop fra jernalderen og en ovnslokalitet 

fra samisk jernalder. Disse kulturminnene er automatisk fredet.. Kulturminnene berøres ikke. 

I § 6.Sikringssone i kulturminneloven står det følgende: 

«Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller 

kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. 

Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven. 

Inntil et område som nevnt i første ledd er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte 

regnet fra kulturminnets synlige ytterkant.» 

Verdivurdering av kulturminnene på land: A: Svært stor eller stor verdi 

Verdivurdering av A området for kulturminnene på land: C Mindre eller liten verdi 

Konsekvens for kulturminnene på land: 0 Ingen negative konsekvenser 

 

Fiskerier: 

Et område på totalt 2825 daa foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. I området er det ifølge 

Fiskeridirektoratets kartløsning, oppvekst/beiteområde for torsk og fiske etter sei med passive 

redskaper. Disse feltene berøres til en viss grad. Kilde: http://kart.fiskeridir.no 

Verdivurdering: B Middels verdi. 

Konsekvens: -1 små negative konsekvenser 

Havbruk: 

Oppdrettsnæringene mener at det aktuelle området på nordøstsiden av Vorterøya er en god 

lokalitet, hvorav både dybde- og strømningsforholdene vurderes som gode. 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 
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Friluftsliv og rekreasjon: 

Området nås enklest fra sjøsiden. Områdene blir brukt i vår/sommerhalvåret til rekreasjonsfiske av 

fritidshuseiere og fastboende til en viss grad. Det er tillatt å fiske inntil 100 meter fra et 

oppdrettsanlegg. Området på land brukes på ettervinteren vår, sommer og høst som turområde, bl.a. 

bærplukking. Ofte ankommer folk i båt. Nærmeste trygge ankringssted for denne type fartøy finner vi 

i Jektehamna på Vorterøya (jfr. sjøkartet). På godværsdager kan en observere kajakkpadlere og 

fritidsbåter på sjøen. En kan ikke se at tiltaket vil være til hinder for hverken store eller små fartøy 

(herunder kajakkpadlere), eller for turaktiviteten på land. 

Verdivurdering: B Middels verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Næringsliv og sysselsetting: 

35 årsverk er direkte knyttet til lakseoppdrett i dag i regionen. Havbruksnæringen gir også 

sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, spesielt transport (med ca. 50 årsverk). 

Slakterivirksomhet gir i dag ca.100-110 årsverk. I en investeringsfase vil det også bli kjøpt lokale 

tjenester i Nord-Troms regionen. I denne sammenheng vises det til rapporten som Troms 

fylkeskommune har fått utarbeidet. («Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms» Nofima 2012). 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser. 

Samfunnssikkerhet: 

Ved en framtidig etablering av oppdrettsanlegg bør vind, bølger, strøm og samlet væreksponering 

vurderes spesielt. Dette anlegget er spesielt væreksponert i fra nord og sør øst. Tiltakshaver har krav 

iht. Norsk Standard 9415, i henhold til krav på lokalitetsklassifisering, skal det beregnes maksimal 

opptredende signifikant bølgehøyde med returperiode på 10 og 50 års for 8 himmelretninger. 

Lokaliteten ligger ikke i et område med fare for steinsprang og snøskred.  En eventuell utbygging vil 

heller ikke medføre fare for jord/leirras da ingenting vil utbygges på land. På forespørsel til 

oppdretterne her en fått opplyst at vurderinger av vind, bølger, strøm og samlet væreksponering 

sees på som bedriftsinterne opplysninger, som først vil bli synliggjort i en eventuell framtidig 

akvakulturlokalitetssøknad 
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Verdivurdering: Ukjent 

Konsekvens: Ukjent 

Samiske interesser, herunder reindrift: 

Vorterøya er ikke et reindriftsområde. Det er en ovnslokalitet fra samisk jernalder på land 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud 

Det er ingen sjøkabler i området. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Oppsummering  

Planlagte akvakulturområde berører ingen viktige naturtyper eller sårbare arter.  

I prosessen er det ingen som har ytret seg mot denne lokaliteten. 

Anbefaling: 

Det etableres et akvakulturområde på sørøstsiden av Vorterøya med et areal på 2825 daa. til 

formålet. Dette betyr at hele anlegget inklusive fortøyninger ikke skal komme utenfor området som 

er foreslått avsatt til akvakultur. Et akvakulturområde her vurderes totalt sett til å ha ingen negative 

konsekvenser for fiskeri. I forhold til bestander av anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand 

fra disse. 

Verdivurdering samlet: 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. 

Tiltaket anbefales 
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2.8. Vurdering av Vorterøy Vest nytt område til akvakultur A24 

Nye områder til Akvakultur:  

Art: Anadrom laksefisk 

Akvakulturområde: Vorterøy Vest  

Kartreferanse: A 24-ny 

Beliggenhet: Vest for Vorterøya  

Forslagsstiller: Oppdrettsnæringen 

Foreslått formål: Akvakulturområde 

Gjeldene formål: Vannareal for flerbruk. 

Arealstørrelse: 2130 daa 

 

 

Vurdering av verdier 

Naturverdier, biologisk mangfold: 

En kjenner ikke til at det finnes truede arter eller naturtyper i eller i tilknytning til denne lokaliteten. 

Dette framkommer heller ikke av DNs Naturbase og fiskeridirektoratets kartløysning 

http://kart.fiskeridir.no(14.01.2014) 

Gjennom innhenting av kunnskap, jf. NML § 8, mener vi at vi har et relativt godt kunnskapsgrunnlag 

som er lagt til grunn for de fleste av våre vurderinger. I planen som helhet er det ikke lagt ut 

fremtidige utbyggingsområder i områder som antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua 

eller sårbare arter og naturtyper.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper 

Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes, jf. NML § 10 om 

økosystemtilnærming og samlet belastning, til å kunne bli høy spesielt hvis det skulle skje en 

rømming av laks. Den kan også bli høy ved sykdomsutbrudd der det er fare for å smitte vill fisk (laks, 

ørret og røye). Den planlagte utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge leveområder 

for trua eller sårbare arter og naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en utbygging i området er 

relativt vanlig i norsk sammenheng, og dette er vektet opp mot behovet oppdrettsnæringa har for 

lokaliteter og samfunnsnytten for dette gir. 

Anbefaling: Samfunnsnytten av akvakulturområdet vektlegges foran naturmangfoldet. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 
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Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Kulturminner, kulturmiljø: 

Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret (14.01.2014) viser bosetning-aktivitetsområde på 

land som er datert yngre steinalder på Hellerneset. Kulturminnene er automatisk fredet.. 

Kulturminnene berøres ikke. 

I § 6.Sikringssone i kulturminneloven står det følgende: 

«Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller 

kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. 

Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven. 

Inntil et område som nevnt i første ledd er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte 

regnet fra kulturminnets synlige ytterkant.» 

Verdivurdering av kulturminnene på land: A: Svært stor eller stor verdi 

Verdivurdering av A området for kulturminnene på land: C Mindre eller liten verdi 

Konsekvens for kulturminnene på land: 0 Ingen negative konsekvenser. 

 

Fiskerier: 

Et område på totalt 2130 daa foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. I området er det ifølge 

Fiskeridirektoratets kartløsning fiske etter torsk og sei med passive redskaper. Disse felteene berøres 

til en viss grad.  

Kilde: http://kart.fiskeridir.no (14.01.2014) 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Havbruk: 

Oppdrettsnæringene mener at det aktuelle området på nordøstsiden av Vorterøya er en god 

lokalitet, hvorav både dybde- og strømningsforholdene vurderes som gode. 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Friluftsliv og rekreasjon: 

Området nås enklest fra sjøsiden. Områdene blir brukt i vår/sommerhalvåret til rekreasjonsfiske av 

fritidshuseiere og fastboende til en viss grad. Det er tillatt å fiske inntil 100 meter fra et 

oppdrettsanlegg. Området på land brukes på ettervinteren vår, sommer og høst som turområde, bl.a. 

bærplukking. Ofte ankommer folk i båt. Nærmeste ankringssted for denne type fartøy finner vi i 

Jektehamna på Vorterøya (jfr.sjøkartet). På godværsdager kan en observere kajakkpadlere og 
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fritidsbåter på sjøen. En kan ikke se at tiltaket vil være til hinder for hverken store eller små fartøy 

(herunder kajakkpadlere), eller for turaktiviteten på land. 

Verdivurdering: B Middels verdi. 

Konsekvens: -1 små negative konsekvenser 

Næringsliv og sysselsetting: 

35 årsverk er direkte knyttet til lakseoppdrett i dag i regionen. Havbruksnæringen gir også 

sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, spesielt transport (med ca. 50 årsverk). 

Slakterivirksomhet gir i dag ca.100-110 årsverk. I en investeringsfase vil det også bli kjøpt lokale 

tjenester i Nord-Troms regionen. I denne sammenheng vises det til rapporten som Troms 

fylkeskommune har fått utarbeidet. («Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms» Nofima 2012). 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Ved en framtidig etablering av oppdrettsanlegg bør vind, bølger, strøm og samlet væreksponering 

vurderes spesielt. Dette anlegget er spesielt væreksponert i fra nord og sør. Tiltakshaver har krav iht. 

Norsk Standard 9415, i henhold til krav på lokalitetsklassifisering, skal det beregnes maksimal 

opptredende signifikant bølgehøyde med returperiode på 10 og 50 års for 8 himmelretninger. 

Lokaliteten ligger ikke i et område med fare for steinsprang og snøskred.  En eventuell utbygging vil 

heller ikke medføre fare for jord/leirras da ingenting vil utbygges på land. På forespørsel til 

oppdretterne her en fått opplyst at vurderinger av vind, bølger, strøm og samlet væreksponering 

sees på som bedriftsinterne opplysninger, som først vil bli synliggjort i en eventuell framtidig 

akvakulturlokalitetssøknad 

Verdivurdering: Ukjent 

Konsekvens: Ukjent 

Samiske interesser, herunder reindrift: 

Vorterøya er ikke et reindriftsområde. Det er heller ikke kjent at det er andre spesielle samiske 

interesser i området på land. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud 

Det er ingen sjøkabler i området. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 
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Oppsummering  

Planlagte akvakulturområde berører ingen viktige naturtyper eller sårbare arter.  

I prosessen er det ingen som har ytret seg mot denne lokaliteten. 

Anbefaling: 

Det etableres et akvakulturområde på nordøstsiden av Vorterøya med et areal på 2130 daa til 

formålet. Dette betyr at hele anlegget inklusive fortøyninger ikke skal komme utenfor området som 

er foreslått avsatt til akvakultur. Et akvakulturområde her vurderes totalt sett til å ha ingen negative 

konsekvenser for fiskeri. I forhold til bestander av anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand 

fra disse. 

Verdivurdering samlet: 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. 

Tiltaket anbefales  
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2.9. Vurdering av Kjølmangen Nord nytt område til akvakultur A25 

Nye områder til Akvakultur:  

Art: anadrom laksefisk 

Akvakulturområde: Kjølmangen Nord  

Kartreferanse: A 25-ny 

Beliggenhet: Nord og øst for Vorterøya  

Forslagsstiller: Oppdrettsnæringen 

Foreslått formål: Akvakulturområde 

Gjeldene formål: Vannareal for flerbruk. 

Arealstørrelse: 1550 daa 

 

 

Vurdering av verdier 

Naturverdier, biologisk mangfold: 

Lokaliteten ligger på Nord og øst for Vorterøya. Dette er et åpent sjøområde I forhold til bestander av 

anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand til disse. 

En kjenner ikke til at det finnes truede arter eller naturtyper i eller i tilknytning til denne lokaliteten. 

Dette framkommer heller ikke av DNs Naturbase og fiskeridirektoratets kartløysning 

http://kart.fiskeridir.no(14.01.2014) 

Gjennom innhenting av kunnskap, jf. NML § 8, mener vi at vi har et relativt godt kunnskapsgrunnlag 

som er lagt til grunn for de fleste av våre vurderinger. I planen som helhet er det ikke lagt ut 

fremtidige utbyggingsområder i områder som antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua 

eller sårbare arter og naturtyper.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper 

Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes, jf. NML § 10 om 

økosystemtilnærming og samlet belastning, til å kunne bli høy spesielt hvis det skulle skje en 

rømming av laks. Den kan også bli høy ved sykdomsutbrudd der det er fare for å smitte vill fisk (laks, 

ørret og røye). Den planlagte utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge leveområder 

for trua eller sårbare arter og naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en utbygging i området er 

relativt vanlig i norsk sammenheng, og dette er vektet opp mot behovet oppdrettsnæringa har for 

lokaliteter og samfunnsnytten for dette gir. 

Anbefaling: Samfunnsnytten av akvakulturområdet vektlegges foran 
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naturmangfoldet. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Kulturminner, kulturmiljø: 

Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret (14.01.2014) viser bosetning-aktivitetsområde på 

land som er datert eldre steinalder. I tillegg finnes på Skagodden bosetning-aktivitetsområde fra 

førreformatorisk tid. Disse kulturminnene er automatisk fredet. Kulturminnene berøres ikke. 

I § 6.Sikringssone i kulturminneloven står det følgende: 

«Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller 

kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. 

Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven. 

Inntil et område som nevnt i første ledd er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte 

regnet fra kulturminnets synlige ytterkant.» 

Verdivurdering av kulturminnene på land: A: Svært stor eller stor verdi 

Verdivurdering av A området for kulturminnene på land: C Mindre eller liten verdi 

Konsekvens for kulturminnene på land: 0 Ingen negative konsekvenser. 

 

Fiskerier: 

Et område på totalt 1550 daa foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. I området er det ifølge 

Fiskeridirektoratets kartløsning, oppvekst/beiteområde for torsk og fiske etter rognkjeks langs land. 

Disse feltene berøres til en viss grad. Kilde: http://kart.fiskeridir.no 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Havbruk: 

Oppdrettsnæringene mener at det aktuelle området på nordøstsiden av Vorterøya er en god 

lokalitet, hvorav både dybde- og strømningsforholdene vurderes som gode. 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Friluftsliv og rekreasjon: 

Området nås enklest fra sjøsiden. Områdene blir brukt i vår/sommerhalvåret til rekreasjonsfiske av 

fritidshuseiere og fastboende til en viss grad. Det er tillatt å fiske inntil 100 meter fra et 

oppdrettsanlegg. Området på land brukes på ettervinteren vår, sommer og høst som turområde, bl.a. 

bærplukking. Ofte ankommer folk i båt. Nærmeste ankringssted for 
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denne type fartøy finner vi i Jektehamna på Vorterøya (jfr.sjøkartet). På godværsdager kan en 

observere kajakkpadlere og fritidsbåter på sjøen. En kan ikke se at tiltaket vil være til hinder for 

hverken store eller små fartøy (herunder kajakkpadlere), eller for turaktiviteten på land. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Næringsliv og sysselsetting: 

35 årsverk er direkte knyttet til lakseoppdrett i dag i regionen. Havbruksnæringen gir også 

sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, spesielt transport (med ca. 50 årsverk). 

Slakterivirksomhet gir i dag ca.100-110 årsverk. I en investeringsfase vil det også bli kjøpt lokale 

tjenester i Nord-Troms regionen. I denne sammenheng vises det til rapporten som Troms 

fylkeskommune har fått utarbeidet. («Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms» Nofima 2012). 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Ved en framtidig etablering av oppdrettsanlegg bør vind, bølger, strøm og samlet væreksponering 

vurderes spesielt. Dette anlegget er spesielt væreksponert i fra nord og sør. Tiltakshaver har krav iht. 

Norsk Standard 9415, i henhold til krav på lokalitetsklassifisering, skal det beregnes maksimal 

opptredende signifikant bølgehøyde med returperiode på 10 og 50 års for 8 himmelretninger. 

Lokaliteten ligger ikke i et område med fare for steinsprang og snøskred.  En eventuell utbygging vil 

heller ikke medføre fare for jord/leirras da ingenting vil utbygges på land. På forespørsel til 

oppdretterne her en fått opplyst at vurderinger av vind, bølger, strøm og samlet væreksponering 

sees på som bedriftsinterne opplysninger, som først vil bli synliggjort i en eventuell framtidig 

akvakulturlokalitetssøknad. 

Verdivurdering: Ukjent 

Konsekvens: Ukjent 

Samiske interesser, herunder reindrift: 

Vorterøya er ikke et reindriftsområde. Det er heller ikke kjent at det er andre spesielle samiske 

interesser utenom kulturminner i området på land. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud 

Det er ingen sjøkabler i området. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 
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Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Oppsummering  

Planlagte akvakulturområde berører ingen viktige naturtyper eller sårbare arter.  

I prosessen er det ingen som har ytret seg mot denne lokaliteten. 

Anbefaling: 

Det etableres et akvakulturområde på nordøstsiden av Vorterøya med et areal på 1505 daa. til 

formålet. Dette betyr at hele anlegget inklusive fortøyninger ikke skal komme utenfor området som 

er foreslått avsatt til akvakultur. Et akvakulturområde her vurderes totalt sett til å ha ingen negative 

konsekvenser for fiskeri. I forhold til bestander av anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand 

fra disse. 

Verdivurdering samlet: 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. 

Tiltaket anbefales 
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2.10. Vurdering av Laukøy nytt område til akvakultur A28 

Nye områder til Akvakultur:  

Art: Anadrom laksefisk 

Akvakulturområde: Laukøya  

Kartreferanse: A 29 ny 

Beliggenhet: Syd og vest for Laukøya  

Forslagsstiller: Oppdrettsnæringen 

Foreslått formål: Akvakulturområde 

Gjeldene formål: Vannareal for flerbruk. 

Arealstørrelse: 1406 daa 

 

 

Vurdering av verdier 

Naturverdier, biologisk mangfold: 

Lokaliteten ligger på sydvestsiden av Laukøya. Dette er et åpent sjøområde. Lokaliteten ligger  ca. 14 

km utfor grensa for nasjonal laksefjord for Reisaelva. I forhold til bestander av anadrome laksefisk 

ligger lokaliteten i god avstand til disse. 

En kjenner ikke til at det finnes truede arter eller naturtyper i eller i tilknytning til denne lokaliteten. 

Dette framkommer heller ikke av DNs Naturbase og fiskeridirektoratets kartløysning 

http://kart.fiskeridir.no(14.01.2014) 

Gjennom innhenting av kunnskap, jf. NML § 8, mener vi at vi har et relativt godt kunnskapsgrunnlag 

som er lagt til grunn for de fleste av våre vurderinger. I planen som helhet er det ikke lagt ut 

fremtidige utbyggingsområder i områder som antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua 

eller sårbare arter og naturtyper.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper 

Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes, jf. NML § 10 om 

økosystemtilnærming og samlet belastning, til å kunne bli høy spesielt hvis det skulle skje en 

rømming av laks. Den kan også bli høy ved sykdomsutbrudd der det er fare for å smitte vill fisk (laks, 

ørret og røye). Den planlagte utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge leveområder 

for trua eller sårbare arter og naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en utbygging i området er 

relativt vanlig i norsk sammenheng, og dette er vektet opp mot behovet oppdrettsnæringa har for 
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lokaliteter og samfunnsnytten for dette gir. 

Anbefaling: Samfunnsnytten av akvakulturområdet vektlegges foran naturmangfoldet. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Kulturminner, kulturmiljø: 

Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret (14.01.2014) viser ingen kulturminner i område på 

land. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser. 

Fiskerier: 

Et område på totalt 2805 daa foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. I området er det ifølge 

Fiskeridirektoratets kartløsning, fiskeplass for torsk passive redskaper. Ifølge registreringene brukes 

feltet fra september til mai av lokale og fremmede fiskefartøy. Dette feltet berøres til en viss grad. 

Arnøy Fiskarlag og Arnøytind AS mener området vil være til hinder for seinotfiske. Sametinget og 

Fiskarlaget Nord er også imot etablering av akvakultur her. 

 Kilde registreringer: http://kart.fiskeridir.no 

Verdivurdering: B Middels verdi. 

Konsekvens: -1 små negative konsekvenser 

Havbruk: 

Oppdrettsnæringene mener at det aktuelle området på sydsiden av Laukøya er en god lokalitet, 

hvorav både dybde- og strømningsforholdene vurderes som gode. 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Friluftsliv og rekreasjon: 

Området er vanskelig tilgjengelig og nås enklest fra sjøsiden. Områdene rundt Laukøya blir brukt i 

vår/sommerhalvåret til rekreasjonsfiske til en viss grad. På Nikkebyneset til Nothamna er det 5 

boliger/fritidshus. Det er tillatt å fiske inntil 100 meter fra et oppdrettsanlegg. Noen vil nok oppleve 

et oppdrettsanlegg som skjemmende i landskapet. 

Området nås enklest fra sjøsiden. Områdene blir brukt i vår/sommerhalvåret til rekreasjonsfiske av 

fritidshuseiere og fastboende til en viss grad. Det er tillatt å fiske inntil 100 meter fra et 

oppdrettsanlegg. Området på land brukes vår, sommer og høst som turområde, bl.a. bærplukking. 

Ofte ankommer folk i båt. Nærmeste ankringssted for denne type fartøy 

Side 548



37 

 

finner vi ved fergeleiet på Nikkeby (jfr.sjøkartet). På godværsdager kan en observere kajakkpadlere 

og fritidsbåter på sjøen. En kan ikke se at tiltaket vil være til hinder for hverken store eller små fartøy 

(herunder kajakkpadlere), eller for turaktiviteten på land. 

 

Verdivurdering: B Middels verdi. 

Konsekvens: -1 små negative konsekvenser 

Næringsliv og sysselsetting: 

35 årsverk er direkte knyttet til lakseoppdrett i dag i regionen. Havbruksnæringen gir også 

sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, spesielt transport (med ca. 50 årsverk). 

Slakterivirksomhet gir i dag ca.100-110 årsverk. I en investeringsfase vil det også bli kjøpt lokale 

tjenester i Nord-Troms regionen. I denne sammenheng vises det til rapporten som Troms 

fylkeskommune har fått utarbeidet. («Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms» Nofima 2012). 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Samfunnssikkerhet: 

Området på land er svært bratt og selve anlegget må legges utfor aktsomhetsområde for snøskred 

iht. NVE Skredatlas NGU sin kartdatabase skrednett (www.skrednett.no). Fortøyninger kan komme 

innafor aktsomhetsområde for snøskred. Området ligger i et væreksponert område fra sør og fra 

østlig retning. Ved en framtidig etablering av oppdrettsanlegg bør vind, bølger, strøm og samlet 

væreksponering vurderes spesielt. Dette anlegget er spesielt væreksponert i fra nord og sør. 

Tiltakshaver har krav iht. Norsk Standard 9415, i henhold til krav på lokalitetsklassifisering, skal det 

beregnes maksimal opptredende signifikant bølgehøyde med returperiode på 10 og 50 års for 8 

himmelretninger. Lokaliteten ligger ikke i et område med fare for steinsprang og snøskred.  En 

eventuell utbygging vil heller ikke medføre fare for jord/leirras da ingenting vil utbygges på land. På 

forespørsel til oppdretterne her en fått opplyst at vurderinger av vind, bølger, strøm og samlet 

væreksponering sees på som bedriftsinterne opplysninger, som først vil bli synliggjort i en eventuell 

framtidig akvakulturlokalitetssøknad. 

Verdivurdering: Ukjent 

Konsekvens: Ukjent 

Samiske interesser, herunder reindrift: 

Laukøya er ikke et reindriftsområde. Det er heller ikke kjent at det er andre spesielle samiske 

interesser i området på land tilknyttet Haukøya vest. 
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Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud 

Det er ingen sjøkabler i området. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Oppsummering  

Planlagte akvakulturområde berører ingen viktige naturtyper eller sårbare arter.  

I prosessen har lokale fiskarlag og fiskere ytret seg mot denne lokaliteten. 

Anbefaling: 

Det etableres et akvakulturområde på sørsiden av Laukøya med et areal på 2805 daa. Til formålet. 

Dette betyr at hele anlegget inklusive fortøyninger ikke skal komme utenfor området som er foreslått 

avsatt til akvakultur. I området fiskes det fra mai til september torsk med passive redskaper. 

Området er presentert arbeidsgruppene for fiskere uten at det er kommet innvendinger på foreslått 

bruk. Et akvakulturområde her vurderes totalt sett til å ha små negative konsekvenser for fiskeri. I 

forhold til bestander av anadrome laksefisk ligger lokaliteten i god avstand fra disse. 

Verdivurdering samlet: 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. 

Tiltaket anbefales  
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2.11. Vurdering av Haukøy Vest nytt område til akvakultur A29 

Nye områder til Akvakultur:  

Art: Anadrom laksefisk 

Akvakulturområde: Haukøya Vest  

Kartreferanse: A 29 - ny 

Beliggenhet: Vest for Haukøya  

Forslagsstiller: Oppdrettsnæringen 

Foreslått formål: Akvakulturområde 

Gjeldene formål: Vannareal for flerbruk. 

Arealstørrelse: 810 daa 

 

 

Vurdering av verdier 

Naturverdier, biologisk mangfold: 

Lokaliteten ligger på vestsiden av Haukøya i innløpet til Reisafjorden. Dette er et åpent sjøområde. 

Lokaliteten ligger ca. 6 km utfor grensa for nasjonal laksefjord for Reisaelva. I forhold til bestander av 

anadrome laksefisk er det seks vassdrag med slike bestander (innenfor en radius på 33 km) hhv.: 

Oksfjordvassdraget (laks, sjøørret og sjørøye) ca. 18km, Rungadalsvassdraget (sjøørret og sjørøye) ca. 

25 km, Reisaelva (laks, sjøørret og sjørøye) ca. 32 km, Rotsundelva (laks og sjørøye) ca. 24 km, 

Buktavassdraget (sjøørret og sjørøye) i Olderfjorden ca. 17 km, Olderfjordelva (sjøørret og sjørøye) 

ca. 18 km. 

Det er registrert oppvekstområde/beiteområde for torsk og hyse rundt hele Haukøya. Kilde: 

http://kart.fiskeridir.no (14.01.2014) 

En kjenner ikke til at det finnes truede arter eller naturtyper i eller i tilknytning til denne lokaliteten. 

Dette framkommer heller ikke av DNs Naturbase og fiskeridirektoratets kartløysning 

http://kart.fiskeridir.no(14.01.2014) 

Gjennom innhenting av kunnskap, jf. NML § 8, mener vi at vi har et relativt godt kunnskapsgrunnlag 

som er lagt til grunn for de fleste av våre vurderinger. I planen som helhet er det ikke lagt ut 

fremtidige utbyggingsområder i områder som antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua 

eller sårbare arter og naturtyper.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper 

Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes, jf. NML § 10 om 
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økosystemtilnærming og samlet belastning, til å kunne bli høy spesielt hvis det skulle skje en 

rømming av laks. Den kan også bli høy ved sykdomsutbrudd der det er fare for å smitte vill fisk (laks, 

ørret og røye). Den planlagte utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge leveområder 

for trua eller sårbare arter og naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en utbygging i området er 

relativt vanlig i norsk sammenheng, og dette er vektet opp mot behovet oppdrettsnæringa har for 

lokaliteter og samfunnsnytten for dette gir. 

Anbefaling: Samfunnsnytten av akvakulturområdet vektlegges foran naturmangfoldet. 

Verdivurdering: B Middels verdi. 

Konsekvens: -1 Små negative konsekvenser. 

Kulturminner, kulturmiljø: 

Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret (14.01.2014) viser at på land er det registrert en 

gravrøys fra bronsealderen (Finnvikneset) og et gravfelt fra førreformatorisk tid (Haukøyneset). Ingen 

av disse kulturminnene blir berørt, da fortøyninger som ligger under vann, vil være fra 300m – 500m 

fra disse. Det er sti i strandsonen, fra Haukøyhamna til Finnvikneset.  

I § 6.Sikringssone i kulturminneloven står det følgende: 

«Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller 

kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. 

Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven. 

Inntil et område som nevnt i første ledd er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte 

regnet fra kulturminnets synlige ytterkant.» 

Verdivurdering av kulturminnene på land: A: Svært stor eller stor verdi 

Verdivurdering av A området for kulturminnene på land: C Mindre eller liten verdi 

Konsekvens for kulturminnene på land: 0 Ingen negative konsekvenser. 

Fiskerier: 

Et område på totalt 1071 daa foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. Opprinnelig var området 

foreslått vesentlig større og berørte et reketrålfelt i stor grad med yttergrense fortøyninger. Etter et 

møte mellom fiskere og oppdrettere ble oppdrettsområdet innskrenket vesentlig, slik at fortøyninger 

berører reketrålfeltet noe i sørenden av foreslåtte område. I området er det ifølge 

Fiskeridirektoratets kartløsning, fiskeplass for uer og rødspette. Begge disse feltene berøres. Langs 

land er det registrert felt for rognkjeksfiske. Dette feltet blir i liten grad berørt. Det er også registrert 

oppvekstområde/beiteområde for torsk og hyse rundt hele Haukøya. På det dypeste i sørvestlige 

området er det -110m. Selve reketrålfeltet blir ikke direkte berørt da reketråling foregår fra -200 m 

og dypere. Arbeidsgruppene for fiskere, spesielt de som fisker med reketrål, opplever områdene 

rundt Haukøya som svært viktige og liker dårlig at det blir etablert oppdrett i dette området. Skjervøy 

Fiskarlag sier i eget skriv at manøvrering spesielt i dårlig vær vil bli vanskeliggjort (se innspillsmappe).  

Kilde registreringer: http://kart.fiskeridir.no (14.01.2014) 

Side 552

http://kart.fiskeridir.no/


41 

 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: -1 til -2. Små til middels negative konsekvenser 

Havbruk: 

Oppdrettsnæringene mener at det aktuelle området på østsiden av Haukøya er en god lokalitet, 

hvorav både dybde- og strømningsforholdene vurderes som gode. 

Avstanden til lokaliteter i Kvænangen er ca. 21 km. 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Friluftsliv og rekreasjon: 

Området er vanskelig tilgjengelig og nås enklest fra sjøsiden. På Haukøyneset og Haukøyhamna er 

det etablert fritidsboliger. Det er sti i strandsonen fra Haukøyhanna til Finnvikneset. Områdene blir 

brukt i vår/sommerhalvåret til rekreasjonsfiske av fritidshuseiere og fastboende til en viss grad. Det 

er tillatt å fiske inntil 100 meter fra et oppdrettsanlegg. Området på land brukes på ettervinteren vår, 

sommer og høst som turområde, bl.a. bærplukking. Ofte ankommer det folk i båt. Nærmeste 

ankringssted for denne type fartøy finner vi i Haukøyhamna (jfr.sjøkartet). På godværsdager kan en 

observere kajakkpadlere og fritidsbåter på sjøen. En kan ikke se at tiltaket vil være til hinder for 

hverken store eller små fartøy (herunder kajakkpadlere), eller for turaktiviteten på land. 

 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Næringsliv og sysselsetting: 

35 årsverk er direkte knyttet til lakseoppdrett i dag i regionen. Havbruksnæringen gir også 

sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, spesielt transport (med ca. 50 årsverk). 

Slakterivirksomhet gir i dag ca.100-110 årsverk. I en investeringsfase vil det også bli kjøpt lokale 

tjenester i Nord-Troms regionen. I denne sammenheng vises det til rapporten som Troms 

fylkeskommune har fått utarbeidet. («Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms» Nofima 2012). 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Området ligger utfor aktsomhetsområde for snøskred iht. NVE Skredatlas NGU sin kartdatabase 

skrednett (www.skrednett.no). 

Området ligger i et væreksponert område fra nord og fra sørøstlig retning. Ved en framtidig 

etablering av oppdrettsanlegg bør vind, bølger, strøm og samlet væreksponering vurderes spesielt. 

Dette anlegget er spesielt væreksponert i fra nord og sør. Tiltakshaver har krav iht. Norsk Standard 
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9415, i henhold til krav på lokalitetsklassifisering, skal det beregnes maksimal opptredende 

signifikant bølgehøyde med returperiode på 10 og 50 års for 8 himmelretninger. Lokaliteten ligger 

ikke i et område med fare for steinsprang og snøskred.  En eventuell utbygging vil heller ikke medføre 

fare for jord/leirras da ingenting vil utbygges på land. På forespørsel til oppdretterne her en fått 

opplyst at vurderinger av vind, bølger, strøm og samlet væreksponering sees på som bedriftsinterne 

opplysninger, som først vil bli synliggjort i en eventuell framtidig akvakulturlokalitetssøknad. 

Verdivurdering: Ukjent 

Konsekvens: Ukjent 

Samiske interesser, herunder reindrift: 

Haukøya er ikke et reindriftsområde. Det er heller ikke kjent at det er andre spesielle samiske 

interesser i området på land tilknyttet Haukøya vest. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud 

Det er ingen sjøkabler i området. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Oppsummering  

Planlagte akvakulturområde berører ingen viktige naturtyper eller sårbare arter. Et nytt 

akvakulturområde på østsiden av Haukøya berører til en viss grad fiske etter reker med trål. 

Rognkjeksfiske langs land kan fortsatt utføres og blir i mindre grad berørt. 

Skjervøy Fiskarlag er helt imot at det kommer nye akvakulturområder både på øst og vestsiden av 

Haukøya. Dette begrunnes Slik oppdrettsnæringen har plassert fortøyningene ved Haukøya øst vil de 

ikke ved normal reketråling være til hinder for fiske på Haukøyfeltet, faren er til stede for at det kan 

oppstå farlige situasjoner hvis det skulle skje noe uforutsett når trålerne snur i inner enden av feltet 

på denne siden. Ved Haukøya øst vil det heller ikke fysisk være til hinder for reketrålingen slik de 

oppgitte fortøyningene vises plassert, men det kan også på denne siden oppstå farlige situasjoner 

ved tråling hvis det skulle oppstå problemer for trålerne. Slik reketrålerne erfarer det presser 

strømmen dem alltid mot Haukøya ved tråling på dette feltet som vi kaller Meilandsholla, noen 

ganger når strømmen er sterk og vinden kommer fra vest vil enkelte trålere ha vanskeligheter med å 

svinge rundt oppe i denne holla. Hvis da noen skulle få problemer vil det kunne oppstå farlige 

situasjoner ved at vi kan drive inn i oppdrettsanlegg som ligger fortøyd i dette området. Videre 

anfører de at Når det gjelder oppdrett generelt vil helst ikke vi fiskere ha disse i nærheten av våre 

fiskeområder, dette grunnet avfall(feces) og rester av medisinbruk ved anleggene.  
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I møte med representanter for elveierlag og Naturvernforbundet i Nordreisa kom følgende fram: 

Dersom det legges oppdrett ved Haukøya i nærheten av munningen av Reisafjorden så vil statusen 

nasjonal laksefjord være bortkastet.  

Mht. medisinering av oppdrettsfisk, så brukes det lovlige medisiner foreskrevet av fiske-helsebiologer 

eller veterinærer. Disse utfører helsekontroll, forebyggende sykdomsarbeid, diagnostikk og 

behandling. 

Jøkelfjord Laks AS i Kvænangen er skeptisk til etablering av lokaliteter rundt Haukøya pga. 

smittepress innover fjorden. De anfører bl.a.: Dersom en aktør lokaliserer seg ved Haukøya vil 

planleggingen og optimaliseringen avutsettene og produksjon slik JKL gjør i dag bli vanskelig. 

Jøkelfjord Laks AS mener dette er avgjørende faktorer for å drive god biologisk produksjon i 

kvænangsbassenget. 

Anbefaling: 

Det etableres et akvakulturområde på vestsiden av Haukøya som vist på plankartet. Et 

akvakulturområde på vestsiden av Haukøya vurderes totalt sett til å ha middels negative 

konsekvenser for fiskeri. Avstandsmessig ligger det foreslåtte området i god avstand til grensa til 

Reisa som nasjonal laksefjord (6km), Hagebergan ligger mye nærmere ca. 4 km. Avstanden til 

oppdrettsanlegg inne i Kvænanger, Ytre Hamnebukt og Hjellberget er ca. 21km. 

Verdivurdering samlet: 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. 

Tiltaket anbefales 
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2.12. Vurdering av Haukøy Øst nytt område til akvakultur A30 

Nye områder til Akvakultur:  

Art: Anadrom laksefisk 

Akvakulturområde: Haukøya Øst  

Kartreferanse: A 30 - ny 

Beliggenhet: Øst for Haukøya  

Forslagsstiller: Oppdrettsnæringen 

Foreslått formål: Akvakulturområde 

Gjeldene formål: Vannareal for flerbruk. 

Arealstørrelse: 842 daa 

 

 

Vurdering av verdier 

Naturverdier, biologisk mangfold: 

Lokaliteten ligger på østsiden av Haukøya i innløpet til Kvænangen. Dette er et åpent sjøområde. 

Lokaliteten ligger 6 km utfor grensa for nasjonal laksefjord for Reisaelva. I forhold til bestander av 

anadrome laksefisk er det seks vassdrag med slike bestander (innenfor en radius på 33 km) hhv.: 

Oksfjordvassdraget (laks, sjøørret og sjørøye) ca. 19 km, Rungadalsvassdraget (sjøørret og sjørøye) 

ca. 26 km, Reisaelva (laks, sjøørret og sjørøye) ca. 33 km, Rotsundelva (laks og sjørøye) ca. 25 km, 

Buktavassdraget (sjøørret og sjørøye) i Olderfjorden ca. 16 km, Olderfjordelva (sjøørret og sjørøye) 

ca. 17 km. 

En kjenner ikke til at det finnes truede arter eller naturtyper i eller i tilknytning til denne lokaliteten. 

Dette framkommer heller ikke av DNs Naturbase og fiskeridirektoratets kartløysning 

http://kart.fiskeridir.no(14.01.2014) 

Gjennom innhenting av kunnskap, jf. NML § 8, mener vi at vi har et relativt godt kunnskapsgrunnlag 

som er lagt til grunn for de fleste av våre vurderinger. I planen som helhet er det ikke lagt ut 

fremtidige utbyggingsområder i områder som antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua 

eller sårbare arter og naturtyper.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper 

Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes, jf. NML § 10 om 

økosystemtilnærming og samlet belastning, til å kunne bli høy spesielt hvis det skulle skje en 

rømming av laks. Den kan også bli høy ved sykdomsutbrudd der det er fare for å smitte vill fisk (laks, 

Side 556

http://kart.fiskeridir.no(14.01.2014)/


45 

 

ørret og røye). Den planlagte utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge leveområder 

for trua eller sårbare arter og naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en utbygging i området er 

relativt vanlig i norsk sammenheng, og dette er vektet opp mot behovet oppdrettsnæringa har for 

lokaliteter og samfunnsnytten for dette gir. 

Anbefaling: Samfunnsnytten av akvakulturområdet vektlegges foran naturmangfoldet. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: -1 Små negative konsekvenser 

Kulturminner, kulturmiljø: 

Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret (14.01.2014) viser ingen kjente registreringer i 

områder på land på denne siden av øya. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Fiskerier: 

Et område på totalt 904 daa foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. Opprinnelig var området 

foreslått vesentlig større og berørte et reketrålfelt i stor grad med yttergrense fortøyninger. Etter et 

møte mellom fiskere og oppdrettere ble oppdrettsområdet innskrenket vesentlig, slik at fortøyninger 

ikke berører området til reketrålfeltet. Langs land er det registrert felt for rognkjeksfiske. Dette feltet 

blir i liten grad berørt. . Det er også registrert oppvekstområde/beiteområde for torsk og hyse rundt 

hele Haukøya. Selve reketrålfeltet blir direkte berørt i et begrenset lite område i nordøstlige del av 

foreslåtte akvakulturområde da reketråling foregår fra -200 m og dypere. Arbeidsgruppene for 

fiskere, spesielt de som fisker med reketrål, opplever områdene rundt Haukøya som svært viktige og 

liker dårlig at det blir etablert oppdrett i dette området. Skjervøy Fiskarlag sier i eget skriv at 

manøvrering spesielt i dårlig vær vil bli vanskeliggjort (se innspills-mappe).  

Kilde: http://kart.fiskeridir.no (14.01.2014) 

Verdivurdering: B Middels verdi. 

Konsekvens: -1 Små negative konsekvenser 

Havbruk: 

Oppdrettsnæringene mener at det aktuelle området på østsiden av Haukøya er en god lokalitet, 

hvorav både dybde- og strømningsforholdene vurderes som gode. 

Avstanden til lokaliteter i Kvænangen er ca. 21 km. 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 
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Friluftsliv og rekreasjon: 

Området er vanskelig tilgjengelig og nås enklest fra sjøsiden. Tilstøtende områder blir brukt i 

vår/sommerhalvåret til rekreasjonsfiske til en viss grad. Tilstøtende landområder er lite brukt. Det er 

tillatt å fiske inntil 100 meter fra selve anlegget. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Næringsliv og sysselsetting: 

35 årsverk er direkte knyttet til lakseoppdrett i dag i regionen. Havbruksnæringen gir også 

sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, spesielt transport (med ca. 50 årsverk). 

Slakterivirksomhet gir i dag ca.100-110 årsverk. I en investeringsfase vil det også bli kjøpt lokale 

tjenester i Nord-Troms regionen. I denne sammenheng vises det til rapporten som Troms 

fylkeskommune har fått utarbeidet. («Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms» Nofima 2012). 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Samfunnssikkerhet: 

Området ligger utfor aktsomhetsområde for snøskred iht. NVE Skredatlas NGU sin kartdatabase 

skrednett (www.skrednett.no). 

Området ligger i et væreksponert område fra Nord og fra sørøstlig retning. Ved en framtidig 

etablering av oppdrettsanlegg bør vind, bølger, strøm og samlet væreksponering vurderes spesielt. 

Dette anlegget er spesielt væreksponert i fra nord og sør. Tiltakshaver har krav iht. Norsk Standard 

9415, i henhold til krav på lokalitetsklassifisering, skal det beregnes maksimal opptredende 

signifikant bølgehøyde med returperiode på 10 og 50 års for 8 himmelretninger. Lokaliteten ligger 

ikke i et område med fare for steinsprang og snøskred.  En eventuell utbygging vil heller ikke medføre 

fare for jord/leirras da ingenting vil utbygges på land. På forespørsel til oppdretterne her en fått 

opplyst at vurderinger av vind, bølger, strøm og samlet væreksponering sees på som bedriftsinterne 

opplysninger, som først vil bli synliggjort i en eventuell framtidig akvakulturlokalitetssøknad 

Verdivurdering: Ukjent 

Konsekvens: Ukjent 

Samiske interesser, herunder reindrift: 

Haukøya er ikke et reindriftsområde. Det er heller ikke kjent at det er andre spesielle samiske 

interesser i området på land tilknyttet Haukøya øst. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 
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Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud 

Det er ingen sjøkabler i området. 

Verdivurdering: C Mindre eller liten verdi. 

Konsekvens: 0 Ingen negative konsekvenser 

Oppsummering  

Planlagte akvakulturområde berører ingen viktige naturtyper eller sårbare arter. Et nytt 

akvakulturområde på østsiden av Haukøya berører til en viss grad fiske etter reker med trål. 

Rognkjeksfiske langs land kan fortsatt utføres og blir i mindre grad berørt. 

Skjervøy Fiskarlag er helt imot at det kommer nye akvakulturområder både på øst og vestsiden av 

Haukøya. Dette begrunnes Slik oppdrettsnæringen har plassert fortøyningene ved Haukøya øst vil de 

ikke ved normal reketråling være til hinder for fiske på Haukøyfeltet, faren er til stede for at det kan 

oppstå farlige situasjoner hvis det skulle skje noe uforutsett når trålerne snur i innerenden av feltet 

på denne siden. Ved Haukøya øst vil det heller ikke fysisk være til hinder for reketrålingen slik de 

oppgitte fortøyningene vises plassert, men det kan også på denne siden oppstå farlige situasjoner 

ved tråling hvis det skulle oppstå problemer for trålerne. Slik reketrålerne erfarer det presser 

strømmen dem alltid mot Haukøya ved tråling på dette feltet som vi kaller Meilandsholla, noen 

ganger når strømmen er sterk og vinden kommer fra vest vil enkelte trålere ha vanskeligheter med å 

svinge rundt oppe i denne holla. Hvis da noen skulle få problemer vil det kunne oppstå farlige 

situasjoner ved at vi kan drive inn i oppdrettsanlegg som ligger fortøyd i dette området. Videre 

anfører de at Når det gjelder oppdrett generelt vil helst ikke vi fiskere ha disse i nærheten av våre 

fiskeområder, dette grunnet avfall(feces) og rester av medisinbruk ved anleggene.  

I møte med representanter for elveeierlag og Naturvernforbundet i Nordreisa kom følgende fram: 

Dersom det legges oppdrett ved Haukøya i nærheten av munningen av Reisafjorden så vil statusen 

nasjonal laksefjord være bortkastet.  

Mht. medisinering av oppdrettsfisk, så brukes det lovlige medisiner foreskrevet av fiskehelsebiologer 

eller veterinærer. Disse utfører helsekontroll, forebyggende sykdomsarbeid, diagnostikk og 

behandling. 

Jøkelfjord Laks AS i Kvænangen er skeptisk til etablering av lokaliteter rundt Haukøya pga. 

smittepress innover fjorden. De anfører bl.a.: Dersom en aktør lokaliserer seg ved Haukøya vil 

planleggingen og optimaliseringen av utsettene og produksjon slik JKL gjør i dag bli vanskelig. 

Jøkelfjord Laks AS mener dette er avgjørende faktorer for å drive god biologisk produksjon i 

kvænangsbassenget. 

Anbefaling: 

Det anbefales at det etableres et akvakulturområde på østsiden av Haukøya med et areal på 904 daa 

til formålet. Dette betyr at hele anlegget inklusive fortøyninger ikke skal komme utenfor området 

som er foreslått avsatt til akvakultur. Et akvakulturområde på østsiden av Haukøya vurderes totalt 
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sett til å ha middels negative konsekvenser for fiskeri. Avstandsmessig ligger det foreslåtte området i 

god avstand til grensa til Reisa som nasjonal laksefjord (6km), Hagebergan ligger mye nærmere ca. 4 

km. Avstanden til oppdrettsanlegg inne i Kvænangen, Ytre Hamnebukt og Hjellberget er ca. 21km. 

Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes, jf. NML § 10 om 

økosystemtilnærming og samlet belastning, til å kunne bli høy spesielt hvis det skulle skje en 

rømming av laks. Den planlagte utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge 

leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en 

utbygging i området er relativt vanlig i norsk sammenheng, og dette er vektet opp mot behovet 

oppdrettsnæringa har for lokaliteter og samfunnsnytten for dette gir. 

Anbefaling: Samfunnsnytten av akvakulturområdet vektlegges foran naturmangfoldet. 

Verdivurdering samlet: 

Verdivurdering: A Stor verdi. 

Konsekvens: 3 Store eller svært store positive konsekvenser 

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. 

Tiltaket anbefales 
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3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

3.1. Sammenfatning av risiko og sårbarhetsforhold i hele planområdet. 

På eksisterende lokalitet 10570 Uløy (A16 eier Salmar AS) gikk det 23.1.2013 snøskred som fylte den 

innerste ringen på anlegget. Heldigvis var ingen på merdene akkurat da og ingen menneskeliv gikk 

tapt. Notposene var også hele på tross av at ankre til anlegget ble flytta 50-60 m og den innerste 

ringen ble skadet betydelig. Hendelsen medførte heller ikke rømming av laks (kilde: rapport fra 

Fiskeridirektoratet region Troms).  

NGI har laget en skredrapport for området som omfatter A15 og A16 (eier Salmar AS). Etter det vi 

kan se så er også A17 Blåskjell lokalitet: 15535 Kjempebakken (eier Arne Samuelsen) i dette utsatte 

området. I NGI rapporten er det anbefalinger hvordan anleggene kan plasseres og hvilke tiltak som 

må iverksettes. Eierne av akvakulturanleggene er gjennom rapporten, og denne planen gjort 

oppmerksom på at det forutsettes at framtidig plassering av akvakulturanlegg i områdene A15, A16 

og A17 tar høyde for disse anbefalingene. (Dette er også tatt med i planbestemmelsene).  

I NGI rapporten står bl.a. følgende: 

«NGI har vurdert faren for snøskred, skredvind og flodbølger mot to sjøbaserte oppdrettsanlegg 

”Uløya” og ”Klokksteinen” i Rotsundet i Nordreisa. Med tanke på nærliggende alternative 

plasseringer er faren for snøskred, vind og bølger også vurdert for resten av fjellsiden langs 

Rotsundet. Videre er vurdert varslingstiltak som kan iverksettes ved ulik grad av skredfare. » 

Videre står det: «Vi har valgt å trekke faregrensen i en avstand fra land der beregnet trykk fra 

skredvind er anslagsvis 1 kPa (se kartbilaget). For de dominerende skredbanene vil faregrensen da 

ligge om lag 500 m ut fra Uløya.» 

Kilde NGI Rapport SalMar Nord oppdrettsanlegg, Nordreisa Vurdering av snøskred og Flodbølger 

20130163-01-R 30. juli 2013 

 I Rotsund, Uløysida, Maursund, Laukøy og på store deler av Arnøya, i Lauksundskaret til 

Arnøyhamn og på begge sider av Langfjorden, kan skred nå ned til sjøen. Det er i første rekke 

snøskred, men enkelte steder også jord- og steinskred, som kan være en potensiell fare for 

tekniske installasjoner langs kyststripa. For eksempel gikk det et snøskred i januar 2013 som 

var svært nært til å ødelegge merdene på oppdrettslokaliteten Uløy i Rotsund. Denne 

lokaliteten og nabolokaliteten Klokkstein er vurdert av NGI. Det skal ikke flyttes eller plasseres 

anlegg i områder hvor det er fare for snø- og steinsprang etter NGI sitt faresone kart. Ved 

søknad om slike tiltak, vil det bli stilt krav om at forholdet til snø-og steinskred være 

dokumentert med forslag om avbøtende tiltak. 

 Av værforhold kan ising utgjøre en fare for skade på oppdrettsanlegg. Dette gjelder både 

nedising av installasjoner og fjordis i drift. Rotsundområdet er i perioder utsatt av isflak fra 

Skogholmen. Nedising av installasjoner inntreffer gjerne under sterk kulde og landvind, da på 

vindutsatte områder. Det er ikke systematisk samlet inn opplysninger omkring dette for 

kommunene som helhet. Det er spesielt flytende oppdrettsanlegg som er utsatt for disse 

problemene, og isforhold bør spesielt vurderes ved plassering av slike 

Side 561



50 

 

 Sterk vind og bølger kan også gjøre stor skade, og noen områder er mer utsatt enn andre.  

 Lokalitetsklassifisering  

 NYTEK-forskriften stiller krav til at det skal være utført en lokalitetsundersøkelse, før et 

akvakulturanlegg kan utplasseres på en lokalitet. Lokalitetsundersøkelsen skal utføres av et 

akkreditert inspeksjonsorgan og oppfylle krav fastsatt i NS 9415:2009. 

 En lokalitetsundersøkelse beskriver miljøparametre som skal danne grunnlag for beregning av 

miljølaster på et anlegg. Miljøparametrene som beskrives er: 

o Vindhastighet 

o Strøklengde 

o Signifikant bølgehøyde 

o Strømhastighet 

o Havdønninger 

o Nedising og drivis 

 I tillegg skal vanndybder, bunntype og topografi beskrives, slik at anlegget kan tilpasses 

lokaliteten på best mulig måte. Tilpasningene består blant annet i valg av lengde og retning på 

fortøyningsliner, valg av korrekt type bunnfeste (anker/lodd/bolt) i forhold til bunnforhold. På 

bakgrunn av lokalitetsundersøkelsene velger oppdretter flytekrager, nøter og flåter som tåler 

miljølastene på lokaliteten. Lokalitetsundersøkelsen danner også grunnlaget for å beregne og 

dimensjonere fortøyning. 

 Installasjoner på sjøen kan utgjøre en fare for skipstrafikken og omvendt. Dette er kystverket 

sitt ansvarsområde og vurderes av dem. Farleder er tatt inn på plankartet og beskrevet. 

 Transport av olje foregår langs kysten av Troms og Finnmark. Det er derfor ikke utenkelig at 

store utslipp kan nå inntil kysten og inn i fjordsystemene. Langfjorden på Arnøya er avsatt til 

nødhavn til dette formålet. 
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
64/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021- høring

Henvisning til lovverk:
Vannressursloven
Forurensningsloven
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Vedlegg 1 Høringsinnspill
2 Vedlegg 2 Høringsinnspill

Dokumenter i saken:
Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2012
Endringsblad 1 til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-21
Høringsdokument Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-21

Tiltaksanalyser for vannområdene i Troms 2016-21:
Vannområde Lyngen-Skjervøy
Vannområde Nordreisa-Kvænangen
Høringsdokument: Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Troms 2016-2021

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av 
vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til 
at målene i vannforskriften nås. 

2. Nordreisa kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig 
hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen 
av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. 

3. Til innholdet i selve høringsdokumentene vises det til vedlegg 1 og 2, Høringssvar fra 
Nordreisa kommune til Regional forvaltningsplan. 
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Saksopplysninger

Troms fylkeskommune har som vannregionmyndighet i Troms, i samarbeid med øvrige
medlemmer i Vannregionutvalg Troms, utarbeidet forslag til regional forvaltningsplan for
vannregion Troms 2016-2021. Planen er nå ute til høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist er 31.12 2014. Endelig forslag til plan blir utarbeidet av vannregionmyndigheten og 
fylkeskommunene i samarbeid med vannregionutvalget. Sluttbehandling av planen skjer i de 
berørte fylkeskommunene våren 2015. Vedtatt regional plan oversendes til sentral godkjenning 
ved Kongen i statsråd innen 1. juli 2015. 

Planen består av tre dokumenter, selve planforslaget, regionalt tiltaksprogram og regionalt
overvåkingsprogram. Lenke til plandokumentene ligger øverst i dokumentet.
Tiltakene skal være operative innen tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt og det er de ulike 
sektormyndighetene som er ansvarlig for oppfølgingen av tiltakene.

Formålet med planen er å samle og fremstille kunnskap om vannet i regionen og angi
prioriteringer for vannforvaltningen i regionen i tråd med EUs vannrammedirektiv og den
norske vannforskriften.
Overordna mål i vannforvaltningsarbeidet er å oppnå eller opprettholde god miljøtilstand
i vannforekomstene i regionen. Det er lagt ned mye arbeid i karakterisering, analyser av
aktuelle tiltak og forslag til overvåking der kunnskap mangler. Planen gir en oversikt over
miljøtilstanden i vannforekomstene og de ulike påvirkninger. Tiltaksprogrammet gir oversikt
over gjennomførte og planlagte tiltak som skal bidra til at miljømålene nås.

Overvåkingsprogrammet gir en oversikt over foreslått overvåking og kartlegging der
kunnskap mangler.

Planen omfatter de seks vannområdene i regionen; Harstad-Salangen, Senja, Bardu-Målselv,
Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen. Nordreisa kommune omfattes 
av de to siste. 
Arbeidet med tiltak i vannområdene har resultert i en tiltaksanalyse for hvert område. 
Tiltaksanalysene er sammenstilt i regionalt tiltaksprogram. Planen er sektorovergripende og vil 
være retningsgivende for sektorenes forvaltning av vannressursene.

Forvaltningsplanen ble behandlet i Vannregionutvalg Troms 27. mai 2014 og i fylkesrådet 
1.juli 2014.

Fylkesrådet fattet følgende vedtak:
1. Fylkesrådet i Troms har som vannregionmyndighet i Troms behandlet høringsutkast til

«Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021».
2. Høringsutkastet sendes på høring i perioden I. juli - 31. desember 2014. Planen skal i

henhold til planprogrammet vedtas i Fylkestinget i Troms i løpet av 2015.
3. Høringsutkast til «Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021» og

«Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Troms 2016-2021» med vedlegg legges
ut på www.vannportalen.no/troms og gjøres tilgjengelig for høringsinstansene for
1.7.14.

4. Vannregionmyndigheten vil arrangere høringsmøter i hvert vannområde tidlig i
høringsperioden for å sikre god medvirkning i planarbeidet.

5. Fylkesrådet ønsker ikke å ta stilling til Miljødirektoratets foreslåtte prioritering av
revisjoner av vannkraftkonsesjoner som fremgår av planens Kap 2.5. Prioriteringer i
planarbeidet, men ber høringsinstansene gi tilbakemelding om evt. alternativ og
begrunnet prioritering.
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Nærmere om planen:
Hensikten med planen er å gi en oversiktlig fremstilling av hvordan man ønsker å forvalte 
vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv. Den regionale 
vannforvaltningsplanen er utløst av forpliktelsen etter EØS-avtalen og Norges implementering 
av EUs vanndirektiv gjennom vannforskriften. Vannforskriften har sin hjemmel i 
forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven. Regional vannforvaltnings-
plan vedtas som en regional plan etter plan- og bygningsloven § 8-4 med de særregler som 
følger av vannforskriften. 
Forvaltningsplanen fastsetter miljømål for alle typer av vannforekomster. Planen er 
sektorovergripende og skal bidra til å styre og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers 
av kommune- og fylkesgrenser. Kommuner, regionale organer og statlige etater er gjennom 
planen forpliktet til å legge miljømålene til grunn for sin planlegging og virksomhet. 
For å nå miljømålene er det utarbeidet et regionalt tiltaksprogram med tiltak for å forebygge, 
forbedre og/eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig. Arbeidet med det regionale til-
taksprogrammet har foregått parallelt med, og i samspill med, arbeidet med den regionale 
vannforvaltningsplanen. Den regionale vannforvaltningsplanen inneholder en oppsummering av 
det regionale tiltaksprogrammet. 
Den regionale vannforvaltningsplanen skal være et oversiktsdokument på regionalt nivå. Den gir 
en kortfattet og oversiktlig oppsummering av kunnskapsgrunnlaget planen er bygd på; regionalt 
overvåkingsprogram, karakterisering og klassifisering av vannforekomstene, regionalt 
tiltaksprogram, register over beskyttede områder, og vesentlige vannforvaltningsspørsmål. 
Underlagsdokumentene finnes tilgjengelige som elektroniske vedlegg på de regionale sidene av 
Vannportalen. 

Denne planen bygger på en pilotfase (2010-2015) og gjelder for 2016-2021 og er den første av i 
alt tre planrunder frem til og med 2033. Planen skal rulleres hvert 6. år. 
Alle regionale planer skal i henhold til plan og bygningsloven (§ 4-2) inneholde en 
planbeskrivelse. Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt 
hvordan den forholder seg til rammer og retningslinjer i vannregionen.

Hvordan og på hvilke områder planen vil påvirke kommunen

 Som myndighet, for eksempel for pålegg knyttet til spredte avløp (i tråd med 
forurensningsloven). Dette krever lokalpolitiske prosesser rundt vedtak og 
gjennomføring, ikke minst fordi dette i hovedsak er private anlegg som ikke er 
gebyrfinansiert. 

 Som tjenesteprodusent, for eksempel innenfor VA, landbruk, kraftprodusent eller 
havneeier. Dette er områder som har en innvirkning på hvorvidt man når miljømål, og 
som kan få ansvar for gjennomføring av tiltak. En utfordring er at manglende 
kunnskapsgrunnlag (herunder også om faktiske effekter av tiltak) vil kunne medføre 
pålegg av kostnadskrevende tiltak uten sikker effekt. 

 Som samfunnsutvikler, for eksempel i forbindelse med avveininger mellom miljømål og 
gode rammebetingelser for næring (fiskeri, industri). Mål og ambisjoner må avveies i 
forhold til kostnader og effekter. 

Forankring av planer i kommunen
Vedtatte forvaltningsplaner med tiltaksprogram og må innarbeides i den enkelte kommunes 
planer; kommuneplan, kommunedelplaner og handlingsplaner/sektorplaner. 
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Mer informasjon om arbeidet etter vannforskriften og arbeidet med å lage forvaltningsplaner for 
alle vannområder finnes på Vannportalen: www.vannportalen.no/troms  

For å få en helhetlig struktur har Troms fylkeskommune lagd to standard svarskjema som skal 
brukes under høringa. Kommunens svarskjema ligger vedlagt og vil være en del av vedtaket 
som kommunen skal gjøre.

Vurdering

Nordreisa kommune stiller seg positiv til utarbeidinga av en slik Regional forvaltningsplan. 
Prosessen har vært lang og noe ustrukturert, og vi har avdekket mange feil i datagrunnlaget som 
ligger inne i Vannet. Disse feilene er påpekt i vedlegget som utgjør en del av vedtaket.
I forhold til Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF), jfr vannforskriftens § 5, har vi flere 
eldre vannkraftutbygginger hvor vi i høringsinnspillet krever revisjon av konsesjon med pålegg 
om innføring av miljøvilkår. 
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Vedlegg 1 Høringssvar fra Nordreisa kommune 
 
 
Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 

 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no  

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

206-74-R Rotsundelva bekkefelt elvefelt 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Tverrelva 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 

 Navn på vannforekomst, deling av vannforekomst 

 Drikkevannsinntak 
 

Vedlegg kart som viser plassering 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Ny vannforekomst Tverrelva med sideelver 
etableres med egen vann-ID og forslag navn 
Tverrelva med sideelver. 

 Drikkevannsinntak med koordinater N7750125 
Ø721563 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐   Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

206-25-R  
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn:  
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Mangler navn på vannforekomst 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  
 Navnsetting 

Forslag: Njuorjojávri vannforekomst 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐   Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

206-73 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn:  
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 

 Mangler navn på vannforekomst 

 Udefinert økologisk tilstand 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Navnsetting: Forslag, Sikkájávri bekkefelt 

 Økologisk tilstand: antatt god 
 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-42 R og 208-71 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn:  
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 

 Navn på vannforekomst og ulogisk inndeling 

 Udefinert økologisk tilstand 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Slå sammen 208-42 R og 208-71 R 

 Navnsetting: Forslag, Reisa nasjonalpark sør 
bekkefelt 

 Økologisk tilstand: antatt svært god 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 572

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-48 R, 208-47 R og 208-63 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn:  
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 

 To vannforkomster mangler navn  

 Ulogisk inndeling 
 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  
 208-47 R og 208-48 R slås sammen med, og får 

navnet til, 208-63 R 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 573

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-74 R, 208-97 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn:  
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Ulogisk inndeling 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   208-74 R slås sammen og får navnet til 208-97 R 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 574

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-75 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn:  
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Mangler navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Navnsetting, forslag: Reisaelva øvre 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 575

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-11 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Reiselva 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Feil skriving av navnet 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Endre navn til Reisaelva 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 576

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

302-15 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn:  
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Mangler navn på forekomst 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Navnsetting, forslag: Somájávri bekkefelt 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 577

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

302-2 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn:  
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Navnsetting mangler 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Navnsetting, forslag: Čierte bekkefelt  

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 578

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-137 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Moskoelva sideelver 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Feil navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Nytt navn: Lilleelva  

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 579

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-134 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Reiselva-sideelver nedstrøms Sagelva 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Feil navnsetting 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  
 Forslag navn: Reisaelva-sideelver nedstrøms 

Moskoelva 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 580

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-92 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Straumfjorden bekkefelt 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Informasjon om kommunalt vannverk 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  
 Merke av kommunalt vannverket. Koordinater 

inntak: X=738819 Y=7762978  

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 581

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-123 R  
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Beassejohka 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Mangler tiltak 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  
 Forslag til tiltak: tas med i prioritert tiltaksliste, 

utbedring av vandringshinder. 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 582

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-113 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Annebakkelv bekkefelt 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Deler av vannforekomst mangler 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  
 Mølnelva mangler (elv med utløp i Lånivatnets 

nordvestre ende) (Lånivatnet ID 208-52096-L) 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 583

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-57 R og 208-91 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Dalelva og Dalelva i Straumfjorden bekkefelt 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Ulogisk inndeling og feil navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  
 208-57 R og 208-91 R slås sammen og gis nytt navn 

Rongadalen-Straumfjordeidet bekkefelt 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 584

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-54 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Jernelva 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 

 Naturlig del av vannforekomst mangler.  

 Mangler registrering av nødkilde vannverk 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Sørlig del av vannforekomst 208-53 R, Jernelva og 
Lalluselva med sideelver, må flyttes til 208-54 R  

 Tegne inn nødkilde vannverk. Koordinater  
X= 728373 Y=7752896 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 585

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-139 R, 208-119 R, 208-115 R, 208-131 R, 208-129 R, 208-
112 R, 208-46 R, 208-25 R 

Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: 

Kildalselva, Reisaelva Galsomælen Storslett, Reisaelva 
nedre, Reisaelva Fjellstad-Kjellmo, Reisaelva Joselv-
Fjellstad, Reisaelva Gahperus-Joselva, Reisaelva mellom 
Bjørkend og Kjerkeelva, Moskoelva 

Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Tiltak mangler 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Eldre elveforebygninger og flomverk bør utbedres 
for å forbedre økologisk tilstand i påvirka 
vannforekomster der det er mulig.  

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 586

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-138 R og 208-139 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Kildalselva nedstrøms Kildalsdammen og Kildalselva 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Minstevannføring 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Medtas i prioritert tiltaksprogram. 
Konsesjonsrevisjon med nye miljømål 
(minstevannføring) 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 587

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-34 R og 208-96 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Mollisjohka 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 

 Ulogisk inndeling 

 Minstevannføring 
 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 208-34 R og 208-96 R slås sammen 

 Medtas i prioritert tiltaksprogram. 
Konsesjonsrevisjon med nye miljømål 
(minstevannføring) 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 588

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-25 R og 208-136 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Moskoelva og Moskoelva øvre 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Ulogisk inndeling 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   208-25 R og 208-136 R slås sammen 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

Side 589

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-118 R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Navn kommer senere 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Mangler navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Forslag navn: Čárajávri bekkefelt 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 590

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-707-G 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Oksfjorddalen 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Upresist/feil navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Forslag navn: Kjølen i Oksfjord 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 

  

Side 591

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-8-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Oksfjorden øst bekkefelt 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 

 Behov for oppdeling 

 Kommunalt vannverkskilde 

 Upresist navn på opprinnelig vann-ID 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Definere Arildselv med sideelver som egen 
vannforekomst med forslag navn: Arildselv med 
sideelver. 

 Registrere vannkilde Oksfjord vannverk i Arildselv 
med koordinater 
 N 7769744 Ø741334 

 Forslag nytt navn på vann-ID 208-8-R: Oksfjord 
bekkefelt 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 592

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-41-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Raisætnu 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Økologisk tilstand Uklassifisert 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Økologisk tilstand Antatt god 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 593

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-97-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Reisaelva sideelver 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Upresist navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  
 Forslag navn: Reisaelver sideelver fra Mollešjohka 

til Njállajohka 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 594

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-11-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Reiselva 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Upresist navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  
 Forslag navn: Reisaelva Rautusuvantojoki – 

Imofossen 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 595

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-115-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Reiselva nedre 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
  

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Forslag navn: Reisaelva Galsomelen – Moskoelva 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 596

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

206-74-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Rotsundelva bekkefelt elvefelt 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Upresist navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Forslag navn Rotsundelva sideelver/bekker 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 597

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

206-17-R  
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Rotsundelva nedre 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Upresist navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Forslag navn: Rotsundelva nedstrøms Tverrelva 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 598

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

206-20-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Rotsundelva øvre 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Upresist navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Forslag navn: Rotsundelva oppstrøms Goathejohka 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 599

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-51 R, 208-52-R og 208-31-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Sieiddijohka, Siebejohka og Siebejohka bekkeløp 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Unaturlig oppdeling 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Alle tre vannforekomster slås sammen til en 
vannforekomst med forslag navn Siebejohka med 
sideelver 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 600

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-125-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Slettset bekkefelt 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 

 Flomverk og forebygninger stenger 
vanngjennomstrømning   

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Bedre økologisk tilstand ved å bedre 
gjennomstrømning ved lav vannstand. 

 Tas med i prioritert tiltaksliste. 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 601

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

206-72-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Spåknes-Eidbukta bekkefelt 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 

 Skrivefeil i navn 

 Behov for oppdeling 

 Påvirkning og forurensning må registreres 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Forslag navn: Spåkenes-Eidbukta bekkefelt 

 Sørelva med sideelver skilles ut som egen 
vannforekomst med egen ID. Forslag navn: Sørelva 

 Påvirkning: Massedeponi koordinater N7756735 
Ø723123. Påvirkes av avrenning fra pågående 
veibygging. 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 602

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-99-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Moillisfossen - Doareselva bekkefelt 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Skrivefeil i navnet 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Forslag navn: Mollisfossen - Doareselva bekkefelt 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 603

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-76-R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: Kildalseva sidelver 
Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Skrivefeil i navn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:   Forslag navn: Kildalselva sideelver 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 604

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 
 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
avd.ing Hilde Henriksen, tlf: 489 94 244 
epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID: 

208-112-R, 208-119-R, 208-46-R og 208-49 -R 
Finnes på 
vann.nett.no 

Navn: 

Reiselva – Gahperus- Joselva,  
Reiselva Galsomelen – Storslett,  
Reiselva- mellom Bjørkend og Kjerkeelva, 
Reiselva- mellom Kjerkeelva og Rautusuvantojoki 
 

Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
 Skrivefeil i ord «Reiselva» 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

 Forslag til navn: 
Reisaelva – Gahperus - Joselva,  
Reisaelva Galsomelen – Storslett,  
Reisaelva- mellom Bjørkend og Kjerkeelva, 
Reisaelva- mellom Kjerkeelva og Rautusuvantojoki 
 

Her kan du enten 
velge tiltak fra 
listen eller 
beskrive hvilke 
tiltak som ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
 

Side 605

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Vedlegg 2 Høringssvar fra Nordreisa kommune 
 
Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: 
Regional vannforvaltningsplan for Troms, 
Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften for Troms,  
Tiltaksanalyse for vannområdet Nordreisa- Kvænangen og  
Tiltaksanalyse for vannområdet Lyngen –Skjervøy 

 
Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
Avd.ing. Hilde Henriksen, Tlf 489 94 244 
E-post: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Side:   
Finnes på 
vann.nett.no 

Beskrivelse:  

Regional vannforvaltningsplan for Troms 
Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften for Troms, 
Tiltaksanalyse for vannområdet Nordreisa- Kvænangen og 
Tiltaksanalyse for vannområdet Lyngen -Skjervøy 

Klipp gjerne ut 
setninger eller 
avsnitt 

Hva ønskes 
endret: 

 Uoversiktlig og vanskelig å finne fram i dokumenter 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til 
endring/ny 
formulering:  

 Slå sammen alle dokumentene til et stort 
dokument med tydelig inndeling mellom de ulike 
dokumentdeler og sammenhengende 
sidenummerering. 

Beskriv hvilke 
endringer som 
ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 
 

Behandling VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

 
  

Side 606

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: 
Tiltaksanalyse for vannområde Nordreisa-Kvænangen 
Tiltaksanalyse for vannområde Lyngen-Skjervøy 
 

Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
Avd.ing. Hilde Henriksen, Tlf 489 94 244 
E-post: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Side:    

Beskrivelse:  
Vannområde Nordreisa-Kvænangen og Vannområde Lyngen-
Skjervøy 

Klipp gjerne ut 
setninger eller 
avsnitt 

Hva ønskes 
endret: 

 Handlingsplan med prioriterte og tidfesta tiltak i 
dokument «Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 
for Troms» 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til 
endring/ny 
formulering:  

 Legge inn prioritert tiltaksliste, se vedlegg 1 og 2 bakerst 
i dette dokumentet. 

Beskriv hvilke 
endringer som 
ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 

Behandling VRM  ☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

  

Side 607

mailto:hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: 
Tiltaksanalyse for vannområde Nordreisa-Kvænangen 
 

Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 Storslett 

Arealplanlegger/naturforvalter 
Hanne Henriksen 
Tlf: 77 77 07 68 
E-post: hanne.henriksen@ 
nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Side:  11  

Beskrivelse:  

Feil i setning: 
«I vannområde Nordreisa-Kvænangen er det en by og en rekke 
tettsteder.» 

Klipp gjerne ut 
setninger eller 
avsnitt 

Hva ønskes 
endret: 

 Det er ingen byer innenfor vannområdet. 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til 
endring/ny 
formulering:  

 I vannområde Nordreisa-Kvænangen er det en rekke 
større og mindre tettsteder. 

Beskriv hvilke 
endringer som 
ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 

Behandling VRM  ☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

  

Side 608



Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: 
Tiltaksanalyse for vannområde Nordreisa-Kvænangen 
 

Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 Storslett 

Arealplanlegger/naturforvalter 
Hanne Henriksen 
Tlf: 77 77 07 68 
E-post: hanne.henriksen@ 
nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Side:  14  

Beskrivelse:  
Mangel i setning: 
«Ved havn som i så mange andre havner i landet…» 

Klipp gjerne ut 
setninger eller 
avsnitt 

Hva ønskes 
endret: 

 Spesifiser hvilken havn det er snakk om. 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til 
endring/ny 
formulering:  

  

Beskriv hvilke 
endringer som 
ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 

Behandling VRM  ☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
 
 

  

Side 609



Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: 
Tiltaksanalyse for vannområde Nordreisa-Kvænangen 
 

Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 Storslett 

Arealplanlegger/naturforvalter 
Hanne Henriksen 
Tlf: 77 77 07 68 
E-post: hanne.henriksen@ 
nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Side:  17  

Beskrivelse:  

Mulig feil i avsnitt/setning: 
«I vannområdet Nordreisa-Kvænangen er det mange havner … 
…Av de registrerte havnene er Harstad havn med i 
tiltaksplan i kapittel 4.» 

Klipp gjerne ut 
setninger eller 
avsnitt 

Hva ønskes 
endret: 

 Harstad havn ligger ikke i vannområde Nordreisa-
Kvænangen. Dersom det er en feil ber vi om at Harstad 
havn tas ut/setning omskrives og koorrigeres. 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til 
endring/ny 
formulering:  

  

Beskriv hvilke 
endringer som 
ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 

Behandling VRM  ☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
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Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: 
Tiltaksanalyse for vannområde Nordreisa-Kvænangen 
 

Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 Storslett 

Arealplanlegger/naturforvalter 
Hanne Henriksen 
Tlf: 77 77 07 68 
E-post: hanne.henriksen@ 
nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Side:  29  

Beskrivelse:  
Feil navn på Kildalselva i kommentar til kSMVF: 
«Kitdalselva har endret vannføring…” 

Klipp gjerne ut 
setninger eller 
avsnitt 

Hva ønskes 
endret: 

 Stedsnavn 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til 
endring/ny 
formulering:  

 «Kildalselva har endret vannføring…” 

Beskriv hvilke 
endringer som 
ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 

Behandling VRM  ☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
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Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: 
Tiltaksanalyse for vannområde Lyngen-Skjervøy 
 

Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 Storslett 

Arealplanlegger/naturforvalter 
Hanne Henriksen 
Tlf: 77 77 07 68 
E-post: hanne.henriksen@ 
nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Side:  15  

Beskrivelse:  
Nevnt havn ligger ikke innenfor vannområde Lyngen-Skjervøy: 
«Ved Finnsnes havn som i så mange…» 

Klipp gjerne ut 
setninger eller 
avsnitt 

Hva ønskes 
endret: 

 Finnsnes havn bør tas ut og erstattes med rett havn. 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til 
endring/ny 
formulering:  

  

Beskriv hvilke 
endringer som 
ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 

Behandling VRM  ☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
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Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: 
Tiltaksanalyse for vannområde Lyngen-Skjervøy 
 

Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 Storslett 

Arealplanlegger/naturforvalter 
Hanne Henriksen 
Tlf: 77 77 07 68 
E-post: hanne.henriksen@ 
nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Side:  15  

Beskrivelse:  

Mangel i tekst: 
«…I sjøområdene utenfor i XXX er det inntak av sjøvann til 
prosessvann for rekeindustrianlegget i Lyngen-Skjervøyhopen.» 

Klipp gjerne ut 
setninger eller 
avsnitt 

Hva ønskes 
endret: 

 Erstatt XXX med rett tekst. 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til 
endring/ny 
formulering:  

  

Beskriv hvilke 
endringer som 
ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 

Behandling VRM  ☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
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Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: 
Tiltaksanalyse for vannområde Lyngen-Skjervøy 
 

Dato: 04.12.14 Automatisk 

Fra: 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 Storslett 

Arealplanlegger/naturforvalter 
Hanne Henriksen 
Tlf: 77 77 07 68 
E-post: hanne.henriksen@ 
nordreisa.kommune.no 

Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Side:  18  

Beskrivelse:  

Mulig feil i avsnitt/setning: 
«I vannområdet Lyngen-Skjervøy er det mange havner … 
…Av de registrerte havnene er Harstad havn med i 
tiltaksplan i kapittel 4.» 

Klipp gjerne ut 
setninger eller 
avsnitt 

Hva ønskes 
endret: 

 Harstad havn ligger ikke i vannområde Lyngen-Skjervøy. 
Dersom det er en feil ber vi om at Harstad havn tas 
ut/setning omskrives og koorrigeres. 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt 
ny informasjon 

Forslag til 
endring/ny 
formulering:  

  

Beskriv hvilke 
endringer som 
ønskes 

Informasjons-
kilde(r):  

Nordreisa kommune 

Behandling VRM  ☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:  
 
 

Signatur:   
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Vedlegg 1: Prioritert tiltaksliste for vannområde Nordreisa-Kvænangen: 

Nordreisa kommune gjør oppmerksom på at vi kun har sett på tiltak i vannforekomster i vår kommune. Denne tiltakslisten bør derfor suppleres med innspill fra øvrige 
kommuner innen vannområdet. 

Vann-ID Vassdrag  Kommune Påvirkning Påvirknings-
grad 

Kommentar Tiltak Prioritet 

208-34-
R 

Mollesjohka Nordreisa Overføring av 
vann. 

Stor grad Øvre deler av vassdraget er 
overført til Abbujavri. 
Dette fører til sterkt 
redusert vannføring øverst 
med gradvis økning 
nedover vassdraget. 

Revisjon av 
konsesjon med 
innføring av 
miljøkrav. 

1 

208-56-
R 

Kildalselva Nordreisa Uten minste-
vannføring. 
Flomverk og 
forbygninger. 

Stor grad Kildalselva har endret 
vannføring gjennom året 
på grunn av at vann holdes 
tilbake vår/sommer og 
høst/vinter etter vedtak i 
kgl.res. 1.11.1957. Nedre 
del av elva er kanalisert 
som flomsikringstiltak. 

Revisjon av 
konsesjon og 
innføring av 
miljøkrav. 

1 

208-59-
R 

Beassajohka Nordreisa Fysiske endringer 
som utgjør et 
vandringshinder 
for fisk. 

Stor grad  Heve vannspeilet ev. 
å senke rør for å 
eliminere 
vandringshinder for 
fisk. 

1 

208-25-
R 

Moskoelva Nordreisa Vandringshinder 
for fisk.  

Stor grad Fisken hindres fra å vandre 
opp i elva pga. 
flomforebygning som har 
ført til at Reisaelva har 
erodert på en slik måte at 
vannspeilet i Reisaelva 
ligger lavere enn utløpet 
fra Moskoelva. 

Utbedre 
vandringshinder. 

1 

208-
52165-L 

Kildalselvdammen Nordreisa Vannkraftsdam Stor grad Behov for å kartlegge 
virkningene av de store 

Problemkartlegging 
og prøvefiske. 

2 
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vannstandsendringene. 
Mistanke om høy 
dødelighet hos fisk og 
annen vannfauna år om 
annet. 
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Vedlegg 2: Prioritert tiltaksliste for vannområde Lyngen-Skjervøy: 

Nordreisa kommune gjør oppmerksom på at vi kun har sett på tiltak i vannforekomster i vår kommune. Denne tiltakslisten bør derfor suppleres med innspill fra øvrige 
kommuner innen vannområdet. 

Vann-ID Vassdrag  Kommune Påvirkning Påvirknings-
grad 

Kommentar Tiltak Prioritet 

206-
1732-L 

Sihkajavri Nordreisa Vannkraftsdam Middels grad Fiskebestanden i Sihkajavri 
er påvirket av 
vannkraftsreguleringen. 
Bestanden preges av mye 
småfallen fisk, ofte med 
innvollsorm. Utviklingen til 
fiskebestanden har vært 
negativ over tid. 

Fiskekultiveringstiltak 2 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2010/763-6

Arkiv:                K12

Saksbehandler:  Pål Haugsnes

Dato:                 02.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
65/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Samordning av rådet for nasjonalparkkommuner (Rfn) og Norges 
nasjonalparklandsbyer (NPL).

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Protokoll
2 Stiftelsesdokument

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune deltar i stifting og innmelding i ny organisasjon med virkning fra
   1.1.2015, ved en samorganisering av Norges nasjonalparkkommuner og Norges 
nasjonalparklandsbyer.  Forutsetningen er at mer enn 10 kommuner beslutter det samme.

2. Ordfører får delegert myndighet til å utpeke den personen som skal undertegne for
Nordreisa kommune på stiftelsesdokument for ny organisasjon.

3. Nordreisa kommune betaler ikke kontingent til Rådet for nasjonalparkkommuner i 2015, men 
denne betales til den nye organisasjonen.  Det gjøres kapitalinnskudd i ny organisasjon 
tilsvarende egenkapitalen kommunen får utbetalt ved oppløsning av Rådet for 
nasjonalparkkommuner. 

Saksopplysninger

Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) delte i 2008 ut statusen som 
nasjonalparklandsby til 5 steder i Norge, inkludert Storslett, og statusen nasjonalparkkommune 
til 33 kommuner, inkludert Nordreisa. De som fikk statusen skulle jobbe med bred 
verdiskapning (miljø, kultur, sosial og økonomisk) i tilknytning til naturarven. 
Nasjonalparklandsbyene var i tillegg med i prosjektet «naturarven som verdiskaper» og fikk 
igjennom det tiltaksmidler til sitt arbeid, noe nasjonalparkkommunene ikke har fått. Prosjektet 
ble avsluttet i 2013.
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Norges nasjonalparklandsbyer har i 2014 mottatt kr 2,5 millioner til videreføring av arbeidet i 
avvente av en videre driftsform, hvor en av oppgavene var å finne en permanent drifts- og 
organisasjonsform for arbeidet.

Det man nå foreslår er å slå sammen organisasjonene Rådet for nasjonalparkkommuner og 
Norges nasjonalparklandsbyer, dette for å styrke administrasjonen og øke overføringsverdien 
mellom de to statusene. Nasjonalparklandsbyene vil fortsatt være en egen gruppe i den nye 
organisasjonen og ha sin egen tiltaksplan, iht. samarbeidsavtalen som lages.

Norges nasjonalparklandsbyer har hatt et krav om en lokal koordinator i en 50 % stilling (for 
2015 blir det 40 % resurs). I Nordreisa har dette arbeidet i 2012-2014 blitt satt til helårsverten 
gjennom helårsvertprosjektet. Koordinatoren har hatt oppfølgingen av prosjektet, deltatt på 
samlinger og workshops i det nasjonale nettverket for nasjonalparklandsbyene, fordelt midler og 
fulgt opp tiltaksplanene, prosjektert og gjennomført tiltak, drevet kompetanseheving og vært 
kontaktperson for nasjonalparkkommunene. 

Ny organisering
I ekstraordinært årsmøte for Norges nasjonalparkkommuner (RFN) 28.10.2014 ble det fattet 
vedtak om at det stiftes en ny organisasjon sammen med medlemmene i Norges nasjonalpark-
landsbyer (NPL).  Det ble tilrådt at RFN ble oppløst ved neste ordinære årsmøte.  I tillegg ble 
det bedt om at årskontingenten ikke betales til RFN i 2015, men til den nye organisasjonen.
Videre tilrås det at medlemmene gjør kapitalinnskudd i ny organisasjon tilsvarende 
egenkapitalen medlemmene får utbetalt ved oppløsning av RFN.  

Miljødirektoratet arbeider med merkevarestrategi og besøksforvaltning.  En ny organisasjon 
ønsker å bidra til at direktoratet oppnår sine målsetninger for den kommersielle 
nasjonalparksatsingen, herunder stimulere til bred verdiskapning.  Organisasjonen skal være en 
aktør som samordner ressursbruk mellom kommuner, nasjonalparkstyrer, næring og andre.  
Videre skal den vedlikeholde og videreutvikle igangsatte tiltak, samt initiere nye i samsvar med 
gjeldende strategier og handlingsplan.

Økonomiske konsekvenser:  
Kontingenten for 2015 går til den nye organisasjonen istedenfor RFN. Kapitalinnskuddet i ny 
organisasjon tilsvarer egenkapitalen kommunen får tilbakebetalt ved oppløsning av RFN.
Medlemmene forplikter seg til å ha en ressurs og bærer kostnadene med ansvaret for å oppfylle 
kommunens oppgaver som følge av statusen NPK og NPL. Ressursen synliggjøres i 
samarbeidsavtalen. For 2015 er resursen fastsatt til 40 %, hvor 30 % brukes til lokale tiltak for 
nasjonalparklandsbyen. Medlemskontingenten er for 2015 kr 12 000,-.

Organisering lokalt
For å møte kravet om minimum lokal stillingsressurs på 40 % foreslås det at en bruker midler 
fra Næringsbudsjettet tilsvarende 20 % ressurs og at det resterende arbeidet spres ut over flere 
ansatte innen Utviklingsavdelingen og Teknisk avdeling. 

Lokal tiltak
Det er utarbeidet budsjetter for 2015. Driftsbudsjettet ligger i den nye organisasjonen og er på 
2 mill kr. Fordelingen av disse midlene blir gjort når merkevarestrategien for Norges 
nasjonalparker blir lagt fram i februar 2015. Norges nasjonalparklandsbyer har i tillegg sendt en 
egen søknad på tiltaksmidler med en søknadssum på kr 1,5 millioner til Miljødirektoratet. 
Lokale tiltak som er foreslått der er på kr 330 000,- og er satt til:
Kr 110 000,- til vertskap og informasjonsarbeid.
Kr 20 000,- til miljøtiltak. 
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Kr 100 000,- til årshjul for 1-10 klasse, natur- og kulturarven vår.
Kr 100 000,- til infrastruktur

Prosjekter som er gjennomført i 2014
Budsjettet til nasjonalparklandsbyene vært litt lavere enn tidligere år. På starten av året var 
beskjeden fra Miljødirektoratet av landsbyene ikke fikk videre støtte. De 5 kommunene gikk da i 
lag om å sikre stillingen til den nasjonale koordinatoren, hver kommune bevilget kr 50 000,-. 
Den satsningen gav resultater og i april ga direktoratet et tilskudd på 2,5 millioner til 
landsbyene. Nordreisa fikk kr 269 000,- til lokale tiltak fra prosjektet som har utløst flere tiltak 
hvor det har kommet til andre midler. 
Fordelingen har vært slik:
• Kr 29 000,- til vertskap og informasjonsarbeid.
• Kr 100 000,- til infrastruktur.
• Kr 50 000,- til arrangement (Landsbymarkedet).
• Kr 40 000,- til miljøtiltak (ladestasjoner for elbil).
• Kr 50 000,- til Storslett skole for et felles arbeid med barn og unge.

Forhold til overordnet plan: 
I kommuneplanens samfunnsdel for 2012-2025 står det:

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 verdiskaping gjennom 

kompetanseheving og involvering.
 Nordreisa kommune skal gjennom skoleverket styrke barn og unges tilknytning gjennom 

aktiviteter og opplevelser i natur og kulturarv.
 I Nordreisa kommune skal stedsutvikling i hele kommunen ha en kvalitet og design som 

skal være gjenkjennbar både i forhold til reguleringer og friluftsliv.

Vurdering

Den nasjonale satsingen på nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer har vart i seks år. 
Nasjonalparklandsbyene har vært spydspisser i dette arbeidet og har kommet langt. Det er 
imidlertid små ressurser innen dette arbeidet og styringsgruppene i begge organisasjonene mener 
at tiden nå er inne for et tettere samarbeid, bla for å effektivisere drifta.
De anbefaler derfor en samorganisering. Rådmannen slutter seg til dette og anbefaler en 
samorganisering av Norges nasjonalparkkommuner og Norges nasjonalparklandsbyer i samsvar 
med vedtak i ekstraordinært årsmøte 28.10.14.
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Rådet for nasjonalparkkommuner

Ekstraordinært årsmøte, Rica Hell Hotell 28.10.2014

Kl 11.00 —15.00

Protokoll

1 —Valg av møteleder og referent:

Som møteleder ble Bengt Fasteraune valgt. Som referent ble Bjørg Aaseng Vole valgt.

Det var ingen kommentarer til innkalling og  sakliste. 


2 —Valg av to til å underskrive protokollen:
Bjarne Eiolf Holø og Hanne Velure ble valgt.

3 —Registrering av stemmeberettigede og fullmakter.
Totalt 21 stemmer.

Deltagerliste Rica Hell 28.10.2014
Frammøte Fullmakt

Beiarn 1-Ikke møtt




Dovre




Bengt Fasteraune, ordfører




Engerdal




Lars Erik Hyllvang, ordfører




Engerdal




Mia Faldmo, næringslivsrep




Folldal




Egil Eide, ordfører Fullmakt fra næringslivsrep




Gausdal




Dag Høiholdt-Vågsnes,

næringsliv




Grane




Britt Aune Olsen, varaordfører




Hol




Tony Kjøl, ordfører Fullmakt fra næringslivsrep

1Lesja Hanne Velure, varaordfører Ank 11.25




Lierne Ikke møtt




Lom_ Bjarne Eiolf Holø, ordfører




luster Ikke møtt




Midtre Gauldal 	 Ikke møtt




Målselv Helene Rognli, ordfører




Norddal Arne Sandnes, næringsliv Påmeldt, men ikke møtt




Nordreisa Lidvart Jakobsen, ordfører





- T




Nore-og-Uvdal




Fullmakt til Bjarne E Holø,

Lom




Odda




Fullmakt til styreleder




Rana Johan Petter Røssvoll, politiker Fullmakt fra kommunen




Rauma




Fullmakt til styret




Røyrvik




Ikke møtt




Saltdal




Ikke møtt
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I Fullmakt til Bjarne E HoIø,

Lom 


Fullmakt til Bjarne E Holø,

Lom

Sel

Skjåk

Snåsa  

Sunndal  

Sørfold

Tinn

Vadsø

Vardø

Vevelstad

Vinje  

Vågå

Tolga  

Vingelen

Jondal

Lom

Geilo

Storslett

KLD

NPL  

NPK

Ikke møtt

Ikke møt  

Ikke møtt

Ikke møtt

Ikke møtt

Ikke møtt

Ken Richard Hansen, ordfører

Ikke møtt 


Ragnhild Aashaug, ordfører

Knut Sagbakken,

landsbykoordinator  

Sigrid Brattabø Handegard,

landsbylos

Åshild Myhre Amundsen,

landsbykoordinator

Line Ramsvik,

landsbykoordinator

Pål Karlsen Haugsnes,

landsbykoordinator

Bjørn Bjerke

Bjørn Aage Jenssen

Bjørg Aaseng Vole

Fullmakt til Bjarne E Holø,

Lom

Observatør, ikke møtt

observatør

observatør

observatør

observatør

Observatør, ank 12.05

Observatør

Adm NPL  

Adm NPK

4 —Årsmelding

Årsmelding for januar —oktober 2014 ble lagt fram, og tatt til etterretning.

Tilleggsopplysning under skilting; henvendelse til samferdselsdepartementet er besvart.
Vegdirektoratet blir bedt om å innkalle oss til møte.

5 —Regnskap

Perioderegnskap for januar —september 2014 lagt fram og tatt til etterretning.

6 —Status

Bengt Fasteraune presenterte en Powerpoint for å tydeliggjøre hva som er dagens situasjon, og
hvordan vi tenker den nye organisasjonen. I denne ble det også lagt fram et grovt driftsbudsjett for
2015:

Driftsbudsjett:

Totalbudsjett ca 6 mill
Basert på 2 x 100 % adm ressurs
Eget arbeid i kommuner og landsbyer synliggjort med ca 3 mill

Medlemskontingent ca 400'

Søknad Miljødirektoratet 2, 5 mill
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7 —Samorganisering av RFN og NPL

Forslag til driftsform; på bakgrunn av notoat fra advokat thallaug foreslås Forening —som blir

registrert med eget organisasjonsnr.

Forslag til vedtekter gjennomgått og drøftet punkt for punkt.

Endringene er enstemmige, og reviderte vedtekter ligger vedlagt. Disse skal vedtas på ordinært

årsmøte i 2015.

Innlevert forslag fra NPL ved Sigrid Brattabø Handegard, Jondal, legges til grunn når

samarbeidsavtaler skal skrives:

«Nasjonalparklandsbyane er nasjonalparkenes kommersielle spydspiss. Dette er et eget nettverk

som møtes to ganger årlig. Minimum 25 % av administrativ ressurs skal vere forbeholdt

nasjonalparklandsbyene. For å delta i enkeltprosjekt kan stillingsressurs regnes som delfinansiering i

prosjekt.»

Notat fra Telemarksforskning ikke gjennomgått. Det anbefales som verktøy for styre og

administrasjon i det videre arbeid.

8 —Forslag til vedtak

Alle punkt enstemmig vedtatt:

Ekstraordinært årsmøte tilrår at det stiftes ny organisasjon med medlemmer fra RFN og NPL.

Ekstraordinært årsmøte tilrår oppløsning av RFN ved neste ordinære årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte tilrår at det ikke betales medlemskontingent til RFN i 2015, men at

denne betales til den nye organisasjonen.

Ekstraordinært årsmøte tilrår at medlemmene gjør kapitalinnskudd i ny organisasjon

tilsvarende egenkapitalen medlemmene får utbetalt ved oppløsning av  RFN.

9 —Framdrift

Enstemmig tatt til etterretning:

Kommunestyret gjør vedtak i 2014 om å delta i stifting av og innmelding i ny organisasjon

med virkning fra 01.01.2015, forutsatt at mer enn 10 kommuner beslutter det samme.

Det utarbeides felles saksframstilling.

Kommunestyret gjør vedtak i 2014 om at ordfører står fritt til å delegere hvem som

undertegner for kommunen på stiftelsesdokument for ny organisasjon.

Det utarbeides felles saksframstilling.

Kommunestyret gjør vedtak i 2014 om at det ikke betales medlemskontingent til RFN i 2015,

men at denne betales til den nye organisasjonen.

Det utarbeides felles saksframstilling.

Kommunestyret gjør vedtak i 2014 om at kommunen gjør kapitalinnskudd i ny organisasjon

tilsvarende egenkapitalen kommunen får utbetalt ved oppløsning av RFN.

Det utarbeides felles saksframstilling.

Gjennomføring av stiftelsesmøte innen medio januar 2015.

Ny organisasjon registreres i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnumrner.

Ordinært årsmøte i RFN 2015 gjør vedtak om oppløsning.

Ekstraordinært årsmøte i RFN gjentar vedtak om oppløsning 3 måneder etter ordinært

årsmøte.

Møtet slutt 14.30 


Otta, 31.oktober 2014

4Vctt
Bjørg Aaseng Vole

.ct,a(c,./ut«tt
Manne Velure Bjane Eiolf 01ø

7

J

Side 623



STIFTELSESDOKUMENT

FOR

NORGES NASJONALPARKKOMMUNER og - LANDSBYER

Ar 2014, den [dag og måned] ble avholdt stiftelsesmøte [...sted...], hvor følgende stiftere

besluttet å stifte en forening for sammenslåing av oppgavene som følger av utnevnelsen av

Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby:

Medlemskommune Gateadresse Postadresse —Representant
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Følgende er besluttet ved stiftelsen:

1. FORENINGENS VEDTEKTER

Foreningens vedtekter lyder slik:

VEDTEKTER

for

NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG -LANDSBYER

Foreningen

Foreningens navn er « Norges Nasjonalparkkommuner og —landsbyer»

Foreningen er selveiende og en frittstående juddisk person med upersonlig og begrenset

ansvar for gjeld.

Formål

Foreningens formål er å samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene

kan oppfylle de intensjoner og muligheter som tildelingen av statusene "nasjonalparklandsby"

(heretter NPL) og "nasjonalparkkommune" (heretter NPK) blir oppfulgt..

Nasjonalparkene gir mulighet for utvikling av lokal og nasjonal bred (økonomisk, kulturell,

sosial og miljømessig) verdiskapning. Foreningen skal gjennom bidrag og stimuli legge til

rette for realisasjon av disse mulighetene tilknyttet nasjonalparksatsingen. Foreningen skal

ikke delta i forvaltningen av nasjonalparkene.

Stiftelsesdokument —Foreningen Norges nasjonalparkkommuner side 2 av 13

Side 625



3. Foreningens forretningskommune og sekretariat

Foreningens forretningskommune, og dermed sted for sekretariatet, fastsettes av styret. I sin

vurdering av plassering skal styret legge vekt på bl.a. relevant kompetansemiljø.

Arsmøter og styremøter kan avholdes i den kommune styret finner mest formålstjenlig.

4. Medlemmer

Som medlemmer i Foreningen kan være:

kommuner som av Staten har fått tildelt statusen "Nasjonalparkkommune"; og

kommuner som av Staten har fått tildelt statusen "Nasjonalparklandsby" for et sted.

Innmelding skjer ved skriftlig søknad til Foreningen. Styret avgjør spørsmålet om opptak av

nye medlemmer og foreløpige økonomiske betingelser for disse. Søkeren skal få melding om

utfallet av søknaden så snart som mulig, men manglende tilbakemelding medfører ikke au-

tomatisk godkjenning.

Ved opptak av nytt medlem må det betales et kapitalinnskudd som tilsvarer det innskudd

eksisterende medlemmer har innbetalt.

5. Utmelding fra Foreningen

Medlemmer kan melde seg ut av Foreningen. Utmelding må skje skriftlig til Foreningen, og

meldingen med vedlegg må være kommet fram innen 1.1 med virkning fra 1.1 ett år etter.

Vedlagt utmeldingen skal følge protokoll fra kommunestyremøte hvor utmelding er vedtatt.

Ved opphørt medlemskap bortfaller plikten til å betale uforfalt kontingent. Medlemmer som

melder seg ut har ikke krav på tilbakebetaling av kapitalinnskudd, innbetalte kontingenter

eller på del av formuen til Foreningen.

6. Utestenging av medlemmer

Et medlem kan utestenges dersom

medlemmet ikke lenger oppfyller vedlektenes pkt 4 a) eller b);

medlemmet vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor Foreningen som fastsatt i

vedtektene, jf. bl.a. pkt 7 (om kontingent) og 8 (om medlemmenes plikter); eller

når andre tungtveiende grunner tilsier det,
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Vedtak om utestenging fattes av styret. Medlem som er utestengt kan kreve at styret legger

vedtaket fram for årsmøtet. Kravet må være satt fram innen en måned etter at medlemmet

mottok skriftlig melding om utestengingen og om fristen for å kreve vedtaket lagt fram for

årsmøtet. Kravet har oppsettende virkning.

Ved opphørt medlemskap bortfaller plikten til å betale uforfalt kontingent. Medlemmer som

utestenges har ikke krav på tilbakebetaling av kapitalinnskudd, innbetalte kontingenter eller

på del av formuen til Foreningen.

7. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Kontingenten skal bestå av et grunnbeløp som alle medlemskommunene skal betale.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettig-

heter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke

tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

8. Medlemmenes plikter

Hvert medlem skal:

betale kontingent;

ha ressurs og bære kostnadene med ansvar for å oppfylle kommunens oppgaver som

følge av statusen NPK, og NPL. Ressursen synliggjøres i samarbeidsavtalen.

lojalt og aktivt støtte opp om Foreningens virksomhet;

følge opp gjeldende planer, vedtak og henvendelser fra Foreningen;

implementere Foreningens visjon og strategi i sin virksomhet;

aktivt markedsføre seg som NPK og evt. NPL i tråd med gjeldende profilprogram; og

delta på møter og samlinger organisert av Foreningen.

9. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni.
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Årsmøtet innkalles av styret med minst to måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag

som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest en måned før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet er åpent for alle. Årsmøtet kan stenge dørene om det foreligger lovmessig grunn, jf.

vedtektenes pkt 15. Utover medlemmenes representanter har bare representanter fra Klima-

og miljødepartementet, Miljødirektoratet, nasjonalparksentrene og administrative kontaktper-

soner fra kommunene talerett.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har

mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt til annet medlem. Ved likt

antall stemmer avgjør møteleders stemme.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest

to uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når halvparten av foreningens

medlemmer krever det.

10. Arsmøtets oppgaver

Årsmøtet åpnes av styrets leder som får opptatt fortegnelse over fremmøtte. Årsmøtet skal

behandle følgende saker:

Godkjenning av fremmøtte og fullmakter

Valg av møteleder

Valg av en person til å undertegne protokofi sammen med møteleder

Godkjennelse av årsberelning og revidert regnskap

Behandle styrets strategier og handlingsplaner

Behandle innkomne forslag til saker

Fastsette kontingent

Vedta budsjett

Valg av styre, styreleder og valgnemnd

Valg av revisor

11. Møte og stemmegivning på årsmøtet
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Hvert medlem har møte-, tale- og stemmerett. Hvert medlem har en stemme. Hvert medlem

utpeker to representanter med møte- og talerett til årsmøtet, den ene representanten skal

være ordføreren og den andre skal være valgt av kommunestyret blant representanter for

næringslivet i kommunen. Ordføreren eller dennes stedfortreder avgir stemme på vegne av

medlemmet. Dersom medlemmet bare møter med en representant, har denne stemmeretten.

Med mindre annet er fremgår av vedtektene skal et vedtak for å være gyldig være truffet med

alminnelig fiertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan

føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemme-

sedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende

avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater,

eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som

ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte

stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stem-

mer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn

halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis

ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som

har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige

kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de

stemmeberettigede medlemmene krever det.

Del innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst en måneds varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i

innkallingen.

Styret

Foreningen ledes og forvaltes av et styre. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
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Styrets størrelse og tjenestetid avgjøres til enhver tid av velgende årsmøte. Tjenestetiden for

hvert styremedlem er normalt to år, men det kan tas gjenvalg. Minst [1/3] av styret skal være

fra kommuner med NPL.

Styret skal bl.a.:

Iverksette årsmøtets bestemmelser.

Utføre de oppgaver vedtektene pålegger

fastsette antall avdrag på kontingenten og dens forfallstidspunkt,

få utarbeidet strategi- og handlingsplaner som skal forelegges årsmøtet til godkjen-

ning.

Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

instruks for disse.

Administrere og føre nødvendig kontroll med Foreningens økonomi i henhold til de til

enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Utarbeide utkast til budsjett.

Representere Foreningen utad.

Føre regnskap i form av et hovedregnskap, men med ett avdelingsregnskap for NPL

og ett avdelingsregnskap for NPK.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller en tredjedel av styremedlemmene for-

langer det.

Styremøtet ledes av styrets leder. Ved fravær utpeker leder sin stedfortreder. Styret er ved-

taksført når et fiertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgit-

te stemmene. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å

ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Forholdet til kommuneloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven
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Ved valg og tilsettinger, herunder inhabilitet, gjelder kommunelovens bestemmelser analo-

gisk så langt de passer.

Foreningens virksomhet skal være underlagt reglene i lov om offentlighet i forvaltningen (of-

fentlighetsloven) og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Diverse

Foreningen kan kommunisere elektronisk til medlemmene og alle medlemmene kan kommu-

nisere tilsvarende med Foreningen.

Foreningen kommuniserer med postmottak hos medlemmet, om ikke medlemmet har utpekt

minst en representant som er bemyndiget til å motta elektronisk kommunikasjon fra Fore-

ningen.

Oppløsning

Oppløsning av Foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt

med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Ved oppløsning skal nettoformuen tilfalle en forening, stiftelse eller ideell organisasjon som

arbeider for fremme av nasjonalparkene i Norge.

Sammenslutning med andre foreninger, eller deling av Foreningen anses ikke som oppløs-

ning. Vedtak om sammenslutning eller deling, og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning

til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. pkt 14.

2. STYRE OG REVISOR

Foreningens styre er:

Navn Fødselsnr.Adresse : Periode, til

2015( Bengt Fasteraune, leder [--

Eli Hovd Prestgården [-- 1

Tony Kjøl

2016

2016

2015! Elisabeth Wesenlund Hauge
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Lidvart Jakobsen 2015

Varamedlemmer til styret er:

Navn

1Tor Helge Flaato

-M-Onica Sande

Adresse Jidselsnr. TPeriode, til

2015

2015

Vaigkomite for foreningen er:

Navn

Vigdis Hjulstad Belbo

Adresse

Snåsa

Fødselsnr. Periode, til

2015

Ståle Refstie Sunndal j 2015

Kari Lund Vågå I 2016

Foreningensregnekapsfører og revisor velges ut fra hvor sekretariatet legges.

[kommunerevisor,

org.nr.

adresse]

3. MEDLENISKAP, KAP1TALINNSKUDDOG KONT1NGENT

Stifterne blir medlemmer av Forening fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet

av alle stifterne. Stifterne skal i forbindelse med stiftelsen samlet innbetale kr i kapital-

innskudd. Fordelt på hver av stifterne innbetales ]:

Medlemskommune Innskudd

blerknad ttt11: e.repot
e•,,ur:trYt sak,o ra •or'.3 fcr

Joa Irtr c.:;p5åt!ld-It ETSCl
L's 5-?1,

31Iki't Mg
Im7-;.r.31:::ro.

i;oe vottz?.1 v.:17.1
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Oppgjør av innskuddsforpliktelsene skal skje til Foreningens konto innen 10 dager etter stif-

telsen.

Kontingent for 2015, med forfall 1, er kr I for medlem som er nasjonalparkkommune.

Foreningen bærer stiftelseskostnadene som kostnader til advokat og registrering.
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f...sted...], 31. oktober 2014

SignaturMedlemskommune Dato Representant med full-

makt
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(ikke ment som en del av stiftelsesdokumentet, men tas med her for å ha alt samlet)

ARBEIDSPLAN

PLAN OVER ARBEIDSFORDELING MELLOM FORENING OG MEDLEM

Merknad Itt23: 'Samarbeidsavtelen'
men den skatIkkeundertegnes.Den
følgermed somntssenpå lassetforde
kommunersomvelgerå knytteseg Id
sammenslutningen.

Foreningens arbeidsoppgaver

Administreres av Foreningen

Kan delegere tit nettverket av medlemmenes dedikerte ansatte

[kortfattede beskrivelser av hva Foreningens sekretariat skal gjøre]

[kortfattede beskrivelser av hva kontingenten skal dekke av kostnader - prosjektkost-

nader]

Medlemmets arbeidsoppgaver

Administreres av medlemmet, normalt dets ansatte som pålagt i vedtektene

[kortfattede beskrivelser av hva medlemmenes dedikerte ansatte eller medlemmet for

øvrig skal gjøre]

[kortfattede beskrivelser av hva medlemmene skal dekke av kostnader]

Forertingen gis ikke-eksklusivt rett til å disportere medlemmenes merkevarerettigheter under

statusene NPK og NPL.

Stiftelsesdokument —Foreningen Norges nasjonalparkkommuner side 13 av 13

Side 636



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/3948-1

Arkiv:                003

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 01.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
66/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Trespråklig skilting i Halti

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyre vedtar trespråklig skilting; norsk, samisk og kvensk, utenfor og inne i 
Halti. 
Kostnader til skilting fordeles forholdsmessig på de forskjellige leietakerne i bygget. 

Saksopplysninger

Halti - byggetrinn II er nærmer seg sluttføring og styringsgruppa for Samhandlingsprosjektet i 
Halti v/ Nord-Troms museum, Halti Nasjonalparksenter, Halti Næringshage, Halti 
Kvenkultursenter og Nordreisa kommunes kulturvirksomhet ønsker at Halti skiltes på tre språk. 

Halti skal være et kompetanse-, utviklings-, kultur- og opplevelsessenter i Nord-Troms ved å: 
 styrke kultur- og naturbasert næringsutvikling gjennom samlokalisering og tverrfaglig 

samarbeid 

 utvikle og formidle kunnskap om naturbruk og -forvaltning 

 revitalisere og styrke kvenkulturen og kvensk/finsk språk 

 være en viktig ressurs og identitetsbærer i lokalsamfunnet 

Trespråklig skilting vil underbygge disse målene og synliggjøre det kulturelle mangfoldet i 
Nord-Troms, og ikke minst husets innhold. Samhandlingsprosjektet mener også at Haltis 
regionale rolle vil styrkes ved at Nordreisa kommune skilter bygget på de tre språkene som 
karakteriserer regionens kultur og identitet. 
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Halti kvenkultursenter har som hovedmål å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-
Troms behersker det kvenske språket, og synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig 
sammenheng. 
For Nord-Troms Museum er det sentralt å fokusere på det kulturelle mangfoldet i regionen og 
styrke identitet og tilhørighet gjennom formidling av Nord-Troms felles historie. 
Halti Nasjonalparksenter formidler informasjon om Reisa nasjonalpark og historien om norsk, 
kvensk og samisk bruk av naturen i området helt frem til i dag. 
For Nordreisa kommune er det et uttalt mål å ta vare på og gjøre kulturarven synlig – både den 
norske, kvenske og samiske. 

Finansieringen av Halti er et spleiselag der Troms Fylkeskommune har vært en viktig 
bidragsyter. I denne sammenhengen har det vært viktig å gi Nord-Troms museum og Halti 
kvenkultursenter gode vekstvilkår og formidlingsarenaer for historie, kultur og identitet i Nord-
Troms. Innholdsutviklingen en integrasjonsmodell der hensynet til og formålet for alle aktører i 
bygget må tas i betraktning og tydeliggjøres gjennom trespråklig skilting.

Omfang:
Det ønskes at hele bygget innvendig med sine funksjoner skiltes på tre språk. I tillegg 
planlegges det et informasjonsskilt ute på parkeringsplassen.  

Kostnader:
Kommunen vi få kostnader med skilting av sine funksjoner i bygget. Kostnad vil bli noe større 
siden skiltene må lages større. Kostnader til skilting til de ulike leietakerne i bygget dekkes av 
leietakerne.

Protokoll fra møtet i byggekomiteen 28.11.2014:

Byggekomiteen stiller seg positiv til skilting på 3 språk, men kommenterer dette er et prinsipielt 
spørsmål og mener saken må "løftes".

Vurdering

Nordreisa kommune markerer seg som en kommune der tre stammer møtes. Kommunen ønsker 
derfor å ta vare på og utvikle dette som et kjennetegn på Nordreisa kommune. Halti vil, når det 
er ferdig, bli kommunens storstue med mange aktører; Nord-Troms museum, Halti 
Nasjonalparksenter, Halti Næringshage, Halti Kvenkultursenter og Nordreisa kommune 
v/kulturvirksomheten. I lys av innholdet vil det være riktig å skilte bygget på tre språk.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1635-35

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 09.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
67/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Revidering av investeringsbudsjettet for 2014, Selvkost

Henvisning til lovverk:
 H-2140: Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune tar opp kr 700.000 i lån for å finansiere innkjøp av bil for avløp/overvann, 
selvkost. Finansieringen erstatter vedtatt finansiering i kommunestyrevedtak 10/14. Renter og 
avdrag knyttet til lånet finansieres av avløpsfondet. 

Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyret vedtok 20.mars 2014, KST 10/14, at det skulle kjøpes inn en bil for 
avløp/overvann med en kostnadsramme inntil kr 700.000. Finansieringen skulle skje ved bruk 
av avløpsfondet. 

I «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» står det i kapittel 
5: «Investeringskostnadene må fordeles jevnt over investeringens levetid, jmf kapittel 4 
Kapitalkostnader. Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av 
selvkostfondet»

Vurdering

Nordreisa kommune har ikke anledning til å bruke av avløpsfondet til å finansiere investeringer. 
Det må dermed tas opp lån til investeringen, og tilknyttede renter og avdrag kan finansieres 
gjennom avløpsfondet. 
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