
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Dato: 16.10.2015 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til 

postmottak@nordreisa.kommune.no   – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 

bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 

kontakt pr. telefon. 

 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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*RS 75/15  Regionvise kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og kommunejus 

  5. og 6. november 15 - sted: Storslett, Halti 

Alle faste representanter i Nordreisa kommunestyre er påmeldt.  

Dersom faste representanter ikke kan stille må det meldes forfall til servicetorget, tlf. 77 77 07 

10 eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no . Vararepresentant møter etter nærmere 

beskjed fra servicetorget. 

 

Tilleggssaker: 

PS 47/15 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 24. oktober 2015 – 

Kronebutikken butikkdrift AS 

 

PS 48/15 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 24. oktober 2015 – Nord-

Troms Museum AS 
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 01.10.2015 2015/3682 - 2  120 
   Deres dato Deres ref. 
    

 

                                                                    
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og 

kommunalavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

 

 
          
Alle kommunene i Troms   
  
   
 
 
Kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og kommunejus - program og 
informasjon om påmelding og praktiske forhold 
 
Det vises til vårt brev av 24. juni 2015 med informasjon om at det i november i år vil 
avholdes kurs for alle folkevalgte i kommuneøkonomi og kommunejus, samt at det vil 
orienteres om arbeidet med kommunereformen.  
 
Fylkesmannen mottar på daglig basis henvendelser fra folkevalgte og fra administrativt hold i 
kommunene med spørsmål knyttet til saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, habilitet, 
lovlighetskontroll, kommuneøkonomi mv. Målet med disse kurssamlingene er å bidra til å øke 
kunnskapsnivået i kommunene om sentrale juridiske rammebetingelser og 
kommunaløkonomiske forhold.  
 
 
Tid og sted 
 
Som det fremgikk av brevet i juni vil det være regionvise samlinger over to dager, på 
følgende datoer og sted: 
 
Dato Sted Region 
5. og 6. november 2015 Storslett, Halti II De 6 kommunene i Nord-Troms 

regionråd 
9. og 10. november 2015 Harstad, Scandic Hotell De 7 kommunene i Sør-Troms 

regionråd 
12. og 13. november 2015 Finnsnes, Kunnskapsparken De 8 kommunene i Midt-Troms 

regionråd 
16. og 17. november 2015 Tromsø, Scandic Ishavshotell De 3 kommunene i Tromsø-områdets 

regionråd 
 
 
Program 
 
Vedlagt ligger program for kurssamlingene.  
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Den første dagen vil kurset vare fra kl. 10.30 til kl. 16.00. Rett etter dette vil det være en 
sosial sammenkomst med servering av mat og drikke. Rammene for dette er ikke fastsatt 
ennå, men vil organiseres i samarbeid med kommunene der kursene avholdes.  
 
Den andre dagen vil kurset vare fra kl. 09.00 til kl. 14.00.  
  
 
Deltagelse og påmelding 
 
I tillegg til de folkevalgte i kommunene i Troms (både nye og gjenvalgte 
kommunestyrerepresentanter) inviteres rådmennene/administrasjonssjefene til å delta på 
kurset. Så langt kapasiteten på de ulike lokalene tillater det, kan også andre fra administrativt 
hold i kommunen delta på kurset. Fra Tromsø kommune inviteres byrådet med politiske 
rådgivere i tillegg til kommunestyret, samt den administrative ledelsen i kommunen.  
 
Fylkesmannen ber rådmannen/administrasjonssjefen i den enkelte kommune om å gi en 
tilbakemelding på e-post til oss om hvor mange deltagere som kommer fra kommunen, både 
folkevalgte og evt. administrativt ansatte. I tillegg må det gis tilbakemelding om hvor mange 
deltagere som har behov for hotellrom.  
 
Fylkesmannen har lagt til grunn at inndelingen av kommunene pr. kurssted gjøres med 
utgangspunkt i sammensetningen av regionrådene. Dersom det er deltagere som ønsker å 
delta på kurset på et annet sted enn det som opprinnelig er tiltenkt, vil vi så langt som mulig 
legge til rette for det. Vi ber derfor også om at det angis hvilken av de fire samlingene de 
ulike deltagerne ønsker å delta på.   
 
Vi ber om at det gis slik tilbakemelding på e-post til fmtratj@fylkesmannen.no innen 23. 
oktober 2015.  
 
Fylkesmannen fikk mange positive tilbakemeldinger fra kommunene på tilsvarende kurs som 
ble arrangert i 2011, og oppslutningen var meget god. Vi regner med at kommunene sørger 
for bred deltagelse på kursene også denne gangen.  
 
 
Utgifter og økonomisk oppgjør 
 
Utgifter knyttet til gjennomføring av kursene vil dekkes av skjønnsmidler. 
 
Utgifter som vil dekkes inkluderer konferanseutgifter (lokaler, lunsj) og eventuelle 
overnattingsutgifter på hotell iht. påmelding fra kommunen. Videre vil det gis en 
kompensasjon til folkevalgte (som ikke er 100 % frikjøpt) for tapt arbeidsinntekt. Denne 
kompensasjonen vil utgjøre 3000 kr. folkevalgt som ikke er 100 % frikjøpt.  
  
Skjønnsmidler er penger som utbetales av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 
den enkelte kommune etter anmodning fra Fylkesmannen, som en del av rammetilskuddet. 
Fylkesmannen har vært i kontakt med departementet for å undersøke muligheten for å 
overføre skjønnsmidlene til Fylkesmannen slik at det økonomiske oppgjøret for kursene kan 
foretas av oss, men dette har dessverre ikke vist seg mulig å få til.   
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Av praktiske hensyn er det derfor mest hensiktsmessig at kommunene hvor de ulike 
kurssamlingene avholdes tar seg av det økonomiske oppgjøret med hotellet/konferanselokalet 
(dvs. konferanseutgifter og hotellrom/overnattingsutgifter), ved at det lages en samlefaktura 
som går til den respektive kommunen. Dette vil være kommunene Nordreisa, Harstad, Lenvik 
og Tromsø.  
 
Fylkesmannen vil ta nærmere kontakt med disse kommunene om de praktiske forhold. Disse 
fire kommunene vil motta skjønnsmidler for utgifter knyttet til leie av lokaler, lunsj mv. og 
overnattingsutgifter. Skjønnsmidlene for dekning av disse utgiftene vil utbetales i november 
2015.  
 
Det legges som sagt opp til å ha en sosial samling på ettermiddagen den første dagen av 
samlingen. Utgiftene knyttet til dette vil dekkes av skjønnsmidler, som vil utbetales til de fire 
nevnte kommunene i november 2015.  
 
Skjønnsmidler knyttet til kompensasjon for tapt arbeidsinntekt, stort kr. 3000 pr. folkevalgt, 
vil utbetales til alle kommunene med utgangspunkt i antall kommunestyrerepresentanter. 
Utbetalingen vil skje i januar 2016. Kommunene må deretter selv ha et eget oppgjør med sine 
folkevalgte.  
 
Vi ønsker vel møtt til interessante og lærerike dager! 
 
 
Med hilsen 
 
Jan-Peder Andreassen 
kommunaldirektør 

 

 Asle Tjeldflåt 
seniorrådgiver 

 
Vedlegg: Program for kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og kommunejus 
 
 
Kopi til: 
Sør-Troms regionråd Harstad kommune postmottak 9479 HARSTAD 
Bård Magne Pedersen    
Midt-Troms regionråd Postboks 609 9306 FINNSNES 
KS Troms Fylkeshuset 9296 TROMSØ 
Tromsø-områdets regionråd Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Nord-Troms regionråd Hovedveien 2 9151 STORSLETT 
KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Program for kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og 
kommunejus i november 2015 
 
 
 
Tid og sted 
 
Dato Sted Region 
5. og 6. november 2015 Storslett, Halti II De 6 kommunene i Nord-Troms 

regionråd 
9. og 10. november 2015 Harstad, Scandic Hotell De 7 kommunene i Sør-Troms 

regionråd 
12. og 13. november 2015 Finnsnes, Kunnskapsparken De 8 kommunene i Midt-Troms 

regionråd 
16. og 17. november 2015 Tromsø, Scandic Ishavshotell De 3 kommunene i Tromsø-områdets 

regionråd 
 
 
 
 
Dag 1 
 
Tid Tema Ansvarlig 
10.30-11.00 Åpning Fylkesmann Bård M. Pedersen 
11.00-12.00 Kommuneøkonomi fra A til Å Fylkesmannens økonomirådgivere 
12.00-13.00 Lunsj  
13.00-13.45 Kommuneøkonomien i Troms - status og 

utvikling de siste årene  
Fylkesmannens økonomirådgivere  

13.45-14.00 Pause  
14.00-14.45 Premissene for god økonomistyring og 

internkontroll i kommunene 
KomRevNord  

14.45-15.00 Pause  
15.00-15.30 Informasjon om KS’ politikerskole KS 
15.30-16.00 Orientering om kommunereformen Fylkesmannen 
16.00- Sosial sammenkomst med servering av mat og 

drikke 
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Dag 2  
 
Tid Tema Ansvarlig 
09.00-09.30 Erfaringer som folkevalgt Paul Dahlø, tidl. ordfører i 

Sørreisa kommune 
09.30-10.00 Planlegging med spesiell vekt på 

samfunnssikkerhet 
Fylkesmannens planavdeling  

10.00-10.15 Pause  
10.15-11.00 Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer Fylkesmannens justis- og 

kommunalavdeling 
11.00-11.45 Lunsj  
11.45-12.45 Habilitet Fylkesmannens justis- og 

kommunalavdeling 
12.45-13.00 Pause  
13.15-13.45 Bestemmelsene om lovlighetskontroll 

Krav til begrunnelse av vedtak som treffes i 
folkevalgte organ 

Fylkesmannens justis- og 
kommunalavdeling 

13.45-14.00 Avslutning Fylkesmannen 
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Fra: Christin Andersen (christin.andersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 05.10.2015 10:50:46
Til: Ellinor Evensen
Kopi: Anne-Marie Gaino

Emne: FW: Regionvise kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og kommunejus i november - 
program og informasjon om påmelding og praktiske forhold
Vedlegg: image002.jpg;Kurs for folkevalgte _brev med program og informasjon om påmelding 
1.10.15.pdf;Program for folkevalgtopplæringen november 2015.pdf

Hei

Vedlagt ligger brev som i dag sendes til alle kommunene med program for regionvise kurs for folkevalgte i 
kommuneøkonomi og kommunejus, og informasjon om påmelding og praktiske forhold.

Som det fremgår av brevet, ber vi om at rådmann/administrasjonssjef i kommunen gir tilbakemelding til 
undertegnede pr. e-post innen fredag 23. oktober om:

- Hvor mange deltagere som kommer fra kommunen, både folkevalgte og evt. administrativt 
ansatte.

- Hvor mange av deltagerne som har behov for hotellrom
- Hvilket kurssted deltagerne ønsker å delta på. 

Med vennlig hilsen

Asle Tjeldflåt
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Justis- og kommunalavdelingen

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

Telefon:   +4777642045
Telefaks:  +4777642139
Mobil:       +4741208260
E-post:     fmtratj@fylkesmannen.no
Web:         www.fylkesmannen.no/troms

logolinje_sort_outline

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/571-95 

Arkiv:                014  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 28.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

21//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Godkjenning av kommunestyrevalget 2015 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

Valgloven 

 

Vedlegg 

1 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyrevalget i Nordreisa kommune for perioden 2015 – 2019 godkjennes i henhold til 

valgstyrets møtebok. 

 

 

Saksopplysninger 

Det er kommuneloven (LOV 1992-09-25 nr 107) som er den generelle styringsloven for 

kommunene, og kommunelovens kapittel 2 omhandler de kommunale og fylkeskommunale 

organer. Her trekkes de generelle rammene for styringssystemet av kommunene opp, mens de 

mer detaljerte bestemmelsene om blant annet kontroll av kommunestyrevalget er nedfelt i 

valgloven (LOV 2002-06-28 nr 57). 

 

Det er det nyvalgte kommunestyret selv som skal treffe vedtak om kommunestyrevalget er 

gyldig (jf valglovens § 13-4). 

 

Det er forutsatt at godkjenning av valgt skal skje i det nye kommunestyrets konstituerende 

møte (jf kommunelovens § 17). 

 

I vedlagte valgprotokoll på side 19, representanter for Senterpartiet er representant nr: 13 

Ragnhild Bergset Elvestad strøket ut da hun ikke oppfylte krav om valgbarhet jf. § 14 

kommuneloven. Hun har meldt flytting til Tromsø kommune etter at valgstyret godkjente 

valglistene, og sto manntallsført i Tromsø kommune pr 30.6.15 og er dermed ikke valgbar i 

Nordreisa kommune. Representant nr. 3: Kirsti Marit Steinlien rykker dermed opp som femte 

vararepresentant.  
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Vurdering 

Det er ikke kommet inn opplysninger som er egnet til å reise tvil om gyldigheten av 

kommunestyrevalget i Nordreisa kommune. 

Saken om godkjenning av kommunestyrevalget reises som første sak for det nye 

kommunestyret. 
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015

Kommune: Nordreisa

Fylke: Troms Romsa

År: 2015

A Administrative forhold

Al Valgstyret

Valgstyrets sekretær: Evensen Ellinor E-postadresse:

Telefon:

Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):

Navn Funksjon

Jakobsen Lidvart Leder

Wahlgren Halvar Nestleder

Karlsen John Medlem

Kristiansen Gerd Medlem

Hestdal Sigrund Medlem

Evanger Øyvind Medlem

Bergset Olaug Medlem

Sagelv Geir Varamedlem

Johansen Leif Christian Varamedlem

Olsen Terje Varamedlem

Hammari Ragnhild Varamedlem

Larsen Rikke Gausdal Varamedlem

Nyvoll Hilde Varamedlem

Musum Ida Bakkejord Varamedlem

Bjerkmo Trond Varamedlem

Pedersen Ole Morten Varamedlem

Wara Kari Varamedlem

Skogmo Olaf Varamedlem

Hansen Siv Elin Varamedlem

15.09.2015 01:41:07 Valgprotokoll for valgstyret Side 1
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A2 Valgtinget

Stemmekretser og tid:

Navn på alle kretsene i kommunen

Krets Apningstid søndag Apningstid mandag

Storvik 1 0:00 —20:00

Storslett 1 5:00 —1 9:00 1 0:00 —20:00

Kjelderen 1 0:00 —20:00

Sørkjosen 1 0:00 —20:00

Rotsund 1 0:00 —20:00

Havnnes 1 0:00 —1 8:00

Oksfjord 1 0:00 —20:00

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer

1› I. I1 ULdll. 1111-11.LdLW ILIFIldllUbbLe r
Antall stemmegivninger

Forkastet Godkjente

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidlig-
stemmegivning) 3 0

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august 0 479

Antall brevstemmer utenriks 0 0

Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen 0 0

Antall i beredskapskonvolutt 0 0

Sum mottatte forhåndsstemmer 0 482

Totalt antall 482

1 5.09.201 5 01 :41 :07 Valgprotokoll for valgstyret Side 2
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C3.3 Fremmede stemmegivninger

Godkjente 45

Forkastet 0

Total 45

C3.4 Forkastede Fremmede stemmegivninger

Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a) 0

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c) 0

Total 0

15.09.2015 01:41:13 Valgprotokoll for valgstyret Side 6
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D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti

Parti Endelig

Senterpartiet 38

Miljøpartiet De Grønne 39

Høyre 67

Arbeiderpartiet 166

Fremskrittspartiet 72

Sosialistisk Venstreparti 47

Kristelig Folkeparti 47

Totalt antall partifordelte stemmesedler 476

15.09.2015 01:41:15 Valgprotokoll for valgstyret Side 10
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01.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling

Parti Foreløpig Endelig Avvik

Senterpartiet 38 38 0

Miljøpartiet De Grønne 39 39 0

Høyre 67 67 0

Arbeiderpartiet 166 166 0

Fremskrittspartiet 72 72 0

Sosialistisk Venstreparti 47 47 0

Kristelig Folkeparti 47 47 0

Totalt antall partifordelte stemmesedler 476 476 0

01.5 Merknad

(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)

Hele kommunen — Forhåndsstemmer ordinære:
1 mangler stempel og forkastet, 2 stiller ikke liste

02 Valgtingsstemmer

D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler

Type Godkjente Blanke Forkastet Total

Ordinære 1 587 20 0 1 607

Særskilt 0 0 0 0

Fremmede 45 0 0 45

Total antall opptalte valgtingstemmesedler 1 632 20 0 1 652

D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler

Type forkastelse Ordinære Særskilt Fremmede Total

Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a) 0 0 0 0

Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)(§10-3(1) b) 0 0 0 0

Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c)
(§10-3(1) c) 0 0 0 0

Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)(§10-3(1) d) 0 0 0 0

Totalt forkastede stemmesedler 0 0 0 o

15.09.2015 01:41:15 Valgprotokoll for valgstyret Side 11
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D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling

Parti Foreløpig Endelig Avvik

Senterpartiet 183 183 0

Miljøpartiet De Grønne 67 67 0

Høyre 295 295 0

Arbeiderpartiet 446 448 2

Fremskrittspartiet 197 197 0

Sosialistisk Venstreparti 177 178 1

Kristelig Folkeparti 264 264 0

Totalt antall partifordelte stemmesedler 1 629 1 632 3

D2.5 Merknad

(Arsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)

D3 Total oversikt

Parti Forhånd Valgting Total

Senterpartiet 38 183 221

Miljøpartiet De Grønne 39 67 106

Høyre 67 295 362

Arbeiderpartiet 166 448 614

Fremskrittspartiet 72 197 269

Sosialistisk Venstreparti 47 178 225

Kristelig Folkeparti 47 264 311

Totalt antall partifordelte stemmesedler 476 1 632 2 108
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div 25.0 261,360000

div 27.0 242,000000

div 29.0 225,310345

div 31.0 210,774194

div 33.0 198,000000

div 35.0 186,685714

div 37.0 176,594595

div 39.0 167,538462

div 41.0 159,365854

div 43.0 151,953488

div 45.0 145,200000

Mandatene ble fordelt som følger:

Mandat nr.: Parti: Kvotient:

1 Arbeiderpartiet 9 175,714286

2 Høyre 5 442,857143

3 Kristelig Folkeparti 4 667,142857

4 Arbeiderpartiet 4 282,000000

5 Fremskrittspartiet 4 035,714286

6 Sosialistisk Venstreparti 3 366,428571

7 Senterpartiet 3 333,571429

8 Arbeiderpartiet 2 569,200000

9 Høyre 2 540,000000

10 Kristelig Folkeparti 2 178,000000

11 Fremskrittspartiet 1 883,333333

12 Arbeiderpartiet 1 835,142857

13 Miljøpartiet De Grønne 1 598,571429

14 Sosialistisk Venstreparti 1 571,000000

15 Senterpartiet 1 555,666667

16 Høyre 1 524,000000

17 Arbeiderpartiet 1 427,333333

18 Kristelig Folkeparti 1 306,800000

19 Arbeiderpartiet 1 167,818182

20 Fremskrittspartiet 1 130,000000

21 Høyre 1 088,571429

15.09.2015 01:41:15 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

-�30�-



-�31�-

ee0708
Tekst i maskinskrift
-----------------------------------------------------------

ee0708
Tekst i maskinskrift
-----------------------------------------------------------

ee0708
Tekst i maskinskrift
---------------------------------------------------------



-�32�-



-�33�-



-�34�-



-�35�-



-�36�-



E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter

Valglistens navn: Senterpartiet

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

1 Olaug Petra Bergset** 1958

2 Olaf Malvin Skogmo** 1941

3 Ola Dyrstad* 1964

4 Hanne Beate Kalseth Sandøy* 1971

5 Tanja Birkeland* 1969

6 Elise Blixgård* 1980

7 Ragnhild Bergset Elvestad* 1991

8 Kirsti Marit Steinlien 1965

9 Hugo Bjørnnes 1957

10 Pål Halvor Bjerkli 1974

11 Arne Martin Kristiansen 1946

12 Kurt Wiik 1966

13 Knut Ivar Skogvold 1944

14 Ivar Enoksen 1947

15 Jan Harald Tørfoss 1970

16 Ingrid Nordahl 1991

17 Oddbjørn Johansen 1963

18 Ellen Karine Mortensen 1967

19 Ole Martin Isaksen 1957

20 Dagfinn Kristiansen 1954

21 Asbjørn Fredriksen 1937

22 Lisa Hansen 1988

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

1 Karl Mattis Nyheim** 1979

2 Bjørn Arne Olsen* 1960

3 Olav Rokne Erichsen* 1953

4 Astrid Lund* 1968

5 Glenn William Tvedt Pedersen* 1980

6 Stein Gunnar Jørgensen 1976

7 Trine Lise Haraldsdatter Severinsen 1970
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Valglistens navn: Høyre

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

1 Terje Olsen** 1951

2 Johanne Olaussen** 1991

3 Herborg Ringstad** 1954

4 Per Sverre Moen** 1968

5 Marius Johansen* 1982

6 Tore Yttregaard* 1951

7 Tor Rasmussen* 1954

8 Karl Gunnar Skjønsfjell* 1972

9 Øystein Jensen* 1961

10 Bjarne Josefsen* 1949

11 Margit Hansen-Krone* 1925

12 Nadia Lilleng 1994

13 Dag Roar Stangeland 1954

14 Håkon Mikalsen 1990

15 Guro Siri-Nordgaard 1985

16 Anne Merethe Siri Fyhn 1975

17 Eskel Isaksen 1978

18 Jon Alfred Bråstad 1969

19 Eva Gamst 1950

20 Torbjørn Johansen 1957

21 Cecilie Jørgensen 1975

22 Asveig Hasselberg 1948

23 Kristian Bakke 1962

24 Margit Myrvang 1947

25 Tone Johnsen 1969

26 Kjell Båtnes 1941

Valglistens navn: Arbeiderpartiet

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

1 Øyvind Evanger** 1972

2 Sigrund Hestdal** 1957

3 Hilde Anita Nyvoll** 1976

4 Sigleif Pedersen** 1960

5 Tore Elvestad** 1952

6 Trond Bjerkmo** 1965

7 Ole Morten Pedersen* 1962

15.09.2015 01:41:15 Valgprotokoll for valgstyret Side 26

-�38�-



Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

8 Beate Helen Severinsen* 1973

9 Kari Wara* 1963

10 Ann-Inger Eira Lilleng* 1971

11 Christine Holmgren* 1995

12 Brynjulf Blixgård* 1947

13 Marit Fredriksen Aarsand* 1980

14 Trond Ove Holmgren* 1969

15 Knut Morten Pedersen* 1948

16 Anna Marie Olsen 1944

17 Torkjell Andersen 1969

18 Linda Fjellheim 1982

19 Janne Esbensen 1960

20 Rodner Nilsen 1963

21 Morten Risto 1964

22 Harry Kristiansen 1953

23 Inghild Sivertsen 1974

Valglistens navn: Fremskrittspartiet

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

1 Anne Kirstin Korsfur** 1963

2 Arthur Tørfoss** 1956

3 John Roald Karlsen** 1954

4 Ragnhild Hammari* 1956

5 Ann Kristin Thorheim* 1965

6 Bjørn Garden* 1964

7 Heidi Gausdal* 1957

8 Harald Willy Henriksen* 1946

9 Jonny Henriksen 1958

10 Torbjørn Berg 1949

11 Anita Lilleberg 1986

12 Ørjan Johansen 1970

13 Reidun Dahl 1982

14 Svetlana Thomassen 1971

15 Asbjørn Tretten 1954

16 Oddvar Thomassen 1941

17 Paul Pedersen 1946
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Valglistens navn: Sosialistisk Venstreparti

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

1 Siv Elin Hansen** 1974

2 Helga Marie Steffensen Wigdel** 1979

3 Odd Henrik Rudberg* 1964

4 Tonje Holm* 1977

5 Geir Tomasjord* 1966

6 Geirmund Vik* 1942

7 Svein Erik Falk* 1978

8 Trude Indrebø 1963

9 Kirsti Hansen-Krone 1955

10 Tor Håkon Larsen 1985

11 Magne Anthun 1974

12 Birgit Dorothea Nielsen 1961

13 Ingvild Fosse 1986

14 Astrid Synnøve Veseth 1965

15 Ane Sara Holand Fossum 1973

16 Ruth Eili Ruud 1957

17 Ingrid Lyngsmark 1957

18 Jim Robert Vassbotn 1993

19 Bente Imerslund 1944

20 Bjørg Lyngsmark Hanssen 1948

21 John Roald Vassbotn 1971

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

1 Gerd Hetland Kristiansen** 1972

2 Tor-Arne Isaksen** 1986

3 Ingvil Birkelund Andersen** 1984

4 Davida Olsen* 1971

5 Per-Håvard Steinsvik* 1982

6 Peter Vang* 1978

7 Oddbjørn Johansen* 1978

8 Even Petter Olsen* 1975

9 Eirik Kristiansen* 1971

10 Olaf Hunsdal 1947

11 May Lillian Steinsvik 1957

12 Hanne Synnøve Fjellstad 1969
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Nr.: Representantensnavn: Fødselsår:

13 Terje Aasmund Nilssen 1936

14 Odd Kristian Kristiansen 1969

15 Nils Halvard Sandøy 1976

16 Liv Anita Johansen 1974

17 Frederik Kristiansen 1997

18 Anette Jørgensen Isaksen 1985

19 Mona Lene Solvang 1969

20 Sigmund Jenssen 1954

21 Eva Reiersen 1973

22 Tine-Mari Solvang 1991

23 Arnt Halvdan Sjøgren 1936

Underskrifter:

Dato:

Leder:

Øvrigemedlemmer:

40-(kki)
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Arkivsaknr:       2015/571-96 

Arkiv:                014  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 28.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

22//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av formannskap 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

 

Vedlegg 

1 Reglement for formannskapet i Nordreisa kommune 

  

Andre kilder: Rundskriv - Val av formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar 

m.m. 

Rådmannens innstilling 

Formannskap 2015 – 2019 

7 medlemmer/varamedlemmer 

 

Faste representanter:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

Varamedlemmer: 

 

 

 

Leder: Ordfører 

Nestleder: Varaordfører 
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Saksopplysninger 

Det er kommunelovens (LOV 1992-09-25 nr 107) bestemmelser som er førende for valg av 

formannskap. I lovens § 8 er det gitt bestemmelser om valg av formannskap. Det er 

kommunestyret selv som velger et formannskap, og skal jfr. vedtak i Nordreisa kommunestyre 

31.08.95 sak 70/95 bestå av sju medlemmer med varamedlemmer. 

 

Valget skal skje i kommunestyrets konstituerende møte, og gjelder for fire år. Formannskapets 

medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Valget holdes som forholdsvalg når 

minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. 

 

Ved avtalevalg gjelder følgende regler, jfr kommunelovens § 38a nr 2: 

 Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 

varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 

medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 

innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall 

medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to.  

 Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret. 

 

Forholdsvalg er mer komplisert. Valget foregår på grunnlag av på forhånd innleverte lister med 

forslag til kandidater. Reglene er gitt i Kommunelovens §§ 36 og 37. 

 

Regler for kjønnsmessig balanse gjelder for alle faste utvalg (jf kommunelovens § 36 nr 2 og § 

37 nr 3 for forholdsvalg hhv 38a nr 3 for avtalevalg), ved valg av varamedlemmer gjelder 

regelen tilsvarende. For formannskap dog kun så langt det er mulig. 

 

Det er den tjenestegjørende ordfører som har ansvar for å kalle sammen de nye medlemmene til 

møtet, og som også leder møtet under de konstituerende valg; det vil si valg av 

formannskapsmedlemmer, ordfører og vararepresentanter for disse. Skal det foretas andre valg i 

møtet, for eksempel av nemnder, overtar den nyvalgte ordføreren ledelsen (jf kommunelovens § 

17 nr 3 andre setning). 

 

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak og innstiller 

årsregnskap. Formannskap tillegges også myndighet til å treffe vedtak i hastesaker i henhold til 

§ 13 i kommuneloven. Formannskapet er også valgstyre (Valgloven §4-1). 

 

Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger formannskap. Saken fremmes derfor uten innstilling. 
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REGLEMENT

FOR

FORMANNSKAPET

Vedtatt i Nordreisa kommunestyre 31.08.95 sak 70/95
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NORDREISA KOMMUNE

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

§ 1  -  VALG OG SAMMENSETNING

Formannskapet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret.
Medlemmene og varamedlemmerskal velges blant kommunestyrets medlemmer etter
valgreglene i kom.lovens § § § 8 pkt 2 ,36 og 37.

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører som blir h h v leder og nestleder..

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, trer varamedlem fra
vedkommende gruppe inn i dennes sted i den nummerorden de er valgt dersom formannskapet
er valgt etter reglene om forholdstallsvalg. Jfr. kom-lovens § 16 pkt 2-

§  2 - ANSVARSOMRÅDE

Formannskapet er opprettet etter kom.lovens § 8 pkt 1 og 2

Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av kommunen, og arbeide for økt
samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester på tvers av faggrensene der dette er
formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere.

Formannskapet gjør for sine saksområder vedtak innenfor ramma og etter retningslinjer som er
fastsatt i lov, hjemlet i lov eller er vedtatt av kommunestyret.

Formannskapet har avgjørelsesrett i saker slik det framgår av eget delegasjonsreglement, og
avgir innstilling i andre saker innenfor sitt saksområde, direkte til kommunestyret.

Formannskapet fører kontroll med at vedtak innenfor sitt arbeidsområde blir gjennomført, og
at det blir utarbeidet årsberetning.
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Formannskapet har ansvar for følgende funksjoner:

- Foreta tilsetting og konstituering av etatsjefer (sektorledere)

- Utarbeide forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak ihht
kom.lovens § 8 pkt 3.

- Kommuneplanarbeideti hht PBL (kommuneplanutvalg).

-  Være va1gstyre ihht valgloven.

- Kompetane i forhold til hastesaker tillegges formannskapet, henv kom.loven § 13

- Prinsipielle saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning
behandles i formannskap.

Formannskapet kan selv, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde og er avgrenset i tid
og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper/ad hoc-utvalg og fastlegge mandat for
disse.

§  3 - UTVALG UTGÅTT FRA FORMANNSKAPET.

Følgende utvalg bemannes av formannskapets medlemmer/varamedlemmer:

- ADMINISTRASJONSUTVALG
- herunder eget forhandlingsutvalg og personalutvalg
- administrasjonsutvalget ivaretar likestillingsutvalgets oppgaver

- NÆRINGSUTVALG, som også er fiskeri- og jordbruksfondstyre.

Det er utarbeidet egne reglement for disse utvalgene.
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§  4 - MINDRETALLSANKE

I saker der formannskapet har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et
mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt fram for kommunestyret.
Slike krav skal settes fram før møtet er slutt, og skal protokolleres.

§  5 - FORMANNSKAPETS MØTER

Formannskapet skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når ordføreren bestemmer, eller
når minst 2 av medlemmene krever det..

Møteinnkalling skal sendes ut minst 8 dager før møtet. Saksliste settes opp av ordfører og.
saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg skal
saksliste offentliggjøres ved oppslag på kommunehuset og saksdokumenter legges ut på
kommunehuset til offentlig ettersyn.

Møtet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved
flertallsvalg.

Formannskapet er vedtaksført når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig
flertall. Er det stemmelikhet, er ordførerens stemmegiving avgjørende.

Rådmannen eller hans representant har møte- og talerett i møtene.

Ordfører eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg
med.
Representanter for de ansatte har ikke møterett i formannskap, jfr kom.lov §26 pkt 3

Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes til medlemmene av formannskapet
og andre med møterett, samt til kommunestyret.

Møtene i formannskapet blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og regler,
Formannskapet kan vedta å behandle saker for lukkede dører, dersom hensynet til personvern
eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.
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§  6  -  SEKRETARIAT

Sekretariatsfunksjonen for formannskapet legges til rådmannen.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for formannskapet og underutvalgene.
Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som skal behandles, unntak er årsbudsjett og
økonomiplan hvor formannskapet innstiller.

§ 7 - GYLDIGHET  /  ENDRING

Dette reglement er vedtatt i Nordreisa kommunestyre den 31.08.95 sak 70/95
og trer i kraft 13. oktober 1995.

Endringer i dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

 

Rådmannens innstilling 

................................................velges som ordfører i Nordreisa kommune 2015 – 2019. 

 

............................................... velges som varaordfører i Nordreisa kommune 2015 – 2019. 

 

 

Saksopplysninger 

Valg av ordfører/varaordfører reguleres av kommunelovens §§ 9 og 38. Ordfører og 

varaordfører velges for hele valgperioden. 

 

I kommunelovens § 17 forutsettes det at ordfører velges på kommunestyrets 

konstituerende møte. 

 

Etter bestemmelsene i kommunelovens § 35-3 skal valg av leder og nestleder for et 

folkevalgt organ holdes som flertallsvalg. 

 

Valgreglene er beskrevet i kommunelovens § 38 og § 40 nr. 2, her heter det bl.a.: 

”Ved flertallsvalg er den valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis 

ingen får slikt flertall, holdes ny avstemming. Ved denne er den valgt som får flest stemmer. 

Dersom det er stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Ved valg er det adgang til å 

stemme blankt.” 

 

Ordfører/varaordfører tiltrer sine funksjoner fra de er valgt. 

Vurdering 

Valg av ordfører og varaordfører er regulert i kommuneloven. Selve valget skal foretas av 

kommunestyret selv, og saken fremmes derfor uten innstilling. 
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24//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Søknad om permisjon fra politiske verv - Gerd H. Kristiansen (Krf) 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven §15 og 16 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 

 

Gerd H. Kristiansen innvilges fritak for sine kommunale verv. Fritaket gjelder så lenge hennes 

posisjon i Troms fylke måtte være i inneværende valgperiode 2015-2019.  

 

Følgende opprykk og nyvalg foretas for innvilget fritaksperiode for Gerd H. Kristiansen (Krf): 

Opprykk av Davida Olsen som ny fast representant i kommunestyret. 

Opprykk av Per-Håvard Steinsvik som ny 1. vararepresentant i kommunestyret 

Opprykk av Peter Vang som ny 2. vararepresentant i kommunestyret. 

Opprykk av Oddbjørn Johansen som ny 3. vararepresentant i kommunestyret. 

Opprykk av Even Petter Olsen som ny 4. vararepresentant i kommunestyret. 

Opprykk av Eirik Kristiansen som ny 5. vararepresentant i kommunestyret. 

Nyvalg av Olaf Hunsdal som ny 6. vararepresentant i kommunestyret 

 

 

Saksopplysninger 

I e-post av 4. oktober 15 skriver Gerd H. Kristiansen (Krf) at hun fredag 2. oktober 15 ble 

utnevnt som fylkesråd i Troms. Av hensyn til kontinuiteten i det politiske arbeidet i Nordreisa 

kommune og av hensyn til forutsigbarheten for KrFs gruppe søker hun om permisjon fra sine 

kommunale verv så lenge hennes posisjon i Troms Fylke måtte vare. 

 

Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 

”§ 15. pkt. 2. Uttreden. Suspensjon. 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.” 
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Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av 

at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold 

eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 

Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 

motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 

 

Når det gjelder suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 16 ang. valg av fast medlem i 

kommunestyret. Der står det bl.a.: § 16 pkt 2.” Hvis medlemmer av kommunestyret eller 

fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe 

inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg……. ” 

Kommunelovens § 16, 2. ledd inneholder bestemmelser om uttreden av kommunestyret spesielt: 

”Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 

organet er valgt ved forholdsvalg.” 

Kommunelovens § 16, 3. ledd sier at ved nyvalg så skal det velges nytt medlem selv om det er 

valgt varamedlem.  

 

Vurdering 

Rådmannen anbefaler at søknad fra Gerd H. Kristiansen (Krf) innvilges og 

opprykk/suppleringsvalg foretas.  
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Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 30.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 
Kommunelovens §77 
Forskrift om kontrollutvalg 
 

Vedlegg 

1 Reglement for Kontrollutvalget i Nordreisa kommune 

2 Brev til kommunene om valg av kontrollutvalg 

Rådmannens innstilling 

Kontrollutvalget 2015 – 2019 

5 medlemmer/varamedlemmer 

 

Faste representanter:      Varamedlemmer: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Leder: 

Nestleder: 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg er det kommunestyret selv som velger et kontrollutvalg 

til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha 

minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og 

varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. I Nordreisa kommune har 

kontrollutvalget 5 medlemmer med varamedlemmer. 
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I reglement for kontrollutvalget for Nordreisa kommune står bl.a. følgende:  

§ 2 Valg og sammensetning  

Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med medlemmer og 

varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også leder og nestleder. 

Kontrollutvalget velges som første utvalg etter formannskapet.  

 

Det velges fem medlemmer og to varamedlemmer per medlem. Minst ett av medlemmene 

velges blant kommunestyrets medlemmer.  

 

De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i 

kommunestyret, tilbys også deltakelse i kommunens folkevalgt opplæring.  
 

Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger kontrollutvalg. Saken fremmes derfor uten innstilling.  
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§ 1 Hjemmel 
 
Kommuneloven kap. 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og Kommunal- og 
regionaldepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg med hjemmel i kommuneloven. Dette 
reglementet inneholder Nordreisa kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. 
 
 
§ 2 Valg og sammensetning 
 
Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med medlemmer og 
varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også leder og nestleder. 
Kontrollutvalget velges som første utvalg etter formannskapet. 
 
Det velges fem medlemmer og to varamedlemmer per medlem. Minst ett av medlemmene 
velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 
De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i 
kommunestyret, tilbys også deltakelse i kommunens folkevalgt opplæring. 
 
 
§ 3 Kontrollutvalgets arbeidsområde og virkeområde 
 
Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor 
lovverkets rammer, og for en rasjonell og effektiv forvalting av kommunens ressurser. 
 
Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. 
 
Utvalget skal vektlegge faglige og profesjonelle hensyn. I sin funksjon skal kontrollutvalget 
opptre som kollegium for derigjennom å få bedre gjennomslag for de sakene utvalget tar opp. 
 
Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og 

 skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, 
forvaltningslovens regler om habilitet og forutsettes lojalt å overholde de 
bestemmelser og vedtak som gjelder, 

 skal i sitt arbeid ivareta og styrke befolkningens tillit til den kommunale virksomhet 
 skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke 

handlinger, saksforberedelser eller vedtak. De bør også unngå å komme i situasjoner 
som vil føre til at det kan stilles spørsmål ved vedkommendes integritet. 

 må ikke bruke fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av 
saker i kontrollutvalget til personlig vinning, 

 oppfordre til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den grad kommunen for 
øvrig er tilsluttet slikt register. 

Reglement for Kontrollutvalget i Nordreisa kommune  
 

Dok id: 2011/3950 
Dok type: 
Politisk instruks 

Utgave:  
1 

Skrevet av:  
K-Sekretariatet IKS 

Gjelder fra 
26.01.2012 

Godkjent av 
Nordreisa kommunestyre 

Side nr: 2 
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Uttalelser til pressen knyttet til en konkret sak besvares av kontrollutvalgets leder eller den 
vedkommende bemyndiger. 
 
 
§ 4 Saksbehandling 
 
Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder også for 
kontrollutvalgets møter. 
 
Kontrollutvalgets møter er åpne, men kan selv velge å lukke møtet eller en sak uten 
begrunnelse. I tillegg lukkes møtet når lovbestemt taushetsplikt hjemler det. 
 

 Ordføreren har møte- og talerett, men ikke stemmerett 
 Rådmannen kan innkalles/inviteres til møtene ved behov 
 Rådmannen mottar kopi av innkallingen til møtene og protokollene 
 Kontrollutvalgets 1. varamedlem får kopi av innkalling m/saksfremstilling. Øvrige 

varamedlemmer får tilsendt kopi av innkallingen på e-post. 
 Ethvert medlem av utvalget kan forlange og få satt en sak på sakskartet. 
 Kontrollutvalget avgjør den administrative tilrettelegging for utvalgets saker. 
 Innkallingen til kontrollutvalgets møter skal skje med minst 7 dagers varsel. 
 Kontrollutvalgets saksliste legges ut på kommunens hjemmeside senest 5 dager før 

møtet 
 Kontrollutvalgets møtebok legges ut på kommunens hjemmeside 

 
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret i saker som er behandlet av 
kontrollutvalget, med unntak av når det er gitt andre bestemmelser om innstilling (jf. bl.a. 
kontrollutvalgsforskriften §§ 7 og 18). 
 
 
§ 5 Kontrollutvalgets oppgaver 
 
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i kommunen utarbeides og oversendes kommunen 
innen de tidsfrister som gjelder for kommunen. Kontrollutvalget følger opp at forslaget følger 
med til kommunestyrets behandling av budsjettet. 
 
Utvalget avgir innen 1. halvår årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet foregående år. 
I årsrapporten skal det også gis opplysninger om gjennomført forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll og resultatet av dette, iht. forskrift om kontrollutvalg §§11 og 15. 
 
Kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger, plikter å være til stede i 
kommunestyret i de sakene hvor kontrollutvalget har innstilt til kommunestyret. 
 
 
§ 6 Taushetsplikt 
 
Kontrollutvalget har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. (Taushetsplikt). 
Kontrollutvalgets medlemmer skriver under egen taushetserklæring. 
 
 
§ 7 Henvendelse til revisjonens personale 
 
Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til 
oppdragsansvarlig revisor, så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 
 
 
§ 8 Ikrafttredelse 
 
Dette reglementet trer i kraft fra 26.01.2012 
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Til  
- Kommunene 
- Fylkeskommunene 
 
Att.:   Ordfører / fylkesordfører 
 Rådmann / fylkesrådmann 
 Kontrollutvalget 
 Saksansvarlig valgteknisk forberedelse 
 Ev. videresending til representanter for valglister til kommune- og fylkestingsvalget 
 
 
 

Valg av kontrollutvalg for perioden 2015–2019 
 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er en interesseorganisasjon for kontrollutvalgene i norske 
kommuner og fylkeskommuner og sekretariatene deres. 
(Kontaktinformasjon: www.fkt.no  |  fkt@fkt.no  |  403 90 775) 
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er en interesseorganisasjon for alle som arbeider 
med revisjon av kommunal virksomhet og sekretærfunksjonen for kontrollutvalg. 
(Kontaktinformasjon: www.nkrf.no  |  post@nkrf.no  |  23 23 97 00)   
 
Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen.  
Kontrollutvalget er blitt et stadig mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt fokus på 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som tillegg til finansiell revisjon. Det gjør også at 
kommunestyrene prioriterer utvalget høyere nå enn før. FKT og NKRF ser det som en naturlig 
og gledelig utvikling.  
 
Utvalget er ellers spesielt mht. hvem som kan velges. Vi fikk både i 2007 og i 2011 mange 
meldinger om feil ved valg av kontrollutvalg, og vi vil derfor gi noen råd og innspill før nytt utvalg 
skal velges i 2015. Vi vil også peke på noen aktuelle lovkilder og dokumenter: 
 

 Kommuneloven §§ 77–80  
 Forskrift om kontrollutvalg 
 KRD, rapport: ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, av des. 2009 
 ”Kontrollutvalgsboken, om kontrollutvalgets rolle og oppgaver”, av febr. 2011 (en 

oppdatert utgave kommer senere i høst) 
 Rapporten «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat», KMD desember 

2014 
 
Valg av kontrollutvalg i det konstituerende møtet 
 
Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem av kommunestyret eller 
fylkestinget.  Vi minner om at det nå er lovfestet at kontrollutvalget skal velges på det 
konstituerende møtet, etter valg av formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører og 
varaordfører/fylkesvaraordfører, jf. koml. § 17 nr. 2 (og nr. 3). 
 
Antall medlemmer i kontrollutvalget  
 
Lovkravet er at det skal være minst 3 medlemmer i kontrollutvalget. Vi anbefaler at kommunene 
velger minst 5 medlemmer inn i kontrollutvalget. Det er vår oppfatning at det er en helt annen 
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dynamikk i kontrollutvalg med 5 fremfor 3 medlemmer. Fem medlemmer i utvalget bidrar til 
bedre debatt og bredere kompetanse i utvalget. Med 3 medlemmer vil utvalget dessuten være 
svært sårbart ved forfall til møter. 
 
Hvem kan ikke velges inn i kontrollutvalget? 
 
Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget: 
 
"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal 
nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem 
og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité 
etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen." 
 
Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 
kontrollutvalget: 
 
«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 
kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for 
kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for 
regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen 
eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I 
kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet 
som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.» 
 
Noen det er uheldig å velge inn i kontrollutvalget?  
 
Vi vil peke på noen uheldige rollekombinasjoner som kommunene og fylkeskommunene kan 
styre klar ved å velge andre personer til kontrollutvalget: 
 

 Kontrollutvalget har et ”påse-ansvar” overfor revisjonen, jf. koml. § 77 nr. 4. Vi synes 
således det er uheldig om kontrollutvalgsmedlemmer samtidig sitter i styret for 
interkommunale revisjonssamarbeid.  

 Kontrollutvalget innstiller i plan for selskapskontroll, og påvirker i stor grad hvilke 
selskap det skal gjennomføres selskapskontroll i. Kontrollutvalgsmedlemmer som har 
styreverv i eller har ledende stilling i et av de samme selskapene, er inhabile og skal 
fratre når utvalget behandler saker vedrørende det aktuelle selskapet, jf. fvl. § 6 første 
ledd e). Vi mener kommunen unngår rollekonflikter ved å velge andre enn medlemmer 
av kontrollutvalget inn i selskapsstyret. Dette er et råd for alle selskap der kommunen 
har eierandeler, men er viktigere jo større det kommunale eierskapet er. 

 
Skal «opposisjonen» ha lederen i kontrollutvalget? 
 
Det er ikke noe lovkrav at opposisjonen skal ha lederen i kontrollutvalget, men det er mange 
kommuner som har valgt å ta det inn i kommunalt reglement. I KMD sin «Evaluering av 
kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat» fra 2014 går det frem at 74 % av 
kontrollutvalgslederne kom fra opposisjonen i 2012 mens det tilsvarende tallet for 
fylkeskommunene var 94 %. 
 
For å ivareta kontrollutvalgets legitimitet anbefaler vi at lederen av utvalget velges fra et parti 
som tilhører «opposisjonen» i kommunestyret. 
 
Varaordning 
 
Ved valg av vararepresentanter til kontrollutvalget er det vanlig å benytte forholdsvalg, jf. bl.a. 
kommuneloven § 37 om forholdsvalg. 
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En bør være oppmerksom på at en felles varamannsliste vil gjøre kontrollutvalget mindre 
sårbart ved forfall. Da vil det som regel være samme person som stiller i de møtene det er 
behov for vara. Det er i tilfelle en forutsetning at kommunestyret/fylkestinget gjør enstemmig 
vedtak. Reglene for dette går fram av kommuneloven § 38a Avtalevalg. 
 
Kjønnsmessig sammensetting 
 
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget. 
 
Anbefalinger / oppsummering 
 

1. Husk at kontrollutvalget skal velges på konstituerende møte som første utvalg etter 
formannskap/fylkesutvalg 

2. Sats på et kontrollutvalg med minst 5 medlemmer 
3. Husk at minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant kommunestyre-/ 

fylkestingsmedlemmene 
4. Kommunens egne ansatte (uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til 

kontrollutvalget. Dette gjelder også som varamedlem. 
5. Unngå å velge kontrollutvalget sine medlemmer inn i styret i revisjonsselskap 
6. Unngå å velge ledere eller styremedlemmer i selskap der kommunen har eierdeler inn i 

kontrollutvalget 
7. Vurder å innføre varaordning i rekkefølge 

 
Til orientering viser vi også til rundskriv H-12/15 Val av formannskap/fylkesutval, 
ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m. av 3. september 2015 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
 
Godt valg! 
 
FKT og NKRF ønsker kommuner og fylkeskommuner lykke til med valg av kontrollutvalg for 
perioden 2015-19.  
 
Kontrollutvalget er et lovfestet og viktig utvalg i kommunen, som fortjener dyktige medlemmer. 
 
Vi er tilgjengelige for spørsmål som måtte dukke opp i forbindelse med valg av kontrollutvalg. 
 
 

 
 

Med hilsen 
 
 
 
 
Per Rune Vereide (s)      Per Olav Nilsen (s) 
Styreleder FKT      Styreleder NKRF 
 
 
 
 
 
Kopi: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1585-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 30.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av valgnemnd for perioden 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven  

1 Reglement for valgnemnda i Nordreisa kommune 

 

Rådmannens innstilling 

Valgnemnd for perioden 2015-2019 

Faste representanter:      Personlig varamedlem: 

(Ap)___________________    (Ap)_____________________ 

 

(Sv)___________________    (Sv)_____________________ 

 

(Sp)___________________    (Sp)_____________________ 

 

(Mdg)_________________    (Mdg)___________________ 

 

(Frp)__________________    (Frp)____________________ 

 

(H)___________________    (H)_____________________ 

 

(Krf)__________________    (Krf)____________________ 

 

Leder: 

Nestleder: 

 

 

Saksopplysninger 

I tillegg til et lovregulert valg av formannskapet (jf kommunelovens § 8), kan kommunestyret 

fritt velge sin organisering i nemnder og utvalg. Valgnemnda er opprettet etter kommunelovens 

§ 10. 

 

Jf. reglement for valgnemnda 
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§ 2 Valg og sammensetning 

Valgnemnda består av 1 representant med vararepresentant fra hver av de politiske partiene som 

er representert i kommunestyret. Representantene/vararepresentantene utpekes av partiene og 

velges av kommunestyret.  Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 
§ 4 Særskilte bestemmelser 

1. Det enkelte parti eller gruppes representant i nemnda har full avgjørelsesmyndighet om de 

representanter den foreslår fra eget parti. 

2. Nemndas forslag må ivareta de spesielle bestemmelser som gis i lover, forskrifter og 

reglement. I særlig grad skal likestillingsbestemmelsene i kommunelovens § 36, nr. 2 og § 

38, nr. 2 vektlegges. 

3. Ordfører har møterett i nemndas møter 

4. Det skal føres protokoll. I protokollen føres kun de konkrete forslag som skal fremmes. 

Utskrift av protokollen sendes til medlemmer/varamedlemmer. 

Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger valgnemnd. Saken fremmes derfor uten innstilling.  
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§ 1 Hjemmel

Valgnemnda i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10.

§ 2 Valg og sammensetning

Valgnemnda består av 1 representant med vararepresentant fra hver av de politiske partiene som er 
representert i kommunestyret. Representantene/vararepresentantene utpekes av partiene og velges 
av kommunestyret.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

§ 3 Arbeidsområde 

Valgnemnda er opprettet etter kommunelovens § 10.
Nemnda søker å klarlegge om forholdstallsvalg skal legges til grunn. (jfr. kommuneloven § 35)
Nemnda skal, eventuelt etter prinsippet om fordeling av kandidater som ved forholdstallsvalg,
fremme forslag om medlemmer til de nemnder kommunestyret skal velge, både kommunale og 
statlige.
Nemnda skal også foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som kommunestyret eller 
andre kommunale organer skal foreta, og har i slike saker direkte innstillingsrett overfor det 
aktuelle organ.
Nemnda skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av
kommunevalgperioden når dette er nødvendig.

§ 4 Særskilte bestemmelser

1. Det enkelte parti eller gruppes representant i nemnda har full avgjørelsesmyndighet om de
representanter den foreslår fra eget parti.

2. Nemndas forslag må ivareta de spesielle bestemmelser som gis i lover, forskrifter og
reglement. I særlig grad skal likestillingsbestemmelsene i kommunelovens § 36, nr. 2 og § 
38, nr. 2 vektlegges.

3. Ordfører har møterett i nemndas møter
4. Det skal føres protokoll. I protokollen føres kun de konkrete forslag som skal fremmes.
      Utskrift av protokollen sendes til medlemmer/varamedlemmer.

§ 5 Sekretariatets oppgaver 

Rådmannen eller den han bemyndiger utfører sekretariatsfunksjonen for valgnemnda.
Sekretariatet har ansvaret for innkalling til møtene etter lederens nærmere instruksjon og for

Reglement for Valgnemnda i Nordreisa kommune Dok id:
2011/3951-1

Dok type:
Politisk instruks

Utgave:
1

Skrevet av: 
Ellinor Evensen

Gjelder fra
20.10.2011

Godkjent av
Nordreisa kommunestyre

Side nr:
2
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protokoll og møteutskrifter.

§ 6 Endringer av reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en 
naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av rådmannen.

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.10.2011.
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2260-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 02.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

27//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Revidering av reglement for driftsutvalget i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

Vedlegg 

1 Revidering av reglement for driftsutvalget i Nordreisa kommune 

2 Reglement for driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtatt 15.12.2011 

 

Rådmannens innstilling 

Revidering av reglement for driftsutvalget vedtas. 

 

 

Saksopplysninger 

Gjeldende reglement for driftsutvalget i Nordreisa kommune ble sist revidert i sak 98/11 i 

kommunestyrets møte 15.12.2011. Bakgrunnen for denne revideringen var at det var flyttet 

oppgaver fra driftsutvalget over til oppvekstutvalget og næring- og kulturutvalget. 

 

I reglement for driftsutvalget vedtatt i kommunestyret 29.4.04, sak 0036/4, sto det følgende 

under §3: 

Underutvalg 

Som underutvalg til driftsutvalget skal det velges et dispensasjonsutvalg på 3 medlemmer med 

varamedlemmer. Dispensasjonsutvalget velges av kommunestyret bland driftsutvalgets 

medlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer velges fortrinnsvis blant varamedlemmene til 

driftsutvalget. 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 

Utvalget behandler saker i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §6 av 10. juni 

1997.  

 

Ved en inkurie er paragrafen om underutvalg blitt uteglemt i det den sist reviderte utgaven av 

reglement for driftsutvalget.  
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Vurdering 

Rådmann vil foreslå at en tar inn den uteglemte paragrafen om underutvalg i reglement for 

driftsutvalget.  
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§ 1 Hjemmel 
 
Driftsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10.   

 
 
§ 2 Valg og sammensetning 
 

Driftsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, 

minimum 4 av medlemmene skal velges blant de faste- og vararepresentantene i 

kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra 

kandidatene på listene til kommunestyrevalget.  

 

Kommunestyret velger leder og nestleder.  

 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 

selv om det er valgt varamedlem. Er Driftsutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, 

skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør 

eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. 

 

Lederen må være kommunestyremedlem. 

 

 

§ 3 Ansvarsområde 
 

Driftsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til 

kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor byggesaker, VAR, brann, havn, kommunale 

veger, kommunale bygg, idrettsanlegg, oljevern, trafikksikkerhet, plan, vilt, miljø og 

landbruk, ihht kommunelovens § 23.  

Driftsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. 

 

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):  

 Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven)  

 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).  

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  

 Lov om havner og farvann  

Reglement for Driftsutvalget i Nordreisa kommune  

 

Dok id:  
2015/2260-1 

Dok type: 
Politisk instruks 

Utgave:  
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Ellinor Evensen 

Gjelder fra 

16.10.2015 

Godkjent av  
Nordreisa kommunestyre 
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 Veglov  

 Vegtrafikkloven   

 Lov om jord (jordlova)  

 Lov om skogbruk (skogbrukslova)  

 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv 

 Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) 

 Lov om forpakting (forpaktingslova) 

 Lov om ymse beitespørsmål (beitelova) 

 Lov om grannegjerde (grannegjerdelova) 

 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

 Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) 

 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 

betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

 Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte) 

 Matrikkelloven 

 Lov om Stadsnavn 

 Lov om Eierseksjonering 

 Lov om friluftsliv 

 Lov om naturvern 

 Lov om viltet 

 Lov om hundelov 

 Lov om laks og innlandsfisk 

 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 

 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

 

Innenfor sitt arbeidsområde skal Driftsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som 

sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. 

Driftsutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver 

innen Driftsutvalgets ansvarsområder. 

  

Driftsutvalget gjør vedtak innenfor sine saksområder, innenfor den økonomiske ramme og 

etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. 

Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller rådmannen. 

 

Driftsutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske 

enkeltsaker jfr. delegasjonsreglement. I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av 

økonomisaker, gir Driftsutvalget forslag direkte til kommunestyret. 

 

Driftsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for tjenestene 

som sorter under driftsutvalget i kommunen, ihht kommunelovens § 23.  

 

§ 4 Underutvalg 

Som underutvalg til driftsutvalget skal det velges et dispensasjonsutvalg på 3 medlemmer 

med varamedlemmer. Dispensasjonsutvalget velges av kommunestyret bland driftsutvalgets 

medlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer velges fortrinnsvis blant varamedlemmene 

til driftsutvalget. 
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Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 

Utvalget behandler saker i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §6 av 10. 

juni 1997.  

 

 

§ 5 Mindretallsanke 
 

I saker der Driftsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et 

mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. 

Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres. 

 

 

 
§ 6 Driftsutvalgets møter 
 

Driftsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når 

minst 2 av medlemmene krever det. 

 

Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder.  

Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg 

skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på 

rådhuset til offentlig ettersyn.  

 

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 

flertallsvalg. Driftsutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal 

ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende. 

 

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 

møte og talerett. 

 

Når Driftsutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk faglig 

rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene. 

 

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 

med. 

 

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Driftsutvalget og 

andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside. 

 

Møtene i Driftsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og 

regler. Driftsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til 

personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det. 

 

 

§ 7 Sekretariatet 
 

Sekretariatsfunksjonen for Driftsutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller de han/hun 

bemyndiger er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som 

behandles.  

 

 

§ 8 Endringer i reglementet 
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Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 

en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 

rådmannen.  

 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret. 

 

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

-�68�-



 1 

 

 
 
 
 

 
§ 1 Hjemmel 
 
Driftsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10.   
 
 
§ 2 Valg og sammensetning 
 

Driftsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, 
minimum 4 av medlemmene skal velges blant de faste- og vararepresentantene i 
kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra 
kandidatene på listene til kommunestyrevalget.  
 
Kommunestyret velger leder og nestleder.  
 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 
 
Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Er Driftsutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, 
skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør 
eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. 
 
Lederen må være kommunestyremedlem. 
 
 
§ 3 Ansvarsområde 
 

Driftsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til 
kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor byggesaker, VAR, brann, havn, kommunale 
veger, kommunale bygg, idrettsanlegg, oljevern, trafikksikkerhet, plan, vilt, miljø og 
landbruk, ihht kommunelovens § 23.  
Driftsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og etter de 
retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. 
 
Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):  

• Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven)  
• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).  
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
• Lov om havner og farvann  

Dok id:  
2011/3957-1 

Reglement for Driftsutvalget i Nordreisa kommune  
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• Veglov  
• Vegtrafikkloven   
• Lov om jord (jordlova)  
• Lov om skogbruk (skogbrukslova)  
• Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv 
• Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) 
• Lov om forpakting (forpaktingslova) 
• Lov om ymse beitespørsmål (beitelova) 
• Lov om grannegjerde (grannegjerdelova) 
• Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 
• Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) 
• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
• Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 

betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) 
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
• Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte) 
• Matrikkelloven 
• Lov om Stadsnavn 
• Lov om Eierseksjonering 
• Lov om friluftsliv 
• Lov om naturvern 
• Lov om viltet 
• Lov om hundelov 
• Lov om laks og innlandsfisk 
• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 
• Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

 
Innenfor sitt arbeidsområde skal Driftsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som 
sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. 
Driftsutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver 
innen Driftsutvalgets ansvarsområder. 
  
Driftsutvalget gjør vedtak innenfor sine saksområder, innenfor den økonomiske ramme og 
etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. 
Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller rådmannen. 
 
Driftsutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske 
enkeltsaker jfr. delegasjonsreglement. I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av 
økonomisaker, gir Driftsutvalget forslag direkte til kommunestyret. 
 
Driftsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for tjenestene 
som sorter under driftsutvalget i kommunen, ihht kommunelovens § 23.  
 
§ 4 Mindretallsanke 
 
I saker der Driftsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et 
mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. 
Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres. 
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§ 5 Driftsutvalgets møter 
 

Driftsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når 
minst 2 av medlemmene krever det. 
 
Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder.  
Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg 
skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på 
rådhuset til offentlig ettersyn.  
 
Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. Driftsutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal 
ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende. 
 
Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 
møte og talerett. 
 
Når Driftsutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk faglig 
rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene. 
 
Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 
med. 
 
Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Driftsutvalget og 
andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside. 
 
Møtene i Driftsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og 
regler. Driftsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til 
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det. 
 
 
§ 6 Sekretariatet 
 

Sekretariatsfunksjonen for Driftsutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller de han/hun 
bemyndiger er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som 
behandles.  
 
 
§ 7 Endringer i reglementet 
 

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen.  
 
Øvrige endringer vedtas av kommunestyret. 
 
Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 15.12.2011 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2259-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 02.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

28//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av driftsutvalg for perioden 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

 

Rådmannens innstilling 

Driftsutvalget for perioden 2015-2019: 

Faste medlemmer   Varamedlemmer  

 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ____________________ 

 

 

Leder: ____________________ 

 

Nestleder: ____________________ 

 

 

Saksopplysninger 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10. 

 

Jf. reglement for driftsutvalget, § 2 Valg og sammensetning: 

Driftsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, 

minimum 4 av medlemmene skal velges blant de faste- og vararepresentantene i 

kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra 

kandidatene på listene til kommunestyrevalget. 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 
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Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 

selv om det er valgt varamedlem. Er Driftsutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal 

suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør eller 

blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. 

 

Lederen må være kommunestyremedlem. 

Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger driftsutvalg. Saken fremmes derfor uten innstilling. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2262-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 02.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

29//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av dispensasjonsutvalg for perioden 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven  

 

 

Rådmannens innstilling 

Dispensasjonsutvalg for perioden 2015-2019 

Faste medlemmer    Varamedlemmer 

 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

 

Leder: ____________________ 

 

Nestleder: ____________________ 

 

 

Saksopplysninger 

Forutsatt at revidert reglement for driftsutvalget blir vedtatt i konstituerende møte 16.10.15 med 

tilføyelse av ny paragraf § 4 – underutvalg: 

Som underutvalg til driftsutvalget skal det velges et dispensasjonsutvalg på 3 medlemmer med 

varamedlemmer. Dispensasjonsutvalget velges av kommunestyret blant driftsutvalgets 

medlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer velges fortrinnsvis blant varamedlemmene til 

driftsutvalget. 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 

Dispensasjonsutvalget behandler saker i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

§6 av 10. juni 1997. 
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Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger dispensasjonsutvalg blant driftsutvalgets medlemmer og 

varamedlemmer. Saken fremmes derfor uten innstilling. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2133-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 01.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

30//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

Hovedavtalen 

 

Vedlegg 

1 Reglement for administrasjonsutvalget 

 

Rådmannens innstilling 

Administrasjonsutvalget for perioden 2015-2019 

Faste medlemmer    Vararepresentanter 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

 

Leder: 

Nestleder: 

 

Representanter fra organisasjonene: 

Faste representanter    Vararepresentaner 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 
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Saksopplysninger 

Administrasjonsutvalget opprettes i hht kommunelovens § 25, jfr. Hovedavtalens § 4 del B 

 

Jf. Reglement for administrasjonsutvalget  

1.1. Administrasjonsutvalget skal ha 10 medlemmer med varamedlemmer 

1.2. 7 medlemmer velges i henhold til kommuneloven av de faste representantene i 

kommunestyret. Jfr. kst. vedtak 6/03 

1.3. 3 medlemmer med varamedlemmer velges etter forholdstallsprinsippet av og blant de 

ansattes arbeidstakerorganisasjoner jfr. Hovedavtalens bestemmelser. 

1.4. De ansattes representanter blir medlem i utvalget med de samme rettigheter og plikter 

som de politisk valgte. De kan imidlertid ikke velges til, eller delta i 

forhandlingsutvalget eller ved forberedelser av forhandlingssaker. 

1.5. Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene. 

 

Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger administrasjonsutvalg. Saken fremmes derfor uten 

innstilling.  
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§ 1 Valg og sammensetning 

 

1.1. Administrasjonsutvalget opprettes i hht kommunelovens § 25, jfr. Hovedavtalens § 4. 

 

1.2. Administrasjonsutvalget skal ha 10 medlemmer med varamedlemmer 

 

1.3. 7 medlemmer velges i henhold til kommuneloven av de faste representantene i 

kommunestyret. Jfr. kst.vedtak 6/03 

 

1.4. 3 medlemmer med varamedlemmer velges etter forholdstallsprinsippet av og blant de 

ansattes arbeidstakerorganisasjoner jfr. Hovedavtalens bestemmelser. 

 

1.5. De ansattes representanter blir medlem i utvalget med de samme rettigheter og plikter som 

de politisk valgte. De kan imidlertid ikke velges til, eller delta i forhandlingsutvalget eller 

ved forberedelser av forhandlingssaker. 

 

1.6. Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene. 

 

1.7. Valget gjelder for valgperioden. 

 

1.8. Dersom et politisk valgt medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir 

nytt medlem valgt selv om det er valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om 

forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppa som står bak den som går ut. 

Dersom leder dør eller blir løst fra verv, skal det velges ny leder selv om det tidligere er 

valgt nestleder. 

 

 

 

§ 2 Ansvarsområde  

 

2.1 Administrasjonsutvalget er opprettet etter kommunelovens § 25 og Hovedavtalen § 4. 

 

2.2 Administrasjonsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig personalpolitikk og treffe vedtak 

innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av 

lov eller vedtatt av kommunestyret. Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak 

innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, og at det utarbeides årsmelding. 

 

2.3 Saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet blant annet i hht de til enhver tid 

avtalehjemlede oppgaver: 

Reglement for Administrasjonsutvalget i Nordreisa kommune  

 

Dok id: 97/11 

Dok type: 
Politisk instruks 

Utgave:  

1 

Skrevet av: 
Aud Hamnvik Hanssen  

Gjelder fra 
15.12.2011 

Godkjent av 
Nordreisa kommunestyre 

Side nr:  

3 
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 Vedta retningslinjer for ansettelses- og rekrutteringsprosedyrer. 

 Avgjøre tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglement og andre 

bestemmelser som angår arbeidstakerens ansettelses- og arbeidsvilkår. 

 Opprette komitéer/ad-hocutvalg 

 Omdisponere stillinger og holde stillinger vakant. 

 

2.4 Saker hvor utvalget har uttalerett: 

 Ved ansettelse av rådmann. 

 Ved oppsigelse av arbeidstakere. 

 Ved innføring av nye organisasjons- og bemanningsplaner. 

 Ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av tekniske hjelpemidler. 

 Forslag til effektiviseringstiltak. 

 Forslag til personalpolitiske retningslinjer. 

 Forslag til reglement som berører arbeidstakerne. 

 Gjennomgang av sykefravær i kommunen. 

 

 

§ 3 Mindretallsanke  

 

3.1  Ordfører, rådmann/administrasjonssjef eller et mindretall på 2 medllemmer kan kreve at 

saken legges fram for kommunestyret. Kravet om anke fremmes før møtets slutt og 

protokolleres. 

 

 

§ 4 Utvalgets møter  

 

4.1 Administrasjonsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen 

bestemmer, eller når minst 3 medlemmer krever det. 

  

4.2 Møteinnkallingen skal sendes ut minst 8 dager før møtet. Sakslisten settes opp av 

utvalgsleder og saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med 

møterett. I tillegg skal saksliste offentliggjøres ved oppslag på kommunehuset og 

saksdokumenter legges ut på kommunehuset til offentlig ettersyn. 

 

4.3  Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder 

ved flertallsvalg. Utvalget er vedtaksført når minst 6 medlemmer er tilstede. Avgjørelser 

skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er leders stemmegivning avgjørende. 

 

4.4  Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller den han/hun 

bemyndiger har møte- og talerett. 

 

4.5 Kommuneloven § 26 om ansattes representanters møterett i nemnder, gjelder når saker 

som vedrører forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte behandles. For 

behandling av saker som særlovsorgan/etter særlov, jfr § 2, gjelder det som er fastsatt i 

vedkommende lover om eventuelt møte-, tale og forslagsrett for andre enn utvalgets 

medlemmer. 

 

4.6 Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre 

seg med. 
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4.7 Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes til medlemmene av utvalget og 

andre med møterett, samt til kommunestyret. 

 

4.8 Møtene i utvalget blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og regler.  

Personalsaker skal behandles for lukkede dører. 

 

4.9 Utvalget kan vedtak å behandle saker for lukkede dører, dersom hensynet til personvern 

eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det. 

 

 

§ 5 Sekretariat  

 

5.1 Sekretariatfunksjonen for utvalget legges til rådmannen. 

5.2 Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget. 

5.3 Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som skal behandles. 

 

 

§ 6 Gyldighet/endring  

 

6.1 Dette reglementet er vedtatt i Nordreisa kommunestyre den 15.12.11 og trer i kraft fra 

samme dato. 

6.2 Endringer i dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1552-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 01.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av helse- og omsorgsutvalget for perioden 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

 

Vedlegg 

1 Reglement for helse- og omsorgsutvalget 

 

Rådmannens innstilling 

Helse- og omsorgsutvalget for perioden 2015-2019 

Faste medlemmer   Varamedlemmer 

 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

 

Leder: _____________________ 

 

Nestleder: _____________________ 

 

 

Saksopplysninger 

Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til 

Kommuneloven § 10. 

 

Jf. Reglement for helse- og omsorgsutvalget, § 2 Valg og sammensetning: 

Helse- og omsorgsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. 

Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste og vararepresentanter i 
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kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra 

kandidatene på listene til kommunestyrevalget. Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 

selv om det er valgt varamedlem. Er Helse- og omsorgsutvalget valgt etter reglene om 

forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. 

Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt 

nestleder. 

 

Lederen må være kommunestyremedlem. 

Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger helse- og omsorgsutvalg. Saken fremmes derfor uten 

innstilling.  
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§ 1 Hjemmel

Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til 
Kommuneloven § 10.

§ 2 Valg og sammensetning

Helse- og omsorgsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av 
kommunestyret. Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste
og vararepresentanter i kommunestyret.. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og 
varamedlemmer kan velges fra kandidatene på listene til kommunestyrevalget.

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Er Helse- og omsorgsutvalget valgt etter reglene om 
forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. 
Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt 
nestleder.

Lederen må være kommunestyremedlem.

§ 3 Ansvarsområde 

Helse- og omsorgsutvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder
som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunenes ansvar som tjenesteyter innen for 
helse, sosial, omsorg og pleie, og rustjenesten. Utvalget har ansvar etter følgende regelverk 
(listen er ikke uttømmende):

 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).
 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
 Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).

Reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune Dok id: 
2011/3954-1

Dok type:
Politisk instruks

Utgave:
2

Skrevet av: 
Christin Andersen

Gjelder fra
15.12.2011

Godkjent av
Nordreisa kommunestyret

Side nr:
4
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 Lov om erstatning ved pasientskader mv. (kommunehelsetjenesteloven, utgår 
31.12.2011).

 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
 Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).
 Lov om alternativ behandling av sykdom mv. 
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
 Lov om spesialisthelsetjenester
 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 Lov om alternativ behandling av sykdom mv.
 Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).
 Lov indeholdende visse Bestemmelser om Behandling af Lig (likbehandlingsloven).
 Lov om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven).
 Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven).
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven).
 Lov om medisinsk utstyr.
 Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven).
 Lov om helsemessig og sosial beredskap (helse- og sosialberedskapsloven). 
 Lov om matproduksjon om mattrygghet mv. (matloven).
 Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova).
 Alkoholloven

 Forskrift om miljørettet helsevern

Herunder tiltak innenfor:
- Behandling, rehabilitering, pleie- og omsorgstjenester
- Psykisk helse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
- Folkehelse, forebyggende helsetjenester og miljørettet helsevern 
- Sosiale tjenester
- Tiltak for funksjonshemmede
- Miljøarbeidertjeneste
- Spesialisthelsetjenester 

Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller rådmannen.

Helse- og omsorgsutvalget gjør vedtak for sine saksområder, innenfor den økonomiske 
rammen og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

Innenfor sitt arbeidsområde skal Helse- og omsorgsutvalget arbeide med mål, strategier og 
tiltak som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.

Helse- og omsorgsutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og 
politiske enkeltsaker (jfr. delegasjonsreglementet). I andre saker innenfor saksområdene, med 
unntak av økonomisaker, gir Helse- og omsorgsutvalget forslag direkte til kommunestyret.

Helse- og omsorgsutvalget har det overordnede planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar 
for helse- og omsorgstjenestene i kommunen.
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§ 4 Underutvalg
Brukerutvalget er et felles underutvalg for Helse- og omsorgsutvalget og Oppvekst- og 
kulturutvalget og er opprettet i hht Lov om sosiale tjenester § 8-5a og Lov om 
barnevernstjenester § 2-1 og Lov om helsetjenester i kommunene § 2-1.

Brukerutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. 2 faste representanter med 
personlige vara velges blant medlemmer og varamedlemmer som representerer Helse- og 
omsorgsutvalget. 2 fast representant med personlig vara velges blant medlemmer og 
varamedlemmer som representerer Oppvekst- og kulturutvalget. 1 medlem og personlig 
varamedlem fra kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder

Brukerutvalget behandler taushetsbelagte personrettede saker innenfor alle områder, 
eksepempelvis:

 Klientsaker etter lov om sosiale tjenester og lov om barneverntjenester og lov om 
kommunehelstetjenesten

 Klagesaker etter lov om helsetjenester i kommunene, sosiale tjenester og lov om 
barneverntjenester

 Spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage (for eksempel elevsaker)
 Inntak på særlige vilkår i barnehage, innvilge friplass

§ 5 Mindretallsanke
I saker der Helse- og omsorgsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av 
kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt 
frem for kommunestyret. Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.

§ 6 Helse- og omsorgsutvalgets møter
Helse- og omsorgsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen 
bestemmer, eller når minst to av medlemmene krever det.

Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder.
Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg 
skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på 
rådhuset til offentlig ettersyn.

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. Helse- og omsorgsutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. 
Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning 
avgjørende.

Orføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 
møte og talerett.

Når Helse- og omsorgsutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk 
faglig rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene.
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Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 
med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Helse- og 
omsorgsutvalget og andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside.

Møtene i Helse- og omsorgsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av 
lover og regler. Helse- og omsorgsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører 
dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser 
tilsier det.

§ 7 Sekreteriatet

Sekretariatfunksjonen for Helse- og omsorgsutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller 
de denne bemyndiger er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som
behandles. 

§ 8 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen. 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 15.12.2012.
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1572-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 01.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

32//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av nærings- og kulturutvalg for perioden 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

 

Vedlegg 

1 Reglement for nærings- og kulturutvalg 

 

Rådmannens innstilling 

Nærings- og kulturutvalg for perioden 2015-2019 

Faste medlemmer   Varamedlemmer 

 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

 

 

Fra næringslivet, (velges av næringslivet selv): 

Fast medlem:     Varamedlem 

- En fra næringsforeningen 

- En fra primærnæringen 

 

Leder: 

Nestleder: 

 

 

Saksopplysninger 

Nærings- og kulturutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til 

Kommuneloven § 10.   

 
Jf. Reglement for nærings- og kulturutvalget, § 2 Valg og sammensetning: 

-�87�-

http://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/§10a
http://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/§10a


 

Nærings og kulturutvalget skal bestå av 7 medlemmer. Der det skal være 5 politisk valgte 

medlemmer og i tillegg 2 valgt fra næringslivet. Nærings- og kulturutvalget skal ha 2 

representanter fra næringslivet.  En fra næringsforeningen og en fra primærnæringen.  Disse 

velges av næringslivet selv. Næringslivets representanter blir medlemmer av utvalget med de 

samme rettigheter og plikter som de politiskvalgte. 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder.  

 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 

selv om det er valgt varamedlem. Er nærings- og kulturutvalget valgt etter reglene om 

forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. 

Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt 

nestleder. Utvalget må tilfredsstille likestillingsloven krav om minst 40 % fra hvert kjønn. 

 

Lederen må være kommunestyremedlem. 

Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger nærings- og kulturutvalg. Saken fremmes derfor uten 

innstilling.  
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 1 

 

 
 

 

 

 
§ 1 Hjemmel 
 
Nærings- og kulturutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til 

Kommuneloven § 10.   

 
 
§ 2 Valg og sammensetning 
 

Nærings og kulturutvalget skal bestå av 7 medlemmer. Der det skal være 5 politisk valgte 

medlemmer og i tillegg 2 valgt fra næringslivet. Nærings- og kulturutvalget skal ha 2 

representanter fra næringslivet.  En fra næringsforeningen og en fra primærnæringen.  Disse 

velges av næringslivet selv. Næringslivets representanter blir medlemmer av utvalget med de 

samme rettigheter og plikter som de politiskvalgte. 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder.  

 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 

selv om det er valgt varamedlem. Er nærings- og kulturutvalget valgt etter reglene om 

forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. 

Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt 

nestleder. Utvalget må tilfredsstille likestillingsloven krav om minst 40 % fra hvert kjønn. 

 

Lederen må være kommunestyremedlem. 

 

 

§ 3 Ansvarsområde 
 

Nærings- og kulturutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i 

forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, 

tilrettelegging og bistand for næringslivet, samferdsel og infrastruktur i tillegg til bygdedrakt 

og Nord-Troms museum.  

 

Næringsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig næringspolitikk og treffer vedtak innenfor 

budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller 

vedtatt av kommunestyret. Nærings- og kulturutvalget gjør vedtak for sine saksområder 

innenfor økonomisk ramme og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av 

kommunestyret. Næringsplan skal være styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling. 

Reglement for Nærings- og kulturutvalget i Nordreisa kommune  

 

Dok id:  2012/331 
 

Dok type: 
Politisk instruks 

Utgave:  

1 

Skrevet av:  

Beate Brostrøm 

 

Gjelder fra 

19.04.2012 

Godkjent av  

Kommunestyret 

Side nr: 

3-3  
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 2 

 

Innenfor sitt arbeidsområde skal nærings- og kulturutvalget arbeide med mål, strategier og 

kvalitet som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. 

Nærings- og kulturutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser 

sine oppgaver innen nærings- og kulturutvalget ansvarsområder.  

 

Næringsutvalget ivaretar nødvendig samordning og samarbeid med næringslivet i kommunen. 

 

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):  

 EØS-avtalens regler om statsstøtte. 

 Norsk lov om offentlig støtte (lov av 27. november 1992 nr 117) 

 Lov om samferdsel av 4. juni 1976. 

 Retningslinjer for midler gitt over statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61. 

 Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Vedtatt i fylkeskommunens 

plan- og næringsutvalg 7.4.2003 

 Vedtekter for næringsfondet og fiskerifondet. Vedtatt i kommunestyret i sak 77/96.   

 Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalg i sak 13/01. 

 Lov om Kulturminner (Kulturminneloven) 

 Tippeloven 

 

Nærings- og kulturutvalget er fondstyre for kommunalt utviklingsfond og fiskerifondet. 

Søkerne har vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klager skal være skriftlige. I 

delegerte saker er nærings- og kulturutvalget første klageinstans. Klagenemnda i kommunen 

er klageorgan.  

 

Saker der nærings- og kulturutvalget har avgjørelsesrett: 

- Avgjøre søknader om kommunale tilskudd og fondsmidler, i næringssaker hvor 

søknadssummen er over 100 000 kr jfr. delegasjonsreglement. 

- Være fondstyre for nærings og fiskerifond i hht egne vedtekter for disse fondene. 

- Disponere midler til kommunalt utviklingsfond fra Troms fylkeskommune etter 

departementets retningslinjer jfr. delegasjonsreglement. 

- Oppfølging av kommunal strategisk næringsplan. 

- Opprette komiteer/ ad-hoc-utvalg for tidsbegrensede oppgaver. 

- Avgjøre saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker jfr. 

delegasjonsreglement.  

 

Saker hvor utvalget har uttalerett: 

- Plansaker innen næringssektoren 

- Høringer om ruteopplegg for kollektivtrafikk jfr. Lov om samferdsel av 4. juni 1976. 

- Forandring i eller utarbeidelse av nye kommunale forskrifter innen næringssektoren.  

- Høringspart i saker som omhandler samferdsel og infrastruktur. 

 

Nærings- og kulturutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar 

for tjenestene som sorter under nærings- og kulturutvalget i kommunen, ihht kommunelovens 

§ 23.  

 

Nærings- og kulturutvalgets politiske valgte representanter er Ærespriskomitè 2011-2015. 
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§ 4 Mindretallsanke 
 

I saker der nærings- og kulturutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av 

kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt 

frem for kommunestyret. Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres. 

 

 

 
§ 5 Nærings- og kulturutvalget 
 

Nærings- og kulturutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen 

bestemmer, eller når minst 2 av medlemmene krever det. 

 

Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder.  

Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg 

skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på 

rådhuset til offentlig ettersyn, med mindre saker er unntatt offentlighet. 

 

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 

flertallsvalg. Nærings- og kulturutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. 

Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning 

avgjørende. 

 

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 

møte og talerett. 

 

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 

med. 

 

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av nærings- og 

kulturutvalget og andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside, med unntak av 

de saker som ligger under  

 

Møtene i nærings- og kulturutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av 

lover og regler. Nærings- og kulturutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører 

dersom hensynet til personvern, forretningsmessige hemmeligheter eller andre tungtveiende 

private eller offentlige interesser tilsier det. 

 

 

§ 6 Sekretariatet 
 

Sekretariatsfunksjonen for nærings- og kulturutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller 

de han/hun bemyndiger, er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker 

som behandles.  
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§ 7 Endringer i reglementet 
 

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 

en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 

rådmannen.  

 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret. 

 

Reglementet bes vedtatt av Nordreisa kommunestyre  
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2258-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 02.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

33//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av oppvekstutvalg for perioden 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

 

Vedlegg 

1 Reglement for oppvekstutvalg 

 

Rådmannens innstilling 

Oppvekstutvalg for perioden 2015-2019: 

Faste medlemmer   Varamedlemmer 

 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7. ___________________ 

 

Leder: ___________________ 

 

Nestleder: ___________________ 

 

 

Saksopplysninger 

Oppvekstutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10. 

Jf. reglement for oppvekstutvalget, § 2 Valg og sammensetning: 

Oppvekstutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. 

Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste og vararepresentanter i 

kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra 

kandidatene på listene til kommunestyrevalget. 
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Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 

selv om det er valgt varamedlem. Er Oppvekstutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, 

skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør 

eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. 

 

Lederen må være kommunestyremedlem. 

Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger oppvekstutvalg. Saken fremmes derfor uten innstilling. 
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§ 1 Hjemmel

Oppvekstutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til 
Kommuneloven § 10.

§ 2 Valg og sammensetning

Oppvekstutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. 
Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste og vararepresentanter i 
kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra 
kandidatene på listene til kommunestyrevalget. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Er Oppvekstutvalget valgt etter reglene om 
forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. 
Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt 
nestleder.

Lederen må være kommunestyremedlem.

§ 3 Ansvarsområde 

Oppvekstutvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder som gjelder alle 
løpende saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor barnevern, 
barnehage, skole, voksenopplæring- og flyktningetjeneste. 
Utvalget har ansvar etter følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):

 Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)
 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven).
 Lov om barnehager (barnehageloven).
 Lov om barneverntjenester (barnevernloven).
 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova).

Reglement for Oppvekstutvalget i Nordreisa kommune Dok id:
2011/3955

Dok type:
Politisk instruks

Utgave:
2

Skrevet av: 
Christin Andersen

Gjelder fra
15.12..2011

Godkjent av
Nordreisa kommunestyre

Side nr:
4
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 Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova)
 Lov om arkiv (arkivlova).
 Lov om film og videogram.
 Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)
 Lov om bibliotekvederlag.
 Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelig dokument (pliktavleveringslova)
 Lov om kulturminner (kulturminneloven)
 Lov om stedsnavn
 Tippeloven (spillemidler)
 Lov om kirker og kirkegårder

Herunder tiltak innenfor:
- Barnehage
- Grunnskole
- Voksenopplæring
- Flyktningetjenesten
- Spesialundervisning
- Kultur- og musikkskolen
- Ungdoms- og idrettsarbeid
- Kinodrift
- Bibliotek
- Familiesenter med barnevern
- Kirke og kultur
- Flyktningetjenesten inkl. introduksjonsordningen

Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller rådmannen.

Oppvekstutvalget gjør vedtak for sine saksområder, innenfor den økonomiske rammen og 
etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

Innenfor sitt arbeidsområde skal Oppvekstutvalget arbeide med mål, strategier og tiltak som
sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.
Oppvekstutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine 
oppgaver innen Oppvekstutvalgets ansvarsområder.

Oppvekstutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske 
enkeltsaker jfr. delegasjonsreglement. I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av 
økonomisaker, gir Oppvekstutvalget forslag direkte til kommunestyret.

Oppvekstutvalget har det overordnede planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for 
oppvekst- og kulturtjenestene i kommunen.

§ 4 Underutvalg 

Brukerutvalget er et felles underutvalg for Helse- og omsorgsutvalget og Oppvekstutvalget og 
er opprettet i hht Lov om sosiale tjenester § 8-5a og Lov om barnevernstjenester § 2-1 og Lov 
om helsetjenester i kommunene § 2-1.

Brukerutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. 2 faste representanter med 
personlige vara velges blant medlemmer og varamedlemmer som representerer Helse- og 
omsorgsutvalget. 2 fast representant med personlig vara velges blant medlemmer og 
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varamedlemmer som representerer Oppvekstutvalget. 1 medlem og personlig varamedlem fra 
kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder

Brukerutvalget behandler taushetsbelagte personrettede saker innenfor alle områder, 
eksepempelvis:

 Klientsaker etter lov om sosiale tjenester og lov om barneverntjenester og lov om 
kommunehelstetjenesten

 Klagesaker etter lov om helsetjenester i kommunene, sosiale tjenester og lov om 
barneverntjenester

 Spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage (for eksempel elevsaker)
 Inntak på særlige vilkår i barnehage, innvilge friplass

§ 5 Mindretallsanke 

I saker der Oppvekstutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et 
mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. 
Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.

§ 6 Oppvekstutvalgets møter

Oppvekstutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller 
når minst to av medlemmene krever det.

Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers varsel før møtet. Saksliste settes opp av 
utvalgsleder. Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med 
møterett. I tillegg skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og 
legges ut på rådhuset til offentlig ettersyn.

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. Oppvekstutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser 
skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 
møte og talerett.

Når Oppvekstutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk faglig 
rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene.

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 
med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Oppveksutvalget og 
andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside.

Møtene i Oppvekstutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og 
regler. Oppvekstutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til 
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.
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§ 7 Sekretariatet

Sekretariatfunksjonen for Oppvekstutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller de denne 
bemyndiger er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som 
behandles.

§ 8 Endringer i reglementet 
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen. 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 15.12.2011.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

34//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Revidering av reglement for klagenemd i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

Forvaltningsloven 

Vedlegg 

1 Reglement for klagenemd i Nordreisa kommune vedtatt 04.11.2014 

2 Forslag til nytt reglement for klagenemd i Nordreisa kommune 

 

Rådmannens innstilling 

Revidert reglement for klagenemnda vedtas. 

 

 

Saksopplysninger 

Klagenemnda er kommunens særskilte klagenemnd i h.h.t. forvaltningsloven. 

 

Reglement for klagenemnd ble i revidert i kommunestyrets møte 04.11.14. 

 

Det viser seg at det ved flere tilfeller har vært svært vanskelig å få gjennomført møter i 

klagenemnda da antall medlemmer i nemnda er for få til å kunne være vedtaksdyktig, dvs. at 

medlemmer har vært inhabil da saken har vært behandlet i utvalget der de har vært representert, 

selv med leders dobbeltstemme. 

 

I vedtatt gjeldende reglement for klagenemnda står det at nemnda består av 4 medlemmer, og at 

representantene med vara velges fra hvert av hovedutvalgene. Nordreisa kommune har i dag 

seks hovedutvalg: formannskap, administrasjonsutvalg, nærings- og kulturutvalg, driftsutvalg, 

oppvekstutvalg og helse- og omsorgsutvalg.  

 

I foreslått revidert reglement er det gjort tilføyelser som tydeliggjør nemdas ansvarsområde, 

klagenemndas kompetanse og klagenemndas møter. Disse endringene er gjort etter 

tilbakemelding fra saksbehandlere og medlemmer i utvalget. 
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Vurdering 

Rådmannen tilrår kommunestyret til å vedta revidert reglement for klagenemnda før valg av 

klagenemnd, slik at antall medlemmer som blir valgt er i samsvar med det foreslåtte reviderte 

reglement.  
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§ 1 Hjemmel 

 

Klagenemnda i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10 

og er særskilt klagenemnd i hht forvaltningsloven § 28.2. ledd. 

 

 

§ 2 Valg og sammensetning 

 

Klagenemndas medlemmer består av 4 medlemmer med varamedlemmer. Representantene 

med vara velges fra hvert av hovedutvalgene. 

4 medlemmer med varamedlemmer velges slik:  

1 representant med vara fra formannskapet  

1 representant med vara fra driftsutvalget 

1 representant med vara fra helse- og omsorgsutvalget 

1 representant med vara fra oppvekstutvalg. 

 

Ved behandling av klage vil kun tre av disse fire tiltre. Den som representerer det utvalget 

som har gjort det påklagede vedtak, er utelukket. 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 

selv om det er valgt varamedlem. Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det 

velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. 

 

 

§ 3 Ansvarsområde 

 

Klagenemnda i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10 

og er særskilt klagenemnd i hht forvaltningsloven § 28.2. ledd. 

Dette innebærer at nemnda skal behandle alle klagesaker i kommunen med de unntak der 

klageinstansen etter særlov er lagt til andre, for eksempel Fylkesmannen. 

 

Klagenemnda fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov eller 

forskift, herunder: 

- Klage på enkeltvedtak, der saken er påklaget av en part eller annen med retslig 

klageinteresse i saken. 

Reglement for klagenemnda i Nordreisa kommune  

 

Dok id:   
2011/3956-1 

Dok type: 

Politisk instruks 

Utgave: 

1 

Skrevet av:  

Christin Andersen 

Gjelder fra 
04.11.2014 

Godkjent av 
Nordreisa Kommunestyre 

Side nr: 

2 

-�101�-



 2 

 

 

§ 4 Klagenemndas møter 

 

Klagenemnda avvikler møter når lederen bestemmer. 

 

Møteinnkalling skal sendes ut minst 8 dager før møtet. Saksliste settes op av leder og 

saksdokumenter skal sendes medlemmene. 

 

Møtet ledes av nemndas leder eller nestleder. Har leder og nestleder forfall, velges særskilt 

møteleder ved flertallsvalg. 

 

Klagenemnda er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig 

flertall. 

 

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller hans representant har 

møte og talerett. 

 

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 

med. 

 

Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av nemnda. 

 

 

§ 5 Sekretariatet 

 

Sekretariatfunksjonen for Klagenemnda legges til rådmannen. 

Saksbehandlingen i klagenemnda skal følge de særskilte bestemmelser og krav som framgår 

av kap VI i Forvaltningsloven, og de generelle bestemmelser som kommuneloven fastlegger. 

 

Rådmannen eller den denne bemyndiger er sekretær for nemnda. 

 

 

§ 6 Endringer i reglementet 

 

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 

en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 

rådmannen. 

 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret. 

  

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.10.2011. 
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Det vises til generelle saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, kommuneloven kap. 6. 

 

§ 1. Oppnevning og sammensetning 

a) Klagenemnda er opprettet av kommunestyret i medhold av forvaltningsloven § 28 

annet ledd, jf. kommuneloven § 10. 

 

b) Klagenemnda har 8 medlemmer, hvorav to fra kommunestyret og en fra hvert 

innstillingsutvalg/hovedutvalg. Personlige varamedlemmer fra samme organ som 

medlemmet. 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

Ved behandling av klage vil kun syv av disse åtte tiltre. Den som representerer det 

utvalget som har gjort det påklagede vedtak, er utelukket. 

 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt 

medlem valgt selv om det er valgt varamedlem. Dersom lederen dør eller blir løst fra 

sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. 

 

 

§ 2 Ansvarsområde 

a) Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av kommunale organer, i 

den utstrekning det ikke er gitt egne klageregler i særlov er lagt til andre, for eksempel 

fylkesmannen. 

b) Klagenemnda skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av: 

- Formannskap 

- Kommunestyret 

 

Klagenemnda fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov eller 

forskift, herunder: 

- Klage på enkeltvedtak, der saken er påklaget av en part eller annen med rettslig 

klageinteresse i saken. 

 

§ 3 Klagenemndas kompetanse 

a) Klagenemndas kompetanse reguleres av forvaltningsloven §34 

Reglement for klagenemnda i Nordreisa kommune  
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b) Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye 

omstendigheter. 

 

c) Nemnda skal vurdere de synspunkter klageren kommer med og kan også ta opp 

forhold som ikke er berørt i klagen. 

 

d) Klagenemnda kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken 

tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 

 

 

§ 4 Klagenemndas møter 

a) Klagenemnda avvikler møter når lederen finner det påkrevet eller utvalget vedtar det. 

 

b) Videre kan formannskapet, ordføreren, rådmannen eller 1/3 av nemndas medlemmer 

kreve at lederen berammer møte innen rimelig tid til behandling av bestemte saker. 

 

c) Møteinnkalling sendes medlemmene, varamedlemmene, ordfører, rådmann og andre 

som har møterett 8 dager før møtet. 

 

d) Klagenemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede 

og deltar i avgjørelsen. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. 

 

e) Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

 

f) Om habilitet gjelder slik at ansatt eller folkevalgt som var med på å treffe det 

påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, er 

inhabil og ved klageinstansens behandling av saken. Det samme gjelder medlem av 

klagenemnda som er direkte underordnet en ansatt som er inhabil i saken. 

 

g) Medlemmer eller varamedlemmer som har mottatt saksdokumenter har selv ansvar for 

å på påse at dokumentene blir levert kommunen for makulering. 

 

h) Ordføreren og rådmannen har møte- og talerett. 

 

i) Klagenemnda kan innkalle andre for å få opplysninger eller vurderinger av en bestemt 

sak. Slik innkalling kan også foretas av lederen. 

 

j) Møtene i klagenemnda er åpne hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller 

av vedtak truffet i medhold av kommunelovens § 31. 

 

k) Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. Når en sak behandles i lukket 

møte, plikter nemndas medlemmer, kommunalt tilsatte og andre som måtte være 

tilstede, å bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som gjøres når 

vedtakene inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet.  

 

l) Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt, eller inntil de hensyn som har 

bevirket vedtaket om forhandling i lukket møte, er falt bort. Er også andre til stede 

under forhandlingene om en slik sak, krever møtelederen taushetsløfte fra dem. 

 

m) For øvrig bestemmer klagenemnda selv sin forretningsorden. 

 

n) Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av nemnda. 
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§ 5 Sekretariatet 

a) Rådmannen eller den hun bemyndiger har sekretærfunksjon for klagenemnda. 

b) Dersom rådmannen er inhabil, kan lederen av nemnda selv utrede og innstille i de 

aktuelle sakene. 

c) Lederen eller nemnda selv kan også engasjere andre (fortrinnsvis rådmenn fra andre 

Nord-Troms kommuner) til å utrede slike saker. 

 

Kostnader til eventuell ekstern saksutreder skal godkjennes av ordfører. 

 

 

§ 6 Endringer i reglementet 

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 

en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 

rådmannen. 

 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret. 

  

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 16.10.2015. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2266-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 02.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

35//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Valg av klagenemnd for perioden 2015-2019 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven 

Forvaltningsloven 

 

Rådmannens innstilling 

Klagenemnd for perioden 2015-2019 

 

Medlemmer      Varamedlemmer 

____________________  

 

____________________  

 

____________________  

 

____________________  

 

____________________  

 

____________________  

 

____________________  

 

____________________  

 

____________________  

 

 

Leder: ____________________  

 

Nestleder: ____________________  
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Saksopplysninger 

Klagenemnda er opprettet av kommunestyret i medhold av forvaltningsloven § 28 annet ledd, jf. 

kommuneloven § 10. 

 

Det er seks hovedutvalg, og det vil bli lagt frem forslag til nytt reglement for klagenemnda i 

konstituerende møte 16.10.15 der det bl.a. er foreslått at antall medlemmer i nemnda er tilpasset 

dagens politiske organisasjon. 

 

I det foreslåtte nye reglementet står det bl.a. under § 1 Oppnevning og sammensetning: 

 

b) Klagenemnda har 8 medlemmer, hvorav to fra kommunestyret og en fra hvert 

innstillingsutvalg/hovedutvalg. Personlige varamedlemmer fra samme organ som 

medlemmet. 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

Ved behandling av klage vil kun syv av disse åtte tiltre. Den som representerer det 

utvalget som har gjort det påklagede vedtak, er utelukket. 

 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem 

valgt selv om det er valgt varamedlem. Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, 

skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. 

 

Vurdering 

Under forutsetning av at det reviderte reglement for klagenemnd blir vedtatt av kommunestyret i 

konstituerende møte 16.10.15, tilrår rådmannen kommunestyret til å velge klagenemnd for 

perioden 2015-2019. Det er kommunestyret selv som velger klagenemnd blant hovedutvalgets 

medlemmer og varamedlemmer. Saken fremmes derfor uten innstilling. 
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Arkivsaknr:       2015/58-13 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Marion 

Heidenberg 

 Dato:                 05.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

41/15 Nordreisa formannskap 08.10.2015 

36//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.  

 

 

Tertialrapport per 31.august 2015 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.  

 

 

Saksopplysninger 

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 2.tertial i 2015. Regnskap og budsjett for 2.tertial er 

hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 

 

Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 

totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  

Per 2.tertial skal forbruket ligge på 63,6 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 

budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 66,7 % for å være innenfor 

budsjettet. Denne tertialoversikten viser regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til 

totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som står i regnskapssystemet beregnet ut fra 

differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk forbruks % i regnskapet for 2.tertial. 
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Kolonnen ”reelt avvik” viser det faktiske avviket etter at vi har korrigert for periodisering av 

budsjett og regnskapstall. Årsaken til avvikene forklares under hver sektor. 

 

PP-tjenesten og Plankontoret er holdt utenfor da disse er interkommunale samarbeid. 

Kommunen betaler en andel på dette som er med i driften. Prosjekter holdes også utenfor da 

disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med diverse tilskudd. Det gjøres heller 

ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne sektoren er selvfinansiert. Denne 

sektoren er også holdt utenfor oversikten av total drift.  

 

 

 

 

 

 

Total oversikt sektor 1-8 for 2.tertial 2015  
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1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 9 123 201 14 621 276 62,40 -175 455 -493 490       

Øvrige utgifter 9 351 205 12 132 687 77,07 1 258 160 -163 427       

Inntekter -234 950 -1 024 848 22,93 448 576 -110 555       

Totalt avvik sektor 1 18 239 457 25 729 115 70,89 1 531 280 -767 472       

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 62 485 064 94 232 704 66,31 2 553 706 153 706         

Øvrige utgifter 20 909 510 30 980 070 67,49 10 070 560 1 738 203     

Inntekter -9 626 661 -13 166 438 73,12 -845 285 -532 425       

Totalt avvik for sektor 2 73 767 913 112 046 336 65,84 11 778 981 1 359 484     

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 83 330 237 129 761 430 64,22 804 521 804 521         

Øvrige utgifter 26 111 464 34 395 824 75,91 3 167 855 3 095 943     

Inntekter -15 647 804 -52 258 345 29,94 19 210 168 -211 354       

Totalt avvik for sektor 3 93 793 897 111 898 909 83,82 23 182 544 3 689 110     

4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 3 212 307 5 015 831 64,04 22 070 22 070           

Øvrige utgifter 1 391 693 6 569 720 21,18 -2 990 537 79 702           

Inntekter -1 350 438 -5 378 831 25,11 2 237 056 144 198         

Totalt avvik sektor 4 3 253 562 6 206 720 52,42 -731 411 245 970         

6 Teknisk avdeling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 13 544 508 20 918 508 64,75 240 337 240 337         

Øvrige utgifter 10 819 172 16 084 975 67,26 90 494 -50 403         

Inntekter -4 156 997 -6 995 327 59,43 -8 039 -8 039            

Totalt avvik sektor 6 20 206 682 30 008 156 67,34 322 791 181 895         

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn -                    -                    -                 -                     -                 

Øvrige utgifter 7 898                391 000            -                 -                     -                 

Driftsinntekter -216 260 535  -300 778 500  71,90             -15 641 276     536 000         

Totalt avvik sektor 7 -216 252 638  -300 387 500  71,90             -15 641 276     536 000         

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn -                    -8 284 770       -                 -                     -                 

Driftsutgifter 16 410 583      35 742 136      45,91             -7 429 421       -800 000       

Driftsinntekter -1 764 539      -4 356 028       40,51             1 140 931         560 000         

Totalt avvik sektor 8 14 646 044      23 101 338      63,40             -6 288 490       -240 000       

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 171 695 317   256 264 979    67,00 3 445 178         727 143         

Øvrige utgifter 85 001 525      136 296 412    62,37 4 167 111         3 900 018     

Inntekter -249 041 925  -383 958 317  64,86 6 542 131         377 825         

Totalt avvik sektor 1-8 7 654 917        8 603 074        88,98 14 154 420      5 004 986     
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1 Sektor for administrasjon 

 

Oversikt for sektoren: 

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

 

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Mindreforbruk på lønn kr 0.493 mill.  

  

 Øvrige utgifter: 

o Mindreforbruk på øvrige utgifter kr 0.163 mill., noe som forventes å jevne seg ut 

i løpet av året. 

 

 Inntekter: 

o Merinntekt på kr 0.110 mill. 

 

 

 

 

2 Sektor for oppvekst og kultur 

 

Oversikt for sektoren: 

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

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn har et merforbruk på kr 0,153 mill: 

o Skolene og SFO står for et merforbruk på kr 0.434 mill.  

o Barnehagene ligger ann til å få et mindreutgift på kr 0,460 mill. I kolonnen 

«Avvik» har de et merforbruk på kr 1.937 mill, men i kolonnen «Reelt avvik» 

er den justert ned som følge av at fra og med august er lønnsutbetalingen 

redusert med kr 0.6 mill. per mnd. 

o Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr 0.256 mill.  

o Helsestasjonen har et mindreforbruk på kr 0.390 mill. 

o Samlet sett har flykningetjenesten og voksenopplæringen et overforbruk på 

kr. 0,306 mill, herav utgjør introduksjonsstønad et merforbruk på kr 0.731 

mill. 

 

 Øvrige utgifter har et merforbruk på kr 1.738 mill: 

1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 9 123 201 14 621 276 62,40 -175 455 -493 490       

Øvrige utgifter 9 351 205 12 132 687 77,07 1 258 160 -163 427       

Inntekter -234 950 -1 024 848 22,93 448 576 -110 555       

Totalt avvik sektor 1 18 239 457 25 729 115 70,89 1 531 280 -767 472       

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 62 485 064 94 232 704 66,31 2 553 706 153 706         

Øvrige utgifter 20 909 510 30 980 070 67,49 10 070 560 1 738 203     

Inntekter -9 626 661 -13 166 438 73,12 -845 285 -532 425       

Totalt avvik for sektor 2 73 767 913 112 046 336 65,84 11 778 981 1 359 484     
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o Barnehagetilskudd har et merforbruk på kr 0.570 mill. pga. etterbet. fra 

tidligere år 

o Kjøp av spesialundervisning har et merforbruk på kr 0.300 mill. 

o Familiesenteret her et merforbruk på kr 0.216 mill. som gjelder tjenestekjøp 

fra andre kommuner, som er kommunens egenandel til krisesenter (lovpålagt)  

o Barnevernet har et merforbruk på kr 1.134 mill. og har brukt 94% av sin 

ramme. Gjelder utgiftsdekning forebyggende og konsulenttjenester. 

 

 Inntekter har merinntekt på kr 0.532 mill: 

o Merinntekt på egenandeler og matpenger kr 0.238 mill. 

o Inntekt finsk/samisk for 2014 kr 0.200 mill.  

o Sektoren har fått merinntekt på refusjon fra andre kommune, der kommunen 

får dekt sine utgifter for å ha elever fra andre kommune på kommunale 

skoler. 

 

 

 

 

3 Sektor for helse og sosial 

 

Oversikt for sektoren: 

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

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn har merforbruk på kr 0.804 mill:  

o Merforbruk på kvalifiseringsstønad kr 0.331 mill. 

 

 Øvrige utgifter har merforbruk på kr 3.096 mill: 

o Kjøp av private tjenester har et merforbruk på kr 2.776 mill. 

o Utbetalinger til økonomisk sosialhjelp forventes å få mindreforbruk på kr 0.800 

mill. hvis utviklingen fortsetter slik den er nå 

o Utbetalinger på utskrivningsklare pasienter har et merforbruk på kr 0.380 mill.  

o Medisiner og medisinsk forbruksvare har et merforbruk på kr 0.319 mill. 

o Mat og drikkevarer har merforbruk på kr 0.255 mill., men dette forventes å jevne 

seg ut i løpet av året. 

 

 Inntekter har merinntekt på kr 0.211 mill: 

o Det er økt ref. fra staten på kr 0.585 mill. mer enn budsjettert 

o Mange inntekter vil komme på slutten av året, og det er tatt høyde for det i det reelle 

avviket 

 

 

 

 

 

 

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 83 330 237 129 761 430 64,22 804 521 804 521         

Øvrige utgifter 26 111 464 34 395 824 75,91 3 167 855 3 095 943     

Inntekter -15 647 804 -52 258 345 29,94 19 210 168 -211 354       

Totalt avvik for sektor 3 93 793 897 111 898 909 83,82 23 182 544 3 689 110     
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4 Utviklingsenheten 

 

Oversikt for sektoren: 

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

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Lønnsutgiftene er omtrent i balanse 

 

 Øvrige utgifter har et merforbruk på kr 0.079 mill: 

o Betaling til Lyngen kommune for skogbruksregnskap 2014 som utgjør kr 0.226 

mill. over budsjett på overføringer til andre kommuner.  

o Forbruket på øvrige utgifter vil trolig jevne seg ut i løpet av året.  

 

 Inntekter har mindreinntekt på kr 0.144 mill: 

o Det er en kreditering av en faktura sendt ut i 2014.  

o Sektoren har stram budsjettoppfølging og overforbruket vil trolig reduseres i 

løpet av året.  

 

 

 

 

6 Teknisk enhet 

 

Oversikt for sektoren: 

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

 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn har merforbruk på kr 0.240 mill: 

o Teknisk avd. kommunehuset står for et merforbruk på kr 0.177 mill.  

o Renhold har et merforbruk på kr 0.540 mill.  

o Besparelse på blant annet byggesaksbehandler.  

o Sektoren får trolig få en besparelse i forbindelse med endret barnehagestruktur, 

men hvor mye er ennå uklart.  

 

 

 

 Øvrige utgifter har merforbruk på kr 0.050 mill: 

4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 3 212 307 5 015 831 64,04 22 070 22 070           

Øvrige utgifter 1 391 693 6 569 720 21,18 -2 990 537 79 702           

Inntekter -1 350 438 -5 378 831 25,11 2 237 056 144 198         

Totalt avvik sektor 4 3 253 562 6 206 720 52,42 -731 411 245 970         

6 Teknisk avdeling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 13 544 508 20 918 508 64,75 240 337 240 337         

Øvrige utgifter 10 819 172 16 084 975 67,26 90 494 -50 403         

Inntekter -4 156 997 -6 995 327 59,43 -8 039 -8 039            

Totalt avvik sektor 6 20 206 682 30 008 156 67,34 322 791 181 895         
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o Det skal lite til før det kan snu til merforbruk da det er svært marginale budsjetter 

på vedlikehold, og det i dag kun er det mest nødvendige som utføres. Dersom 

noen kritiske deler må skiftes vil det kunne medføre sprekk i budsjettet. 

 

 Inntekter: 

o Inntektene er omtrent i balanse. 

  

 

 

7 Skatt og rammetilskudd 

 

Oversikt for sektoren: 

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

Budsjettet er bygget på prognoser for skatteinntekter og statlige tilskudd på bakgrunn av KS 

prognosemodell. 

 

 Skatteinntektene er høyst usikre ettersom de påvirkes av nasjonale tall, men anslaget er at 

det vil bli en mindreinntekt på kr 0.536 mill. 

 

 

 

 

8 Renter og avdrag 

 

Oversikt for sektoren: 

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

 

 Sektoren har samlet sett ett mindreforbruk på kr 0.240 mill.  

 Rente- og avdragsutgifter gir ca kr 0.800 mill. i mindreforbruk 

 Renteinntektene gir mindreinntekter på kr 0.560 mill. 

 

 

 

Totalt avvik sektor 1-8 

 

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn -                    -                    -                 -                     -                 

Øvrige utgifter 7 898                391 000            -                 -                     -                 

Driftsinntekter -216 260 535  -300 778 500  71,90             -15 641 276     536 000         

Totalt avvik sektor 7 -216 252 638  -300 387 500  71,90             -15 641 276     536 000         

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn -                    -8 284 770       -                 -                     -                 

Driftsutgifter 16 410 583      35 742 136      45,91             -7 429 421       -800 000       

Driftsinntekter -1 764 539      -4 356 028       40,51             1 140 931         560 000         

Totalt avvik sektor 8 14 646 044      23 101 338      63,40             -6 288 490       -240 000       

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 171 695 317   256 264 979    67,00 3 445 178         727 143         

Øvrige utgifter 85 001 525      136 296 412    62,37 4 167 111         3 900 018     

Inntekter -249 041 925  -383 958 317  64,86 6 542 131         377 825         

Totalt avvik sektor 1-8 7 654 917        8 603 074        88,98 14 154 420      5 004 986     
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Vurdering  

Nordreisa kommune har per 2.tertial 2015 et merforbruk på kr 5.004 mill. Det er merforbruk på 

kr 0,727 mill. på lønns postene inkl. sykelønnsrefusjoner. Øvrige utgifter har et merforbruk på 

kr 3.900 mill., samt inntektene har en mindreinntekt på kr 0.377 mill. 

 

Det er spesielt sektor for oppvekst og kultur og sektor for helse og sosial som står overfor de 

største utfordringene i 2015. Oppvekst har et merforbruk på kr 1.359 mill. Sektoren har vært 

gjennom en omorganisering, og det har blitt en veldig stor sektor i 2015. I november måned vil 

det komme både ekstrainntekt og ekstrautgift som følge av at det da kommer 15 flyktninger. Det 

vil imidlertid trolig bli en merinntekt for kommunen ettersom de kommer på slutten av året, men 

det er usikkert hvor stor denne merinntekten blir.  

 

Helsesektoren har et merforbruk på kr 3.689 mill. Når det gjelder helse og omsorg har de hatt 

økende behov det siste året, og det er i hovedsak på øvrige utgifter at merforbruket er. I tillegg 

vet vi at det kommer store utgifter på slutten av året som kan være vanskelig å dekke inn. Når 

det gjelder inntekter er det usikkerhet rundt refusjon på ressurskrevende tjenester. Det er 

budsjettert med en inntekt på kr 20,4 mill, som er på samme nivå som refusjonen var på i 2014. 

 

NAV sosial har et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp. Det forventes å bli på kr 0.800 mill. 

hvis utviklingen slik den er nå holder seg ut året. 

 

Utviklingsenheten ligger noe over budsjett per 2.tertial, men dette vil trolig jevne seg ut i løpet 

av året.  

 

Teknisk enhet har et svært lavt vedlikeholdsbudsjett og med gamle bygninger er det en 

utfordring å holde de stramme budsjettene.  

 

Skatteinntektene er høyst usikre ettersom de påvirkes av nasjonale tall, men anslaget er at det vil 

bli en mindreinntekt på kr 0.536 mill. 

 

Renter og avdrag har samlet sett ett mindreforbruk på kr 0.240 mill. Rente- og avdragsutgifter 

gir ca kr 0.800 mill. i mindreforbruk, og renteinntektene gir mindreinntekter på kr 0.560 mill. 

 

Kommunen har et stramt budsjett i 2015, noe som er nødvendig med hensyn til avtale med KRD 

om nedbetaling av ROBEK gjelden. Dette gir kommunen utfordringer med hensyn til uforutsette 

utgifter og inndekning av disse. Det viktig at sektorene gjør nødvendige tiltak for å holde 

budsjettbalansen, da det verken finnes reserver i kommunens budsjett eller ekstraordinære 

inntekter til inndekning av merforbruk i sektorene. 
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Arkivsaknr:       2015/766-8 
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Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 28.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

37//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Søknad om dispensasjon for midlertidig bruksendring av Storslett hotell til 

asylmottak gnr 1942/15/157 -ny behandling 

Henvisning til lovverk: Plan - og bygningsloven (pbl) § 19-2 Dispensasjonsvedtaket. 

Gjeldende plan: Reguleringsplan for Storslett sentrum, planid: 19421997_001. 

 

Rådmannens innstilling 

Dispensasjoner: 

Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, som er 

Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, jfpbl § 12-4. 

 

Tiltaket: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12-4 avslås søknad om tillatelse til 

midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak. 

 

Begrunnelse: 

Omsøkte bruksendring er avhengig av at plangrunnlaget endres. Da dette blir for omfattende til 

å kunne tas som dispensasjon, vil det kreve reguleringsendring. Etter bygningsmyndighetenes 

vurdering er det klar overvekt av hensyn som taler mot en dispensasjon fra, og hensynene i 

lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt. Med hjemmel i pbl § 19-2 bør det ikke 

gis dispensasjon fra arealformålene i gjeldende plangrunnlag, Herberg og bevertningssted Hotell 

i reguleringsplan 19421997-001. 

 

Det vises videre til rundskriv av 16.6.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

punkt 4.2, der det fremgår at hensynet til det kommunale selvstyret fortsatt skal være et 

tungtveiende hensyn. Sitat: 

Selv om begge vilkårene er oppfylt, er det viktig å være klar over at man likevel ikke har noe 

rettskrav på å få dispensasjon, jf. «kan». Denne delen av vurderingen er underlagt kommunens 

frie skjønn. Dette innebærer at Fylkesmannen må legge vekt på det kommunale selvstyret ved 

prøving av vedtaket. 
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Saksopplysninger 

I desember 2013 fremmet Nordlandia Eiendom A/S søknad om midlertidig dispensasjon fra 

reguleringsplan for Storslett sentrum for etablering av asylmottak på eiendommen gnr 15/157 og 

154. Per i dag drives Storslett Hotell på eiendommen, som er avsatt til herberge og 

bevertningssted/hotell i reguleringsplanen. 

Under følger en kort oppsummering av søknad og saksgang. 

 

Søker har inngått avtale med Hero Norge om utleie av bygget til drift av asylmottak de neste 

seks årene. 

Den ønskede bruksendringen fra hotell til asylmottak omfatter etablering av et mottak med 

plass til 150 personer, med mulighet for utvidelse med ytterligere 30 plasser, for en 

seksårsperiode. Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at et økende antall flyktninger til 

Norge medfører større behov for etablering av asylmottak. I søknaden vises det til at Storslett 

hotell kun er åpent tre måneder i året, og at etablering av asylmottak ikke vil medføre negative 

konsekvenser for arealformålet og de hensyn som ligger bak, til tross for at bygget ikke kan 

brukes som hotell de seks årene søknaden gjelder. Det vises til at etablering av asylmottak vil 

gi rom for utvikling av eiendommen og kommunen. Videre anfører søker at de 

samfunnsmessige fordelene ved å tillate etableringen av slike mottak er av klar positiv verdi, 

under henvisning til daværende Kommunal- og regionaldepartementets brev 26.02.2004. For 

øvrig vises det til at etableringen av mottak vil tilføre kommunen verdier, blant annet i form 

av kulturell utveksling og betydelige økonomiske tilskudd fra staten, samt flere arbeidsplasser. 

 

I vedtak 23.01.2014 avslo kommunen v/ driftsutvalget søknaden om midlertidig 

dispensasjon.  

Vedtak 

«Dispensasjoner: 

Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, som er 

Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, jfpbl § 12-4. 

Tiltaket: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12-4 avslås søknad om tillatelse til 

midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak. 

Vedtaket begrunnes med at en ønsker videre hotelldrift i dette området og at det er viktig for den 

videre utvikling av turistnæringa i kommunen.» 

 

Vedtaket var i overensstemmelse med rådmannens innstilling, som blant annet var 

begrunnet med at den omsøkte bruksendringen «er avhengig av at plangrunnlaget endres.» 

Det ble videre utdypet med: «Da dette blir for omfattende til å kunne tas som dispensasjon, vil 

det kreve reguleringsendring. Etter bygningsmyndighetenes vurdering er det klar overvekt av 

hensyn som taler mot dispensasjon, samt at hensynene bak bestemmelsen det søkes 

dispensasjon fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt. Med 

hjemmel i pb1. § 19-2 bør det ikke gis dispensasjon fra arealformålene i gjeldende 

plangrunnlag [...]» I redegjørelsen for sakens faktum ble det også vist til Nordreisa 

kommunestyres vedtak i sak PS 41/13, hvor kommunen fraråder UDI å gi tillatelse 

til etablering av asylmottak i kommunen på grunn av manglende kapasitet i kommunens 

tjenesteyting.  

 
Vedtaket ble påklaget og klagen ble behandlet sak 10/15 den 17.02.2015. Driftsutvalget gjorde 

da følgende vedtak: 

 

Vedtak:  
«Klagen tas ikke til følge.  
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Vedtaket av 23.01.2014 om å avslå søknaden om midlertidig dispensasjon fra gjeldende 

plangrunnlag som er Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, til 

asylmottak jf pbl § 19-2 jf pbl § 12-4 opprettholdes.   

Vedtaket om å avslå søknaden om tillatelse til midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak 

opprettholdes jf pbl § 12-4.  

 

Begrunnelse for å opprettholde avslaget:  

 Tiltaket kommer i strid med arealformålet.  

 Kommunen mener fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.  

 Kommunen ønsker videre hotelldrift i dette området, dette er viktig for den videre utvikling 

av turistnæringen i kommunen.  

 

Saken oversendes Fylkesmannen for klagebehandling.» 
 

 

Kommunen mottok svar fra Fylkesmannen i Troms i brev av 8.september 2015. 

 

De hadde da gjort følgende vedtak: 

«Fylkesmannen opphever vedtaket fattet av driftsutvalget i Nordreisa kommune i sak 10/15. 

Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.» 
 

Under følger Fylkesmannen i Troms sin begrunnelse for å oppheve vedtaket: 

 

Fylkesmannens myndighet 

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi 

skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke 

er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal 

vi imidlertid legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie 

skjønn, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. 

 

Fylkesmannens vurdering 

Klagen er fremmet rettidig av part i saken, jf. fv1. §§ 28 og 29, og tas til behandling. 

 

I likhet med kommunen og klager legger Fylkesmannen til grunn at bruksendring fra 

hotelldrift til midlertidig drift av asylmottak er søknadspliktig, jf. pb1. § 20-1 bokstav d, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 2-1 bokstav a og b. 

 

Planforhold 

Eiendommen saken gjelder er underlagt reguleringsplan 19421997_001 for Storslett sentrum. 

I reguleringsplanen er eiendommen avsatt til arealformålet «herberge og bevertningssted 

hotell». 

Det følger av plan- og bygningsloven §§ 1-6 andre ledd og 12-4 andre ledd at tiltak som nevnt 

i pb1. § 1-6 første ledd, herunder bruksendring, ikke kan iverksettes med mindre tiltaket er i 

overensstemmelse med gjeldende reguleringsplan. Fylkesmannen finner at drift av asylmottak 

ikke er i overenstemmelse med gjeldende arealformål, og at bruksendring fra dagens 

hotelldrift til asylmottak forutsetter dispensasjon fra reguleringsplanens arealformål, jf. pbl. § 

19-2. Dette legges for øvrig til grunn av både klager og kommunen, vi går derfor ikke 

nærmere inn på spørsmålet. Den aktuelle bruksendringen er opplyst å være midlertidig, og 

forutsetter av den grunn midlertidig dispensasjon fra arealformålet, jf. pb1. § 19-3. 

 

Dispensasjonsvurderingen 

I medhold av pb1. § 19-2 første ledd kan kommunen gi dispensasjon fra bestemmelser gitt i 
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eller i medhold av plan- og bygningsloven dersom vilkårene i pb1. § 19-2 andre ledd er 

oppfylt.  

 

Vi gjengir bestemmelsens første og annet ledd her: 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

 

Som det fremgår av det siterte, oppstiller bestemmelsens annet ledd to vilkår som begge må 

være oppfylt før dispensasjon kan gis: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra må 

ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene. Vi skal imidlertid understreke at ingen har rettskrav på å få innvilget dispensasjon, 

selv om vilkårene i den enkelte saken er oppfylt, ettersom det er opp til kommunen å avgjøre 

etter en skjønnsmessig vurdering om det skal gis dispensasjon. Dette følger av ordlyden i 

første ledd, hvor det fremgår at kommunen kan gi dispensasjon fra regler gitt i eller i medhold 

av plan- og bygningsloven. Dersom kommunen ikke ønsker å gi dispensasjon, av hensyn til 

eksempelvis presedensvirkninger eller av hensyn til at eventuelle endringer i planen bør skje 

gjennom ny planprosess, kan søknaden avslås uten nærmere vurdering av om vilkårene i pb1. 

§ 19-2 andre ledd er oppfylt. 

 

Slik vi forstår kommunens vedtak, er den primære begrunnelsen for avslaget at den ikke 

ønsker å gi dispensasjon fordi saken bør følge ordinær planprosess, jf. følgende formulering i 

vedtaket: «Omsøkt bruksendring er avhengig av at plangrunnlaget endres. Da dette blir for 

omfattende til å kunne tas som dispensasjon, vil det kreve reguleringsendring.» Vi legger 

etter dette til grunn at kommunen, etter en skjønnsmessig vurdering, har funnet at den ikke 

ønsker å dispensere for etablering av asylmottak på hotelleiendommen. 

 

Kommunen har i tillegg foretatt en prøving av om vilkårene for å innvilge dispensasjon er 

oppfylt i saken, og skriver at «under enhver omstendighet finner bygningsmyndighetene etter 

en samlet vurdering at fordelene ved å gi dispensasjon heller ikke vil være klart større enn 

ulempene.» Det vises til at det er svært viktig for kommunen å opprettholde hotellkapasiteten 

av hensyn til turistnæringen i kommunen, og at de samfunnsmessige interessene som ligger i 

å opprette asylmottak ikke er tungtveiende nok til å grunngi en dispensasjon i dette tilfellet. 

 

Når det gjelder dispensasjon fra gjeldende planer for opprettelse av asylmottak, er det i brev 

av 26.2.2004 fra Kommunal- og regionaldepartementet, og i utfyllende rundskriv av 

16.6.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gitt anvisning om særlige hensyn 

som gjør seg gjeldende for dispensasjonsvurderingen i saker om asylmottak. Norge er 

gjennom Flyktningkonvensjonen pålagt en internasjonal forpliktelse til å sikre ankomne 

flyktninger offentlig omsorg, som i Norge blir praktisert ved at asylsøkere får tilbud om kost 

og losji på mottak inntil det er avklart om de oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse. Et 

tilstrekkelig antall mottaksplasser til ankomne flyktninger er nødvendig for å oppfylle Norges 

internasjonale forpliktelser på dette området.  

 

I brevet av 26.2.2004 punkt 5 side 4 står det følgende om de hensyn som skal legges til grunn i 

den skjønnsmessige vurderingen av om det bør dispenseres for asylmottak: 

Departementet vil fremheve at de samfunnsmessige interessene som ligger i Norges 

forpliktelser til å ta imot og innlosjere asylsøkere, vil kunne være et grunnlag for å si at det 

foreligger særlige grunner. Disse samfunnsmessige interessene vil også være viktige i 
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kommunens skjønnsmessige vurdering av om dispensasjon skal innvilges. 

 

Videre skriver departementet følgende i brevet på side 5: 

De samfunnsmessige interessene vil etter departementets vurdering kunne være avgjørende. 

Det bør kunne påvises omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet, eventuelt 

omfattende tekniske hindringer, for at kommunen skal vektlegge slike konsekvenser sterkere 

enn de samfunnsmessige interesser som ligger i at Norge kan følge sine forpliktelser til å ta 

imot og innkvartere asylsøkere. 

De føringer som fremgår av siste siterte avsnitt fra brevet har fått konsekvenser i andre saker 

for vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra gjeldende arealplaner for å etablere 

asylmottak. Som eksempler nevnes tidligere Miljøverndepartementets vedtak av 08.07.2008 i 

sak 2008/6913, hvor departementet omgjorde Asker kommunes avslag på søknad om 

bruksendringstillatelse og samtidig innvilget dispensasjon fra gjeldende plankrav. 

 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane omgjorde 11.06.2013 Årdal kommunes vedtak i sak 

2013/1917, som gjaldt avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål for 

etablering av asylmottak på Sitla hotell. 

På denne bakgrunn vurderte Fylkesmannen at departementets føringer i brevet fra 2004 kunne 

få avgjørende betydning også i denne saken. I mai i år sendte Fylkesmannen brev til 

departementet og ba om avklaringer om hvordan brevet skulle forstås i dag. Vi viste til at 

brevet ble skrevet i 2004, og at behovet for etablering av nye asylmottak syntes å være noe 

mindre enn i 2004. Det ble videre vist til at de politiske føringene som ligger til grunn for 

Fylkesmannens myndighetsutøvelse også har endret seg noe. Dagens regjering har vært 

tydelige på at hensynet til det kommunale selvstyret skal tillegges behørig vekt ved vår 

saksbehandling. Videre ble det vist til at det etter 2004 er kommet ny plan- og bygningslov. 

Fylkesmannen mottok tilbakemelding fra departementet i brev av 30.06.2015. Her viser 

departementet til nytt rundskriv om kommuners saksbehandling av søknader om etablering av 

asylmottak etter plan- og bygningsloven, sendt til fylkesmennene og kommunene den 

29.06.2015. Som det fremgår av svarbrevet og det nye rundskrivet er føringene i 

departementets brev av 26.02.2004 videreført, og det nye rundskrivet gir en oppdatert og 

utvidet omtale om bruk av bygninger til asylmottak etter ikrafttreden av plan- og 

bygningsloven av 2008. 

 

Om de samfunnsinteresser som får betydning for den skjønnsmessige adgangen til å avslå 

dispensasjon sier departementets brev av 26.02.2004, som referert over, at Norges 

forpliktelser til å ta imot og innlosjere asylsøkere er samfunnsmessige interesser som vil være 

viktige i kommunens skjønnsmessige vurdering av om dispensasjon skal innvilges.  

 

I rundskrivet utdypes dette i punkt 8.2: 

Er det aktuelle tiltaket i strid med plan eller materielle, herunder tekniske, krav i regelverket, 

har bygningsmyndighetene i utgangspunktet adgang til å avslå tiltaket. Dette kan føre til en 

situasjon hvor Norge ikke er i stand til å oppfylle forpliktelser om å ta imot asylsøkere og tilby 

dem tilfredsstillende boforhold. 

Det er generelt viktig for Norge å overholde nasjonale og internasjonale forpliktelser. Det vil 

derfor kunne være nødvendig å tillegge dette hensynet betydelig vekt ved behandlingen av 

søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Som utgangspunkt bør derfor 

bygningsmyndighetene kunne vise til omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet, 

eventuelt omfattende tekniske hindringer, for å kunne vektlegge slike konsekvenser sterkere 

enn de samfunnsmessige interesser som ligger i at Norge kan følge sine forpliktelser til å ta 

imot og innkvartere asylsøkere. Og jo nærmere opp til tidligere bruk driften av et mottak 

ligger, desto mer bør det kreves av begrunnelsen for å avslå en søknad om bruksendring 

eventuelt søknad om dispensasjon. Departementet minner i denne forbindelse om at 
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tekniske/fysiske hindringer og påvirkning på lokalmiljøet langt på vei kan reduseres ved 

kommunens adgang til å stille vilkår. 

 

Samtidig understrekes det i rundskrivet fra juni i år at hensynet til det kommunale selvstyret 

fortsatt skal være et tungtveiende hensyn, jf. punkt 4.2: 

Selv om begge vilkårene er oppfylt, er det viktig å være klar over at man likevel ikke har noe 

rettskrav på å få dispensasjon, jf. «kan». Denne delen av vurderingen er underlagt kommunens 

frie skjønn. Dette innebærer at Fylkesmannen må legge vekt på det kommunale selvstyret ved 

prøving av vedtaket. 

I rundskrivets punkt 9 er dette også ytterligere presisert: 

Som det fremgår av de sentrale føringene i tildelingsbrevet for 2015 til fylkesmannsembetene, 

er det viktig at Fylkesmannen ved overprøving av vedtak tar hensyn til det kommunale 

selvstyret, og viser hvorfor det eventuelt ikke har slått igjennom. 

 

For å kunne dispensere, må også vilkårene for dispensasjon i annet ledd være oppfylt. Som 

det fremgår av Nordreisa kommunes vedtak, mener kommunen at disse vilkårene under 

enhver omstendighet ikke er oppfylt, fordi fordelene ved å gi dispensasjon ikke vil være klart 

større enn ulempene. 

 

Både i kommunens skjønnsmessige vurdering av om dispensasjon skal gis, og i vurderingen 

av om vilkårene etter § 19-2 annet ledd er oppfylt, må de tungtveiende samfunnsmessige 

interesser som ligger i norske myndigheters forpliktelser til å kunne tilby tilstrekkelig antall 

mottaksplasser tas i betraktning.  

 

Om vurderingen av vilkårene i § 19-2 annet ledd står det i rundskrivet punkt 4 (vår 

understreking): 

Etter bestemmelsen er det to vilkår som begge må være oppfylt for å kunne gi 

dispensasjon. For det første er det et vilkår at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. Med "hensynene bak bestemmelsen" (i dette tilfellet arealformål), siktes det 

mer til de planfaglige spørsmålene som skal vurderes. 

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. Om dette vilkåret er oppfylt, vil i stor grad avhenge av om de hensyn eller 

interesser som planen skal ivareta, blir berørt av tiltaket. I denne forbindelse vil det være 

relevant å legge vekt på de hensyn som fremgår av plan- og bygningsloven § 1-1 

(formålsparagrafen), herunder hensynet til de samfunnsmessige interessene som ligger i å 

etablere asylmottak. Departementet viser for øvrig til punkt 8.2 om betydningen av 

samfunnsmessige interesser. 

 

Fylkesmannen legger etter dette til grunn at de føringer som er gitt i departementets brev i 

2004 fortsatt skal gjøres gjeldende, med de utdypinger som følger av rundskrivet fra juni i år. 

Dette innebærer at i perioder med høy ankomst av asylsøkere og økt behov for 

mottaksplasser, vil hensynet til å oppfylle Norges forpliktelse til å ta imot og innkvartere 

asylsøkere måtte veie tungt. Det innebærer også at eventuelle negative konsekvenser for 

lokalmiljøet ved etablering av asylmottak må være atskillig mer omfattende for at behovet for 

nye mottaksplasser skal vike. 

 

Nye omstendigheter og betydning for dispensasjonsvurderingen 

Sommeren 2015 har det kommet betydelig flere asylsøkere til Norge enn i første halvdel av 

2015, langt flere enn forventet. Årets prognose for antall asylsøkere var inntil nylig på 11 000 

personer, men UDI forventer nå mellom 14 000 og 16 000 asylsøkere innen utgangen av året. 

Bare i august har det kommet over 2 300 asylsøkere, og det er ifølge UDI det høyeste tallet 
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for en enkeltmåned siden Bosnia-krigen på 90-tallet. Det er på nåværende tidspunkt en 

ekstraordinær flyktningsituasjon og prekær mangel på mottaksplasser. UDI etablerer for tiden 

midlertidige innkvarteringsløsninger inntil nye mottak er etablert. Med de føringer som legges 

til grunn i rundskrivet, må denne situasjonen tas i betraktning ved vurderingen av 

dispensasjonssøknaden. 

 

Nordreisa kommune fant etter en skjønnsmessig vurdering at de samfunnsmessige interesser 

som ligger i å opprette asylmottak ikke var å anse som tungtveiende nok til å gi dispensasjon 

fra arealformålet til etablering av asylmottak. Den fant for øvrig at vilkårene i pb1. § 19-2 

heller ikke var oppfylt, ettersom fordelene ikke var klart større enn ulempene, og fordi 

hensynet bak valg av arealformål ble vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon som omsøkt. 

 

Når det gjelder lovens vilkår om at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke må 

bli vesentlig tilsidesatt, viser fylkesmannen til at bygningen er regulert til 

overnattingsvirksomhet. Etter Fylkesmannens vurdering innebærer ikke en omdisponering fra 

hotell til asylmottak en slik vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak dagens arealformål. Dette 

vilkåret for dispensasjon er således oppfylt. 

 

Når det gjelder vilkåret om at fordelene må være klart større enn ulempene, er de særlige 

omstendigheter som nå gjør seg gjeldende vedrørende flyktningsituasjonen ikke vurdert i 

kommunens vedtak. Fylkesmannen har forståelse for at kommunen på tidspunktet for 

vedtaket og i kommunens behandling av klagen vurderte det slik at flyktningsituasjonen ikke 

tilsa at det forelå behov for nye mottaksplasser i en slik grad at det veide opp for de lokale 

ulempene. Vi viser i den forbindelse blant annet til at det så sent som i november 2014 ble 

avviklet flere eksisterende asylmottak og tilleggsplasser på grunn av redusert behov for 

mottaksplasser (jf. UDIs hjemmesider). Situasjonen er imidlertid vesentlig endret på kort tid. 

 

Fylkesmannen kan ta hensyn til nye omstendigheter i vår klagebehandling, og konstaterer at 

dagens situasjon med et stort antall ankomne asylsøkere er et tungtveiende hensyn med 

relevans for dispensasjonsvurderingen i denne saken. Behovet for å skaffe tilveie tilstrekkelig 

antall mottaksplasser er stort, og eventuelle negative konsekvenser for lokalsamfunnet må 

være desto mer omfattende for å veie opp for dette behovet. Fylkesmannen mener disse 

omstendighetene nå må hensyntas ved dispensasjonsvurderingen i denne saken, og at vilkåret 

om at fordelene må være klart større enn ulempene må anses oppfylt i dagens situasjon. 

 

Fylkesmannen opphever på denne bakgrunn kommunens vedtak, da de nye omstendighetene 

ikke er blitt tatt i betraktning. 

Fylkesmannen finner at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet 

ledd er oppfylt. I en slik situasjon kan kommunen gi dispensasjon, og denne vurderingen er 

gjenstand for fritt skjønn. Som det fremgår av rundskrivet punkt 9, kan klageinstansen 

overprøve den lokale skjønnsutøvelsen, men skal være tilbakeholden av hensyn til det 

kommunale selvstyret.  

I hvilken utstrekning fylkesmannen kan overprøve den lokale skjønnsutøvelsen i saker om 

asylmottak, står det i rundskrivet punkt 9: 

Hensyn som kan tilsi overprøving kan eksempelvis være hensynet til rettssikkerhet, 

grunnlovfestede hensyn og hensynet til nasjonal styring. Ivaretakelse av folkerettslige 

forpliktelser vil også være et relevant og viktig hensyn i denne forbindelse. 

 

Som det fremgår av de sentrale føringene i tildelingsbrevet for 2015 til fylkesmannsembetene, 

er det viktig at Fylkesmannen ved prøving av vedtak tar hensyn til det kommunale selvstyret 

og viser hvorfor det eventuelt ikke har slått igjennom. 

Fylkesmannen har på denne bakgrunn vurdert å fatte nytt realitetsvedtak i saken. 
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Fylkesmannen har imidlertid kommet til at hensynet til det kommunale selvstyret tilsier at 

saken henvises til kommunen for ny behandling, hvor de nye omstendigheter som gjør seg 

gjeldende må tas i betraktning ved kommunens vurdering av om det skal gis dispensasjon. 

Fylkesmannen viser til at det er adgang til å vurdere dispensasjon for en kortere periode enn 

seks år, og at det er adgangen til å stille ulike vilkår i forbindelse med tillatelse, se rundskrivet 

punkt 7 om dette. Dispensasjonens lengde, antallet plasser og eventuelle andre vilkår er etter 

fylkesmannens vurdering vilkår som kommunen er best egnet til å vurdere.. 

Av hensyn til sakens aktualitet vil Fylkesmannen anmode kommunen om å foreta en ny 

behandling så snart som mulig. 
 

Ny realitetsbehandling 

Etter Fylkesmannens vedtak av 9. septemer om å oppheve driftsutvalgets vedtak 10/15, må 

saken opp til ny behandling. 

 

Nordlandia Eiendom A/S søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Storslett 

sentrum for etablering av asylmottak på eiendommen gnr 15/157 og 154. Per i dag drives 

Storslett Hotell på eiendommen, som er avsatt til herberge og bevertningssted/hotell i 

reguleringsplanen. 

Søker har inngått avtale Hero Norge om utleie av bygget til drift av asylmottak de neste seks 

årene. 

 

Tiltaket kommer i strid med arealformålet Herberge og bevertningssted Hotell i 

reguleringsplan 19421997_001. 

 

En tillatelse som omsøkt kan derfor bare gis dersom det med hjemmel i pbl §§ 19-2 og 

19-3 kan gis dispensasjon. 

For at dispensasjon skal kunne gis, kreves det i henhold til pbl § 19-2 at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir 

vesentlig tilsidesatt. 

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 

Hovedhensynet bak de planfestede arealformål er forutsigbarhet for hvilken type 

virksomhet som etableres på arealene, og den påvirkning og evt. de ulemper dette kan 

bety for omgivelsene, blant annet trafikk, parkering og støy med mer. 

En bruksendring fra hotel l til asylmottak er en formålsendring, og kan 

vanligvis bare gjennomføres som reguleringsendring. 

 

 

Nabovarsel: 

Nabovarsel ble sendt ut 22.11.2013. Etter plan- og bygningslovens § 21-3 gjelder et slikt 

nabovarsel i inntil 5 år. 

 

Krav om et nabovarsel ansees derfor som oppfylt 

 

Nye opplysninger: 

Gjennom klagebehandling er det kommet fram nye opplysninger. Fylkesmannen har i 

klagebehandlinga tatt inn momenter fra brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 

26.02.2004 og oppfyllende opplysninger i rundskriv av 16.06.2015 fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, der det blir gitt anvisning om særlige hensyn som gjør seg 

gjeldene for dispensasjonsvurderinger i saker om asylmottak.  
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Norge er gjennom Flyktningkonvensjonen pålagt en internasjonal forpliktelse til å sikre 

ankomne flyktninger offentlig omsorg, som i Norge blir praktisert ved at asylsøkere får tilbud 

om kost og losji på mottak inntil det er avklart om de oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse.  

 

Et tilstrekkelig antall mottaksplasser til ankomne flyktninger er nødvendig for å oppfylle Norges 

internasjonale forpliktelser på dette området. I brevet av 26.2.2004 punkt 5 side 4 står det 

følgende om de hensyn som skal legges til grunn i den skjønnsmessige vurderingen av om det 

bør dispenseres for asylmottak: 

«Departementet vil fremheve at de samfunnsmessige interessene som ligger i Norges 

forpliktelser til å ta imot og innlosjere asylsøkere, vil kunne være et grunnlag for å si at det 

foreligger særlige grunner. Disse samfunnsmessige interessene vil også være viktige i 

kommunens skjønnsmessige vurdering av om dispensasjon skal innvilges.» 

 

Videre skriver departementet følgende i brevet på side 5: 

«De samfunnsmessige interessene vil etter departementets vurdering kunne være avgjørende. 

Det bør kunne påvises omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet, eventuelt 

omfattende tekniske hindringer, for at kommunen skal vektlegge slike konsekvenser sterkere 

enn de samfunnsmessige interesser som ligger i at Norge kan følge sine forpliktelser til å ta 

imot og innkvartere asylsøkere.»  

 

Fylkesmannen påpeker i klagen at brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 26.02.2004 

og oppfyllende opplysninger i rundskriv av 16.06.2015 fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet er gjeldene og må tas hensyn til i den kommunale 

saksbehandlingen i slike saker. 

Vurdering 

Omsøkt bruksendring er avhengig av at plangrunnlaget endres gjennom en reguleringsendring 

eller at det kan gis dispensasjon.  

 

Dispensasjon: 

I medhold av pb1. § 19-2 første ledd kan kommunen gi dispensasjon fra bestemmelser gitt i 

eller i medhold av plan- og bygningsloven dersom vilkårene i pb1. § 19-2 andre ledd er 

oppfylt. Vi gjengir bestemmelsens første og annet her: 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler». 

 

Som det fremgår av det siterte, oppstiller bestemmelsens annet ledd to vilkår som begge må 

være oppfylt før dispensasjon kan gis: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra må 

ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene. Vi skal imidlertid understreke at ingen har rettskrav på å få innvilget dispensasjon, 

selv om vilkårene i den enkelte saken er oppfylt, ettersom det er opp til kommunen å avgjøre 

etter en skjønnsmessig vurdering om det skal gis dispensasjon. Dette følger av ordlyden i 

første ledd, hvor det fremgår at kommunen kan gi dispensasjon fra regler gitt i eller i medhold 

av plan- og bygningsloven. Dersom kommunen ikke ønsker å gi dispensasjon, av hensyn til 

eksempelvis presedensvirkninger eller av hensyn til at eventuelle endringer i planen bør skje 

gjennom ny planprosess, kan søknaden avslås uten nærmere vurdering av om vilkårene i pb1. 

§ 19-2 andre ledd er oppfylt. 
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Etter bygningsmyndighetens vurdering er det klar overvekt av hensyn som taler mot 

dispensasjon, samt at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt.  

 

Kommunaldepartementet har i brev av februar 2004 og rundskriv av juni 2015 påpekt de 

samfunnsmessige aspektene ved etablering av asylmottak. Der påpeker de at kravene i plan- og 

bygningsloven § 19-2 er oppfylt for å kunne gi dispensasjon fra formålet hotell til asylmottak 

når behovet for nye mottaksplasser er svært høyt. Dette for at arbeidet med ferdigstilling av 

mottaksplasser skal gå raskere.  

Samtidig fastholder staten at det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. 

forvaltningsloven § 34 annet ledd, skal vektlegges. 

 

Sett fra rådmannens ståsted er ikke kommunens frie skjønn så stor i slike saker. Med de siste 

presiseringene i rundskriv av 16.juni i år, legger staten et sterkt press på kommunene for å legge 

tilrette for etablering av nye mottaksplasser. 

Vår vurdering er at kommunen kan opprettholde vedtak fra januar 2014 om å avslå søknad om 

dispensasjon og opprettholde kravet om at det må gjennomføres en reguleringsendring, men at 

et slikt vedtak vil bli opphevet av Fylkesmannen ved en evt klage.     

 

Saksomkostninger: 

I medhold av Forvaltningslovens § 36 kan en part kreve dekning av sakskostnader ved 

omgjøring av et forvaltningsvedtak. 

 

§ 36.(sakskostnader). 

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige 

kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes 

partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige 

forhold taler mot det. 

I sak som vesentlig er en tvist mellom parter, kan den part som har satt fram krav om endring av 

et vedtak, men ikke har fått medhold i spørsmål av noen betydning, pålegges å betale den annen 

part helt eller delvis de særlige sakskostnader som kravet har ført med seg. Det skal legges vekt 

på om vedkommende hadde fyldestgjørende grunn til å kreve endring av vedtaket, om det er 

rimelig ut fra sakens art og motpartens forhold å pålegge kostnadsansvar. 

Spørsmålet om en part skal få dekning for sakskostnader, avgjøres av klageinstansen, men av 

underinstansen dersom underinstansen har truffet nytt vedtak i saken. Det organ som treffer 

avgjørelsen, er ansvarlig for at det offentliges utgifter etter første ledd blir dekket, men har 

kostnadsansvaret sitt grunnlag i mangel ved vedtaket eller saksforberedelsen, kan fastsettes at 

ansvaret helt eller delvis skal ligge hos det eller de avgjørsorganer som var ansvarlig for 

mangelen. Kravet må settes fram senest 3 uker etter at melding om det nye vedtak er kommet 

fram til vedkommende, dog gjelder § 29 fjerde ledd samt §§ 30-32 tilsvarende. Avgjørelsen kan 

påklages etter reglene i dette kapittel om ikke annet er fastsatt av Kongen. For særskilte 

saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker fra disse regler, 

herunder om klage når avgjørelsen er tatt av kommunestyreorgan som nevnt i § 28 annet ledd. 

Sakskostnader som er tilkjent en part etter reglene i annet ledd, kan tvangsinndrives etter 

reglene for dommer. 

Dersom vedtaket er blitt endret, skal parten gjøres merksam på retten til å kreve dekning for 

sakskostnader, med mindre det er usannsynlig at han har hatt vesentlige sakskostnader eller det 

-�125�-



må antas at han eller hans fullmektig kjenner retten. Dersom det i andre tilfelle finnes rimelig at 

spørsmålet om dekning for sakskostnader blir vurdert, bør parten gis nødvendig vegledning.» 

Slik rådmannen tolker § 36 så kan den komme til anvendelse i denne saken. 

  

Etter en samlet vurdering anbefales det at kommunen opprettholder sitt vedtak om at det ikke gis 

dispensasjon, men krever at det må gjennomføres en reguleringsendring.  
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

38//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Heldøgns omsorgsboliger og sykehjem - anbefaling 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Referat fra gruppemøter - status tjenester 

 

Helse-og omsorgsutvalgets innstilling 

Helse- og omsorg vurderer at situasjonen for eldre uten muligheter for å bo hjemme er så prekær 

at tiltak må iverksettes nå. 

 

Lillebo åpnes derfor med 5 plasser for resten av 2015, og saken legges frem for kommunestyret 

til ny behandling snarest.  

 

Tilleggssaken enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.09.2015 

 

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggssak: 

Helse- og omsorg vurderer at situasjonen for eldre uten muligheter for å bo hjemme er så prekær 

at tiltak må iverksettes nå. 

Lillebo åpnes derfor med 5 plasser for resten av 2015, og saken legges frem for kommunestyret 

til ny behandling snarest.  

 

Tilleggssaken enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 

Helse- og omsorg vurderer at situasjonen for eldre uten muligheter for å bo hjemme er så prekær 

at tiltak må iverksettes nå. 

 

Lillebo åpnes derfor med 5 plasser for resten av 2015, og saken legges frem for kommunestyret 

til ny behandling snarest.  

 

Tilleggssaken enstemmig vedtatt. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

 

Behandling: 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Planlegging av fremtidige omsorgstilbud deriblant omsorgsboliger (Omsorg+) og bygging av 

flere sykehjemsplasser starter opp. 

Rådmannen får i oppgave å igangsette dette arbeidet. 

Planleggingsarbeidet bør ha et langsiktig og helhetlig perspektiv. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 20.05.2015  

 

Behandling: 

Trond Bjerkmo (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 

Planlegging av fremtidige omsorgstilbud deriblant omsorgsboliger (Omsorg+) og bygging av 

flere sykehjemsplasser starter opp. Rådmannen får i oppgave å igangsette dette arbeidet. 

Planleggingsarbeidet bør ha et langsiktig og helhetlig perspektiv 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Planlegging av fremtidige omsorgstilbud deriblant omsorgsboliger (Omsorg+) og bygging av 

flere sykehjemsplasser starter opp. 

Rådmannen får i oppgave å igangsette dette arbeidet. 

Planleggingsarbeidet bør ha et langsiktig og helhetlig perspektiv. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Planlegging av omsorgsboliger med heldøgns bemanning (Omsorg+) og bygging av flere 

sykehjemsplasser starter opp. Rådmannen får i oppgave å igangsette dette arbeidet. 

Planleggingsarbeidet bør ha et langsiktig og helhetlig perspektiv. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Sammensetting av gruppa: 
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Arbeidsgruppa ble nedsatt av helse- og omsorgsutvalget, jfr sak PS 23/14, 21.11.2014, etter 

anmodning fra kommunestyret.  

Gruppa konstituerte seg selv 11.2.2015. Den anså det som hensiktsmessig at lederen blir den 

som er politisk valgt av helse- og omsorgsutvalget, altså Terje Olsen. 

Sammensetting: 

• Leder: Terje Olsen, høyre 

• Anne-Marie Gaino, rådmann 

• Bodil Mikkelsen, Helse- og omsorgsleder 

• Heidi Jensen, Hovedverneombud 

• Haldis Olsen, Virksomhetsledere hjemmetjenesten  

• Anita Jensen, Virksomhetsleder sykehjem (deltok ikke på første møte, representant var 

ikke avklart ennå) 

• Knut M. Pedersen, Eldrerådet 

• Knut Flatvoll, Teknisk avdeling 

• Tor Martin Nilsen, sekretær 

 

Gruppa har diskutert sin egen sammensetting. Vi mener vi at kommunelege burde deltatt i 

gruppa ut fra mange diskusjoner omkring helsespørsmål. Når det gjelder Terje Olsen sin 

deltakelse, har han selv stilt spørsmål ved om man burde valgt en politiker som ikke hadde 

ansettelsesforhold innenfor helseområdet. 

Mandat og målgruppe 

Dagens situasjon, med for få omsorgsboliger og sykehjemsplasser, er utgangspunktet for 

gruppas arbeid. 

 

Opprinnelig sak i helse- og omsorgsutvalget 21.11.2014 (Sak PS 23/14): (Kulepunkt 3 og 4:) 

• Planlegging av heldøgns omsorgsboliger for eldre og planlegging av flere 

sykehjemsplasser starter opp. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en politiker, 

rådmann, helse og omsorgsleder, virksomhetsleder hjemmetjenesten, virksomhetsleder fra et av 

sykehjemmene, representant fra teknisk avdeling, representant fra eldrerådet, hovedverneombud 

og sekretær fra helse og omsorgsadministrasjonen. 

• Som politisk representant ble Terje Olsen, Høyre valgt. 

 

Gruppa har i tillegg inkludert tema i interpellasjon fra Terje Olsen i kommunestyret 4.11.2014 

(Ephorte sak 14/3697 - Interpellasjon FO 11/14) – "Dagens situasjon i helse- og 

omsorgssektoren og nødvendigheten av å kartlegge framtidige behov". Se nedenfor. 

 

Gruppa anser seg ikke for å være en byggekomite, men skal komme med forslag på tiltak. En 

har forsøkt å kartlegge en del behov og har diskutert ulike alternativer. Vi har prøvd å ha et bredt 

perspektiv og har diskutert løsninger både på kort og lang sikt, men primært kortsiktige tiltak. 

Vi har sett mest på behov for eldre med store omsorgsbehov, og der sykehjemsplasser og 

heldøgns omsorgsboliger er aktuelle tiltak. Målgruppe har primært vært de som ikke kan bo 

hjemme, men det er også diskutert tiltak som kan bidra til at eldre kan bo lengre hjemme. 
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Ordførerens svar:

 

 
 

Framdrift 

Gruppa har hatt som målsetting å fremme sak til helse- og omsorgsutvalget 20. mai og i 

kommunestyrets møte 11. juni 2015. 

Det har vært 4 møter over en 3 måneders periode: 4.2, 23.2, 23.3 og 5.5.2015. I tillegg til 

møtene har helse- og omsorgsadministrasjonen hatt et par møter for å finne fram etterspurt 
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dokumentasjon på tjenestestatus. Referat fra diskusjonene i gruppa ligger i vedlegget. Gruppa 

har ikke innkalt eksterne personer til møtene, men det har vært diskutert å gjøre det. 

Det har vært knapp tid til dette gruppearbeidet, en anser derfor at det må settes av mer tid på et 

slikt omfattende arbeid. Gruppas arbeid har vært preget av at det haster å få avklart en del 

forhold omkring sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Vi anser derfor dette å være kun et 

forberedende bidrag til en mer omfattende planlegging, spesielt av langsiktige tiltak. 

 

 

Vurdering 

Gruppas arbeid kommer midt i en periode med vanskelig kommuneøkonomi som sannsynligvis 

vil innebære kutt i tjenester. I den sammenheng har arbeidet i gruppa vært utfordrende. En skal 

komme med forslag på ytterligere tiltak, samtidig som det vurderes hvilke aktiviteter det skal 

kuttes ned på. Gruppa har imidlertid konkludert med at det er behov for flere omsorgsplasser, 

som sykehjemsplasser og Omsorg+ (omsorgsboliger med bemanning). I tillegg har kommunen 

ofte problemer med å skaffe boliger til studenter som har praksis i kommunen og vikarer som 

jobber en kortere periode.  

En bør komme raskt i gang med etablering av omsorgstilbud. En større omlegging vil kreve 

politisk behandling og forankring. Det vil også dreie seg om hvorvidt det skal gjøres avtaler med 

private eiere om bygging av boliger der kommunen har disposisjonsrett. 

Behovet for sykehjemsplasser/omsorgsboliger i kommunen er såpass akutt nå at det er behov for 

raske løsninger. Planleggingen burde nok ha kommet i gang tidligere, slik at en hadde en bedre 

plan for eldreomsorgen. Helse- og omsorgsplanen for Nordreisa kommune 2010 – 2015 skal 

rulleres i løpet av 2015. Arbeidet er ikke startet opp ennå. Det står i gjeldende helse- og 

omsorgsplan (tiltak s 35) at oppstart av Guleng II med Omsorg+ skulle skje i 2010, og 12 nye 

sykehjemsplasser i 2012. Som kjent er dette ikke kommet i gang ennå. 

Gruppa anser det som hensiktsmessig at en legger et evt nytt sykehjem og omsorgsboliger til 

området Sonjatun. Her vil arealene rundt Sonjatun og ved Dalaveien/krysset ved Norlandia være 

aktuelle områder. Man bør også se på muligheten for å bygge etasje over der tannhelsetjenesten 

holder til i dag. 

 

Gruppa har diskutert at det også bør etableres dagsenter for eldre/demente, med bemanning og 

mulighet for aktiviteter. Dagsenter i kommunene vil sannsynligvis bli et pålagt tiltak i ny 

omsorgsplan 2020. Her kan også frivillige organisasjoner og personer delta. Dette vil kunne øke 

trivselen for hjemmeboende, og kunne fungere som avlastning for pårørende. Gruppa anser også 

at innsats og dugnader fra frivillige organisasjoner blir stadig mer viktig i framtida. 

Det er ikke satt av noen midler når det gjelder gruppas arbeid. En har derfor vurdert tiltak som 

gir best mulig effekt for minst mulig ressursbruk. I det videre arbeidet må det settes av 

tilstrekkelig med ressurser, slik at planleggingsprosessen blir god. 

 

Kortsiktige tiltak: 

Sykehjemsplasser 

Gruppa har ikke klart å finne noen "nye" kortsiktige tiltak, men anser etablering av Lillebo å 

være det eneste aktuelle blant de alternativene man har sett på. Kommunestyret har også vedtatt 

at det skal etableres snarest. Det vil hjelpe noe på det akutte behovet for sykehjemsplasser, 

samtidig som det medfører små utgifter til ombygging. Utfordringa her er som ellers å finne 

tilstrekkelig med midler til å bemanne opp avdelinga. 

Lillebo vil være det rimeligste tilbudet, ved at en slipper leiekostnader på andre bygg, samt 

større ombygginger. Det er lagt inn i budsjettet 3 ansatte på vakt, henholdsvis dag og 

ettermiddag. Tilbudet vil kunne være et alternativ til framtidig sykehjemsplass for den enkelte 

beboer.  
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Det er ikke planlagt i detalj hvordan kriteriene skal være, betalingsordninger, m.m. Det er tenkt 

som en mellomstasjon for brukere før de får plass på sykehjem, det vil si at de må ha et 

hjelpebehov som er så stort at det ikke kan gis hjelp fra hjemmetjenesten. Det må videre lages 

kriterier for hvem som skal få plass der. 

Brukerne et tenkt å bo på dobbeltrom, og de betaler husleie for å bo der. Under 

budsjettbehandlingen ble det satt et forslag på 5.000 per måned, men dette må vurderes 

nærmere. For den summen får de husly, strøm, mat og vask av klær. De holder seg selv med 

kostnader til medisiner og personlige ting. På rommet vil det være seng og gardiner, andre 

møbler har de selv med. 

Det må også drøftes om enkelte av rommene skal være avlastning/korttid. 

 

Langsiktige tiltak: 

Når det gjelder den langsiktige planlegginga av omsorgsplasser/leiligheter, vil en anbefale 

lokalisering sentralt i kommunen, samlokalisering med andre typer behov, samt at det også 

bygges i tilknytning til ordinære leiligheter. Det vil kunne gi en effektiv drift, samtidig som 

beboerne i større grad kan bli integrert i det øvrige samfunnet. 

Gruppa ser for seg at en bør satse på selvstendige omsorgsboliger med fellesareal og bemanning. 

Her kan en kombinere dagsenter for eldre, med mulighet for utlevering av mat. Da kan en både 

bidra til at eldre møtes, det skapes sosiale møtepunkter og aktivitet, samt at hjemmetjenesten vil 

ha mulighet til å følge opp disse. 

Ved Guleng omsorgsboliger vil det kunne være muligheter for ombygginger, i tillegg til det som 

nå er planlagt som Guleng III. Området rundt helsesenteret Sonjatun er også tiltenkt formål til 

dekning av omsorgsbehov. Eventuelle sykehjemsplasser vil kunne bygges her. 

Gruppa foreslår at det igangsettes en mer omfattende planlegging av de langsiktige tiltakene. 

Det er også viktig at en har helhetlige perspektiver på det videre planarbeidet, slik at man ikke 

bare fokuserer på bygging av boliger. 
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Situasjonsbeskrivelse – dagens situasjon 

Tjenester – beskrivelser og status 
Alle som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen skal ha enkeltvedtak, hvor det 

framgår mengde tjenester, varighet, betaling, osv. Ofte blir det skriftlige arbeidet nedprioritert 

til fordel for å kunne yte tjenestene. De samme personene som yter tjenester i 

hjemmetjenesten er de som fatter vedtakene. Man har gjerne ikke tid til å gjøre alle 

oppgavene, og da blir gjerne dokumentasjonen og papirarbeidet lidende. Man kan vurdere å 

sette andre (saksbehandlere) til å gjøre dette arbeidet. Dette vil bety at de som er gode på 

lovverk og kontorarbeid gjør dette, og at de som er utdannet til å yte tjenester får gjøre det. 

Det kreves selvsagt et tett samarbeid mellom de ulike enhetene. Spesielt store kommuner har 

valgt dette alternativet, men det er også kommuner som har gått bort fra den modellen. 

Status på tjenester per 15.3.2015: (Disse tallene skifter jevnlig) 

I overkant av 130 personer over 80 år har ikke hjelp fra hjemmetjenesten. Noen av disse er 

potensielle brukere i nær framtid.  

16 hjemmeboende venter på sykehjemsplass, 25 søkere på avlastning/korttidsopphold, 5 er 

utskrivningsklare på UNN, mens 3 er utskrivningsklare fra Sonjatun sykestue. Det skjer 

imidlertid fort endringer i dette bildet, behovet for tjenester varierer nemlig mye over tid og 

vil nok øke i framtida. 

Hjemmetjenester 
Hjemmesykepleie, oppgaver 

 Medisiner, både å legge ut og gi, her kommer også sprøyter og andre måter å gi 

medisin på inn 

 Personlig hygiene (daglig /ukentlig) 

 Hjelp til toalettbesøk, etc  

 Hjelp til ernæring, både å ordne tørrmat og matombringing (mange trenger å komme i 

gang med å spise mens det er personale til stedet) 

 Hjelp til å stå opp og legge seg 

 Hjelp ved somatiske lidelser for eksempel sårskift 

 Trygghetsalarm, (for tiden 64 stk), trygghetsalarmen er stasjonert på sykehjemmet 

 Praktiske gjøremål i hjemmet som klesvask, koppvask osv 

Hjemmehjelp oppgaver 

 Husvask 

 Handling  

 Middagsombringing 

 Enkle bad 

Organisering - tildeling 

Virksomhetsleder tildeler tjenester ut fra rådende behov vurdert opp mot bemanning og 

budsjett. Vurderer en at vedkommende har behov for de aktuelle tjenestene, har 

vedkommende rett på tjenestene. Mengde tjenester er en faglig vurdering, der en også må ta 
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hensyn til budsjettet. Dersom personer får betydelig økte behov for helse- og 

omsorgstjenester, men at det ikke finnes ledig sykehjemsplass, vil hjemmesykepleien forsøke 

å øke sin innsats i hjemmet. Det kan bety reduksjon for andre brukere. 

Mottakeren av hjemmesykepleie betaler ikke noe for tjenesten. 

Kapasitet 

Det er meget vanskelig å si noe om kapasiteten for denne tjenesten. Man opererer ikke med et 

fast antall brukere og de har ulike tjenestebehov. Om man har behov for hjelp, skal man få 

det. Kapasiteten i dag er sprengt når man ser etterspørsel etter hjelp opp mot bemanning, har 

vi i perioder måttet være 3,5 på kveldstid og 5 på dagvakter i helg for å kunne yte hjelp til de 

som trenger det. Selv om det er økt bemanning skjer det at brukere får hjelp til personlig 

hygiene rundt kl. 11.30 – 12.00 i helgene. (Hjemmesykepleien prioriterer utlevering av mat og 

medisiner foran ev.t morgen stell). 

Tjenesten er organisert med lister hvor ansatte har brukere innenfor et geografisk område, 

dette for å unngå unødig kjøring. I dag er det 8 og 9 (avhengig av hvilken dag det er) lister på 

dagtid. Når det gjelder øyer er man avhengig av fergetider. 

Til de som bor i distriktet har hjemmesykepleien mulighet til å gi hjelp 3 ganger daglig, mens 

det på Storslett kan gis hjelp mellom 7 til 9 ganger dersom det skulle bli nødvendig. 

Avstander og behov avgjør det. 

Hjemmetjenesten gir hjelp til 134 brukere, med stor variasjon i graden av hjelp, noen har 

bare hjemmehjelp, mens andre har hjelp inntil 9 ganger daglig. 

Hjemmesykepleien har bare faglærte ansatte, dvs sykepleiere og hjelpepleiere, på grunn av 

medisinering, somatisk bistand og lange avstander. Anslagsvis 3 årsverk går bort i kjøring 

per år. 

På dagtid er det variert med ansatte på alt ut fra arbeidsoppgavene fra 8 til 10. Det er 3 på 

ettermiddag, 1 på natt og i helgene er det 4 på dagtid og 3 på kveld.  

Nåværende og framtidig behov 

Til sammen ser vi at det er 165 brukere, flesteparten av dem får hjelp fra tjenestene i dag på 

et eller annet nivå, hjemmetjenesten, omsorgsboliger, rus og psykisk helse. 

 100 år og over er det 3 brukere 

 90 – 100 år er det 23 brukere 

 80 – 90 år er det 71 brukere 

 70 - 80 år er det 43 brukere 

 Under 70 år er det 25 brukere 

Årsak hjelpebehov 

 Demente 26 brukere 

 Alderdomssvekket, ofte med flere sykdommer 78 brukere 

  Andre somatiske sykdommer 46 brukere 

 Annet 15 brukere 

Av de 165 brukerne bor 120 alene, mens 45 bor sammen med nære pårørende, det er også 

flere ektepar hvor begge er hjelpetrengende. 

-�136�-



4 

Planlegging av heldøgns omsorgsboliger og sykehjemsplasser 

Geografi 

Her skiller vi mellom de som bor sentralt (Storslett - Sørkjosområdet) og de som bor lengre 

ute i distriktene. Av de 165 er det 53 brukere som bor ute i distriktet, mens 112 bor i 

Storslettområdet. 

Diagnoser: 

Demente 

 19 brukere bor på Storslett, hvorav 11 brukere bor alene, mens 8 brukere bor sammen 

med noen. 

 7 brukere bor i distriktet, der 4 brukere bor alene, mens 3 bor sammen med noen 

Alderdomssvekkelse 

 45 brukere bor på Storslett, 40 brukere bor alene mens 5 bor sammen med noen 

 33 brukere bor i Distriktet, 27 bor alene mens 6 bor sammen med noen." 

Mengde hjelp til brukere i hjemmetjenesten 

Til sammen er det 28 brukere som har hjelp mer enn 2 ganger hver dag. 23 av disse bor alene. 

7 har tilhørighet i distriktet.  

 2 ganger hjelp daglig er det 12 brukere og 4 av dem bor i distriktet og 10 av dem bor 

alene 

 3 ganger hjelp daglig er det 9 brukere og 3 av dem bor i distriktet og 8 av dem bor 

alene 

 4 ganger hjelp daglig er det 5 brukere og 3 av dem bor alene 

 5 ganger hjelp daglig er det 1 brukere og 1 bor alene 

 7 ganger hjelp daglig er det 1 bruker og 1 bor alene 

 

For de som bor ut i distriktet kommer kjøringen i tillegg. Det er stor variasjon i tidsbruken 

 2 ganger hjelp daglig er det mellom 30 minutter til 60 minutter 

 3 ganger hjelp daglig er det mellom 45 minutter og 2 timer 

 4 ganger hjelp daglig er det mellom 1 time til 1 time og 40 minutter 

 5 ganger hjelp daglig er det 2 timer 

 7 ganger hjelp daglig er det mellom 4.5 og 5 timer 

Flere av disse har trygghetsalarm og bruker den i varierende grad, noen bruker den også 

for å få hjelp til å komme på toalett o.l. 

Det er 6 brukere som har en eller annen funksjonshemming hvor hjelpa varierer mellom 

14 timer til 120 timer pr. uke. 

 

Omsorgsboliger 
Tildeling av omsorgsboliger skjer etter søknad. Den behandles i samarbeid mellom helse- og 

omsorgsadministrasjonen og hjemmesykepleien. Ved behov drøftes tildeling også med lege. I 

perioder er det mangle på omsorgsboliger, men i andre perioder har en god tilgang. Behovene 

for omsorgsbolig varierer over tid. 
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32 av boligene brukes til eldre, men ikke alle er tilrettelagt med livsløpsstandard. Det er ikke 

tatt med leiligheter som brukes til ulike typer funksjonshemmede, samt de som brukes av 

tjenestene rus og psykisk helse. 

Sykehjemsplasser 

Organisering - tildeling 

Sykehjemsplasser tildeles i samarbeidsmøte mellom helse- og omsorgsleder, de ulike 

virksomhetene innenfor sykehjem og hjemmesykepleien og legene. Avgjørelser fattes i 

ukentlige møter, eventuelle hastetildelinger gjøres utenom men gjerne på bakgrunn av 

prioriteringer gjort i tidligere samarbeidsmøter.  

Det er ofte vanskelige avveininger som ligger bak avgjørelsen om hvem som skal tildeles ved 

ledig plass, der en må sette opp mot hverandre behovene til de som ligger på UNN, sykestua, 

personer som er inne på korttidsplass på sykehjem eller hjemmeboende som venter på plass. 

En opplever svært ofte at en ikke har tilstrekkelig antall ledige sykehjemsplasser, og at de som 

ikke "når opp" ofte får et for dårlig eller til dels uforsvarlig helsetilbud, blant annet fordi 

hjemmetjenesten ikke har tilstrekkelig kapasitet eller at brukerne er såpass dårlige at tilbud i 

hjemmet ikke blir tilstrekkelig. De som oppholder seg på UNN eller sykestua blir dermed 

liggende unødvendig lenge og på overtid 

Omsorgssenteret har to avdelinger, som begge er for demente. Bo- og kultur har i tillegg ei 

avdeling for demente. I praksis er det nok flere demente innlagt enn antall avsatte plasser. På 

Sonjatun sykehjem bor de pasientene som er fysisk mest hjelpetrengende. En har erfart at det 

er hensiktsmessig at demente bor i egnete avdelinger, men det er vanskelig å få til i praksis. 

Vi har, og kommer til å ha i framtida enkelte demente som har behov for betydelige tjenester 

som også krever mye av personalet. Unge demente er mer arbeidskrevende enn de eldre. Det 

har vært behov for forsterket skjermet enhet for demente, men kommunen har ikke slikt tilbud 

i dag. 

Tildeling av sykehjemsplasser har tidligere vært betydelig mer lempelig enn i dag. Flere av de 

som i dag bor på sykehjem, ville ikke fått langtidsplass dersom dagens kriterier hadde vært 

lagt til grunn. Det kan være et poeng å fastholde kriteriene selv om etterspørselen går ned en 

periode. Det er riktignok en avveining i forhold til å la senger stå ledige, men det er vel 

sjeldent det er tilfelle over tid. En kan i så fall øke kapasiteten på korttidsplasser en periode. 

Kapasitet 

I utgangspunktet har vi 60 sykehjemsplasser hvorav 3 er korttid/avlastning (1 på hvert 

sykehjem) 

 Sonjatun omsorgssenter har 2 avdelinger med 16 plasser, alle enerom 

 Sonjatun bo og kultursenter har 2 avdelinger med 18 plasser, 2 dobbeltrom 

 Sonjatun sykehjem har 2 avdelinger med 26 plasser, med 3 dobbeltrom, 

trygghetsalarmen og legevaktssentralen er plassert der 

Gjennomsnittlig liggetid på sykehjem i Nordreisa kommune er 2.7 år, men det viser seg at 11 

beboere har bodd der over 5 år og 15 beboere har bodd mellom 2 - 5 år, mens det er 21 

beboere som har bodd under 1 år. Dette viser klart at pasientene er betydelig sykere og har 

større hjelpebehov når de får plass på sykehjem i kommunen nå enn det som var vanlig 

tidligere 
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Aktuell situasjonen 

Det er så stort press på plasser: 

 Sonjatun omsorgssenter har 1 pasient på pårørenderommet. Til sammen 17 pasienter 

 Sonjatun bo og kultursenter har, 1 pasient på pårørenderommet og 3 dobbeltrom. Til 

sammen 19 pasienter 

 Sonjatun sykehjem har 1 pasient på pårørenderommet og 4 på dobbeltrom Til sammen 

28 pasienter.  

Dobbeltrom 

Kommunen har åpnet for at flere beboere skal bo på dobbeltrom på Bo- og kultursenteret og 

Sonjatun sykehjem, slik at flere personer får tilbud om sykehjemsplass. Dette øker antallet 

beboere, noe som igjen øker kravet til ansatte. Det er kompensert med økt bemanning på 2,9 

stillinger. 

Tilgrensende tjenester 

Samhandlingsreformen 
Kommunen har problemer med å gi tilbud til pasienter som berøres av samhandlingsreformen. 

Sykehusene skriver i dag ut pasientene betydelig raskere enn tidligere, og som følges opp fra 

andre deler av helsetjenesten, fortrinnsvis kommunen. Kommunene får etappevise økninger i 

rammeoverføringer, men mange kommuner har ikke hatt mulighet til å bygge opp et 

tilfredsstillende mottaksapparat for sykehusene raskere utsending av pasienter. Det gjelder 

også Nordreisa, noe som medfører større press på sykehjem, sykestue og hjemmetjenesten. 

Med begrenset antall senger, blir ofte pasienter liggende ferdigbehandlet på sykehuset, på 

kommunens regning. Dette varierer selvsagt en del i perioder, men kommunen står ofte i den 

situasjonen at en ikke kan tilby ferdigbehandlede pasienter et nødvendig korttidsopphold før 

de eventuelt kan reise hjem. Dermed blir ferdigbehandlede pasienter liggende unødvendig 

lenge på sykehus, langt fra hjem og pårørende. Nordreisa betalte 404 000 kr i 2014 til 

Helseforetaket for ferdigbehandlete pasienter på UNN: 

Samhandlingsreformen har utvilsomt bidratt til at behovet for korttidsplasser har økt. Disse 

behovene skifter fort. Man bør vurdere om det er hensiktsmessig med egen korttidsavdeling, f 

eks kombinert med lindrende behandling, hvor man kan gi tilbud om avlastning, 

vurderingsopphold, korttidsopphold etter utskrivning fra sykehus. 

Det vil være behov for rehabiliteringsplasser, da i samarbeid med helseforetaket. Det er også 

behov for oppfølging av kreftpasienter på sykestua. Det er f eks et dårlig tilbud i kommunen i 

dag for pasienter som ha spesiell tilrettelegging på grunn av smittehensyn. 

En større del av rehabiliteringa vil komme til å skje i hjemkommunen, noe som vil øke trykket 

på kommunene i framtida. Det kan igjen bety mindre behov for rehabilitering på sykestua. 

Sykestuesenger – (KAD senger) 
På sykestua gis ø-hjelp/sykestuetilbud til innbyggere i Nordreisa kommune (4 senger), i 

tillegg til rehabilitering for innbyggerne i Nord-Troms kommunene. Det har over tid foregått 

og foregår fortsatt en diskusjon når det gjelder bruken av sykestuesengene i kommunen og 

regionen (Distriktsmedisinsk Senter DMS). Organisering av sykestuene i regionen vil få 

betydning for hvordan det kommunale tilbudet skal tilrettelegges. Helseforetaket ønsker at 

sykestuesenger primært legges til regionsenteret Nordreisa, mens de enkelte kommunene ser 
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nødvendigheten av å ha tilbud om sykestuesenger i sin kommune. Hvordan dette skal bli, må 

bli avklart i nær framtid. De 4 ø-hjelpssengene er stort sett opptatt, og ofte av personer som er 

kvalifisert for sykehjemsplass. Det går igjen ut over ø-hjelpstilbudet til befolkninga.  

Rehabiliteringsavdelinga på sykestua stenger vanligvis ved juletider, påsketider og i 

sommerferien. Da øker antallet personer som kommer inn på ø-hjelp. 

Her er det mange begreper som delvis griper over i hverandre: intermediære senger - 

kommunale akutt døgnplasser (KAD-senger). Dette blir ikke beskrevet nærmere her. En 

konstaterer at sykestuesengene har en viktig posisjon i pasientforløpet og vil også i framtida 

ha en sentral funksjon i omsorgskjeden. 

Bruken av sykestuesengene i regionen gjør at en har dempet presset på sykehjemsplasser, 

fungerer på den måten som en buffer for mangelen på sykehjemsplasser. Det er uavklart om 

sykestuesengene blir videreført, og eventuelt i hvilken form det skjer. Det bør imidlertid 

avklares hva de skal brukes til videre. Dersom de opphører vil kommunen likevel måtte stille 

med sykestuesenger. 

Omsorgstrapp. 
Faglige vurderinger ligger til grunn 

for hvor mye hjelp en person har 

behov for før vedkommende må ha 

sykehjemsplass. Går det an å sette 

opp klare kriterier for dette? 

Kommunen har ikke en tydelig 

beskrevet "omsorgstrapp" i sitt 

tjenesteoversikt, dvs at man har 

beskrevet den trinnvise økninga av 

tjenestetilbudet ettersom 

hjelpebehovet øker. Et 

"tradisjonelt" tjenesteløp starter 

gjerne med tjenester som 

trygghetsalarm, hjemmesykepleie, 

hjemmehjelp, omsorgslønn, støttekontakt, øker med omsorgsbolig, avlastningsopphold og 

korttidsopphold, bemannet omsorgsbolig (Omsorg+1), deretter langtidsopphold. 

En omsorgstrapp vil være hensiktsmessig å kjenne til både for befolkningen, politikere og de 

ansatte. Omsorgstrappa kan orienteres om tidlig i brukernes tjenesteforløp, f eks kan en ved 

tildeling av hjemmetjenester ta opp forhold i boligen som bør utbedres. Mange venter alt for 

lenge med å gjøre utbedringer, slik at når de blir skrøpelige, blir boligen ikke mulig for dem å 

bo i.  

                                                 
1 Oslo kommune opererer med følgende beskrivelse av Omsorg+: "Omsorg+ består av 

boliger/omsorgsboliger som er fysisk tilrettelagt for eldre og samlokalisert med 

aktivitetssenter, kantine og bemannet resepsjon. Det enkelte Omsorg+ skal være 

døgnbemannet med kvalifisert personell." 
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Det er kjent at behovene for helsetjenester vil øke i framtida. Gruppa anser at 

heldøgnsbemannede omsorgsboliger kan være stadiet før sykehjemsplass i omsorgskjeden. 

Andres kommuners erfaringer 
Det kan være nyttig å kontakte andre kommuner for å kunne dra nytte av deres erfaringer. 

Man trenger ikke finne opp kruttet på nytt. Gruppa har som sådan ikke vært på noe besøk 

andre plasser, men det har vært drøftet. Før man iverksetter langsiktige og mer omfattende 

tiltak, bør dette gjøres.  

I Tromsø har f eks. tidligere leder av sykestua Vivi Ann Johnsen deltatt i prosjekt og skrevet 

oppgave omkring "Hvordan håndtere de framtidige utfordringer innenfor helsesektoren. 

Hvordan innrette seg mot nye utfordringer." Gruppa har drøftet å hente henne inn på besøk, 

men hun kunne ikke møte. 

Hammerfest har hatt liknende problemer som Nordreisa med å møte behovet for helsehjelp. 

Det er nå under oppføring boliger der en satser på samlokalisering og dekning av ulike typer 

behov – differensiert botilbud, skjermet enhet for demente, intermediære senger, base for 

hjemmetjenesten, begravelsesbyrå, frisklivssentral, med opplegg for utnyttelse av 

velferdsteknologi. Det bygges videre private boliger i toppetasjen. Boliger bygges i en 

kombinasjon av offentlig og privat regi.  

En satser på trygghet, blant annet heldøgns bemanning for de med store hjelpebehov og som 

bor i omsorgsboliger. Samlokalisering gir mer effektiv utnyttelse av ressursene. Ved å 

kombinere omsorgsboliger og ordinære leiligheter unngår en også ghettoliknende tilstander, 

samtidig som de som yter tjenesten har en gunstig tjenestevei til brukerne. Gruppa synes dette 

virker å være et spennende konsept. Hammerfest har invitert representanter fra kommunen på 

besøk for å lære av deres prosess. Dette bør følges opp i den videre planleggingsprosessen. 

"Hamarøymodellen" har også vært nevnt, der private utbyggere bygger boliger, men 

kommunen har rett til å disponere av dem. Storfjord har tatt initiativ til et liknende prosjekt i 

Nord-Troms, men Nordreisa valgte ikke å gå inn i det prosjektet. Gruppa utelukker ikke at et 

samarbeid med private aktører kan bli aktuelt. 

En delegasjon, Aina K. Hagen (DMS), Bodil Mikkelsen (Helse- og omsorgsleder) og Tor 

Martin Nilsen (Stabsleder) har i en annen sammenheng, gjennom EU programmet "Leonardo 

da Vinci" vært på studiebesøk i Landskrona, Skåne i Sverige. I Sverige har de avskaffet 

sykehjem, til fordel for "äldreboande" (leiligheter) med bemanning. Disse kan sammenlignes 

med bemannede omsorgsboliger, i Norge gjerne kalt for Omsorg+. I Landskrona (ca 44 000 

innbyggere) er det ikke uvanlig at eldreboligene bygges i tilknytning til den ordinære 

boligmassen. 

En av grunnen til at Landskrona ble valgt, var at de var i en svært vanskelig økonomisk 

situasjon for noen år siden, men har klart å snu underskudd til positive tall. 

Gruppa mener at Nordreisa nok kunne ha utnyttet det økonomiske rammeverket bedre ved 

drift av tjenestene. Det finnes en god del midler rundt omkring, det kreves dog en del 

administrering for å utnytte ordningene. Det har ikke vært mulig å prioritere dette arbeidet. 

Det er gruppas oppfatning at erfaringer som andre har gjort, må med i den videre prosessen. 
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Det er laget et situasjonsbeskrivelse av dagens situasjon når det gjelder forholdene i helse- og 

omsorgssektoren i kommune. Den følger vedlagt. 

Problemstillinger: 
Når det gjelder antall sykehjemsplasser i forhold til folketallet, kan det synes som Nordreisa 

ikke har dårligere dekning enn sammenlignbare kommuner. KOSTRA-tallene gir imidlertid 

ikke alltid korrekt bilde av situasjonen. Nasjonalt fokuserer en f eks på sykehjemsplasser for 

de over 80 år, der synes Nordreisa å ligge forholdsmessig godt an. Vi har imidlertid mange 

(17 beboere) under 80 på sykehjem. Når statistikken uthever de over 80 år, virker det som vi 

har god kapasitet. Men kapasiteten er gjerne oppbrukt på de yngre, som ofte er vel så 

ressurskrevende. 

Behovene forandres som nevnt over tid. Ved bygging bør boliger derfor tilrettelegges for 

fleksibelt bruk slik at det kan tilfredsstille flere ulike behov. Her må en se på mulighetene for 

å bygge ut eksisterende bygg, slik at de blir mer hensiktsmessige og samtidig utnytte ansatte 

på en effektiv måte.  

Gruppa har diskutert både korte og langsiktige tiltak. Ved forslagene på hurtigvirkende tiltak, 

har en primært tatt hensyn til status på dagens tjenester og kjennskap til gjeldende 

søkermasse. Når det gjelder planlegging av langsiktige tiltak må en i større grad basere seg på 

statistiske forhold. Det har ikke vært tid for denne gruppa å gå noe særlig inn på langsiktige 

tiltak, men prosessen med å gå i gang med dette bør komme raskt i gang. 

Et hovedfokus på de kortsiktige tiltakene har vært nødvendig, spesielt som følge av den 

rådende økonomiske situasjonen i kommunen, samt mangel på omsorgsplasser. Det er 

gruppas oppfatning at det haster med å få i gang hurtigvirkende tiltak.  

En kartlegging av framtidige behov og tjenester må altså basere seg på tilgjengelige 

befolkningssammensetning og framskrivinger, generell kunnskap om helseutvikling og 

hjelpebehov til befolkningen og de spesielle forholdene i regionen. I tillegg må en ta hensyn 

til hva en vet om tilgangen på helsepersonell i framtida. En må videre vurdere ordninger som 

gjør at hjelpetrengende eldre personer kan bo lengst mulig i sine egne hjem, samtidig som en 

må ta hensyn til den endrede infrastrukturen i kommunen. Vi har fått nedlagte butikker i 

distriktene, skoler og barnehager er borte, færre innbygger, der mange eldre har fått begrenset 

nettverk, og mange tjenestemottakere ikke lengre har sine nærmeste i nærheten som kan trø til 

med hjelp. 

Omsorgsoppgavene generelt i samfunnet er forskjøvet fra den privat omsorgen til i større grad 

offentlig omsorg. Det skaper forventninger om at kommunen må stille opp med hjelpetiltak i 

stadig større omfang. I vårt samfunn er kjernefamilien sentral, mens man har stadig mindre 

kontakt med den utvidete familien. Hjemmetjenesten opplever i blant at familiemedlemmer 

ikke trør til når de er på besøk hos sine eldre pårørende som har hjemmehjelp - "Mamma har 

jo hjemmehjelp, da trenger ikke jeg å gjøre reint", er faktisk uttrykt, selv om det ikke er det 

vanlige. I de tilfeller man kjenner til at pårørende er hjemme på sommerferie, reduserer 

hjemmehjelpstiltakene. Siden færre nære familiemedlemmer utfører omsorgen, blir gjerne 

omsorgslønn mindre aktuelt som tiltak enn før, mens mer kostnadskrevende tiltak settes inn. 

Dette øker også de offentlige utgiftene.  
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Mange kommuner møter de samme utfordringene som Nordreisa når det gjelder tilbud til den 

aldrende befolkningen. Behovet for hjelp har sammenheng med flere faktorer enn bare alder. 

En kan derfor ikke fokusere ensidig på antallet i de ulike aldersgruppene. Det er dog kjent at 

antallet – og andelen eldre, vil øke betydelig de kommende år. Det er spesielt viktig å se på 

antallet demente, disse krever ofte store personellressurser. Unge syke og funksjonshemmede 

krever større personellinnsats enn eldre, blant annet som følge av høyere aktivitetsbehov. 

Hvilke diagnoser som er rådende avgjør behovet for sykehjemsplasser/omsorgsboliger, men 

man kan ikke alltid være sikre på at man f eks har rett antall sykehjemsplasser til rådighet.  

Definere behov 
Det er ofte vanskelig å definere hvilke behov befolkninga har til enhver tid, endringer kan 

komme svært brått. Kommunen må f eks ha mulighet til raskt å skaffe tilveie sykehjemsplass 

når en akuttsituasjon oppstår. Kommunen har ansvar for helsetjenester til hele befolkninga. 

Feks gjelder tilbud til utskrivningsklare pasienter på sykehus ikke bare de eldre, men også 

andre grupper. Det er et spørsmål om vi har god nok kunnskap om behovene i framtida, og 

om kunnskapen er godt nok spredt i organisasjonen. Det er viktig at kommunen sørger for å 

være forberedt på de framtidige hjelpebehovene.  

Helse- og omsorgssektoren mener å ha god oversikt over antall personer som har søkt 

sykehjemsplass og situasjonen for hjelpetrengende hjemmeboende. Det er imidlertid ikke 

alltid samsvar mellom de faglige vurderingene på løsninger til den enkelte og dennes egen 

vurdering av sine behov for tjenester.  

Dagens mangel på langtidsplasser/bemannede omsorgsboliger skaper i alle fall uverdig 

forhold for pleietrengende eldre. Tilbudene som gis som alternativ er ofte ikke gode nok.  

De som kommer fra sykehus har ofte behov for kortvarige tiltak. Sykehuset (eller andre 

tjenesteytere utenom hjemmetjenesten) kan ha lett for å gi pasienter og pårørende for høye 

forventninger om hva det kan få av hjelp fra kommunen. I tillegg kan det i blant stilles 

spørsmål ved hvorvidt vurderinger gjort av f eks personale på UNN, er gode nok når det 

gjelder deres behov for tjenester fra kommunen. 

Pasienters og pårørendes mening om tjenester 
Pårørende og brukere er viktige informanter ved planlegging av tiltak. Ved tildeling av 

tjenester forsøker en å ta hensyn til pårørende og pasienters ønsker og avklare pårørendes 

rolle. Intensjonen er å gi folk muligheter for å bo lengst mulig hjemme. Her kommer flere 

forhold inn: husbankens midler, velferdsteknologi, infrastruktur, hjemmetjenester, etc.  

Det er en målsetting at hjelp skal gis i hjemmet i så stor grad som det er mulig. Samtidig må 

en erkjenne at det er en utfordring å gi beboere som bor langt fra sentrum den samme mengde 

hjelp når behovene blir svært store. Når en beboer i distriktet får omfattende omsorgsbehov, 

og samtidig bor i en lite tilrettelagt bolig i distriktet, kan det i blant være en utfordring å gi 

vedkommende gode nok tjenester. En velegnet omsorgsbolig men nærhet til sentrum og 

servicetilbud vil kunne gi et bedre tilbud. Samtidig er det ikke alltid vedkommende vil ta i 

mot tilbudet. 

Nivå på hjelp 
Tjenestene styres etter nasjonale retningslinjer. Nasjonale forskrifter regulerer området for å 

sikre at tjenestene oppfyller et visst minstenivå - minstestandard. Disse er ikke detaljert på 
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individnivå, men opp til vurderinger gjort av de som tildeler tjenestene. Når det f eks tildeles 

hjemmehjelp hver 3. uke til en bruker, er det også ut fra retningslinjer om kommunal kvalitet 

gitt kommunestyret, sammenholdt med faglig forsvarlighet i den enkelte sak. 

Retningslinjer finnes i: 

 Veiledende minstestandard 

 Verdighetsgarantien 

 Kvalitetsforskriften 

 Stortingsmelding 

 Omsorgsplan 2015 

 Demensplan 2015 

Kommunes økonomiske situasjon har preget diskusjonen i gruppa. En må vurdere om en skal 

endre på standarden og nivået på hjelpa som gis i dag. Gir kommunen hjelp til personer som 

burde kunne klare seg uten hjelp eller kunne skaffe seg hjelp på annet vis? Kan en ha som 

utgangspunkt at så lenge en har mulighet til å komme seg opp og be om hjelp, kan en bo i 

omsorgsbolig uten bemanning? Blir brukerne som mottar hjelp i en rehabiliteringsfase fort 

avhengig av hjelp? 

Tildeling av tjenester skjer ut fra et "forsvarlighetsprinsipp". Hjelp gis ut fra hva som er 

minimum en bruker kan klare seg med. Dette har nok nær sammenheng med den dårlige 

økonomiske situasjonen til kommunen og tilgangen på personell, men også med utgangspunkt 

at man ikke skal gjøre folk unødvendig avhengig av hjelp.  

Det kan være vanskelig å etablere enkelte typer tilbud når befolkninga er liten, noe som gjør 

at tilbudene dermed vil gjelde kun få personer. Tilbudene kan fort bli sårbare og en utfordring 

å få fullt "besatt" slik at det blir økonomisk forsvarlige å drive.  

Hvilken standard og nivå skal en legge seg på ved tildeling av tjenester? Flere brukere vil bli 

misfornøyd ved reduksjon i tjenestetilbudet, noe som vil bety flere klager, økt tidsforbruk til 

saksbehandling og mindre attraktiv kommune å bo i. Dess mindre avlastning man tilbyr, dess 

mer sliten blir pårørende, noe som gjør at presset på langtidsplass vil øke. 

Fylkesmannen vil være skeptisk til at hjemmeboende med store hjelpebehov ikke får 

tilstrekkelig hjelp. Klagesaker vil kunne vinne fram, og fylkesmannen kan komme med 

pålegg. Og da må man gjerne etablere et tilbud raskt, og disse vil gjerne bli både dyrere og 

kortsiktige, og kanskje også mindre hensiktsmessige. Det er vanskelig å tilby avlastning i 

hjemmet for denne gruppen, det finnes heller ikke personell som kan reise ut til private hjem 

og oppholde seg der. 

Hvor går grensa for uforsvarlige tjenester? Dette gjelder spesielt der brukere har behov for 

betydelige tjenester, men der hjemmetjenesten må gi tjenester fordi det er mangel på ledige 

sykehjemsplasser.  

Slik trygghetsalarmen er satt opp på sykehjemmet i dag, er det ikke kapasitet og kompetanse 

til å følge opp økt antall alarmfunksjoner. 

Avlastning i private hjem gis til funksjonshemmede barn, men slik type avlastning har ikke 

vært tradisjon når det gjelder eldre. Er det aktuelt å leie avlastningsplasser privat? Kan 

privatpersoner oppfordres til å gjøre det, finnes det andre kommuner som har det? 
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Dersom en person mottar hjelp over tid, er det lett at vedkommende blir avhengig av hjelpa. 

Det er viktig at en evaluerer hjelpa underveis og vurderer avslutning der det er 

hensiktsmessig, nettopp for å unngå denne avhengigheten. 

Samlokalisering av tjenester. 
Man bør vurdere om basen til hjemmetjenesten skal være fysisk organisert i tilknytning til 

omsorgsboliger. Heldøgns bemannede omsorgsboliger kan være en effektiv måte å gi også 

annen type hjelp på, ved at en utnytter ledig kapasitet. 

Kan en kombinere drift av omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten med drift av dagsenter? 

Viktig at man har klargjort tomt med tanke på framtidige behov, og slik at en ikke får spredt 

lokalisering av tjenester som skal samarbeide.  

I tillegg vil en kunne samle de spreke eldre med de som bor i omsorgsboliger og avhengig av 

hjelp, og dermed ha et grunnlag for å få til et økt sosial fellesskap. 

I den sammenheng er det et spørsmål om lokaliseringen av helsesøstertjenesten er 

hensiktsmessig dersom en skulle velge å gå inn for helsestasjon for eldre? 

Økning av kapasitet på sykehjem med to-sengs rom. 
Gruppa har diskutert økning av romkapasiteten på sykehjemmene, deriblant antallet 

tosengsrom. I denne sammenheng er det nødvendig også med en diskusjon om etiske forhold 

omkring bruken av dobbeltrom.  

Dersom beboere bor på dobbeltrom uten at det er etter deres eget ønske, skal standard fradrag 

i betaling per år økes fra 7.500 til 36.200. For 2015 utgjør det en reduksjon i egenbetalinga på 

1.794 per måned, eller 21.528 i løpet av et år for en beboer. 

Ved å øke antallet sykehjemsplasser, må en også ta hensyn til de ansatte. Økning av antallet 

beboere vil medføre et økt press på personalet og vil også kunne kreve økt bemanning, noe 

det delvis er kompensert for hittil. 

Dobbeltrom er ikke i tråd med de nasjonale målsettingene og ønskene fra beboerne. Det er 

imidlertid en vanskelig avveining i og med at alternativet til dobbeltrom er at færre 

hjelpetrengende får sykehjemsplass. Skal en fortsatt ha ambisjoner om at samtlige beboere 

skal ha rett til å bo på enkeltrom med mindre de ønsker noe annet? Skal en ta i bruk flere 

dobbeltrom nå for å avhjelpe den akutte situasjonen, men at en bør satse på enerom på lang 

sikt?  

Det er vanskelig å få pasienter til å ligge på dobbeltrom, en har blant annet erfart at uro sprer 

seg raskere blant beboere på dobbeltrom. Dobbeltrom er heller ikke gunstig med tanke på 

besøk fra pårørende. De tre pårørenderommene på sykehjemmene er ikke tilrettelagt for 

sykehjemspasienter, de har ikke toalett og muligheten for tilsyn er dårligere. I tillegg kan 

disse rommene ikke brukes til sitt opprinnelige formål dersom pasientene bebor rommene. 

Gruppa mener at de som ønsker enerom bør få det. Dersom en skal være i tråd med 

verdighetsgarantien, er det en betingelse.  

Personale 
En har vansker med å få tak i vikarer til de eksisterende stillingene, både på sykehjem og i 

hjemmetjenesten.  
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Gruppa anser at det ikke som gunstig og særlig mer å hente på økning av kortsiktige løsninger 

som dobbeltrom i sykehjem. Lite tilgang på helsepersonell og økt uro på dobbeltrom er 

faktorer som spiller inn.  

Det er kjent problematikk at det er høyt sykefravær blant kommunens ansatte, ikke minst i 

helsesektoren. Totalt kan det være så mange som 50 ansatte borte hver dag i kommunen. 

Viktig satsningsområde nå vil utvilsomt være å få ned sykefraværet. Det berøres ikke 

nærmere her, men har stor innvirkning på hvordan en klarer å drive helse- og 

omsorgstjenestene. 

Lønnsnivået vil ha en god del å si når det gjelder rekruttering, men arbeidsmiljøet er nok vel 

så viktig. Arbeidet med å sikre rekruttering av flere ansatte bør prioriteres. 

Velferdsteknologi 
Eldrerådet, politikere og administrasjonen har tatt opp økt satsing på velferdsteknologi, 

trygghetsalarm, etc for å øke sikkerheten for hjelpetrengende personer i hjemmene. 

Kommunen ønsker å delta i prosjekter omkring velferdsteknologi. De nasjonale satsingene i 

2015 åpner imidlertid ikke for at nye kommuner blir med i prosjekter. En må evt avvente til 

det åpnes for nye prosjekter, noe en antar vil komme i nær framtid. Kommunen må ta i bruk 

de velferdsteknologiske mulighetene som finnes, men det vil også bety en god del 

investeringer. 

65 personer har trygghetsalarm i kommunen. De nye trygghetsalarmene kan tilkobles andre 

typer alarmer, f eks fallalarm og døralarm, som kan være med på å øke tryggheten for den 

hjemmeboende. Hittil er det tatt i bruk lite av dette tilleggsutstyret. 

I hvor stor grad kan velferdsteknologi bidra til at hjemmetjenestene blir bedre? Det finnes i 

dag mange "duppeditter" som kan øke tryggheten for hjemmeboende som også bidrar til at 

man kan få hjelp raskt når behovet er tilstede. Det forutsetter imidlertid at man har bygd opp 

en god struktur for å håndtere alarmer raskt. 

Bygging - Tilgjengelige arealer  
Gruppa har drøftet kort bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Det må tas stilling til 

hvordan tilgjengelige arealer i nærområdet kan tas i bruk til disse formålene. Bygningsmassen 

til Sonjatun barnehage anser en å være for uhensiktsmessig til formålet, det blir sannsynligvis 

for kostbart å bygge om, så sanering er antakelig det beste, og at man heller bygger opp 

enheter fra grunnen av. Området er tidligere tenkt til utvidelse av Helsesenteret Sonjatun, det 

må også vurderes om området kan nyttiggjøres til omsorgsboliger. Det er lagt inn i budsjettet 

for 2016 midler for 1,6 mill til planlegging av omsorgsboliger.  

Finansieringsmuligheter – husbanken 
Investeringstilskudd fra husbanken: 1,37 mill for omsorgsbolig, 1,63 mill for sykehjem. 

Omsorgsboliger er regulert etter andre ordninger enn sykehjemsplasser. Ved omsorgsboliger 

betaler beboerne selv for leilighetene og tjenestene de mottar, mens en på sykehjem får "full 

pakke" mot at egenandelen trekkes i deres trygd med en viss prosent (75-85%) av inntekta.  

Husbanken gir lån og tilskudd via kommunen til utbedring av private boliger slik at de blir 

mer hensiktsmessige. Dette er spesielt viktig når helsa blir dårligere, samtidig som boligen 

blir uhensiktsmessig. 
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Hvilke tiltak kan iverksettes for at flere eldre kan gis mulighet til å bo lengre hjemme? Hvilke 

andre ordninger finnes, f eks i regi av husbanken til ombygging til en mer hensiktsmessig 

bolig?  

Utbygging av sykehjem/omsorgsboliger må gjøres i forhold til behovene en ser i vår 

kommune. Husbanken har tidligere vært svært restriktiv når det gjelder bygging av større 

enheter, for å unngå "Ghetto lignende" tilstander. Det har også begrenset mulighetene for 

sambruk. Det kan synes som husbanken er i ferd med å endre policy og se mer i retning av 

funksjonalitet. 

Hva er husbankens holdning til private utbyggere av omsorgsboliger? Her må en utrede 

mulighetene. Ved utbygging er det viktig å dimensjonere dette godt nok for dermed å sikre 

både arbeidsmiljøet for hjemmetjenesten og funksjonaliteten til de som bor der. 

Omsorgsboliger 
Nordreisa har omsorgsboliger som ligger noe spredt. Det gjør at det blir tungvint og lite 

effektivt å yte helsehjelp når beboerne blir sterkt hjelpetrengende. 

NYBO eier det som tidligere var kommunens boligmasse. Blir disse disponert på rett måte? 

Kan man anvende boligene på andre måter? Noen av disse er ikke tilrettelagt livsløpsstandard. 

Kommunen avgjør tildeling for enkelte av boligene til omsorgsformål.  

Det er ikke klare inntakskriterier for tildeling av omsorgsboliger, men det jobbes nå med å få 

dette på plass. 

Mange er ikke villige til å ta de utgiftene det medfører til å utbedre boligen. Det er gruppas 

inntrykk at Husbankens ordninger blir benyttet i liten grad. Hvordan kan en bidra til at 

boligeiere tar disse ordningene i bruk og at de dermed kan bo lengre hjemme? Tidlig 

informasjon er et nøkkelord. 

De fleste omsorgsboligene er plassert på Storslett, hvor de på Guleng er de mest populære å 

bosette seg i. Det har blant annet sammenheng med at det er mer trafikk langs Dalaveien og 

kort avstand til sentrum og andre offentlige instanser. Det har tidligere vært en del 

omsorgsboliger i distriktene, disse har imidlertid vært vanskelige å få leid ut. Boliger bør nok 

plasseres sentralt, det er ikke hensiktsmessig at de ligger i distriktene. Dette har sammenheng 

med infrastruktur, servicetilbud og muligheter for å tilby tjenester når omsorgsbehovet øker, 

ikke minst når en får behov for heldøgns omsorgstilbud, slik som "Omsorg+".  

Bygging må skje på Storslett, sagt med andre ord. 

Hvilke standarder skal gjelde (bygningsmessige forhold, kvalitet på tjenestene) for bygging av 

omsorgsboliger for de som har store hjelpebehov? 

Det må defineres klart hva som menes med omsorgsboliger med heldøgns bemanning i 

forhold til sykehjemsplass. Det må også tas høyde for ektepar i forbindelse med bygging av 

omsorgsboliger. 

Mange eldre bor i boliger som ikke er godt tilrettelagt for funksjonshemmede, når det gjelder 

adkomst og bevegelse mellom bad, oppholdsrom og soverom. Boligen har kanskje ikke 

soverom, kjøkken og bad i samme etasje, i tillegg til at badet kanskje ikke er tilgjengelig eller 

hensiktsmessig når man må ha hjelp til stell. Utforming av hjemmet kan derfor gjøre at 
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hensiktsmessig hjelp ikke kan gis på stedet. Hjemmetjenesten yter i dag hjelp i mange boliger 

med uhensiktsmessige bad og soverom. I tillegg har beliggenheten av boligen betydning, en 

bruker i distriktet kan ikke få samme mengde hjelp som en som bor i sentrum. Arbeidstilsynet 

vil kunne nekte ansatte å gjøre en jobb i et hjem som ikke er tilrettelagt for de som skal yte 

tjenester. Da må en finne alternative løsninger.  
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Planlegging av heldøgns omsorgsboliger og sykehjemsplasser 

Kortsiktige løsninger: 
Gruppa har drøftet ulike alternativer som på kort sikt kan gi et bedre tilbud til personer med 

store omsorgsbehov, deriblant økt kapasitet på sykehjemsplasser. 

Flere beboere på dobbeltrom. 

Gruppa anbefaler ikke at en øker antallet dobbeltrom på sykehjem ytterligere. 

Lillebo, avdeling ved Sonjatun Bo- og kultursenter. 

Dette anses å være tiltaket som raskest kan komme i gang. Senteret er bygd som 

sykehjem, men har vært midlertidig brukt som barnehage, og før det avlastning for 

funksjonshemmede. Menighetsbarnehagen vil gjøre at Lillebo kan brukes til annet 

formål når barnehagen står ferdig til høsten. Det vil ikke kreve store ombygginger for 

å settes tilbake til boenhet for eldre. Det kan etablere 5 eller 10 plasser, avhengig av 

enkelt- eller dobbeltrom, som en tenker kan være som en pensjonatsordning for 

beboerne, altså ikke sykehjemsavdeling. En ser for seg at beboerne på Lillebo kan 

motta samme type hjemmetjenester som om de bodde hjemme, med tilgjengelig 

personale.  

Røde Kors hjemmet, Sørkjosen.  

Boligen er lagt ut for salg. Det er gammelt, og ikke tilstrekkelig vedlikeholdt. Blant 

annet er det en del råteskader, badene er ikke hensiktsmessig. Det er nødvendig med 

betydelige brannsikringstiltak. Følgelig vil det kreve større ombygninger. 

Sanitetshuset, Storslett  

Sanitetshuset skal legges ut for salg, det er drøftet om lokalene er hensiktsmessig, men 

vurdert ikke å være det. 

Nordmannvik bo- og servicesenter:  

 Bygningen har nedslitte lokaler, med uhensiktsmessige bad. Senteret krever en god del 

ombygginger for å tilfredsstille behovene. 

Sanitetshuset i Rotsund: 

Sanitetshuset er pusset opp, men det er ingen som bor der ennå. Antall rom er ikke 

bekreftet. Sannsynligvis kan det etableres beboerrom i kjeller og 1. etasje. Det er noe 

uhensiktsmessige toaletter og bad (hele bygget?). Det er aktuelt med heldøgns 

bemanning for å møte behovene til de som evt flytter dit. Loftet kan anvendes til 

personalet. Evt bruk av sanitetshuset er ikke nærmere avklart. Det er sendt ut brev til 

personer en antar kan nyttiggjøre seg et slikt tilbud. Det har imidlertid ikke vært særlig 

interesse for å flytte dit, noe som blant annet har sammenheng med beliggenheten. Av 

de få som svarte, skulle en person tenke på det, èn er interessert mens en annen har 

såpass mye hjelp at det vil ikke avhjelpe kommunens hjemmetjeneste. Noen har 

henvendt seg i ettertid, men fra personer som ikke har hjelp i dag. 

Bistand fra andre kommuner 

Det er rettet henvendelse til omliggende kommuner om sykehjemsplasser, men ingen 

av disse har ledig kapasitet. Det er også gruppas oppfatning at folk har krav på hjelp 

der de bor, i alle fall skal ikke personer måtte flytte ut av kommunen for å få 

nødvendig helsehjelp. 
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Planlegging av heldøgns omsorgsboliger og sykehjemsplasser 

Private aktører:  

Temaet har vært drøftet i liten grad i gruppa. Det er ikke tatt kontakt med private 

aktører, en har ikke ansett dette som hensiktsmessig i denne fasen. En kjenner 

imidlertid til at Aleris BOI har etablert et heldøgns bo- og omsorgstilbud til mennesker 

med demens i Skibotn. Om man ikke finner løsning på akutt situasjon i kommunal 

regi, kan private aktører være et alternativ. Tradisjonelt er dette ganske kostbare 

løsninger. 
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Nordreisa kommune 

           

 

Arkivsaknr:       2015/1754-

2 

Arkiv:                024  

Saksbehandler:  Bodil 

Alida Mikkelsen 

 Dato:                 09.07.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 

 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/15 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 25.09.2015 

39//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Deltagelse i forsøk om statlig finansiering av helse og omsorgstjenester 

Vedlegg 

2 14-10386-29 Omsorgstjenesten – invitasjon til deltagelse i forsøk med st... 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.09.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune søker om deltagelse i forsøksordning med statlige kriterier for 

tjenestetildeling og finansiering av omsorgstjenester. 

 
 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune søker om deltagelse i forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og 

finansiering av omsorgstjenester. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Helsedirektoratet inviterer kommuner for å delta i en forsøksordning med statlige kriterier for 

tjenestetildeling og finansiering av omsorgstjenester. Formålet med forsøksordningen er å sikre at de 

elders behov dekkes på en bedre måte enn i dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene 

for alle tjenestemottakere. I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelings-kriterier og statlig satte 

budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere behovsdekning. 

Forsøket skal gjennomføres i 20 norske kommuner og vare i tre år fra og med 01.05.16. Forsøket skal 

evalueres.   
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De kommuner som blir med i prosjektet får mulighet til å påvirke morgendagens omsorgstjenester, og å 

bidra til å skape økt likhet og bedre kvalitet i tildeling av omsorgstjenester. Forsøket omfatter alle 

omsorgstjenester og brukergrupper.  

 

Det er to ulike modeller som skal prøves ut:  

 

Modell A  

Kommuner innenfor modell A skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, statlig finansiering og 

prismodell. Det gis et inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset 

oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt kommune. Kommuner som deltar må ha organisert tildeling 

av omsorgstjenester som en egen funksjon. Forsøket omfatter kun tildelingen av tjenester, og ikke 

tjenesteproduksjonen. Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av tjenester og en prismodell for 

utvalgte tjenester som inngår i ordningen. Tildelingskontor i deltagende kommuner vil fortsette å 

håndtere tildelingen av tjenester. På samme måte som i dag vil forsøkskommunene stå ansvarlig for 

kvaliteten på tjenestene. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag.  

 

Modell B  

Kommuner innenfor modell B skal tildele tjenester som tidligere. Midlene til sektoren øremerkes 

gjennom et statlig tilskudd og det gis et inntektspåslag på 4 % av netto driftsutgifter til omsorgstjenester, 

begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt kommune.  

 

Forsøket skal finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra kommunerammen 

tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenestene året forut for forsøksperioden. Veksten til sektoren 

skal følge den generelle veksten i kommuneøkonomien de tre årene forsøket løper. Helsedirektoratet 

tildeler midlene til kommunene i Modell A som øremerket tilskudd og en statlig prismodell, i Modell B 

som øremerket tilskudd.  

 

Det er Helsedirektoratet som har fått i oppgave å forberede og gjennomføre forsøksordningen som varer i 

tre år. Kommuner som velges ut til deltagelse i ordningen inngår en avtale med Helsedirektoratet. 

Kommunene kan ikke selv velge hvilken modell de deltar i. De kommunene som blir valgt ut til å delta i 

forsøkets modell A, vil få tett oppfølging av Helsedirektoratet, og ansatte ved tildelingskontoret vil få 

opplæring.  

 

Kriterier for deltagelse:  

 Kommunestyret må vedta deltakelse i forsøksordningen.  

 Kommuner som søker om deltagelse i forsøksordningen må ha oppgaven «tildeling av 

omsorgstjenester» adskilt fra tjenesteproduksjonen, eller enkelt kunne skille disse før 

forsøksoppstart.  

 Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester bør ha helse- og 

sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå og det må væretilstrekkelig ressurser for å løse 

oppgaven med tildeling av omsorgstjenester.  

 Kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører hvis tjenesten ikke 

kan leveres av kommunen selv.  

 Deltagende kommuner må fra 15. januar 2016 kunne inngå i et tett samarbeid om 

forsøksordningen med Helsedirektoratet.  

 

Omsorgstjenestene finansieres i dag gjennom kommunens frie inntekter (skatteinntekter og 

rammetilskudd), egenbetaling fra brukere, inntekter fra evt. salg av tjenester, tilskudd fra eksisterende 

øremerkede ordninger, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og andre inntekter 

direkte knyttet til omsorgsvirksomheten. I forsøksperioden vil finansieringen som stammer fra frie 

inntekter bortfalle. Øvrige inntekter videreføres som før. Kommunene kompenseres for bortfall av frie 

inntekter tilsvarende kommunens netto driftsutgifter til omsorgstjenester året forut for forsøksperioden, 

tillagt den generelle veksten i kommunerammen (kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt 

realinntektsvekst til blant annet å dekke demografiske endringer). Grunnlaget vil være foreløpige 

regnskapstall for 2015, jf. KOSTRA-publisering 15.3.2016, og uttrekket vil ta utgangspunkt i 

kommunenes netto driftsutgifter på KOSTRA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Dersom særskilte 
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forhold skulle tilsi det, f.eks. dersom det har vært feilføringer på de respektive funksjonene e.l., vil det 

også kunne tas hensyn til dette i fastsettelsen av uttrekket.  

 

Søknadsfrist er 1. desember 2015.  

 

 

Vurdering 

Nordreisa kommune er i en meget vanskelig økonomisk situasjon, og kommunen er enda ikke ute av 

Robek og det er både administrativt og politisk, ønskelig å se på tjenester for å få mer effektiv drift.  

 

Gjennom forsøket vil kommunen kunne se spesielt på tildeling av tjenester og eventuelt avdekke andre 

måter å tildele tjenester på. Kommunen har i dag ikke midler til å få vurdert dagens effektivitet av helse 

og omsorgstjenester gjennom eksterne konsulenter. 

Ved deltagelse i et slik forsøk kan kommunen få avdekket et eventuelt effektiviseringspotensialet, 

samtidig som man vil få til en forenkling av prosedyrer og regler.  

 

Nordreisa kommune kan imøtekomme alle kriterier dersom kommunestyret vedtar å søke om deltakelse. 

Tildelingsoppgaven er mulig å adskille før oppstart, kompetansekravet er allerede på plass og kommunen 

gjennomfører og har erfaring med kjøp av tjenester fra andre leverandører.   

 

Økonomisk vil Nordreisa kommune komme bedre ut enn i dag, da vi i dag ikke har midler til å få vurdert 

dagens effektivitet av helse og omsorgstjenester gjennom eksterne konsulenter. 

 

Med bakgrunn for en helhetlig vurdering av et spennende prosjekt vil rådmann anbefale at Nordreisa 

kommune søker om deltagelse.  
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Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester 
Avdeling omsorgstjenester 
Kirsten Petersen, tlf.: 24163188 

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050 

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

 
Kommuner etter liste 
   
   
   
   

Deres ref.:     

Vår ref.: 14/10386-29 
Saksbehandler: Kirsten Petersen 
Dato: 30.06.2015 
  
  
    
  

 

Omsorgstjenesten – invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering 

På vegne av Høyre- og FrP-regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke 
om å delta i en forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering 
av omsorgstjenester.  
 
Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i 
omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren. 
Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre 
måte enn i dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle 
tjenestemottakere.  
 
De kommuner som blir med i prosjektet får mulighet til å påvirke morgendagens 
omsorgstjenester, og å bidra til å skape økt likhet og bedre kvalitet i tildeling av 
omsorgstjenester. Forsøket omfatter alle omsorgstjenester og brukergrupper.  
 
I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte 
budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere 
behovsdekning. Forsøket skal gjennomføres i 20 norske kommuner og vare i tre år fra 
og med 01.05.16. Forsøket skal evalueres. 
 
To ulike modeller skal prøves ut:  
 
Modell A 
 
Kommuner innenfor modell A skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, statlig 
finansiering og prismodell. Det gis et inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto 
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt 
kommune. Kommuner som deltar må ha organisert tildeling av omsorgstjenester som 
en egen funksjon. Forsøket omfatter kun tildelingen av tjenester, og ikke 
tjenesteproduksjonen.  
 
 
 
 
 

-�154�-



 

- 2 - 
 

Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av tjenester og en prismodell for utvalgte 
tjenester som inngår i ordningen. Tildelingskontor i deltagende kommuner vil fortsette 
å håndtere tildelingen av tjenester. På samme måte som i dag vil forsøkskommunene 
stå ansvarlig for kvaliteten på tjenestene. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir 
som i dag. 
 
Modell B 
 
Kommuner innenfor modell B skal tildele tjenester som tidligere. Midlene til sektoren 
øremerkes gjennom et statlig tilskudd og det gis et inntektspåslag på 4 % av netto 
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt 
kommune. 
 
Finansiering  
 
Forsøket skal finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra 
kommunerammen tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenestene året forut for 
forsøksperioden. Veksten til sektoren skal følge den generelle veksten i 
kommuneøkonomien de tre årene forsøket løper. Helsedirektoratet tildeler midlene til 
kommunene gjennom: 
 

 Modell A: Øremerket tilskudd og en statlig prismodell  

 Modell B: Øremerket tilskudd. 

Roller og ansvar 
 
Helsedirektoratet har fått i oppgave å forberede og gjennomføre forsøksordningen. 
Kommuner som velges ut til deltagelse i ordningen inngår en avtale med 
Helsedirektoratet. Avtalen vil regulere og beskrive kommunens og Helsedirektoratets 
roller og ansvar i forsøksperioden.  
 
Kommunene kan ikke selv velge hvilken modell de deltar i. 
 
De kommunene som blir valgt ut til å delta i forsøkets modell A, vil få tett oppfølging av 
Helsedirektoratet, og ansatte ved tildelingskontoret vil få opplæring.  
 
Kriterier for deltagelse 
 

 Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen.  

 Kommuner som søker om deltagelse i forsøksordningen må ha oppgaven 

«tildeling av omsorgstjenester» adskilt fra tjenesteproduksjonen, eller enkelt 

kunne skille disse før forsøksoppstart.  

 Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester 

bør ha helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå.  

 Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av 

omsorgstjenester. 
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 Kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører 

hvis tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv.  

 Deltagende kommuner må fra 15. januar 2016 kunne inngå i et tett samarbeid 

om forsøksordningen med Helsedirektoratet. 

 

Det utarbeides et eget søknadsskjema som må fylles ut, se www.helsedir.no/sio  
 
Søknadsfrist er 1. desember 2015. 
 
Det kan påregnes at valg av deltagende kommuner er foretatt innen 15. januar 2016. 
 
Kontaktinformasjon:  
 
Prosjektleder Kirsten Petersen, tlf: + 47 810 20 050, eller 
sio@helsedir.no  
  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anette Mjelde e.f. 
Fungerende divisjonsdirektør 

Michael Christian Kaurin 
Fungerende avdelingsdirektør  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Vedlegg:  Forsøksordning med Statlig finansiering av omsorgstjenesten. Rammer 

for forsøket og søknadsprosess. 
 
 
Kopi: 
Landets fylkesmenn 
Kommunenes Sentralforbund (KS) 
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Arkivsaknr:       2015/1841-1 

Arkiv:                439  

Saksbehandler:  Bodil Alida 

Mikkelsen 

 Dato:                 09.07.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

20/15 Nordreisa administrasjonsutvalg 09.09.2015 

 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg  

9/15 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 25.09.2015 

40//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Prosjekt kompetanseutvikling i helse og omsorg Nord-Troms 

Vedlegg: En kartlegging av kompetansebeholdningen i helse og omsorgsektoren i Nord- 

Troms Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.09.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune ønsker å videreføre prosjektet kompetanseutvikling i helse og omsorg 

Nord-Troms i en iverksettingsfase, fase 3. 

 Prinsippene om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at rådmannen i dialog med 

HTV oppretter en bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om 

sammensetning overlates til samarbeidspartnerne 

 Nordreisa kommune forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt samarbeid 

og at Nord- Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er rådmannen i 

den enkelte kommune, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget.  

 Medvirkning og medinnflytelse ivaretas også på det interkommunale nivå. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 09.09.2015  

 

Behandling: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

 Nordreisa kommune ønsker å videreføre prosjektet kompetanseutvikling i helse og omsorg 

Nord-Troms i en iverksettingsfase, fase 3. 

 Prinsippene om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at rådmannen i dialog med 

HTV oppretter en bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om 

sammensetning overlates til samarbeidspartnerne 

 Nordreisa kommune forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt samarbeid 

og at Nord- Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er rådmannen i 

den enkelte kommune, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget.  

 Medvirkning og medinnflytelse ivaretas også på det interkommunale nivå. 

 

 

 

 

kommunene 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune ønsker å videreføre prosjektet kompetanseutvikling i helse og omsorg 

Nord-Troms i en iverksettingsfase, fase 3. 

 Prinsippene om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at rådmannen i dialog med 

HTV oppretter en bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om 

sammensetning overlates til samarbeidspartnerne 

 Nordreisa kommune forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt samarbeid 

og at Nord- Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er rådmannen i 

den enkelte kommune, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget.  

 Medvirkning og medinnflytelse ivaretas også på det interkommunale nivå. 

 

 

Saksopplysninger 

Kåfjord kommune har tatt initiativet overfor rådmannsutvalget i Nord-Troms, Nord-Troms 

studiesenter og universitetet i Troms om å kartlegge alderssammensetning og kompetanse 

innenfor helse og omsorgsetaten i de 6 Nord-Troms kommunene. Bakgrunnen for det ble satt på 

kartet var at flere av kommunene så at de ville få store utfordringer knyttet til å erstatte 

arbeidskraft som i nær fremtid vil gå av med pensjonen. Det ble gitt tilslutning til dette i 

rådmannsutvalget høsten 2013. I første omgang ønsket utvalget å avgrense dette til fagutdanning 

innenfor omsorgstjenestene i det man la til grunn at det i nær fremtid ville de største 

utfordringen være knyttet til dette yrket.  

 

Den 28.01.14 (sak 10/14) gjorde Nord-Troms regionråd følgende vedtak: 

 Nord-Troms Regionråd godkjenner «Strategi 2014 – 18 Nord-Troms Studiesenter» som 

delplan av Nord-Troms Strategier. 

 Handlingsplanen tas til etterretning og danner grunnlag for det pågående arbeidet med 

rullering av tiltaksplan for Nord-Troms Strategier.  
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Prosjektet kompetanseutvikling i helse og omsorg Nord-Troms er finansiert gjennom RDA – 

midler og kommunene bidrar gjennom studiebibliotek og i arbeidsgrupper.  

Den 24.03.14 vedtok rådmannsutvalget i Nord-Troms å gjennomføre en strategisk 

kompetansekartlegging innen helse og omsorgstjenestene i de 6 kommunene. Det ble forutsatt at 

Nord-Troms studiesenter koordinerte arbeidet og at UIT bidro med analysedelen.  

Den 26.05.14 var det helsedag i Olderdalen med Universitetet i Troms /ressurssenter for 

undervisning, lærling og teknologi (UiT/ RESULT), rådmenn og helse - og sosialledere i alle 

kommunene. Rådmenn utgjør styringsgruppa og har pekt ut en representant i hver kommune for 

å delta i arbeidsgruppe. Fra Nordreisa kommune deltar helse og omsorgsleder Bodil Mikkelsen 

Arbeidsgruppas oppgaver vil være på vegne av rådmannsutvalget å legge føringer for /være 

drøftingspartner underveis i den planlagte kartleggingen av rekrutterings – og 

kompetanseutfordringer i regionen. UiT bistår Nord-Troms Studiesenter i arbeidet med 

kartlegging, og på bakgrunn av framkomne resultater skal vi sammen finne gode strategier for å 

hevde oss i kampen om kompetanse. 

TEMA: Gjennomgang prosjektet, forventninger til resultat, konkretisering av fasene, 

kartleggingens karakter, tidsramme etc.  

Det har vært god progresjon i arbeidet, rådmannsutvalget og Regionrådet har vært orientert om 

arbeidet underveis. 

 

Skisse til faser (fra grunnlagsnotat ved behandling i rådmannsutvalget) 

FASE MED-AKTØRER ANSVAR 

FASE 1: TEGNE KARTET  
Kartlegge behovet – beholdningen - 
utviklingsbildet 

 

UiT v/ RESULT bidrar i 
kartleggingsarbeidet, utarbeider 
kartleggingsverktøy  

Nord-Troms Studiesenter / 
rådmenn i medvirkende 
kommuner 

FASE2: ANALYSERE OG LEGGE STRATEGIER 
Hvis vi skal løyse dette, må vi… 

 

UiT v/ RESULT bidrar i 
analysearbeidet 
Flere nivå i kommunene må kobles 
inn for å legge strategier  

Nord-Troms Studiesenter / 
rådmenn i medvirkende 
kommuner 

FASE 3: TILTAK: Dette må gjøres fordi 
(begrunnelsen) 

  Kompetansetiltak iverksettes 

Kompetanseplan iverksettes av 
utdanningsaktører lokalt i samarbeid 
med fagskoler, høgskoler, 
universitetet etc *) 

Nord-Troms Studiesenter 
koordinerer arbeidet 

 

Fase 1 og 2 er gjennomført og resultatet og vurderingen foreligger i rapport av mars 2015 fra 

UIT. 

 

Gjennom rapporten En kartlegging av kompetansebeholdningen i helse og omsorgsektoren i 

Nord-Troms kommunene pekes det på følgende kompetanseutfordringer knyttet til 

 Stillingssammensetninger og antall stillinger 

 Andel ufaglærte 

 Alder på ansatte 

 Deltid 

 Videreutdanning 

Kartleggingen i Nordreisa kommune viser at 33% av ansatte innenfor helse og omsorgsektoren 

er over 50 år, (288 ansatte). Av de 288 ansatte er det bare er 34.7% som har 100 % stilling. Over 
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16 % av arbeidsstokken er ufaglært og 19.4% har en videreutdanning. Det er de i 100 % som i 

størst grad også tar videreutdanning og en analyse av tallene viser at jo større stillingsandel man 

har jo større er sannsynligheten for at man tar videreutdanning. 

 

Det er særdeles relevant at forfatterne av rapporten trekker fram St.melding nr. 25. mestring, 

muligheter og mening – fremtidens omsorgsutfordringer. Stortingsmeldingen trekker fram 5 

hovedutfordringer for den kommunale helsetjenesten 

 De nye brukerne, under 67 år 

 Økende antall eldre med omsorgsbehov 

 Tilgang til omsorgsyterer 

 Samhandling og medisinsk oppfølging 

 Aktiv omsorg 

Ut fra rapporten En kartlegging av kompetansebeholdningen i helse og omsorgsektoren i Nord-

Troms kommunene beskriver arbeidsgruppen følgende utfordringer som er de mest viktige å ha 

fokus på i regionen: 

Det er for få og for lite fagutdannede personer i kommunen og i regionen 

 Stor andel av arbeidsstokken som snart går over i pensjon 

 Pasientgruppene endres; komplekse sykdomsbilder. Utfordrende adferd innen 

demensomsorg. 

 Folkeperspektivet blir viktigere og viktigere 

 Oppfølging og ettervern av rus – og psykisk helse 

 Flyktningarbeid 

 Samhandlingsreformen 

o Samhandling internt 

o Dreining av oppgaver 

Tiltak som man ser er viktige å samhandle om regionalt 

 Beholde kompetansen i kommunene 

 Utdanne i forhold til behov (jfr. kartleggingen) 

 Rekruttere nye folk -> strategi jfr. faglig standard 

 Omdømmebygging 

o Markedsføring 

o Informasjonsstrategi 

o Bruke felles nettportal i regionen 

 Lage regional kompetanseplan 

o Hvordan starte et kompetanseløp for ufaglærte? 

o Fagarbeider 

o Høgskoleutdanning 

 Se på stillingssammensetning i forhold til framtidens krav 

o Organisering av sektoren 

o Normtall, f.eks. 50 % andel med høyere utdanning / 50 % helsefagarbeidere 

Det er søkt midler hos Fylkesmannen til prosjektet «Helsefagarbeiderløftet  i Nord-Troms» som 

et av flere konkrete resultat av dette arbeidet. Regional kompetanseplan vil bli et annet. Det er 

kommet beskjed fra Fylkesmannen om at vi har fått 600 000 til innovasjonsprosjektet 

«Helsefagarbeiderløftet i Nord-Troms 
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I søknaden er det beskrevet 3 dimensjoner man kan bruke som inngang for å tenke konkret om 

dette: 

 

Rekrutteringsdimensjonen 

 Tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen av i første omgang helsefagarbeidere til 

kommunen og regionen.  Vekslingsmodellen som er utviklet ved Nord-Troms 

videregående skole betyr en enda mer strukturerte og fininnstilte praksisarenaer i alle 

regionens kommuner ved at elever på et tidligere stadium skal inn i sine praksiser 

(allerede fra andre året av). Kommunen må altså finne frem til tiltak som gjør den til en 

god praksisarena. I dette ligger det også at kommunene må utvikle sin 

veilederkompetanse for sine elever som er i praksis.  

Deltakerne bør finne frem til hva slags faktorer som samlet sett kan bidra til å styrke 

rekrutteringen, som for eksempel et sted å bo, ta tak i de faktorene som allerede er kjent, 

men som man vet trenger lokal tilrettelegging. 

 

Mobiliseringsdimensjonen 

 Tiltak som kan bidra til å få benyttet den kompetansen som allerede befinner seg i 

kommunens helse- og omsorgssektor. Her er det mest nærliggende å kunne finne ut av 

hva slags barrierer for å få flere i deltidsstillinger til å påta seg større stillingshjemler. 

Motivasjonsarbeid kan være en viktig og også arbeid med karriereplaner.  

Kompetanseutviklingsdimensjonen 

 Ved siden av rekruttering og mobilisering av kompetanse, er også utvikling av 

kompetanse eget tema. Hva slags tiltak er det som burde iverksettes for at medarbeidere i 

kommunen skal kunne gjennomføre kompetanseutviklende tiltak? Her blir blant annet 

samarbeid med lokale og regionale utdanningsaktører viktig. Et eksempel på det er 

samarbeidet med UiT om desentralisert sykepleierutdanning. Hvordan kan man lokalt og 

regionalt legge til rette for at et slikt samarbeid kan utvikle seg videre. Logistikk og 

utstyr er andre relevante innsatsområder å se nærmere på.  

 

Vurdering 

Nordreisa kommune står sammen med samarbeidskommunene overfor store utfordringer knyttet 

til å sikre framtidig kompetente arbeidskraft innenfor helse og omsorgstjenestene. Resultatet av 

det arbeidet som har vært gjennomført slår fast at kommunen står overfor utfordringer som 

kommunen må løse, enten alene eller sammen med øvrige kommuner og utdannings-

institusjoner. Det er også pekt på mulige tiltak, disse og eventuelt andre ideer til handlinger må 

utredes og vurderes nærmere. Dette vurderes best ivaretatt gjennom lokale og interkommunale 

arbeidsgrupper. 

En effektiv gjennomføring av fase 3, konkrete handlinger, krever politisk forankring i den 

enkelte kommune og helst også regionen sett under ett. En tydelig lokalpolitisk forankring vil 

være et nødvendig grunnlag for de administrative prioriteringer som må foretas.  
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 1. Presentasjon av kartleggingen  
 
Denne rapporten inneholder en kartlegging av kompetansesituasjonen innenfor helse- og 
omsorgssektoren i seks Nord-Tromskommuner. I det følgende beskrives bakgrunnen for at 
denne kartleggingen har blitt gjort.  
 
I januar 2014 vedtok Regionrådet i Nord-Troms en ny strategi for Nord-Troms Studiesenter 
(NTSS) for perioden 2014-2018 (Nord-Troms Regionråd, Sak 10-14). Grunnlaget for 
strategien ble lagt gjennom et samarbeid mellom studiesenterets ledelse, styringsgruppen 
for Studiesenteret og Nord-Troms Regionråd.   
 
Det overordnede fokuset i strategien er vektleggingen av studiesenterets arbeid med 
strategisk kompetanseutvikling i både kommunal sektor og lokalt- og regionalt næringsliv. 
Arbeidet med strategisk kompetanseutvikling ble spisset til gjennom følgende målsetninger: 
 

 Et mål om at NTSS inngår i et tettere og mer strategisk samarbeid med kommunene 

for å møte utfordringene kommuneorganisasjonene står overfor, hva angår 

rekruttering og tilpasset kompetanse for framtidige behov.  

o Dette betyr blant annet en satsning på profesjonsstudier. Etter - og 

videreutdanninger innenfor velferdsstatens yrker vil fortsatt være et prioritert 

område for studiesenterets virksomhet. 

 Et mål om et tettere og mer strategisk samarbeid med næringslivet og 

næringskonsulenter (i nettverk) med fokus på 3 bransjer: 

- Reiseliv, 

- Havbruk  

- Matvareproduksjon   

 
Et sentralt punkt i strategien er altså, foruten næringslivssatsningen, en tettere kobling til 

kommuneorganisasjonene og de behov for strategisk kompetanseutvikling som her måtte 

finnes.  I den forbindelse forankret studiesenteret sin strategi til rådmannsutvalget i 

regionen. Det ble av studiesenterets daglige leder Lisbeth Holm, utarbeidet et forslag til 

strategisk tenkning som ble forelagt dette utvalget. Hovedmomenter i forslaget handler om 

å søke en forståelse av dagens kompetansesituasjon eller kompetansebeholdning i 

kommunal sektor med vekt på en fremtidsrettet tenkning. Det ble da særlig fokusert på den 

sektoren som man antar vil by på størst kompetansemessige utfordringer i årene som 

kommer.  

Hvordan ser bildet her ut om 5 til 10 år? Hvilke nye oppgaver skal kommunene da løse? Det 

kommer stadig nye planer fra statlig hold knyttet til helse og omsorg, for eksempel 

stortingsmeldinger som «Morgendagens omsorg», det snakkes om omsorgsteknologi, om 

innovasjon og om utvikling, men hva betyr alt dette for hvordan kommunene skal planlegge 

sin egen kompetanse? Og hvordan står alt dette seg i forhold til den foreskrevne 
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demografiske utviklingen i regionen, med stadig flere eldre, samtidig som at andelen yngre 

går ned?  

Et trekk ved demografien blant medarbeiderne i Nord-Troms-kommunene innenfor helse og 

omsorg er slik at 3,8 % av de ansatte nå er under 30 år, mens cirka 29 % er over 57 år. Har 

man beredskap for kompetansetap når så mange omtrent samtidig går over i 

pensjonisttilværelsen?  På en helse- og omsorgsavdeling i en av Nord-Troms kommunene er 

gjennomsnittsalderen 58 år (fordelt på 12 stillinger). Hvordan ser avdelingen ut litt lengre 

frem i tid? Vil man greie å rekruttere nye inn i disse stillingene, eller må det bidras til å 

utdanne egne medarbeidere? 

Dette var spørsmål rådmannsutvalget ble forelagt, og på bakgrunn av studiesenteret sin 

strategi og de initiativer som ble tatt, vedtok utvalget i sak 17/14 å delta i en 

kompetansekartlegging som skulle starte ut med å se nærmere på helse- og 

omsorgssektoren i alle 6 medlemskommunene (i møte avholdt den 24.mars).  

 
Følgende faser i arbeidet ble skissert:  
 

FASENE  MULIGE AKTØRER ANSVAR 

FASE 1: TEGNE KARTET  
Kartlegge behovet, beholdningen 
og utviklingsbildet 

 

UiT v/ RESULT bidrar i 
kartleggingsarbeidet og påtar 
seg ansvar med å utarbeide et 
enkelt kartleggingsverktøy  

Nord-Troms 
Studiesenter/ 
rådmenn og 
arbeidsgruppe i 
medvirkende 
kommuner 

FASE2: ANALYSERE OG LEGGE 
STRATEGIER Hvis vi skal løse dette, 
må vi gjøre hva da?  

 

UiT v/ RESULT bidrar i 
analysearbeidet 
Flere nivå i kommunene må 
kobles inn for å legge 
strategier  

Nord-Troms 
Studiesenter/ 
rådmenn og 
arbeidsgruppe i 
medvirkende 
kommuner 

FASE 3: TILTAK: Dette må gjøres 
fordi (begrunnelsen) 

  Kompetansetiltak iverksettes 

Kompetanseplan iverksettes av 
utdanningsaktører lokalt i 
samarbeid med fagskoler, 
høgskoler, universitetet osv.) 

Nord-Troms 
Studiesenter 
koordinerer arbeidet 

 

Status så langt i prosjekter er at fase 1 er gjennomført og at man nå er i gang med fase 2. 

Fase 2 har underveis vært ankret opp til to seminarer, der prosjektet har blitt adressert som 

tema. Det første ble døpt for Helsedag 1 og ble avholdt 26.mai 2014. Det andre seminaret 

ble døpt Helsedag 2. Det ble avholdt den 8.oktober samme år. Her ble noen foreløpige 

resultater lagt frem. På bakgrunn av dette ble det gjort noen justeringer i kategoriseringen. 

Prosjektet ledes av Nord-Troms studiesenter v/Lisbeth Holm. I den oppnevnte arbeids- og 

styringsgruppa sitter følgende personer: 
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Gro Karlstrøm, Kvænangen; Bodil Mikkelsen, Nordreisa; Tommy Arne Hansen, Skjervøy; 

Magnhild Grønvoll, Lyngen; Kirsti Blomli, Kåfjord og Anne Lena Dreyer, Storfjord. 

Professor Gunnar Grepperud og Førsteamanuensis Ådne Danielsen bistår de 

prosjektansvarlige med gjennomføring av kartleggingen, systematisering av data og 

rådgivning og veiledning i arbeidet med å sette i verk relevante kompetansetiltak (samt 

dokumentasjon av prosjektets resultater i form av skriving av denne rapporten).  

10.november ble et utkast til endelig analyse av kartleggingsresultatene sendt til 

kommunene. Dette medførte at ytterligere data ble registrert, slik at det per 18.november 

samlet sett var registrert 939 stillinger for de 6 Nord-Troms kommunene. Det er også 

kommet til noen ytterligere «etteranmeldelser», men disse er ikke inkludert i kartleggingen. 

I tilknytning til presentasjonen av data er det for de aktuelle kommunene angitt hva som ikke 

er tatt med. 

Utgangspunktet for en kartlegging av kompetansebeholdningen i Nord-Troms regionen var 

at den måtte kombinere enkelhet med tilstrekkelig informasjon. Det var enighet i prosjektets 

arbeidsgruppe at man i kartleggingen ikke måtte inkludere flere variabler enn nødvendig, og 

de som ble inkludert måtte de mest relevante ut fra formålet med arbeidet, nemlig at 

arbeidsgiver fikk gode oversikter over «tingenes tilstand». Det var derfor enighet om å 

inkludere følgende forhold: 

 Alder 

 Stilling 

 Grunnutdanning  

 Videreutdanning  

 Stillingsandel 

 

Kartleggingsarbeidet er administrert og samlet inn av deltakerne i arbeidsgruppa. 

Under gjengis tallene fra hele kartleggingen fra alle 6 kommuner. Det gis en oversikt over 

den samlede situasjonen og en sammenlikning mellom kommunene. Videre angis tallene for 

hver enkelt kommune, slik at de som ønsker dette kan gå nærere inn på disse. 

Totalt antall registrerte stillinger fordelt på både kommune og stillingskategori fremkommer 

av materialet. Utdanningsnivå, videreutdanningsfrekvens, status i stillingene (deltid, heltid, 

sykemeldingsnivå osv.) og aldersfordeling vil fremgå av den utarbeidede statistikken.  

Tallene oppfattes til å være nøyaktige nok til at man kan bruke det til videre strategisk og 

operativt arbeid i prosjektet. Som det vil framgå av tabellene er tendensene både klare og 

utfordrende. Sånn sett bereder det statistiske materialet grunnen for at prosjektet kan gå 

inn i fase 3.  
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Som en inngang til fase 3 presenteres det også i denne rapporten en oppsummering av 

innspill som styringsgruppemedlemmene har gitt på det datamaterialet som her har blitt 

presentert. Denne oppsummeringen kommer i rapportens siste kapittel (kapittel 4).  
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2. Resultater for regionen som helhet 
 

I dette kapitlet presenteres det løpende tabeller som gir innsikt i det innsamlede 

datamaterialet. Vi begynner med antall stillinger og stillingsprofiler i de gjeldende 

kommunene.   

2.1 Antall stillinger og stillingsprofil 

I tabell 2.1 gis en oversikt over antall stillinger som er registrert innenfor helse- og 

omsorgsektoren i de seks kommunene som utgjør undersøkelsen i Nord-Troms.   

 

Tabell 2.1 Oversikt over registrerte stillinger (antall og andel) for Nord-Troms kommunene. 

Kommune Antall  Andel 

Storfjord 95 10,1 

Kåfjord 103 11,0 

Lyngen 225 24,0 

Skjervøy 144 15,3 

Nordreisa 288 30,7 

Kvænangen 84 8,9 

Totalt 939 100,0 

 

Til sammen er det registrert 939 stillinger. Det reelle tallet er noe større. Fire av kommunene 

har for eksempel ikke registrert legestillingene, og for fire av kommunene, Lyngen 

Kvænangen og Storfjord, er det vist til andre stillingskategorier som ikke inngår i 

kartleggingen.1Samlet sett ligger nok antallet ikke langt unna 1000 stillinger. 

Helse- og omsorgssektoren er det suverent største virksomhetsområde i Nord-Troms. En 

oversikt fra 4. kvartal 2011 viser for eksempel at ansatte innen helse og omsorg utgjør om 

lag 28 prosent av alle sysselsatte i kommunene. Til sammenlikning utgjør ansatte innen 

skole- og undervisning 10 prosent av de sysselsatte, mens andelen innen fiske, fiskeindustri, 

oppdrett, nye marine arter ligger på om lag ni prosent.2  

Andelen sysselsatte innen helse- og omsorgsektoren for Nord-Troms ligger langt over 

landsgjennomsnittet for kommunene. Dette ligger på ca. 20 prosent. Tallene for de enkelte 

                                                           
1 Fra Kvænangen er det ikke angitt stillinger for rus og psykiatri og helsesøster, fra Storfjord er det ikke angitt 

stillinger tilknyttet «Helsehuset» (lege, fysio, helsesøster etc). For Kvænangen angis 10 ledige (deltids-)stillinger 
uten stillingsangivelse, det samme er tilfelle for Kåfjord angis det at man har 14 ledige stillinger i tilknytning til 
helgevakter. Disse er mellom 13-18 prosent med arbeid hver 3. helg. For Kvænangen mangler 2.8 stillinger 
innen psykisk helse. For Lyngen mangler 2,96 årsverk fordelt på 5 personer innen renhold og 2 årsverk fordelt 
på 3 personer innen barnevern. 
 
2 Utdanning for utvikling (Rapport nr.2, Result 2015, tabell 4.3); NORUT ALTA vedleggstabell 7.2.4 

-�169�-



8 
 

Nord-Troms kommunene er følgende når det gjelder andel av ansatte innen helse-

omsorgssektoren:3 

 Lyngen  27.6 prosent 

 Storfjord 29.2 prosent 

 Kåfjord  25. 5 prosent 

 Skjervøy 22.9 prosent 

 Nordreisa  25.2 prosent 

 Kvænangen 32.4 prosent 

 

Oppsummert viser altså tallene at helse- og omsorgssektoren ikke bare er viktig for å ivareta 

innbyggernes helse, det utgjør også en betydelig del av arbeidsmarkedet i regionen. Å sikre 

stillinger og kompetanse innen sektoren er derfor på alle måter et bidrag til bærekraftige og 

levende lokalsamfunn. Men her er det samtidig viktig å understreke at tilgangen på lokal 

arbeidskraft også skal fordeles mellom alle de oppgavene som skal ivaretas i et 

lokalsamfunn, enten disse tilhører privat eller offentlig sektor. Det blir derfor viktig å også 

finne ut av hvordan man i årene som kommer på best mulig måter kan organisere helse- og 

omsorgsektoren i regionens 6 kommuner. Vi ser av tallene at sektoren allerede i dag spiser 

mye arbeidskraft ut av det regionale arbeidsmarkedet og denne situasjonen vil tilspisses i 

årene som kommer.  

Til dette kommer så at behovet for flere stillinger for å løse et bredere sett av utfordringer 

innen sektoren er økende. En estimering av fremtidig tjenestebehov i årsverk pr.1000 

innbyggere i yrkesaktiv alder, dvs. mellom 20-66 år viser for eksempel at det vil øke med 8 

årsverk i perioden 2013-20 og fram til 2040 vil økningen være 38.8 årsverk. En ikke 

uvesentlig del av denne økningen skyldes den demografiske endringen i befolkningen med 

flere eldre med lengre levealder. I NORUT-rapporten «Attraktive lokalsamfunn og 

arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge (2013:130) angis et konservativt estimat som tilsier at 

man i Nord-Norge vil ha behov for 11000 flere sysselsatte innen helse- og omsorgsektoren i 

2030.  

I tillegg til å beholde, utvide og kvalifisere arbeidsstokken vil utviklingen fremover også 

forutsette visse endringer og prioriteringer i stillinger og kompetanse. I tabell 2.2 gis en 

oversikt over hvordan de ulike stillingene innen sektoren fordeler seg.  

For oversiktens skyld er stillingene inndelt i 15 yrkeskategorier. Kåfjord og Kvænangen er de 

to kommunene som har færrest stillingskategorier. 

Det er tre stillings-/yrkesgrupper som dominerer; helsefagarbeiderne, assistentene og 

sykepleierne. Til sammen utgjør disse om lag 70 prosent av stillingene.  Helsefagarbeiderne 

(som her omfatter hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere) er den suverent 

største gruppen med sine 40 prosent av alle stillingene i sektoren.  

                                                           
3 Andel betyr her andel av alle sysselsatte i kommunene, både innen privat og offentlig sektor. 
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I tabell 2.2 vises personene som er registrert inn i undersøkelsen fordelt på ulike stillinger. 

Tabell 2.2 Oversikt over antall stillinger innen Helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms 

(antall og andel). 

Stilling Antall Andel 

Helsefagarbeider 382 40,7 

Assistent 140 14,9 

Sykepleier 130 13,8 

Leder/avd. leder 51 5,4 

Spesialsykepleiere* 40 4,3 

Adm. Stillinger 33 3,5 

Vernepleier 27 2,9 

Hjemmehjelp 27 3,0 

Miljøarbeider** 26 2,7 

Pleiemedhjelper 23 2,4 

Fysio/ergo/aktivitør 15 1,6 

Kjøkkenpers.*** 13 1,4 

Lege/overlege**** 12 1,3 

Andre stillinger 12 1,3 

Støttekontakt 7 0,8 

Totalt 939 99.9 

*Omfatter alle sykepleiefaglige videreutdanninger, også helsesøster og jordmor 

**Omfatter både miljøarbeidere og miljøterapeuter 

*** Omfatter primært kokk 

**** Registrert for tre av kommunene, Nordreisa, Skjervøy og Lyngen 
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Vi finner en del nokså klare forskjeller mellom kommunene når det gjelder 

stillingsfordelingen. Disse fremkommer av tabell 2.3.  

Tabell 2.3 Fordeling av 8 stillingskategorier på Nord-Troms kommunene. Andel. 

 H.f. 

arb 

Ass. Sykepl. Leder Spes. 

sykpl 

Adm V.pl Hj.hj. 

Storfjord 33.7 8.4 9.5 8.4 10.5 2.1 8.4 0.0 

Kåfjord 43.7 25.2 12.6 1.9 6.8 2.9 1.0 0.0 

Lyngen 41.3 17.8 9.8 4.0 3.6 4.0 2.7 3.1 

Skjervøy 44.4 5.6 13.9 6.3 2.1 2.8 2.1 5.6 

Nordreisa 39.9 13.5 19.1 5.6 3.8 5.2 3.1 2.8 

Kvænangen 39.3 22.6 13.1 8.3 1.2 0.0 0.0 4.8 

Tot 40.7 

(382) 

14.9 

(140) 

13.8 

(130) 

5.4 

(51) 

4.3 

(40) 

3.5 

(44) 

2.9 

(27) 

2.9 

(27) 

 

I alle kommuner er helsefagarbeiderne den største yrkesgruppa, men den varierer fra 33.7 

prosent i Storfjord til 44.4 prosent i Skjervøy. Det er sistnevnte, sammen med Kåfjord og 

Lyngen, som har flest stillinger innen denne yrkeskategorien.  

Når det gjelder sykepleiere varierer andelen mellom 19.1 prosent i Nordreisa til 9.5 prosent i 

Storfjord og 9.8 prosent i Lyngen. Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen ligger på om lag samme 

andel. 

Ser vi på assistentgruppa finner vi den største andelen i Kvænangen og Kåfjord med h. h. vis 

22.6 og 25.2 prosent. Skjervøy har den klart minste andelen med 5.6 prosent.  
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2.2 Grunnutdanningsprofil 

I tabell 2.4 gis en oversikt over de ansattes grunnutdanning. Denne følger, naturlig nok, langt 

på vei stillingskategoriene siden det til de fleste av dem er gitt nasjonale krav og 

sertifiseringer.    

Tabell 2.4 Stillingsinnehavernes grunnutdanning. 

 Antall Andel 

Helsefagarbeiderutd 381 40,7 

Sykepleierutd 206 21,9 

Ufaglært 187 19,9 

Vernepleierutd 43 4,6 

Annen utdanning 38 4,2 

Fys-/ergo-/aktivitørutd 22 2,3 

Kokkeutdanning 18 1,9 

Sosionom-/barnevernutd 13 1,4 

Legeutdanning 12 1,4 

Helsesekretærutd 8 0,9 

Ikke oppgitt 6 0,6 

Totalt 939 100 

 

Om lag 20 prosent av arbeidsstokken er ufaglærte, disse er primært tilknyttet assistent og 

pleiemedhjelpergruppene.  
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I tabell 2.5 ser vi på hvordan stillingstyper fordeles på kommunene. 

Tabell 2.5 Grunnutdanning hos ansatte i helse- og omsorgsektoren fordelt på Nord-Troms 

kommunene. Andel. 

 H. fag Spl.utd Ufagl. V.pl. Annet Fys/erg

/akt. 

Kokk Sos.n/ 

b.vern 

H.sekr 

Storfjord 35.8 24.2 17.9 10.5 9.5 0.0 1.1 1.1 0.0 

Kåfjord 45.6 23.3 24.3 1.0 1.0 1.9 0.0 2.9 0.0 

Lyngen 38.2 15.6 23.1 4.9 4.4 4.5 1.3 2.2 2.2 

Skjervøy 45.2 21.5 18.1 2.8 4.9 1.4 4.9 0.7 0.0 

Nordreisa 41.5 26.4 14.9 4.5 3.8 2.4 2.1 1.0 0.7 

Kvænangen 33.3 20.2 28.6 4.8 6.0 1.2 1.2 1.2 1.2 

Total 40.7 

(381) 

21.9 

(206) 

19.9 

(187) 

4.6 

(43) 

4.6 

(43) 

22 

(2.3) 

1.9 

(18) 

1.5 

(14) 

0.9 

(8) 

 

Her ser vi at det til dels er slik at grunnutdanninger fordeles nokså likt mellom kommunene 

når det gjelder hvilke typer stillinger som har størst omfang. I alle kommunene er det 

helsefagarbeiderutdanning som går hyppigst igjen. Men ser vi mer detaljert på fremstillingen 

her så er det også en del forskjeller. Blant ufaglært er det Nordreisa som kommer ut med 

færrest (14,9 %), mens det for Kvænangen er hele 28,6% som er ufaglært, altså over hver 

fjerde arbeidstaker.  
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Ser vi hvordan de ufaglærte fordeler seg etter alder fremkommer det at andelen er størst 

blant de eldste arbeidstakerne. 43.9 prosent av de ufaglærte er 51 år eller mer, og 20.3 

prosent er over 60 år.  

 

Tabell 2.6 Andel ufaglærte etter alder. 

Alder Antall Andel 

Under 25 år 16 8.6 

25 -30 år 9 4.8 

31-35 år 12 6.4 

36-40 år 15 8.0 

41-45 år 13 7.0 

46-50 år 11 5.9 

51-55 år 22 11.8 

56-60 år 24 12.8 

Over 60 år 38 20.3 

Ikke angitt 27 14.4 

Totalt 187 100 

 

Dette må bety at mangel på utdanning nok delvis kompenseres med god realkompetanse. 

Samtidig tyder dette på at det nå er langt mer vanlig å ansette unge med grunnleggende 

utdanninger enn hva som var tilfellet tidligere der mer ufaglært arbeidskraft ble brukt i 

sektoren.  
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2.3 Videreutdanninger samlet, i kommunene og fordelt på stillingskategorier og 

videreutdanningstyper.  

 

Når vi ser på videreutdanninger så er det slik at et stort flertall ikke har tatt noen form for 

videreutdanninger.  

Tabell 2.7 Ansattes videreutdanning. 

Har videreutdanning 198 21,1 

Har ikke videreutdanning 664 70,7 

Ikke oppgitt 76 8,1 

 

Men nesten 200 medarbeidere har en eller flere videreutdanninger. For noen av stillingene, 

som helsesøster og jordmor, er relevant videreutdanning en forutsetning for å virke i 

stillingen, for de fleste andre er slik utdanning langt på vei knyttet til frivillighet. 

Videreutdanning defineres her som gjennomføring av eksamensrettet utdanning etter 

grunnutdanning. Det betyr at kortere kurs og andre ikke-formelle utdanninger ikke er tatt 

med her. Bl. a. annet innebærer det at de såkalte ABC-kursene innen demens og 

eldreomsorg ikke er registrert. Dette er opplegg som flere av helsepersonellet i Lyngen har 

gjennomført.  Dette er såkalte bedriftsinterne tilbud knyttet til Demensplan 2015 og 

Kompetanseløftet 2015. 

Utdanningen bygger på at det settes sammen selvdrevne, tverrfaglige grupper med fem til 

åtte deltakere. Disse møtes som regel hver andre eller tredje uke. Her gjennomgås 

studiehefter som inneholder en rekke eksempler og arbeidsoppgaver. I perioden 2008-2012 

hadde 85 prosent av kommunene startet og i hovedsak gjennomført dette opplegget for 

noen av sine ansatte. 
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Tabell 2.8 viser hvor stor andel av de ansatte inne hver kommune som har videreutdanning. 

Det er til dels stor forskjell mellom kommunene. I Storfjord har hver 3. ansatt 

videreutdanning, mens det i Skjervøy gjelder 13 prosent.  

 

Tabell 2.8 Andel ansatte med videreutdanning innen hver kommune videreutdanning. 

Kommune Har 

videreutdanning 

Storfjord 33.7 

Kåfjord 19.4 

Lyngen 23.6 

Skjervøy 13.9 

Nordreisa 19.4 

Kvænangen 20.2 

 

Om vi ser nærmere på andelen med videreutdanning innen de ulike stillingskategoriene er 

det naturlig nok spesialsykepleierne som dominerer. Ut over dette er ikke 

videreutdanningsfrekvensen påfallende stor blant de øvrige sykepleierne. Av de andre 

stillingskategoriene er det lederne som er blant dem som er mest aktiv innen 

videreutdanning. Om lag halvparten av lederne har gjennomført slik utdanning. Spørsmålet 

er i hvilken grad videreutdanningene har vært en forutsetning for å få lederstillingene eller i 

hvilken grad lederstillingene har skapt behov for videreutdanning?  

Blant helsefagarbeiderne er andelen med videreutdanning 13.1 prosent. Dette må delvis 

forklares med at det åpenbart ikke finnes så mange formelle videreutdanningstilbud til 

denne gruppen på videregående skoles nivå. Som pekt på over har derfor flere i denne 

stillingen gjennomført de såkalte ABC-kursene innen demens og eldreomsorg. 
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Går vi videre og ser på hva slags stillingskategorier som har videreutdanning så er vi at det 

naturligvis er forskjeller her.  

 Tabell 2.9 Andel innen stillingskategori som har videreutdanning. 

Stilling Antall Andel 
i % 

Helsefagarbeider 50 13.1 

Assistent 11 7.9 

Sykepleier 25 19.2 

Leder/avd. leder 31 50.8 

Spesialsykepleiere 39 97.4 

Adm. stillinger 9 27.3 

Vernepleier 8 29.6 

Hjemmehjelp 0 0,0 

Miljøarbeider* 6 23.0 

Pleiemedhjelper 1 4.3 

Fysio/ergo/aktivitør 4 26.7 

Kjøkkenpers.* 4 30.8 

Lege/overlege* 4 33.3 

Andre stillinger 4 33.3 

Støttekontakt 2 28.6 

 

Denne tabellen viser at de gruppene som er basert på lengre grunnutdanninger også er de 

som synes å ha mest videreutdanning. Vi ser for eksempel at spesialsykepleiere gjerne har 

annen type videreutdanning utover sin utdanning som gir spesialsykepleierkompetanse.  

 

Ser vi på forholdet mellom videreutdanning og stillingsbrøk i kommunene samlet så ser 

landskapet ut som følger.  

Tabell 2.10 Fordeling av videreutdanning etter stillingsandel.  

Stillingsandel >50 prosent 50-75 
prosent 

75-99 
prosent 

100 prosent  

Prosentdel med 
videreutdanning 

13.1 17.2 12.1 57.6 100 (N198) 

 

Det er de i 100 prosent stilling som i størst grad også tar videreutdanning, og en analyse av 

tallene viser at jo større stillingsandel man har, jo større er sannsynligheten for at man tar 

videreutdanning. Sett i lys av den store andelen ansatte innen sektoren som er i deltid 

(jamfør 2.5), innebærer dette at det ikke nødvendigvis er enkelt å øke andelen ansatte med 

relevant videreutdanning framover. 
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Nå er det neppe stillingsandelen alene som bestemmer videreutdanningsinteressen og 

frekvensen. Det henger åpenbart også sammen med utdanningsbakgrunnen til dem som går 

i fulltidsstillinger. En forholdsvis stor andel av dem som har slike stillinger har høyere 

utdanning som grunnutdanning, og det er i denne gruppen man til vanlig finner de som er 

mest aktive innen videreutdanning.  Av lederne går for eksempel 88.2 prosent i 100 prosent 

stilling, for sykepleiere og spesialsykepleiere er andelen henholdsvis 56.2 prosent og 60 

prosent. 

Rent hypotetisk kunne man anta at andelen videreutdanning for dem som går i 

deltidsstillinger var noe større blant annet fordi det gir bedre rom i hverdagen for å 

kombinere utdanning og arbeid. Når dette ikke er tilfelle synes tre forklaringer å være 

sannsynlige: 

 De ansatte ser ikke noe behov for videreutdanning ut fra den jobben de gjør 

 De ansatte prioriterer ikke eget arbeid så høyt at de ønsker å investere mer tid og 

krefter i det (mer lønnsarbeid enn en arena for personlig utvikling) 

 De ansatte ser ikke behov for videreutdanning fordi det ikke vil medføre særlige 

forbedringer i arbeidssituasjon, lønn eller andre goder 

 Det finnes ikke tilstrekkelig gode og relevante videreutdanningstilbud, spesielt for de 

som ikke kan følge videreutdanninger på høyere nivå. 

 

Ser vi på hvilke aldersgrupper som tar videreutdanning (i tabellen under), befinner 42.4 

prosent av disse seg i aldersgruppen 41-50 år, det er med andre ord 40-åringene som 

dominerer. Det er verdt å merke seg at videreutdanningsandelen er forholdsvis lav blant 

dem som er under 40 år. Samlet sett utgjør disse om lag 20 prosent av alle som har tatt 

videreutdanning. Gruppen over 50 år utgjør 34.9 prosent.   

 

Tabell 2.11 Videreutdanning etter alder. 

Ikke 
oppgitt 
alder 

>25 25-
30 
år 

31-
35 
år 

36-40 
år 

41-45 
år 

46-50 
år 

51-55 
år 

56-60 år <60 år Tot 

1.3 1.5 3.5 6.6 9.6 19.2 23.2 13.6 15.2 6.1 100 
(N198) 

 

Til sammen er det registrert 198 personer med minst en videreutdanning. Av disse har 77 

også flere slike utdanninger, slik det fremkommer av tabell 2.12.Det finnes altså et 

forholdsvis lite antall personer innen helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms som har 

gjennomført lengre utdanningsløp. 
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Tabell 2.12 Antall videreutdanninger blant de ansatte. 

1 utdanning 2 utdanninger 3utdanninger 4 utdanninger eller 
mer 

198 53 19 5 

 

Om i tar utgangspunkt i de som har mer enn én videreutdanning i de enkelte kommunene 

får vi følgende bilde: 

Tabell 2.13 Antall ansatte med mer enn én videreutdanning fordelt på 

kommunetilhørighet. 

Kommune Ansatte med 

mer enn én 

videreutdanning. 

Antall 

Storfjord 23 

Kåfjord 5 

Lyngen 20 

Skjervøy 2 

Nordreisa 17 

Kvænangen 10 

Totalt 77 
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Innen hver kommune finner vi altså et mindre antall personer med forholdsvis omfattende 

videreutdanning. Fordelt på de ulike stillingskategoriene ser bildet slik ut: 

Tabell 2.14 Antall ansatte med mer enn én videreutdanning fordelt på stilling. 

 2 videreutd. 3 videreutd. 4 videreutd. Totalt 

Ledere 17 8 2 27 

Spesialsykepleiere 9 4 2 15 

Helsefagarb. 6 2 1 9 

Sykepleiere 5 1 0 6 

Miljøarbeider/-

terapeut 

4 1 0 5 

Administrasjon 3 2 0 5 

Vernepleier 4 0 0 4 

Fysioterapeut 2 0 0 2 

Totalt 50 18 5 73 

 

Det er lederne og spesialsykepleierne som dominerer, og av de øvrige er det bare 

helsefagarbeiderne som ikke har en grunnutdanning på universitets- og høgskolenivå, 

vurdert ut fra dagens utdanningssystem. 
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Videreutdanningene sprer seg tematisk over et bredt område, med psykisk helse/rus-

psykiatri som det største (jf. tabell 2.15). Også fag innen ledelse/økonomi/administrasjon og 

eldre/geriatri utgjør mer enn 10 prosent av videreutdanningene.   

Tabell 2. 15 Type videreutdanninger. 

 Antall Andel 

Psykisk helse/Rus-psyk 64 23.9 

Ledelse/Øk/Adm 37 13.8 

Eldre/geriatri 32 13,0 

Annet 33 11.8 

Er i grunnutdanning 21 8.5 

Veiledning/Coaching 18 6.5 

Helsesøster 14 5.3 

Pedagogiske fag 14 4.9 

Kreft 10 4.0 

Diabetes 8 3.2 

Jordmor 8 3.2 

Lindrende omsorg 3 1.2 

Vold i nære relasjoner 3 1.2 

Akuttsykepleie 2 0.8 

Hudsykepleie 2 0.8 

Familieterapi 2 0.8 

Pediatrisk sykepleie 1 0.4 

Intensivsykepleie 1 0.4 

Operasjonssykepleie 1 0.4 

 275 100 
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2.4 Stillingsandeler totalt og fordelt på kommunene 

 

I tabell 2.16 under er det gitt en oversikt over andelen i hel- og deltid.  

Tabell 2.16 Stillingsandel totalt. 

 Antall Andel 

Under 50 prosent 240 25,6 

50-75 prosent 216 23,0 

75-99 prosent 160 17,0 

100 prosent 322 34,3 

Total 939 99,9 

 

Som det fremkommer her må arbeidet innen helse- og omsorgsektoren i regionen primært 

beskrives som et deltidsarbeid. Bare 1/3 av de ansatte går i 100 prosent stillinger, og 1/4 har 

stillingsandeler på under 50 prosent. 

 

Av tabell 2.17 under ser vi at det er til dels store variasjoner mellom kommunene når det 

gjelder forholdet mellom heltids og deltidsstillinger.  

Tabell 2.17 Stillingsandel etter kommune. 

 Under 50 

prosent 

50-75 

prosent 

75-99 

prosent 

100 

prosent 

Totalt 

Storfjord 18.9 33.7 16.8 30.5 100 (95) 

Kåfjord 20.4 26,2 20.4 33.0 100 (103) 

Lyngen 36.4 21.8 12.0 29.8 100 (225) 

Skjervøy 20.8 20.8 19.4 38.2 100 (144) 

Nordreisa 22.9 21.5 20.8 34.7 100 (288) 

Kvænangen 27.4 19.0 9.5 44.0 100 (84) 

Totalt 25.6 (240) 23.0 (216) 17.0 (160) 34.3 (322) 100 (939) 

 

Lyngen har for eksempel klart størst andel av deltidsstillinger under 50 prosent, mens 

Kvænangen skiller seg noe ut, både med sin andel i 100 prosent stilling og sin forholdsvis 

lave andel i 75-99 prosent stillinger. Storfjord har størst andel mellom 50-75 prosent. 
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Tabell 2.18 viser hvordan stillingsandelene fordeler seg mellom de ulike stillingskategoriene.  

 

Tabell 2.18 Stillingsandel etter stillingskategori. 

 Under 50 
prosent 

50-75 
prosent 

75-99 
prosent 

100 
prosent 

Totalt 

Helsefagarbeider 22,8 28,8 23,0 25,4 100 (382) 

Assistent 63,6 20.0 10,7 5,7 100 (140) 

Sykepleier 9,2 19,2 15,4 56,2 100 (130) 

Leder/avd. leder 2,0 3,9 5,9 88,2 100 (49) 

Spesialsykepleiere 5,0 15,0 20,0 60,0 100 (40) 

Adm. stillinger 21,2 18,2 21,2 39,4 100 (33) 

Vernepleier 3,7 14,8 7,4 74,1 100 (27) 

Hjemmehjelp 14,8 40,7 18,5 25,9 100 (27) 

Miljøarbeider* 38.4 7.7 7.7 46.1 100 (26) 

Pleiemedhjelper 60.9 26.1 10,5 4,3 100 (23) 

Fysio/ergo/aktivitør 0,0 20,0 20,0 60.0 100 (15) 

Kjøkkenpers.* 15,4 15,4 15,4 46,2 100 (13)* 

Lege/overlege* 58,3 16,7 8,3 16.7 100 (12) 

Andre stillinger 25.0 50.0 8,3 16,7 100 (12) 

Støttekontakt 14.4 42.9 14.3 28.6 100 (7) 

Totalt 25,6(240) 23,0(216) 17,0(160) 34,3(322) 100 (939) 

 

Det mest slående ved resultatene her er at de ufaglærte i assistent- og 

pleiemedhjelperstillingene også er dem med klart størst stillingsandel under 50 prosent 

(henholdsvis 63.6 og 60.9 prosent). Når det gjelder andelen som går i hel stilling er det 

lederne (88.2 prosent), vernepleierne (74.1 prosent) spesialsykepleierne (60 prosent) og 

fysio/ergo/aktivitørstillingene (60 prosent) som har høyest andel. 
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2.5 Aldersfordelingen i helse og omsorgssektoren i kommunene 

 

I dette kapitlet ser vi nærmere å aldersrelaterte variabler. Vi begynner med å se nærmere på 

hvordan alle ansatte fordeler seg i de ulike oppsatte aldersgruppene.  

 

Tabell 2.19 Alder. 

 Antall Andel 

Under 25 år 24 2,6 

25-30 år 56 6,0 

31-35 år 67 7,1 

36-40 år 86 9,2 

41-45 år 128 13,6 

46-50 år 122 13.0 

51-55 år 116 12,4 

56-60 år 128 13,4 

Over 60 år 119 13,6 

Ikke oppgitt 92 9.8 

Totalt 939 100 

 

Yngste registrerte arbeidstaker er 19 år, mens den eldste er 75 år. Gjennomsnittsalder for 

ansatte i helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms er 47, 6 år. Medianen, dvs. den alderen 

som deler de ansatte i to like store deler når det gjelder alder, er 48 år.  

I tabell 3.15 er det gitt en oversikt over de tilsattes alder fordelt på 5-års kategorier. Det 

fremkommer av denne at det ikke bare er befolkningen i Nord-Troms som blir eldre, det blir 

også arbeidsstokken innen helse- og omsorgssektoren. Nesten 40 prosent er i dag over 50 år, 

mens bare 15.6 prosent er 35 år eller yngre.  
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I tabell 2.20 er alderskategoriene brutt ned på kommunenivå.  

Tabell 2.20 Aldersfordelingen blant ansatte i helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms 
etter alder og kommune. 

 Storfjord Kåfjord Lyngen Skjervøy Nordreisa Kvænangen Totalt 

Under 

25 år 

2.1 1.9 0.9 3.5 1.0 11.9 2.6 (24) 

25-30 5.3 5.8 4.9 4.9 7.3 7.1 6.0 (56) 

31-35 4.2 6.8 4.9 7.6 9.0 9.5 7.1 (67) 

36-40 7.4 4.9 14.2 8.3 8.3 7.1 9.2 (86) 

41-45 21.1 14.6 12.4 20.8 8.7 11.9 13.6 (128) 

46-50 13.7 11.7 8.4 13.9 15.6 15.5 13.0 (128) 

51.55 14.7 10.7 11.6 16.0 11.5 10.7 12.4 (116) 

56.60 23.2 15,5 11.6 12.5 12.5 11.9 13.6 (128) 

+60 6.3 28.2 14.2 10.4 9.0 14.3 12.8 (120) 

Ikke 

oppgitt 

2.1 0.0 16.9 2.1 17.0 0.0 9.9 (92) 

Totalt 100 

(95) 

100 

(103) 

100 

(225) 

100 

(144) 

100 

(288) 

100 

(84) 

100 

(939) 

 

Det fremkommer her at det er Kåfjord som har størst andel ansatte over 60 år, de utgjør 

nesten 30 prosent av staben. For øvrig er nesten 55 prosent av de ansatte i Kåfjord mer enn 

50 år. Også Storfjord synes å stå overfor en større utfordring ved at 46.2 prosent er over 50 

år. For de fire andre kommunen varierer denne aldersgruppen mellom 33.0 (Nordreisa) og 

38.9 prosent (Skjervøy). 

Samlet sett er det 15.6 prosent av de ansatte som er 35 år eller yngre. Kvænangen er den 

kommunen som klarest peker seg ut i positiv retning her, ved at 28.5 prosent av de ansatte 

befinner seg innenfor denne aldersgruppa. Lyngen ligger her klart lavest med en andel på 

10.7. De tre andre kommunene ligger om lag på gjennomsnittet for regionen, med Nordreisa 

noe over. 
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I tabellen under ser vi å alderssammensetning fordelt på stillingskategorier. 

Tabell 2.21 Alder fordelt på stillingskategori. Andel. 

 >25år 25-
30 
år 

31-
35 
år 

36-
40 
år 

41- 
45 
år 

46- 
50 
år 

51- 
55år 

56-
60år 

<60 
år 

Ikke  
svart 

TOT 

Helsef.arb 1,0 3,9 6,8 8,6 14,1 9,9 11,8 16,0 16,8 11,0 100(382) 

Assistent 9.3 7,9 7,1 6.4 7.1 6.4 8.6 11,4 22.5 16,4 100(140) 

Sykepleier 2,3 12,3 14,6 11,5 11,5 17.7 8.5 9,2 5,4 6,9 100(130) 

Leder 0,0 3.9 3.9 13.7 21,6 19.6 11,8 19,6 5.9 0,0 100(51) 

Spes.spl 0,0 0,0 2,5 7,5 25,0 25,0 10,0 22,5 2,5 5,0 100(40) 

Adm. stillinger 0,0 6,1 3,0 3,0 15,2 30,3 21,2 15,2 3,0 3,0 100 (33) 

Vernepleier 0,0 7,4 0,0 14,8 22,2 14,8 22,2 11,1 0,0 7,4 100(27) 

Hjemmehjelp 0,0 0,0 3,7 14,8 0,0 11,1 18,5 7,4 29,6 14,8 100(27) 

Miljøarbeider* 0,0 11.5 3.8 11.5 30.8 7.7 15.4 0,0 11.5 7,7 100(26) 

Pleiemedhjelper 3.0 4,3 0,0 13.0 4,3 4,3 21,7 34,8 4,3 0,0 100(23) 

Fysio/ergo/ 
aktivitør 

0,0 13,3 20,0 20,0 0,0 20,0 13,3 0,0 0,0 13,3 100(15) 

Kjøkkenpers.* 0,0 0,0 0,0 7,7 30,8 30,8 0,0 7,7 23,1 0,0 100(13) 

Lege/overlege* 8,3 0,0 8,3 0,0 25.0 8,3 25,0 8,3 0,0 25,0 100 (12) 

Andre stillinger 8,3 8,3 16,7 8,3 0,0 8,3 33,3 0,0 16,7 0,0 100(12) 

Støttekontakt 0,0 0,0 14,3 0,0 28,6 14,3 28,6 0,0 0,0 14,3 100(7) 

Totalt 2.5 6.1 7.2 9.3 13.4 12.8 12.1 13.4 13.0 10.1 100(915) 

            

 

Som tidligere påpekt er alderen høyest blant de ufaglærte, dvs. assistentgruppen og 

pleiemedhjelpergruppen. For førstnevnte er 22. 5 prosent over 60 år og 42. 3 prosent er 

over 50 år. For pleiemedhjelperne er tallene 4.3 prosent andel for dem som er + 60, mens 

60.8 prosent er over 50 år. Det er også all grunn til å merke seg at 44.6 prosent av 

helsefagarbeiderne er over 50 år, 16.8 er over 60 år. Kanskje er det her Nord-Troms regionen 

står overfor en av sine største utfordringer i nær framtid. 
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I tabell 2.22 er alder sett i forhold til heltid/deltid. Her ser vi, kanskje noe overraskende, at 

det store flertallet av de yngste arbeidstakerne går i stillinger under 50 prosent. Størst andel 

i 100 prosent stilling finner vi for 40-åringene, dvs. i aldersspennet. 41-50 år. Deretter er 

tendensen «nedadgående».  

 

Tabell 2.22 Stillingsandel etter alder. 

 >50 
prosent 

50-75 
prosent  

75-99 
prosent 

100 
prosent 

Totalt 

>25 år 70.8 4.2 4,2 20.8 100 (92) 

25-30 år 25,0 30,4 7,1 37,5 100 (24) 

31-35 år 19,4 25,4 22,4 32,8 100 (56) 

36-40 år 25,6 19.8 20.9 33,7 100 (67) 

41-45 år 21.1 16.4 18.8 43,8 100(86) 

46-50 år 18,9 14,8 21.3 45,1 100 (128) 

51-55 år 19.8 25,0 20.7 34,2 100 (122) 

56-60 år 21,9 31.4 13,3 33.6 100 (128) 

<60 år 18.3 31,7 21,7 27,5 100 (120) 

Ikke 
opppgitt 
alder 

55,4 19,6 5,4 19,6 100(92) 

Totalt 25.6(240) 23.0(216) 17,0(160) 34,3(322) 939(100) 

 

 

Vi har også til slutt registrert hvilken status de ansatte har i de stillinger de innehar. 

Tabell 2.23 Stillingsstatus. 

 Antall Andel 

Går i fast stilling 801 85,3 

Stilling som midlertidig 
ansatt 

58 6,2 

Har todelt stilling 38 4,0 

Ledige stillinger 31 3,3 

Permisjon 5 0,5 

Vikariat 5 0,5 

Sykemeldt 1 0.1 

Totalt 939 100 

 

Stort sett viser det seg at de ansatte går i faste stillinger, og fire prosent av dem har delt 

stilling innen kommunens helse- og omsorgstjeneste. I 58 stillinger går det midlertidige 

ansatte, mens 31 stillinger er angitt som ledige. Disse kommer i tillegg til dem som 
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Kvænangen og Kåfjord har angitt som ledige, men som ikke inngår i kartleggingen. Det 

understrekes imidlertid at man bestreber seg på å fylle disse ledige stillingene fra dag til dag. 
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3. Kompetanseutfordringene i helse- og omsorgssektoren i Nord-

Troms 
 

Gjennom en forholdsvis enkel kartlegging, som omfatter er fåtall variabler, er det gitt et 

bilde av kompetansesituasjonen, eller kompetansebeholdningen, i Nord-Troms kommunene. 

Sett i et rekrutterings- og kompetanseperspektiv gir tallene grunnlag for å identifisere en del 

utfordringer eller problemstillinger som helse- og omsorgsektoren i regionen vil stå overfor i 

årene som kommer. Summen av tall og utfordringer underbygger behovet for et langsiktig 

og planmessig arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling 

Vi vil her kort peke på fem åpenbare utfordringer.  

3.1 Utfordringer knyttet til stillingssammensetning og antall stillinger. 

Det første spørsmålet er altså om den sammensetning av stillinger og antall stillinger man 

har i dag, er den optimale for å løse både dagens og morgendagens utfordringer. Det som 

synes forholdsvis «opp og avgjort» er at det i årene framover vil være behov for flere 

stillinger innen sektoren fordi alle framskrivninger av utviklingen på kort og lang sikt tilsier 

dette. Utfordringen her vil være tilgangen på arbeidskraft og at denne arbeidskraften også 

skal fordeles på flere bransjer. Det betyr igjen økt konkurranse om arbeidskraften og det må 

derfor, foruten selve rekrutteringsarbeidet, mest sannsynlig også arbeides med å forbedre 

de organisatoriske løsningene. Hvordan kan man for eksempel samarbeide mer og bedre om 

oppgaver og ressurser på tvers av dagens kommunegrenser (her vil selvsagt også den 

bebudende kommunestrukturreformen spille inn)  

Spørsmålet om selve stillingssammensetningen handler for det første om kvaliteten på 

dagens tilbud.  Hvis den ikke er tilstrekkelig, hvilke endringer er nødvendig å gjøre i 

stillingsstrukturen? Er det behov for flere i videreutdanning? Bør nye yrkesgrupper komme 

inn, eller bør må man redusere andelen ufaglærte? (se under). I tillegg kommer så de 

helsemessige utfordringer man står overfor i årene framover og som det allerede nå kan 

være nødvendig å forberede seg på. 

St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening-framtidas 

omsorgsutfordringer» peker på fem hovedutfordringer for den kommunale helsetjenesten: 

 De nye brukerne, under 67 år 

 Økende antall eldre med omsorgsbehov 

 Tilgang på omsorgsytere 

 Samhandling og medisinsk oppfølging 

 Aktiv omsorg 
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3.2 Andelen ufaglærte som utfordring 

Om lag 20 prosent av de som arbeider i helse- og omsorgsektoren i Nord Troms har lav 

formell utdanning og/eller en utdanning som ikke direkte er relevant for jobbutøvelsen.  

Basert på kartleggingen er dette en utfordring som er størst for Kåfjord, Kvænangen og 

Lyngen. Hvorvidt andelen ufaglærte vurderes som uheldig henger selvfølgelig nøye sammen 

med de oppgaver de er satt til å løse, alternativt at slike stillinger etableres som en 

«erstatning» for fagstillinger som man ikke får dekket, enten fordi man ikke får tak i 

kompetansen man trenger, eller ikke har råd til denne kompetansen.  

 

3.3 Utfordringer knyttet til alder 

Med en gjennomsnittsalder på 48 år innen helse- og omsorgsektoren i Nord-Troms må 

konklusjonen bli at en stor andel av de ansatte i hvert fall er kommet over sin første 

ungdom. Selv om det altså finnes arbeidstakere helt opp til 75 år, står man overfor en 

utvikling hvor forholdsvis mange i løpet av få år enten går av med pensjon, eller går ned i 

stilling. Nesten 40 prosent av de ansatte er i dag over 50 år. Særlig merkbart blir nok dette 

for helsefagarbeidere siden dette er den klart største yrkesgruppa og 44.4 prosent av dem er 

over 50 år. Også for de tre «ufaglærtgruppene» er gjennomsnittsalderen høy og det er verdt 

å merke seg at for gruppen av spesialsykepleiere er 35 prosent i dag over 50 år, det samme 

er tilfelle for lederne. Når vi vet at gjennomsnittlig pensjonsalder blant omsorgs- og 

helsearbeidere også er neon år lavere enn normen på 67 år, så byr dette på ytterligere 

utfordringer. Det handler blant annet om tiltak som kan gjennomføres for å få flere 

arbeidstakere til å stå lengre i sine stillinger. Dette handler også om en delttidsutfordring.  

 

3.4 Deltidsutfordringen 

At de fleste stillinger i helsektoren i Nord-Troms er deltidsstillinger er neppe noen bombe. 

Slik er situasjonen også nasjonalt, og i kommunal sektor totalt. KS sin arbeidsgivermonitor 

for 2014 viser for eksempel at 53 prosent av samtlige ansatte i kommunene jobber deltid.  

Innen helse- og omsorgssektoren er andelen nærmere 70 prosent på landsbasis (KS 

2014:23). Slik sett kommer ikke Nord-Troms spesielt dårlig ut med sine 65.7 prosent i 

deltidsstillinger. To av Nord-Troms kommunene ligger om lag på nasjonalt nivå, Storfjord og 

Lyngen, mens de øvrige ligger under. Kvænangen ligger klart under med sine 56 prosent i 

deltidsstillinger. 

I et rekrutterings- og kompetanseperspektiv utgjør imidlertid deltidsandelen i Nord-Troms 

regionen en betydelig utfordring. Vi har for eksempel påvist at det er en sammenheng 

mellom stillingsandel og videreutdanning, det vil si jo høyere stillingsandel jo større er 

sannsynligheten for at man tar slik utdanning. Erfaringer som også er fremkommet i 

arbeidsgruppas diskusjoner tilsier dessuten at muligheten for rekruttering av ekstern 
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arbeidskraft svekkes dersom man bare kan tilby deltidsstillinger. Med andre ord, jo mer man 

baserer stillingene på deltidsarbeid, mer avhengig er man av å rekruttere i sitt geografiske 

nærområde. Da er rekrutteringsgrunnlaget svakere, noe som kan medføre et økt behov for å 

kvalifisere de man ansetter (på grunn av manglende kvalifikasjoner).  

 

3.5 Videreutdanningsutfordringen 

Denne utfordringen er allerede tematisert, men den er også verdt å nevne spesielt. 

Videreutdanningsandelen for regionen ligger på 21.1 prosent, noe som indikerer at det 

finnes et stort forbedringspotensial innenfor alle yrkene i sektoren som krever formell 

utdanning.  Av disse er det også noen som gjennomfører grunnutdanninger (21 personer). 

Det er dessuten store forskjeller mellom stillingskategoriene, med sykepleierne som de mest 

aktive. Om vi slår sammen sykepleiere og spesialsykepleiere finner vi at de utgjør om lag en 

tredjedel av alle som har tatt formell videreutdanning. Videreutdanningsutfordringen må 

også ses i forhold til at nesten 35 prosent av de ansatte med videreutdanning er over 50 år. 

Dessuten vil kanskje behovet for fremtidige videreutdanninger bestemmes av de 

utfordringer sektoren står overfor og de faglig/politiske prioriteringene som gjøres. 
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4. Tanker om mulige tiltak 
 

I arbeidet med denne rapporten har vi kommet over flere kartlegginger som i all hovedsak 

kommer fram til de samme konklusjonene, ikke bare for Nord-Troms, men for store deler av 

landet. Det betyr at de resultatene som fremkommer i denne rapporten langt på vei er 

«gammelt nytt» for dem som har sitt daglige arbeid innenfor sektoren.  

I rapporten «Framtidas omsorgsbilde – slik det ser ut på tegnebrettet», angis det seks 

sentrale forutsetninger for at kommunene skal være godt rustet til framtidas utfordringer 

(2009:10). Ingen av dem handler om kompetanse, en av dem handler om rekruttering. 

«Omsorgsyrkene må gjøres mer attraktive slik at rekrutteringsoppgaven har utsikter til å 

lykkes. Konkret gjelder det lønn, arbeidsmiljø og faglig miljø». 

I KS sin arbeidsgivermonitor for 2014 tillegges saken større betydning. Her heter det at: 

Kommuner og fylkeskommuner ser kompetanseutvikling og mobilisering av 

kompetanse som en av de største arbeidsgiverutfordringene framover. 

I samme monitor har Storfjord og Nordreisa gitt sine vurderinger av hvilke arbeidsgivertema 

som særlig utfordrer kommunene. Når det gjelder kompetanseutvikling og 

kompetansemobilisering sier Storfjord at dette er meget utfordrende, mens Nordreisa 

beskriver det som «ganske utfordrende». Når det gjelder rekruttering av fagpersonell sier 

begge kommunene at dette er «litt utfordrende», men Nordreisa angir dette samtidig som 

sin største utfordring. For Storfjord er den største utfordringen knyttet til 

kompetanseutvikling/kompetansemobilisering. Når det gjelder rekruttering til stillinger er 

det helsefagarbeiderne man i Storfjord er mest bekymret for å klare, men det er ingeniør- og 

økonomistillingene man er mest bekymret for. I Nordreisa er det blant annet rekruttering til 

stillinger innen helse- og omsorg man er mest bekymret for, det gjelder både 

helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og spesialsykepleiere.  

Oppsummert er det altså slik at rekrutterings- og kompetanseoppgaven fremstår som en 

svært viktig oppgave, som det nå er nødvendig å gripe tak i. Det kreves gode grep både når 

det gjelder planlegging, gjennomføring og kanskje også med tanke på å frembringe nye 

måter å organisere hele helse- og omsorgsfeltet på.  Kan man her tenke mer innovativt en 

frem til nå? Det vi med sikkerhet kan si er at dagens ordninger og systemer ikke synes å være 

tilstrekkelig for å løse de utfordringene som er angitt allerede for dagens situasjon, og helt 

klart for årene som kommer.  

For å være litt spissformulert kan man si at vi vet en god del om hva som må gjøres, men at 

vi fremdeles ikke helt vet hvordan man skal gripe tak i situasjonen som nå er avdekket. 

Dessuten er det mye som tyder på at mange av tradisjonelle tiltakene ikke vil føre fram. La 

oss derfor til slutt forsøke å spisse til noen tanker om tiltak basert på funnene fra selve 

datainnsamlingen, samt tanker om tiltak slik arbeidsgruppemedlemmene i sine 

oppsummeringer vurderer status så langt.  
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4.1 Tanker om tiltak basert på funnene fra datamaterialet  

Her er noen foreløpige innspill til, mer eller mindre, realistiske tiltak: 

 Strukturelle endringer i sektoren. Det vil i hovedsak si at man for å sikre tilstrekkelig 

kompetanse omorganiserer deler av dagens arbeid/struktur, både innad og mellom 

kommuner. Dette er jo ikke så uvanlig i et interkommunalt perspektiv. Kan man for 

eksempel tenke seg å bygge opp grupper med spesialkompetanse med ansvar for 

hele regionen og plassert ulike steder i regionen? Her må også den bebudende 

kommunereformen tas inn i betraktningene.  

 Satsing på større andel heltidsstillinger, spesielt der man har behov for rekruttering 

utenfra. Kan muligens løses parallelt med aldersavgang. 

 Stipendordninger med bindingstid som det ikke er mulig å kjøpe seg ut av? Hvordan 

motivere yngre innbyggere og arbeidstakere til å tenke seg en karrierevei i sektoren? 

Stipendordninger som forplikter kan være en mulighet.  

 Tilrettelegging av livsvilkår. Skal man hente fagpersoner utenfra må man løse noe så 

banalt som at de må ha en god plass å bo. Før bygde kommuner boliger både til 

lærere og helsepersonell – må man ta opp igjen denne tradisjonen? Kan man i stedet 

for å lokke med fjord, fjell, frisk luft og godt oppvekstmiljø, tilby gratis 

barnehageplass og en billig bomessig inngangsbillett i boligmarkeder som det knytter 

seg usikkerhet å investere i?  

 Bedre lønns- og arbeidsvilkår, men ikke slik at kommunene i regionen konkurrerer 

seg imellom. Her må man kanskje også tenke samarbeid over kommunegrensene om 

en felles policy på rekruttering og profesjonell faglig utveksling.  

 Knytte fagutviklingsoppgaver til heltidsstillinger og gjennom dette sette i gang flere 

utviklingsprosjekt? 

 Rekruttering av nye grupper til sektoren, menn, innvandrere, personer i 

omskolering, ungdom. Dette er et virkemiddel flere kommuner bruker og som synes 

å virke godt.  

 Bedre kobling mellom utdanning og arbeid, både for å styrke kvaliteten på 

opplæringen og for å sikre at de som tar utdanning kan gå rett over i jobb. Vi minner 

her om de tidligere etatsopplæringene som nå stort sett er fjernet, men som synes å 

vært en gode «skole» for mange arbeidstakere. Kan vi tenke oss noe slikt innført, 

med videregående skoles «velsignelse»? 

 Styrke mulighetene for at utdanningsinstitusjonene får flere og bedre 

praksisplasser. Dette omfatter både utstyr og kompetanse ved at kommunene går 

inn med delfinansiering. Gjennom slike grep vil regionen få flere praksisplasser og får 

derigjennom vist seg fram for mange unge yrkessøkende. 
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 Flere utdanninger på stedet. Nord-Troms studiesenter har hatt som kjerneaktivitet å 

arbeide for at flere utdanningsløp kan tas uten at innbyggerne i regionen må flytte 

eller reise for mye til utdanningsstedet. Det må vurderes om dette er en modell som 

det skal satses videre på.  

 Gi muligheter for flere utdanningsveier til samme kompetanse kombinert med 

bevisst bruk av realkompetansevurderinger. Det innebærer konkret at det tilbys 

avkortede utdannings-/studieløp basert på deltakernes erfaringer i yrkesliv. 

 Målrettede rekrutterings- og motivasjonstiltak som er nært knyttet til 

utdanning/jobb. Generelle kampanjer har langt mindre effekt. Det blir mest 

sannsynlig stadig mer viktig, i denne sammenhengen, å arbeide systematisk med å 

kartlegge og utvikle målrettede kompetansehevingstiltak. Man må klare å fange inn 

regionens innbyggere på en slik måte at de velger utdanningsløp som er tilpasset 

regionens behov for kompetanse. Generelle kampanjer kan i dette bildet like gjerne 

virke mot sin hensikt.  

 

Skal man lykkes må man etter all sannsynlighet ta i bruk flere, om ikke alle strategiene på en 

gang, i hvert fall for å møte noen av de største utfordringene. For at dette ikke skal bli stort 

og omfattende kan man kanskje starte ut med tiltak som tar tak i noen av de mest prekære 

problemene, og der mulige løsninger på relativt kort sikt kan finnes. Et slikt grep kan for 

eksempel være å starte ut med en innsats for rekruttering og kvalifisering til 

helsefagarbeiderstillinger i regionen. Her ser vi at behovet de kommende årene vil være 

stort, samtidig som at regionens videregående skole har denne utdanningen i sin portefølje.  

 

4.2 Betraktninger om tiltak fra arbeidsgruppemedlemmene 

I etterkant av kartleggingen har arbeidsgruppen bak prosjektet gjennomgått egen 

organisasjon ved å reflektere omkring ett sentralt spørsmål, med noen tilhørende 

detaljspørsmål. Spørsmålet er som følger:  

 Hva mener dere er de viktigste utfordringene enheten (helse- og omsorgssektoren i 

kommunen) står overfor i de nærmeste 5-10 årene?  

I tilknytning spørsmålet ble arbeidsgruppen særlig bedt om å se på situasjonen knyttet til 

bemanning og kompetanse.  

Vi gjennomgår disse svarene og trekker her ut noen av hovedtendensene. Videre har vi 

forsøkt å dele disse i noen overordnede kategorier. Som vi ser så er det klare sammenhenger 

mellom de utfordringene vi skisserte i fem punkter i kapittel 3, tiltakene som ble trukket 

frem over og de beskrivelsene som her går igjen. Her gjør vi et forsøk på å koble 

hovedtrekkene i de skisserte situasjonsbeskrivelsene slik at de kan gi retning for 
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utmeislingen av kommunale tiltak som må til for at de utfordringene kommunene står 

overfor, kan møtes konstruktivt. Det vil fremgå av fremstillingen at disse stort sett alltid 

griper inn i hverandre. Men for å forsøke å skille hva slags type utfordringer det her er snakk 

om, så velger vi altså å kategorisere arbeidsgruppens svar ved hjelp av litt ulike 

innfallsvinkler.  

 

Avgang og tiltak 

I alle kommunene skisseres det en avgangsproblematikk. Det handler om høy alder innenfor 

flere yrkeskategorier. Det vil si at mange nærmer seg pensjonsalder. Dette gjelder flere 

yrkesgrupper. I Skjervøy vil 8 helsefagarbeidere være ute innen 10 år, og halvparten av alt 

kjøkkenpersonale må erstattes. Hvordan er situasjonen i din kommune? Hvem er på vei ut 

på grunn av høy alder?  

Men det handler også om at flere yngre arbeidstakere enten slutter, eller ønsker å jobbe i 

reduserte stillinger. Dette er også å anse som en avgangsproblematikk. Hvordan få 

kompetente arbeidstakere til å bli værende i sine stillinger? Heri ligger det et problem som 

forsterker aldersutfordringen. Løsningen ligger dels i å få flere til å utøke sine stillingshjemler 

og dels i å få ned gjennomtrekket i etablerte stillinger gjennom konkrete HR-relaterte 

virkemidler.  

Men situasjonen kan også by på noen løsninger ved at man får flere til å gå inn i større 

stillingshjemler. Hva må til for at slikt skal skje? Her burde alle kommunene gjennomgå 

situasjonen de står i med tanke på å få flere til å jobbe i større stillingsbrøker, altså mer fra 

deltid til heltid.  

 

Kompetanse og tiltak 

Det synes å gå igjen i alle kommunene at det vil være behov for en mer sammensatt 

kompetanseprofil på stillingene. Dette handler om både de mer tradisjonelle og store 

stillingskategoriene, som for eksempel helsefagarbeidere og sykepleiere, men det trekkes 

også frem en hel rekke mer spissende kompetanseområder. Det handler om at kommunene 

gjennom samhandlingsreformen forventer å løse stadig flere oppgaver på et lokalt 

førstelinjenivå, samtidig som at antallet brukere/pasienter i årene fremover vil øke 

betraktelig. Det går særlig på behov i en aldrende befolkning, men også på behov knyttet til 

den yngre befolkningen, og til helse i et mer forebyggende perspektiv. Konkret trekkes det 

frem en hel rekke mer spissede kompetanseområder, som ulike former for kreftbehandling 

(for eksempel cellegiftbehandling), lungelidelser, rehabilitering og mer spesifikke geriatriske 

problemstillinger knyttet til aldring og demens. Videre nevnes spesifikke sykdommer som 

kols og diabetes. Rus og psykiatri trekkes også av flere frem som et problemområde.  
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Sammenstiller vi problembeskrivelsene her med avgangsproblematikken, så ser vi at 

utfordringene forsterkes ytterligere. En rekke av de kompetanseområdene som skisseres kan 

neppe løses på et lokalt nivå. Dette handler om både å ta i bruk den kompetansen som 

allerede eksisterer, men også om fremtidige rekrutteringsprosesser i hele regionen. Det 

finnes neppe noen annen løsning enn at kommunene baserer sine strategier på et felles 

interkommunalt opplegg, der man ved hjelp av blant annet IT-baserte løsninger kan utvikle 

et tettere samarbeid rundt de kompetanseområdene som trekkes frem. Samtidig er det 

selvsagt slik at flere av de oppgavene som er skissert også må være lokalt tilgjengelige.  Når 

det kommer til utvikling av kompetanse så blir det kanskje viktigere enn noensinne å utvikle 

presisere bestillinger som alle kommunene kan støtte opp om. Hva er de viktigste 

kompetansefremmende tiltakene å starte opp med? Hva slags typer tiltak er de mest 

relevante og realistiske? Er det yrkesfaglige utdanninger, eller mer profesjonsrettede 

opplegg på høyere nivå som må til? Når det gjelder iverksetting og koordinering så synes 

dagens etablerte studiesenterstruktur i form av Nord-Troms Studiesenter å være rette 

instans for dette arbeidet.  

 

Rekruttering og tiltak 

Ovenfor nevner vi rekruttering. Dette henger sammen med både aldersutfordringen og 

kompetanseutfordringen, men er så vidt viktig at vi ut fra kommentarene som har kommet 

inn mener det er verdt å trekke det frem som et eget punkt. Det synes åpenbart, både 

gjennom kartleggingen og kommentarene at kommunene enten hver for seg eller kanskje 

også i fellesskap utvikler en rekrutteringsstrategi for helse- og sosialsektoren i de kommende 

årene. Det er da særlig avgangen på grunn av pensjonsalder som skaper denne situasjonen. 

Det handler om å erstatte alle disse med nye arbeidstakere med rett kompetanse. Hva slags 

virkemidler skal til? Vi foreslo noen mulige innganger til dette arbeidet i det forrige kapitlet. 

Det handler om ytre rammevilkår som for eksempel boligsituasjon. Men også mer 

organisatoriske forhold som går på økonomiske virkemidler, bruk av stipender og bindingstid 

nevnes. Det hører til i dette landskapet at det blir et poeng å få hevet kompetansen også på 

alle de ufaglærte som er i kommunen i dag. Videre er det også et poeng å tenke i form av å 

motivere flere inn i større stillingshjemler.  

 

Belastning og tiltak 

Det er vanskelig å lese fremstillingene som gis fra kommunene på noen annen måte enn at 

helse- og sosialsektoren vil stå overfor store bemanningsmessige prøvelser. Det er derfor i 

seg selv viktig å finne frem til tiltak som kan bidra til at belastningen på denne sektoren i 

årene som kommer blir så små som overhodet mulig. Det kan handle om å finne frem til så 

gode eller smarte måter å organisere tjenestetilbudet på som mulig. Et grep som flere er 

inne på er betydningen av forebygging. Ofte er dette tiltak som kanskje ikke alltid blir 
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prioritert, men som på sikt kan gi betydelige, ikke bare folkehelsegevinster, men også 

økonomiske og organisatoriske gevinster. Hva slags folkehelsetiltak er de viktigste i et mer 

langsiktig perspektiv? Er det regionale forskjeller her? Hva slags livsstilsrelaterte utfordringer 

finnes i regionen? Og hva er ut fra dette folkehelsekoordinatorrollens viktigste momenter å 

ta tak i?  

 

Attraktivitetsutfordringen og kampen om arbeidskraften  

Det synes klart at en større andel av den yrkesaktive delen av befolkningen fremover vil 

finne sitt arbeid i helse- og sosialsektoren, i hvert fall hvis man skal beregne ut fra de behov 

for arbeidskraft sektoren har. Samtidig viser framskrivninger at den yrkesaktive delen av 

befolkningen frem mot 2040 vil halveres (!) i flere av kommunene. Det blir derfor en stor 

kamp om den lokale og regionale arbeidskraften. I Kvænangen vil det (basert på 

folkeframskrivning fra SSB) i 2040 kun være 3,8 yrkesaktive (mellom 20 og 67 år) i arbeid per 

person over 80 år i kommunen, omtrent en halvering fra dagens nivå. Dette byr på store 

utfordringer som kun kan overvinnes ved hjelp av klare strategier. Man må prioritere mellom 

tiltak, og fremover må man nok også se enda nærmere på oppgavefordelingen, ikke bare 

mellom kommunene i regionen, men også mellom de ulike forvaltningsnivåene. Her kan 

Fylkesmannen muligens bidra med analyser og forslag til mulige løsninger.  

En annen side ved flere av de yrkeskategoriene som vil bli etterspurt er selve 

attraktivitetsnivået. I dag er gjennomsnittslønnen i Norge for omsorgsarbeidere og 

hjelpepleiere på fylkes- og kommunenivå ifølge statistikk 412 800,-. Dette er nasjonale 

gjennomsnittstall og det er grunn til å tro at kommunal sektor i distriktene ligger betydelig 

under dette lønnsnivået. Sammenlignet med industrisektoren og andre sammenlignbare 

sektorer er det liten grunn til å tro at lønnsutsiktene i helse- og sosialsektoren anses som 

særlig attraktiv. Selv om det nå arbeides aktivt for å få flere elever inn i yrkesfaglige skoleløp 

med opplegg som gjør at flere klarer å fullføre, så vil vi tro at sektorens renomme neppe vil 

bidra særlig sterkt til å sikre den særlig drahjelp i rekrutteringsøyemed. Se for eksempel 

følgende lenke:  

http://www.nordlys.no/Hjelpepleier_provosert_over_l_nnsniv_et_for_kommunetoppene_____Jeg_

blir_litt_kvalm_-5-34-105629.html  

Her fortelles det om en kommunal hjelpepleier i Tromsø som med full ansiennitet har en 

årslønn på 378 000,-, altså godt under gjennomsnittet for sektoren på nasjonalt nivå. 

Samtidig illustrerer artikkelen et forsterket lønnsgap mellom ulike typer stillinger, der 

konklusjonen ikke kan bli noe annet enn at foreldre flest neppe vil stå på barrikadene for at 

deres sønner og døtre skal søke helsefagarbeiderutdanning. Heri ligger det også en åpenbar 

utfordring som særlig kan kobles til det strategiske arbeidet med rekruttering (som må 

komme).  
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5. Konklusjoner 
 

Ovenfor har vi samlet noen av hovedbetraktningene fra arbeidsgruppene. Disse synes i all 

hovedsak å gjenspeile utfordringene vi skisserte i kapittel 3, og som vi baserte vår tiltaksliste 

i kapittel 4 på. Dette betyr at en konklusjon som peker i retning av en felles problem- og 

løsningsforståelse for kompetanseprosjektet kan trekkes.  

Dermed skulle grunnen være beredt for å bringe prosjektet inn i sin tredje fase. Her skal man 

gå fra å fokusere på hva som bør gjøres, til å fokusere på hvordan man burde gå frem for å 

møte de mest sentrale utfordringene helse- og omsorgsektoren i de medvirkende 

kommunene står overfor. Tallenes tale er klare. Vi ser for oss en del innledende avklaringer.  

For det første blir det viktig å finne ut av hva slags handlingsrom prosjektet vil ha i sin tredje 

fase. Det handler om ressurser og hva som rent faktisk er mulig å få til. Mange av de 

aktivitetene som det bør legges opp til og som ligger inne i tiltakslisten som er beskrevet i 

kapittel 4, håndteres delvis i dag innenfor rammene av de mer daglige aktivitetene. Men det 

synes åpenbart at hver kommune og regionen som helhet burde se på om det går an å skape 

en mer samlet og helhetlig strategi innenfor de viktigste områdene.  

Det andre punktet henger sammen med det første og handler om rekkefølgen på arbeidet 

fremover. Hva er det aller viktigste å starte ut med? Hva slags tiltak er det egentlig snakk om 

å sette i gang med og hvordan kan de ulike tiltakene kategoriseres. Noen er for eksempel 

kortsiktige, mens andre igjen må finne sin form over tid. Prosjektets kobling til for eksempel 

Nord-Troms videregående skole og etableringen av vekselmodellen der (innenfor 

helsefagarbeiderutdanningen) er et eksempel på et tiltak som allerede er i gang og som 

muligens prosjektet i sin tredje fase burde kunne hjelpe til med å få på plass. Så det er noe 

som relativt raskt kan iverksettes. Men så er det igjen andre prosjekter som krever en 

betydelige lengre planleggings- og iverksettingshorisont.  

For det tredje er det nærliggende å finne ut av hvem som kan være bidragsytere for 

prosjektet i dets tredje fase. Kommunene og regionrådet og NTSS er naturlige 

viderebringere, mens UiT ved Result sin rolle må avklares nærmere. Også nye interessenter 

som har vist interesse kan være aktuelle bidragsytere videre. Vi tenker her spesielt på KS-

Troms, og på Fylkesmannen. Når «deltakerlisten» er klar blir det viktig å fordele oppgaver 

videre fremover. Men det er nok på det rene at selve tiltaksarbeidet må foregå på de lokale 

nivåene. Koordineringen vil det dog være naturlig at NTSS fortsetter å forvalte.  

 

Med dette burde grunnlaget for fase 3 være lagt.  
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.09.2015  

 

Behandling:  
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:  

Nytt kulepunkt:  

Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer legges frem i egen sak med bakgrunn i 

utvalgets diskusjoner.  

 

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

 Nordreisa kommune installerer og drifter nytt nødnett og ny legevaktsentral på Helsesenteret 
Sonjatun fom februar 2016.  

 Kostnadene for installering og drift innarbeides i budsjett for 2016.  

 Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer legges frem i egen sak med 

bakgrunn i utvalgets diskusjoner.  

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune installerer og drifter nytt nødnett og ny legevaktsentral på 

Helsesenteret Sonjatun fom februar 2016. 

 Kostnadene for installering og drift innarbeides i budsjett for 2016. 

--- slutt på innstilling --- 

Saksopplysninger 

Nødnettet er en kostbar, men viktig investering. Investeringen i Nødnettet er en av de største 

satsinger på samfunnssikkerhetsområdet noen gang. Kommunene har etter Akuttmedisins 
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forskrift ansvar for å ha kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr knyttet 

til dagens Helseradionett og det kommende Nødnettet. Helsepersonell i vaktberedskap skal være 

tilgjengelig i Nødnettet. Stortinget har lagt til grunn at staten skal bekoste den initielle 

leveransen av selve nødnettet (nettverket) og førstegangsleveransen av brukerutstyr til 

nødetatene (utstyr til kommunikasjonssentraler og radioterminaler). Utstyr som bestilles senere, 

må dekkes av kommunen. Driftskostnadene av Nødnettet skal dekkes av brukerne gjennom en 

abonnementsordning for operatørplass og radioterminaler.  

Akuttmedisinforskriften fastslår at kommunen skal ha utstyr for lydopptak. Legevaktens lydlogg 

anses å være en del av pasientjournalen. Nordreisa kommunen har etablert lydlogg, men det er 

usikkert hvorvidt den er kompatibel med Nødnettet. En eventuell ny lydlogg må dekkes av 

kommunen.  

Innføringen av Nødnettet er et omfattende prosjekt som krever mye innsats fra kommunene. 

Hver legevaktsentral skal ha en lokal prosjektleder som har ansvaret for å ivareta innføring av 

Nødnettet i sin kommune. Helsedirektoratet legger føring på at lokal prosjektleders stilling skal 

utgjøre ca. 20%.  Utrulling av Nødnettet er i gang, og det er planlagt at Nordreisa kommune skal 

være «live» på Nødnettet innen utgangen av 08.02. – 14.02 i 2016. Utrullingskoordinatorer fra 

Direktoratet for Nødkommunikasjon vil i løpet av 12.10 – 16.10. 2015 besøke Sonjatun 

helsesenter for å måle opp dekning, gjøre teknisk befaring og kartlegge bygget. Innføringa av 

Nødnettet og tilhørende kommunikasjons teknisk utstyr er godt forankret i den nye 

Akuttforskriften som gjelder fra 1. mai 2015. Kommunene har ansvar for å ha 

kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr knyttet til dagens 

Helseradionett og det kommende Nødnettet. Helsepersonell i vaktberedskap skal være 

tilgjengelig i Nødnettet. Det tekniske utstyret til Nødnettet skal plasseres i et kontrollrom. 

Direktoratet for Nødkommunikasjon har lagt føringer om at kontrollrommene skal være plassert 

i egnede rom, altså små rom uten gjenklang og uten mulighet for gjennomtrekk av mennesker. 

Dette for at operatøren som betjener Nødnettet skal ha arbeidsro.  

Akuttforskriften som trådde i kraft 1. mai 2015 legger også føringer for kompetanse på og 

organisering av legevakt, og har økt krav til kompetanse på bemanning av legevaktsentralene. 

Legevaktsentralen skal bemannes med personell med relevant helsefaglig utdanning på 

bachelornivå, nødvendig klinisk praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som 

operatør. I tillegg skal alle operatører i legevaktssentral ha gjennomgått kurs i akuttmedisin og 

kurs i volds- og overgrepshåndtering innen en periode på 5 år. 

Forskriften fastslår videre at operatører på legevaktsentralene skal gi medisinskfaglige råd og 

veiledning, prioritere, registrere, iverksette og følge opp henvendelser om behov for 

øyeblikkelig hjelp, blant annet å videreformidle henvendelser til helse- og omsorgstjenesten i 

kommunen, lege i vakt, fastlege, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. 

Legevaktssentralen skal også ifølge forskriften ha 2 telefonlinjer inn, og har krav til svartid. 

Legevaktsentralene skal innrette systemet for mottak av telefonhenvendelser slik at 80% av alle 

henvendelser normalt kan svares innen 2 minutter. Forskriften presiserer at det skal søkes å 

unngå opptatt eller sperr på telefonlinjer til LV-sentral. 

 

Forskriften presiserer at alle legevaktene i Norge skal knyttes til et nasjonalt legevaktssnummer 

(116117) innen 1. september 2015, og i tillegg til et lokalt og offentlig 8-sifret telefonnummer 

som supplement for direkte kontakt. Teknisk sett kan ikke det 8-sifrete nummeret som ligger til 

grunn for kobling til 116117 være det samme som benyttes som direktenummer til en bestemt 

LV-sentral.  

 

På landsbasis ser man stadig et økt antall henvendelser til legevakt på kveld, natt og helg. Da 

spesielt ettermiddag/kveld. Dette gjelder også for Nordreisa kommune. Dette kommer av økt 
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antall kronisk syke og eldre, sykere eldre som fortsatt bor hjemme og forventning fra publikum 

om økt tilgjengelighet og service på legevakt på lik linje med andre virksomheter. Flere 

legevakter har gjort tiltak i forhold til organisering og bemanning i håp om å få ned antall 

klagesaker og ventetid på legevakt. Helsetilsynet har informert at legevaktsakene er i totalt 

antall 3-4 ganger høyere enn forholdsmessighet skulle tilsi og at det er en større prosentandel 

legevaktssaker enn allmennlegesaker. 

Kommunene i Nord-Troms har ikke klart å få til et interkommunalt legevaktssamarbeid per dags 

dato. Akuttutvalget på Stortinget har gitt «Nasjonalt Kompetansesenter for Legevakts medisin» 

(NKLM) i oppdrag å utrede «Nasjonale krav til legevakt og fremtidens ø-hjelpetilbud i 

kommunene».  

Utredelsen er allerede gjort og levert til Akuttutvalget. Antallet legevaktsdistrikter er redusert fra 

230 i 2009 til 191 i dag, derav 111 interkommunale. Kompetansesenteret ønsker færre og større 

legevaktsdistrikt. De anbefaler mellom 60-100 distrikt. Dersom de får gjennom sitt forslag, vil 

det bety at flere kommuner slås sammen til et legevaktsdistrikt, med hjemmel i en forskrift. Det 

er ikke kommet noe konkret om hvilke legevakter som er foreslått nedlagt. Kompetansesenteret 

har også lagt inn forslag til krav om 2 års klinisk praksis som sykepleier + kurs i akuttmedisin, 

volds og overgrepshåndtering før man kan arbeide i legevakt 

I forhold til ansvar for venterommet i forbindelse med legevakt, sier nasjonal kompetansesenter 

for legevaktmedisin at kommunen er lovpålagt å ha en døgnkontinuerlig legevaktstjeneste, og at 

venterommet/lokaler logisk nok ligger under dette.  Akuttmedisinforskriften sier at sykepleier 

skal observere og følge opp henvendelser til legevakt. Men sterkest av alt, står prinsippet om 

faglig forsvarlighet, som er godt forankret i helsepersonelloven.  Det er et krav om å gi faglig 

forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp. Og at et venterom er uten tilsyn, går ikke under faglig 

forsvarlighet. 

 

Kostnader 

Kostnaden for Nordreisa kommune må deles i to, opplæringskostnader og driftskostnader 

 

Opplæringskostnader 

Det er et lokalt ansvar å avsette personell og budsjettmidler til eget innføringsprosjekt. 

Kompensasjonsordning for privatpraktiserende leger må tas stilling til i kommunen. KS har 

utarbeidet en veiledende kompensasjonsordning. Nødnettet skal erstatte det eksisterende 

helseradionettet og ivareta helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Kommunene har ansvar 

for at helsepersonell i vaktberedskap er tilgjengelige i nødnettet. Helsedirektoratet har utviklet et 

kursopplegg som tilbys uten deltakeravgift, men det gis ingen kompensasjon fra 

Helsedirektoratet for å delta på kursene. For privatpraktiserende allmennleger er det derfor 

naturlig at kommunene gir kompensasjon for kursdeltakelsen. 

KS anbefaler følgende kompensasjonsordning for leger: kurs på kveldstid kompenseres med kr. 

500 pr. time, mens kurs på dagtid kompenseres med kr. 1000 pr. time. 

Staten dekker kurs for to lokale instruktører per legevakt, men disse to må fristilles fra sitt arbeid 

de fire dagene kurset pågår. De lokale instruktørene skal ha opplæring i bruk av Nødnettet med 

sluttbrukerne. Dette vil foregå i simulatorrom plassert i Tromsø og Harstad. Sluttbrukerne skal 

på en kursdag og må fristilles fra sitt arbeid denne dagen. Kommunens kostnader i forhold til 

opplæring blir med andre ord reise og lønnsutgifter. 

 

For å kunne betjene Nødnettet og være operatør, må sykepleieren ha gjennomgått E-

læringsprogram, samt en kursdag på et undervisningskontrollrom i Tromsø. Det er et lokalt 

ansvar å fristille ansatte til opplæring. To sykepleiere fra kommunen skal på ei ukes kurs til 

Tromsø og bli lokale instruktører for Nødnettet i Nordreisa. Disse to har det videre ansvaret for 
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kurs og opplæring av de resterende operatørene i kommunen. Her vil det påløpe utgifter til 

vikar. 

Opplæring 2 lokale instruktører 4 dager (vikarutgifter)                            kr  16020 

Reise og opphold lokale instruktører                                                         kr  14160 

Opplæring 12 sykepleier E- læringsprogram på 1.5 timer (vikarutgifter) kr    4806 

Opplæring 7 leger E- læringsprogram 1.5 timer                                        kr  10500 

Opplæring Tromsø 12 sykepleiere 7.5 timer (vikarutgifter)                      kr  24030 

Opplæring Tromsø 7 leger 7.5 timer                                                          kr  52500   

Reise tur/ retur Tromsø og kostgodtgjørelse 19 stykker                            kr  19380  

 

Sum opplæringskostnader                                                                          kr141396 

 

 

Driftskostnader 

Abonnementsutgiftene for Nordreisa Kommune er estimert til å bli 92 257, pr. år. I forhold til 

lydlogg er ikke prisen kjent. Prisene indeksreguleres hvert år. I tillegg til abonnementsutgiftene 

vil Helsetjenestens Driftsorganisasjon fakturere kommunen for drift-, transmisjons- og 

vedlikeholdskostnader. Disse driftskostnadene er ennå ukjent for fase 5 av utbyggingen av 

Nødnettet, men følges opp av KS slik at dette blir klarlagt tidligst mulig. Kostandene vil 

avhenge av ulike faktorer som størrelse og geografi. 

Kostnader lydlogg. Dersom den som Nordreisa kommune har ikke kan brukes eller kan 

oppgraderes, må vi finne en annen løsning. Direktoratet har tidligere i oppstartsfasen av 

Nødnettet estimert kostnadene til lydlogg fra 0-150.000 kr, alt etter om sentralene kan bruke 

eksisterende eller om man behøver en ny. 

Det lages en sentral lydlogg, koblet mot Nødnettet som er lovet ferdig i nær framtid. Løsningen 

er basert på Frequentis sin DIVOS-lydlogg og benytter seg av maskinvare som allerede er del av 

leveransen i fasene 2-5. Avspillingsklienten blir i nettleservinduet på ordinær kontor-PC på 

legevaktsentralen. Kravet til denne lydlogg er at PCen dere skal bruke er koblet til Norsk 

Helsenett. Kostander til HDO for drift-og support (brukerbetaling) er fortsatt ikke klarlagt. 

Sentral lydlogg blir en rimeligere løsning enn å kjøpe ny lydlogg. 

Turnus kostnadene for ansatte på laboratoriet vil øke som følge av de går ettermiddag og helg. 

Det vil øke med ca. kr. 60.000 pr ansatt, gjelder 4 ansatte, sum kr. 240.000. 

De 2 andre vil komme fra Sonjatun sykehjem og har omtrent samme tillegg som i dag. 

Kostnader sykepleier kr. 604.681.  Total sum personalkostnader 1.449.362, dette er ikke nye 

kostnader, stillingene vil bli regulert ned til laboratoriet. Virksomhetsleder ved Sonjatun 

sykehjem opplyser at sykehjemmet må ha samme bemanning som tidligere, men det trenger 

ikke være sykepleierstillinger, det kan være helsefagarbeiderstillinger. 

Kostnader vil bli kr 537.568 for 1 stilling. Totalsum personellkostnader 1.075.136. Årsaken til at 

det må være samme bemanning begrunnes med a det er en helt annen pasientgruppe på Sonjatun 

sykehjem enn da legevakten i sin tid ble etablert. Pasientene er totalt pleietrengende. 

 

Kostnader drift personell                kr 1.315.136 

Kostnader abonnementsutgiften     kr      92 257  

Kostnader lydlogg  

Sum driftskostnader uten oversikt hva lydlogg koster  kr 1.407.393 

 

Kjøp av tjenester fra Tromsø 
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Nordreisa kommune har vært i kontakt med Tromsø kommune i forhold til interkommunalt 

samarbeid om legevakt/nødnett. Har ikke fått kostnader fra dem men fra tidligere har de levert 

kostnader på mail. I mailen framkommer Nordreisa kommunes andel som kr. 442 856 pr år.   

Kostnader sykepleier stillinger for å betjene pasienter på venteværelse og hjelpe lege vil bli det 

samme som tidligere, men Sonjatun sykehjem kan bruke hjelpepleiere uten legevaktsentralen, 

noe som vil koste kr 1.075.136. Sum kostnader kjøp av tjenester kr 1.517.992.  

Det er uklarheter i forhold til Nordreisa kommunes egenandel pr. år, da vi ikke har fått de 

eksakte tallene fra Tromsø kommune. 

 

Salg av tjenester 

Nordreisa kommune har rettet en henvendelse til de andre kommunen om felles 

nødnett/legevaktsentral men har foreløpig fått avslag fra de andre kommunene. 

Vurdering 

Med alt tatt i betraktning, innføring av Nødnett og nasjonalt legevaktsnummer, Akuttforskriften, 

økt krav til legevakt og eventuell forskrift for legevakt, fører dette til økt krav til organisering av 

legevakt. Legevakten blir i dag driftet og organisert på det minimale og det er tydelig at 

Nordreisa kommune ikke tilfredsstiller kravene til organisering og kommunen klarer ikke å 

drifte legevakten på en tilfredsstillende og forsvarlig måte ute at det gjøres endringer.  

Det er hensiktsmessig at legevaktssentralen flyttes bort fra sykehjemmet der den er plassert i 

dag, da sykehjemmet ikke har egnede rom. Tjenesten kan flyttes til et lite kontor på laboratoriet.  

For å drifte en slik legevakt og nødnett er det mest tjenlig at dette etableres i legedelen. 

Tjenesten kan bli driftet av laboratoriepersonell på dagtid og på ettermiddag/helg. Om natten 

kan tjenesten bli driftet av sykepleiere på natt på Sonjatun sykestue. 

Det har vært drøftet med laboratoriesykepleiere om de vil være med i en ordning om å drifte 

denne på ettermiddag og helg og det har de sagt ja til. 

Betjening av Nødnettet krever godkjent opplæring. For å styrke kompetansen og kontinuiteten 

av legevaktsordning og Nødnettet, er det nødvendig at vi har trygge, gode operatører som har 

legevakt og Nødnettet som sin hovedoppgave på vakt.  

 

Da tjenesten i sin tid ble etablert på Sonjatun sykehjem fikk de 2 sykepleierstillinger for å 

betjene denne. Disse 2 stillingene var ikke nok i forhold til behovet og sykehjemmet har derfor 

hatt problemer i mange år å betjene sentralen ved sykdom, ferie o.l. Legevaktstelefonen har også 

hatt store utfordringer når det kommer til innendørsdekning, da dekninga på telefonen faller bort 

i deler av bygget og dette begrenser mobiliteten til sykepleier på legevakt. Sykepleier som 

betjener legevaktssentralen og telefonen oppholder seg i hovedsak på sykehjemmet og har i 

tillegg de faste oppgavene sykepleierne har til daglig på sykehjemmet. Dette er en stor 

påkjenning og sykepleierne på sykehjemmet uttrykker at de ikke ønsker denne type organisering 

mer. De ønsker å kunne fokusere på pasientene. Noen sykepleiere har sluttet eller byttet 

arbeidssted pga. av den store belastningen.  
Pasientene var, da legevakten ble plassert på Sonjatun sykehjem, mer selvhjulpen enn de er i 

dag.  77 % av pasientene er sterkt pleietrengende, der en må være to pleiere i stell og 

forflytninger. Alle trenger hjelp til måltidene fra tilrettelegging til at de må mates.  Ansatte føler 

at de ikke får gjort de observasjonene og tiltak som trenges for å gi de eldre den hjelpen de har 

krav på.  
 

På natt er legevakten på sykestue.  

 
Venteværelse på legekontoret på Sonjatun blir også brukt av legevakten på kveldstid. At 

venteværelse i dag er plassert i en annen etasje og en annen fløy enn legevaktsentralen, er ikke 
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optimalt og er heller ikke i tråd med god kvalitetssikring.  Sykepleierne på vakt har liten oversikt 

over venteværelse og har på ingen måte anledning til å holde øye med de som måtte vente på 

legetime. Det er av betydning at sykepleier på legevakt kan oppholde seg i nærheten av 

venteværelse og raskt kan plukke opp dersom noen blir akutt svært dårlig. Som 

legevaktsansvarlig sykepleier er en ordning der sykepleier kan konsentrere seg om og har som 

hovedoppgave å betjene Nødnettet/LV-sentralen, laboratoriet, akuttstuene og venteværelse ikke 

bare svært ønskelig, men også svært nødvendig. Dette vil styrke kvaliteten på arbeidet på 

legevakten og sørge for høyst nødvendig kvalitetssikring og oppfølging av både 

telefonhenvendelser, Nødnett, pasienter på venterom og pasienter på akuttstuene. Dette vil også 

gjøre medisinske undersøkelser og prøvetaking lettere for sykepleier. Dette er i tråd med 

nasjonal kompetansesenter for legevaktmedisin, som sier at kommunen er lovpålagt å ha en 

døgnkontinuerlig legevaktstjeneste, og at venterommet/lokaler logisk nok ligger under 

dette.  Akuttforskriften sier at sykepleier skal observere og følge opp henvendelser til legevakt. 

Men sterkest av alt, står prinsippet om faglig forsvarlighet, som bla er godt forankret i 

helsepersonelloven. Tjenesten har et krav om å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp.  

Et venterom er uten tilsyn, går ikke under faglig forsvarlighet.  

 

Telefonhenvendelser blir i dag notert på papir, noe som er et utdatert arbeidsverktøy. Dette 

innebærer at henvendelsen ikke knyttes opp mot pasientens journal, men blir arkivert for seg. 

Legevakten er omfattet av dokumentasjonskravene i helsepersonlelloven §39 og 

journalforskrifta §4 og, som betyr at helsepersonell på legevakt har plikt å føre pasientjournal. 

Systemet i dag er både uoversiktlig og rotete. Sykepleier på legevakt unnlates å få viktig og 

relevant informasjon, samt eventuelle varsler om pasienten. 

 

Dersom Nødnettet skulle vært plassert der legevaktsentralen er i dag, ville dette ført til en stor 

opplæringsmengde da det er mange sykepleiere på sykehjemmet som trenger opplæring. Det vil 

også bli kostnader i forbindelse med ombygging for å oppfylle nye krav. 

I forhold til at sykepleierne hjelper leger med akuttoppdrag er det slik i dag at den syke får hjelp 

ut fra hvem som er på arbeid på sykehjemmet.  For eksempel hvis laboratorisykepleier er på 

helg, får pasienter bedre oppfølging enn hvis en sykepleier fra sykehjemmet er på vakt. 

 

Nordreisa kommune har gjennomgått registrerte legevakts henvendelser fra 1. januar 2015 til 

dags dato. Det har i gjennomsnittet vært 8 samtaler hver dag på legevakten. 43% av 

henvendelsene hittil i år er knyttet til helg. Det er viktig å presisere at antall tlf. henvendelser 

faktisk ikke sier noe om arbeidsmengden på legevakten, da en henvendelse kan ta opptil flere 

timer å følge opp. I tillegg er registreringssystemet gammelt og utdatert, og skjema for 

henvendelser mangler flere dager, slik at statistikken blir ufullstendig.  

Tilbakemeldinger fra sykepleierne på sykehjemmet er at dokumentasjonen på legevakten blir 

ufullstendig og langt fra tilstrekkelig, på grunn av høy arbeidsbelastning og at henvendelser 

gjennom oppmøte på legevakten er lett å glemme å dokumentere. 

Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant sykepleierne på som i dag betjener 

legevakten (fra Sonjatun sykehjem, Sonjatun sykestue og laboratoriet) 93 % svarer at LV-

telefon noen ganger går ut over ivaretakelse og oppgaver i forhold til pasienter i avdeling. 60 % 

føler de ikke betjener LV på en tilstrekkelig og forsvarlig måte når de arbeider i avdeling. 66 % 

svarer at ivaretakelse av pasienter og oppgaver i avdeling går ut over kvaliteten på legevakten. 

66 % svarer at de ikke får gjort oppgaver etter krav i Akuttforskriften når de betjener legevakten. 

80 % ønsker en annen organisering av legevakten enn i dag.  

 

Med kjøp av tjenester må man regne med at man tar bort telefonbiten, men samtidig må det 

være en sykepleier tilstede for å hjelpe leger på ettermiddag/kveld. Ambulansepersonell har til 

nå hjulpet til ved behov, men det er kommet tilbakemelding fra tjenesten at de bare skal levere 

pasienten. Dette er en innskjerping fra UNN. Dette betyr at kostnader til stillinger vil bli 
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noenlunde det samme. I tillegg er det en del uklarheter i forbindelser med kostnader til lydlogg 

og egenandelen for Nordreisa kommune ved å kjøpe tjenestene for Tromsø kommune.  

 

Rådmann er derfor av oppfatning at Nordreisa kommune selv vil kunne betjene legevakt/nødnett 

på Sonjatun, slik skissert.  Kostnadsmessig kan det se ut som egen drift ikke er dyrere enn felles 

interkommunal legevakt gjennom Tromsø kommune. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.09.2015  

 

Behandling: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Nytt kulepunkt: 

Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer legges frem i egen sak med 

bakgrunn i utvalgets diskusjoner. 

 

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune installerer og drifter nytt nødnett og ny legevaktsentral på 

Helsesenteret Sonjatun fom februar 2016. 

 Kostnadene for installering og drift innarbeides i budsjett for 2016. 

 Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer legges frem i egen sak med 

bakgrunn i utvalgets diskusjoner. 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

42//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Videreføring av Nord Troms plankontor -ny behandling 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Prosjektplan med vedtekter 

 

Rådmannens innstilling 

Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene Storfjord, 

Skjervøy og Nordreisa fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 

blir ny kommunestruktur. 

 

Nordreisa kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» etter 

vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som 

vertskommune.  

 

Nordreisa kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, gjeldende fra 

01.01.2016. 

 

 

Saksopplysninger 

Nord-Troms plankontor som prosjekt har vært gjennomført fra våren 2012 og avsluttes 

31.12.2015.  

Forslag til videreføring av Nord Troms plankontor ble behandlet i alle fem eierkommuner i juni 

2015. Skjervøy, Storfjord og Nordreisa er positive til videreføring, mens Kvænangen og Kåfjord 

ønsket ikke å videreføre satsingen. 

Storfjord, Skjervøy og Nordreisa ble i møte 1.september enige om å lage et forslag til 

videreføring av plankontoret med tre kommuner, og at sak om dette legges fram og behandles i 

oktober 2015. 

 

Hovedtrekkene i anbefalingene fra rådmennene er: 

Plankontoret videreføres med 3,2 stillingsressurs  
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Kontorsted på sektor for drift og utvikling i Nordreisa kommune 

Nærmeste overordnet: sektorleder for Drift og utvikling i Nordreisa 

Interkommunal koordinering gjennom en ressursgruppe med representanter fra alle kommunene 

 

 

Forslag til ny organiseringa 

Nord-Troms plankontor organiseres etter kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid 

etter følgende organisasjonsmodell: 

 
Figur 2.1. Organisasjonskart for Nord-Troms plankontor (prosentandeler viser til kommunenes økonomiske bidrag) 

 

Ressursgruppa bestående av fagpersoner fra kommunene videreføres. Sektorleder Drift og 

utvikling innkaller og leder ressursgruppa. Ressursgruppa er rådgivende og bindeledd ut til 

kommune 

Vertskommune: Nordreisa kommune fortsetter som vertskommune for samarbeidet, og 

plankontoret forholder seg til vertskommunens administrative rutiner ref. personalforvaltning og 

økonomistyring. Nordreisa kommune skaffer lokaler til plankontoret. 

Bemanning: Plankontoret videreføres med 3,2 stillinger, der 2,9 stilling jobber med planlegging, 

mens Storfjord har en ressurs på 20 % som kan benyttes til andre oppgaver, og Skjervøy har en 

ressurs på 10 % som kan benyttes til andre oppgaver. Ledelse legges til Sektor for Drift og 

utvikling i Nordreisa. De ulike stillingsstørrelsene følger avtalt fordelingsnøkkel mellom 

kommunene.  
 

Plankontorets oppgaver 

Plankontoret har i prosjektperioden hatt hovedfokus på utarbeidelse og rullering av 

kommuneplanens arealdel. Det vises til evalueringa for en nærmere gjennomgang av 

gjennomførte oppgaver. Plankontoret har i prosjektperioden jobbet med følgende oppgaver: 
 

Kommuneplanlegging 

Sektorleder 

Drift og utvikling Nordreisa

Vertskommune

Nordreisa kommune

Storfjord (80%)   

Nordreisa (120%)

Skjervøy (90%)

Ressursgruppe

Teknisk sjef Skjervøy

Teknisk sjef Storfjord

Sektorleder Nordreisa
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 Utarbeidelse/revidering av kommunens arealplan fra oppstart: Planprogram, analyser/ 

utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling og ajourhold av planregister. 

 Revisjoner av vedtatte planer: Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, 

forankring, saksbehandling 

 Kommunedelplaner1: Tematisk eller geografisk, herunder kystsoneplaner2 

 Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling. 

 Ajourhold av digitalt planregister3 

   

Kommuneplanens samfunnsdel er som hovedregel en primæroppgave for hver kommune. 

 

Reguleringsplanlegging 

 Saksbehandling av private, kommunale og statlige reguleringsplaner 

 Delta i prosesser for utarbeidelse av arealplaner fra andre statlige fagetater f.eks. Statens 

Vegvesen, Kraftlinjer mv. 

 Prosjektledelse på planer som har eksterne fagressurser involvert (eks. Statens vegvesen) 

 

Etter at kontoret kom i drift har det vært fokus på punkt en og to. Under forutsetning av ledige 

stillingsressurser og fagkompetanse, kan det jobbes med de øvrige punktene.   

Eksterne planer / andre planer / utredning / analyse 

Under visse forbehold av at det er stillingsressurser/ fagkompetanse ved plankontoret, vil det 

være mulig å gjennomføre følgende:  

 Planer / utredninger som utgjør faggrunnlag for annen planlegging for eksempel energi 

og miljøplaner, ROS-analyser, biologisk mangfold mv. Gjennomføres som egne 

prosjekter definert av den enkelte kommune eller i samarbeid 

 

Øvrige planarbeid 

I forbindelse med en videreføring av plankontoret vil det være mulig å jobbe med følgende nye 

planoppgaver:  

 

Kommunal planstrategi: I forbindelse med valget høsten 2015 skal det nye kommunestyre innen 

ett år ha vedtatt ny kommunal planstrategi. Dette kan være en oppgave for plankontoret som må 

avklares med den enkelte kommune. Plankontoret har nødvendig kompetanse og kan kjøre 

prosessledelse innad i den enkelte kommune. Om mulig kan plankontoret utarbeide en felles 

planstrategi for sine eierkommuner.  
 

Kommuneplanens samfunnsdel: Samfunnsdelen legger sterke føringer på arealplanen, og det er 

naturlig å se de i sammenheng. Evalueringa og styret signaliserer at plankontoret bør få et større 

ansvar for samfunnsdelen. Plankontoret har i dag den nødvendige kompetanse til å utføre dette 

arbeidet, men dette må gjøres i nært samarbeid med den enkelte kommune. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1 Begrepet «kommunedelplaner» beskrives i PBL som «områdeplaner». 
2 Kystsonearbeidet i Nord-Troms ble organisert som egne prosjekter. 
3 Etablering av digitalt planregister er ikke med i prosjektet, dvs. det er den enkelte kommune som har ansvar for å 

utarbeide et slikt register. Pr. i dag er det kun Nordreisa kommune som har innført digitalt planregister. Fordelen 

med et slikt register er at det vil forenkle saksbehandlingen i plansaker, samt at publikum får direkte innsyn i 

gjeldende planer for kommunen. 
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Kart og drift av felles kartsystem: Plankontoret har opparbeidet seg god kompetanse på området, og 

dette bør videreutvikles. Vi savner i dag en overordnet geodataplanressurs som kan jobbe med å 

utvikle kartsystemene, noe som kan ivaretas gjennom eksisterende stillinger. 

 

Vurdering 

 

Nord Troms plankontor har vært drevet som et prosjekt i tre og et halvt år. Etter en evaluering 

av prosjektet var det i juni i år behandling i alle kommunene angående videreføring gjennom 

fast drift. Kvænangen og Kåfjord ønsket ikke videreføring, mens Storfjord, Skjervøy og 

Nordreisa ønsker videreføring. 

 

Da det ble klart at to kommuner ikke ønsket videreføring ble det usikkerhet hos de tre andre om 

videreføring av mulig. Etter drøftingsmøte på Skjervøy mellom Storfjord, Skjervøy og 

Nordreisa var det enighet om at en ønsker en videreføring og at sak legges fram til politisk 

behandling i oktober 2015. 

 

De viktigste grunnene til dette er: 

 Beholde et bredest mulig fagmiljø innen planlegging 

 Være forberedt til arbeidet med rullering av arealplanene. Det forventes at alle 

arealplanene må rulleres i løpet av neste fireårs periode for bla å ta inn tema 

scooterløyper, som etter ny motorferdsellov må tas inn i løpet av seks år.  

 Det forventes mer behov for behandling av nye reguleringsplaner, når arealplanene i alle 

kommunen er/blir ferdige 

 

Med bakgrunn i det ovenforstående anbefaler rådmannen etablering av Nord Troms plankontor 

bestående av kommunene Storfjord, Skjervøy og Nordreisa. 
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1.0. Forord 

Nord-Troms plankontor som prosjekt vil bli avviklet 31.12.2015.  

Forslag til videreføring av Nord Troms plankontor ble behandlet i alle fem eierkommuner i 

juni 2015. Skjervøy, Storfjord og Nordreisa er positive til videreføring, mens Kvænangen og 

Kåfjord ønsket ikke å videreføre satsingen. 

Storfjord, Skjervøy og Kvænangen ble i møte 1.september enige om å lage et forslag til 

videreføring av plankontoret med tre kommuner, og at sak om dette legges fram og behandles 

i oktober 2015. 

Hovedtrekkene i anbefalingene fra administrasjonen er: 

Plankontoret videreføres med 3,2 stillingsressurs  

Kontorsted ved sektor for drift og utvikling i Nordreisa kommune 

Nærmeste overordnet: sektorleder Drift og utvikling Nordreisa 

Interkommunal koordinering gjennom en ressursgruppe med repr fra alle kommunene 

 

Storslett 23.september 2015 

 

Dag Funderud 
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2.0. Organiseringa 

Nord-Troms plankontor organiseres etter kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid 

etter følgende organisasjonsmodell: 

 

Figur 2.1. Organisasjonskart for Nord-Troms plankontor (prosentandeler viser til kommunenes økonomiske bidrag) 

 

Ressursgruppa bestående av fagpersoner fra kommunene videreføres. Sektorleder Drift og 

utvikling innkaller ressursgruppa. Ressursgruppa er rådgivende og bindeledd ut til kommune 

Vertskommune: Nordreisa kommune fortsetter som vertskommune for samarbeidet, og 

plankontoret forholder seg til vertskommunens administrative rutiner ref. personalforvaltning 

og økonomistyring. Nordreisa kommune skaffer lokaler til plankontoret. 

Bemanning: Plankontoret videreføres med 3,2 stillinger, der 2,9 stilling jobber med 

planlegging, mens Storfjord har en ressurs på 20 % som kan benyttes til andre oppgaver, og 

Skjervøy har en ressurs på 10 % som kan benyttes til andre oppgaver. Ledelse legges til 

Sektor for Drift og utvikling i Nordreisa. De ulike stillingsstørrelsene følger avtalt 

fordelingsnøkkel mellom kommunene.  

Sektorleder 

Drift og utvikling Nordreisa

Vertskommune

Nordreisa kommune

Storfjord (80%)   

Nordreisa (120%)

Skjervøy (90%)

Ressursgruppe

Teknisk sjef Skjervøy

Tekkisk sjef Storford

Sektorleder Nordreisa
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3.0. Plankontorets oppgaver 

Plankontoret har i prosjektperioden hatt hovedfokus på utarbeidelse og rullering av 

kommuneplanens arealdel. Det vises til evalueringa for en nærmere gjennomgang av 

gjennomførte oppgaver. Plankontoret har i prosjektperioden jobbet med følgende oppgaver: 

3.1. Kommuneplanlegging 

 Utarbeidelse/revidering av kommunens arealplan fra oppstart: Planprogram, analyser/ 

utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling og ajourhold av planregister. 

 Revisjoner av vedtatte planer: Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, 

forankring, saksbehandling 

 Kommunedelplaner1: Tematisk eller geografisk, herunder kystsoneplaner2 

 Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling. 

 Ajourhold av digitalt planregister3 

  Kommuneplanens samfunnsdel er som hovedregel en primæroppgave for hver kommune.   

3.2. Reguleringsplanlegging 

 Saksbehandling av private, kommunale og statlige reguleringsplaner 

 Delta i prosesser for utarbeidelse av arealplaner fra andre statlige fagetater f.eks. 

Statens Vegvesen, Statnett mv. 

 Prosjektledelse på planer som har eksterne fagressurser involvert (eks. Statens 

vegvesen) 

Etter at kontoret kom i drift har det vært fokus på punkt en og to. Under forutsetning av ledige 

stillingsressurser og fagkompetanse, kan det jobbes med de øvrige punktene.   

                                                 

 

1 Begrepet «kommunedelplaner» beskrives i PBL som «områdeplaner». 
2 Kystsonearbeidet i Nord-Troms ble organisert som egne prosjekter. 
3 Etablering av digitalt planregister er ikke med i prosjektet, dvs. det er den enkelte kommune som har ansvar for 

å utarbeide et slikt register. Pr. i dag er det kun Nordreisa kommune som har innført digitalt planregister. 

Fordelen med et slikt register er at det vil forenkle saksbehandlingen i plansaker, samt at publikum får direkte 

innsyn i gjeldende planer for kommunen. 
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3.3. Eksterne planer / andre planer / utredning / analyse 

Under visse forbehold av at det er stillingsressurser/ fagkompetanse ved plankontoret, vil det 

være mulig å gjennomføre følgende:  

 Planer / utredninger som utgjør faggrunnlag for annen planlegging for eksempel energi 

og miljøplaner, ROS-analyser, biologisk mangfold mv. Gjennomføres som egne 

prosjekter definert av den enkelte kommune eller i samarbeid 

3.4. Øvrige planarbeid 

I forbindelse med en videreføring av plankontoret vil det være mulig å jobbe med følgende 

nye planoppgaver:  

Kommunal planstrategi: I forbindelse med valget høsten 2015 skal det nye kommunestyre 

innen ett år ha vedtatt ny kommunal planstrategi. Dette kan være en oppgave for plankontoret 

som må avklares med den enkelte kommune. Plankontoret har nødvendig kompetanse og kan 

kjøre prosessledelse innad i den enkelte kommune. Om mulig kan plankontoret utarbeide en 

felles planstrategi for sine eierkommuner.  

Kommuneplanens samfunnsdel: Samfunnsdelen legger sterke føringer på arealplanen, og 

det er naturlig å se de i sammenheng. Evalueringa og styret signaliserer at plankontoret bør få 

et større ansvar for samfunnsdelen. Plankontoret har i dag den nødvendige kompetanse til å 

utføre dette arbeidet, men dette må gjøres i nært samarbeid med den enkelte kommune. 

Kart og drift av felles kartsystem: Plankontoret har opparbeidet seg god kompetanse på 

området, og dette bør videreutvikles. Vi savner i dag en overordnet geodataplanressurs som 

kan jobbe med å utvikle kartsystemene, noe som kan ivaretas gjennom eksisterende stillinger. 

4.0. Økonomi 

I prosjektperioden har Troms fylkeskommune dekket nærmere 40% av kostnadene til 

prosjektet. Det kan ikke forventes av fylkeskommunen vil videreføre denne finansieringen, 

dvs. kostnadene til videreføring vil i hovedsak være eierkommunene sitt ansvar.  
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Budsjett 2016 

Lønn 3,2 stilling    kr  1 500 400    

Pensjon    kr      300 100    

Husleie (inkl. strøm, vask)    kr        70 000    

Kjøregodtgjørelse (kurs, reise etc.)    kr        30 000    

Kompetanse    kr        30 000    

Telefongodtgjørelse    kr        15 000    

Kontorhold (papir, nett, litteratur 

etc)    kr        25 000    

Sum utgifter    kr  1 970 500    

Fordeling av kostnader      

Kommunal andel av kostandene      kr  1 970 500  

 - Fast andel fordelt på 3 kommuner   0,4  kr      788 200  

 - Faste kostnader pr kommune      kr      262 733  

 - Øvrig 60% fordelt på innbyggere   0,6  kr  1 182 300  

 

Utgiftsfordeling 

2016   Skjervøy Nordreisa Storfjord SUM 

Fast andel (40%)    kr      262 733   kr     262 733   kr   262 733   kr     788 200  

% ut fra innb. (60%)    kr      354 066   kr     595 859   kr   232 375   kr  1 182 300  

Sum refusjon    kr      616 800   kr     858 592   kr   495 108   kr  1 970 500  

 

Kostnadene for den enkelte kommune vil bli fordelt ut fra en fast andel (40%) og variabel 

andel (60%) ut fra antall innbyggere. 

Fordeling ut fra innbyggere (2015)   % 

Skjervøy 2895 30 % 

Nordreisa 4872 50 % 

Storfjord 1900 20 % 

Sum innb. 9667 100 % 
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5.0. Vedlegg 

5.1. Vedtekter for Nord-Troms plankontor 

§ 1 Samarbeidet 

Plankontoret er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Nordreisa kommune, 
Skjervøy kommune og Storfjord kommune er deltakere i samarbeidet.  

 

§ 2 Rettslig status 

Plankontoret er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar. 

 

§ 3 Vertskommune 

Nordreisa kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger i kommunehuset på Storslett. 
Vertskommunen skaffer nødvendig areal til kontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative 
oppgaver med lønn og regnskap og revisjon. 

 

§ 4 Formål 

Plankontoret har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester 
som naturlig faller sammen med dette. 

 

§ 5 Organisering av samarbeidet 

Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: ressursgruppe og sektorleder Drift og utvikling 
Nordreisa. Plankontoret ledes av vertskommunen ved sektorleder Drift og utvikling i samarbeid 

med ressursgruppas 3 medlemmer.  

 

§ 6 Ledelse 

Sektorleder Drift og utvikling er underlagt rådmannen i vertskommunen. Sektorleder administrerer 
virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med årlig 
virksomhetsplan utarbeidet av ressursgruppa. 

Sektorleder skal til enhver tid holde de samarbeidene kommuner orientert om alle forhold av 
betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til 

vertskommunen på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og ressursgruppa for øvrig 
måtte bestemme. Rapporteringer følger rutinene til vertskommunen. 

 

§ 7 Personvern og offentlighetsloven 

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern 
skal gjelde for samarbeidet. 

 

§ 8 Arbeidsgiveransvar 

Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 
samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Plankontorets personale har 
de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale 

arbeidstakere. Plankontoret følger vertskommunens personalpolitikk. 
 
Vertskommunens forhandlingsutvalg gjennomfører lokale lønnsforhandlinger og ivaretar 
samarbeidets interesser under lokale forhandlinger.  
Vertskommunen har, i samarbeid med ressursgruppa,  ansettelses- og oppsigelsesmyndighet for 
plankontorets personell.  
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§ 9 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering 

Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en 
variabel del basert på innbyggertall på 60 %. Vertskommunen fakturerer kvartalsvis.  

 

§ 10 Eiendeler 

Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand 

for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal 
regnskapsskikk. 

 

§ 11 Ved eventuell oppløsning 

Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Frister og bestemmelser om 

opphør følger av Kommunelovens § 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si 

opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det. 

 

§ 12 Regnskap og revisjon 

Vertskommunen ved sektorleder har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det 
foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. 

Samarbeidets regnskap skal revideres av vertskommunens revisor. Eventuelt overskudd i 
regnskapet avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av 
disposisjonsfond dekkes av deltakerne. Dersom disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med 
deltakerkommunene. 

 

§ 13 Endring av vedtektene 

Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2016. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av 

ressursgruppa før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de 
er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene. 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

43//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Evaluering og videre drift av Nord-Troms Friluftsråd 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Oversikt over tilskudd 2015 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Med utgangspunkt i de positive erfaringer som er gjort med interkommunalt samarbeid om 

friluftsliv, siden Nord-Troms Friluftsråd ble etablert høsten 2014, vil Nordreisa kommune tilrå 

ovenfor medlems-kommunene at samarbeidet videreføres. 

 

2. Nord-Troms Friluftsråd vil fortsatt bestå av kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og 

Skjervøy. Dersom det skulle vise seg aktuelt og ønskelig vil Friluftsrådet stille seg positiv til å 

inngå dialog og samarbeid med andre kommuner, enten i Troms eller Finnmark. 

 

3. Medlemskontingenten for 2016 fastsettes til kr 12,- pr. innbygger. 

 

4. Det oppnevnes et politisk valgt styremedlem med varamedlem til friluftsrådets styre for 

valgperioden 2016-2019 av kommunestyret i møtet 16. desember 2015 . 

 

5. Rådmann i medlemskommunene oppnevner administrativ representant til friluftsrådets 

samarbeidsgruppe. 

 

 

Saksopplysninger 

På stiftingsmøtet for Nord-Troms Friluftsråd november 2014 ble det gjort vedtak om å evaluere 

driften innen utgangen av 2015. Dette er også forankret i de vedtak som er gjort i 

medlemskommunene. 

 

Styret i Nord-Troms Friluftsråd har den 24.08.15 gjort slikt enstemmig vedtak: 
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1. Med utgangspunkt i de positive erfaringer som er gjort med interkommunalt 

samarbeid om friluftsliv, siden Nord-Troms Friluftsråd ble etablert høsten 2014, vil 

styret tilrå ovenfor medlemskommunene at samarbeidet videreføres. 

 

2. Nord-Troms Friluftsråd vil fortsatte bestå av kommunene Kvænangen, Kåfjord, 

Nordreisa og Skjervøy. Dersom det skulle vise seg aktuelt og ønskelig vil Friluftsrådet 

stille seg positiv til å inngå dialog og samarbeid med andre kommuner, enten i Troms 

eller Finnmark. 

 

 3. Styret foreslår at medlemskontingenten for 2016 fastsettes til kr 12,- pr. innbygger. 

 

4. Styret foreslår at kommunene etter kommunevalget oppnevner politisk valgt 

styremedlem  med varamedlem til friluftsrådets styre for valgperioden 2016-2019. 

 

 5. Rådmann/administrasjonssjef i medlemskommunene oppnevner administrativ 

 representant til friluftsrådets samarbeidsgruppe. 

 

 

Her følger en kort oppsummering av arbeidet etter at friluftsrådet ble stiftet den 06.11.14, samt 

forslag til videre drift.  

 

Aktivitet og resultater 

Siden oppstarten har disse oppgavene vært prioritert: 

 
1. Turkassetrimmen Ut i NORD 

2. Læring i friluft - samarbeid med skoler (9 skoler deltar) og barnehager (ikke oppstartet) 

3. Skilting og merking av turløyper 

4. Friluftsskoler og camp i skoleferiene  

5. Friluftsliv for flyktninger/fremmedkulturelle  

6. Friluftsliv og folkehelse - samarbeid med folkehelsekoordinatorene 

7. Tiltak i forbindelse med Friluftslivets år 

8. Aktiviteten "På tur med ordføreren" 

9. Samarbeid med andre friluftsråd, fylkeskommunen og organisasjoner i Troms 

10. Turkart for Nord-Troms 

11. Prosjekt "Friluftsport Skjervøy" 

12. Spillemidler/anlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv 

13. Etablering av felles utstyrsbase 

14. Etablering av nettside (se www.utinord.no) og aktiv bruk av Facebook  

 

Økonomi 

Med utgangspunkt i en samlet netto medlemskontingent fra kommunene på kr 112.000,- har 

Friluftsrådet pr. 20.08.15 oppnådd totalt kr 1.283.500,- i eksterne tilskudd. Dette fra 

Friluftsrådenes Landsforbund, Troms fylkeskommune, bank og private aktører (se vedlegg for 

detaljert oversikt). 

 

Tilskuddene er gitt til de aktiviteter og prosjekt som er listet opp i saken.  

 

Søknaden om administrasjonsstøtte fra Troms fylkeskommune er så langt ikke behandlet. I 2014 

mottok friluftsrådene i fylket kr 200.000,- i administrasjonsstøtte fra fylkeskommunen. Denne 

sammen med administrasjonsstøtte fra friluftsrådenes Landsforbund (statstilskudd) og 
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medlemskontingenten er tenkt å utgjøre hovedfinansieringen av friluftsrådets administrasjon og 

generelle drift, mens aktiviteter og prosjekt hovedsakelig skal søkes finansiert med øvrige 

eksterne tilskudd.  

 

Veivalg - Veien videre 

På regionrådsmøtet i Nord-Troms regionråd den 24.06.15 ble det gitt en orientering om arbeidet 

siden Friluftsrådet ble opprettet. Dette saksframlegg bygger på den informasjon som ble gitt på 

regionrådsmøtet.  

 

Nord-Troms Friluftsråd har fått kr 50.000,- i tilskudd til å bistå Finnmark med å etablere 

friluftsråd også i det fylket. Det arbeidet vil bla avklare om samarbeid mellom Nord-Troms og 

kommuner i Vest-Finnmark kan være aktuelt. Det pågående arbeid med kommunestruktur vil 

også være med å avklare hvordan Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy vil samarbeide i 

framtiden. Det anbefales en løsning der Nord-Troms Friluftsråd videreføres som i dag, men at 

man inntar en åpen og konstruktiv holdning til å inngå i dialog med andre kommuner i samsvar 

med de alternativ som måtte komme i årene framover.  

 

Styret foreslår at saken legges fram med slik innstilling: 

 

1. Med utgangspunkt i de positive erfaringer som er gjort med interkommunalt samarbeid om 

friluftsliv, siden Nord-Troms Friluftsråd ble etablert høsten 2014, vil styret tilrå ovenfor 

medlems-kommunene at samarbeidet videreføres. 

 

2. Nord-Troms Friluftsråd vil fortsatte bestå av kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og 

Skjervøy. Dersom det skulle vise seg aktuelt og ønskelig vil Friluftsrådet stille seg positiv til å 

inngå dialog og samarbeid med andre kommuner, enten i Troms eller Finnmark. 

 

3. Styret foreslår at medlemskontingenten for 2016 fastsettes til kr 12,- pr. innbygger. 

 

4. Styret foreslår at kommunene etter kommunevalget oppnevner politisk valgt styremedlem 

med varamedlem til friluftsrådets styre for valgperioden 2016-2019. 

 

5. Rådmann/administrasjonssjef i medlemskommunene oppnevner administrativ representant til 

friluftsrådets samarbeidsgruppe. 

 

Vurdering 

Nord Troms Friluftsråd har fungert i knapt et år og kan vise til en omfattende aktivitet. Dette 

omfatter noe aktivitet der Friluftsrådet har tatt over tiltak og gjort dem til Nord Troms tiltak, 

men i hovedsak nye aktivitet som ikke var i Nord Troms tidligere. Dette gjelder spesielt de ulike 

campene for barn, unge, eldre og flyktninger/fremmedkulturelle.   

Satsing på Friluftsråd, friluftsliv og folkehelse er prioriterte områder for både Staten og Troms 

fylkeskommune, derfor er det viktig at Nord Troms har et Friluftsråd som kan fange opp dette 

og ikke minst hente tilskudd til ulike aktiviteter. Vi trur denne satsingen bare er i begynnelsen 

og at den vil øke i årene framover. 

Rådmannen vil med bakgrunn i dette anbefale at Nord Troms friluftsråd etableres som et 

permanent organ i Nord Troms.   
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Tilskudd	  fra Beløp Tiltak Tilsagn	  
FL 140000 Friluftsliv	  og	  folkehelse 100000
FL 100000 Pilotprosjekt	  -‐	  Friluftsliv	  og	  folkehelse 0
FL 64000 Friluftsliv	  for	  fremmedkulturelle 50000
Troms	  fylkeskommune 246600 Turskiltprosjektet 210000
DNT 80000 Friluftsskoler 80000
DNT 34000 Opptur! 34000
Troms	  fylkeskommune 138000 Ut	  i	  NORD 0
Troms	  fylkeskommune 20000 På	  tur	  med	  ordføreren 20000
Troms	  fylkeskommune 88000 Friluftsskoler	  og	  camp 85000
Troms	  fylkeskommune 57500 Friluftsliv	  i	  skoler	  og	  barnehager 30000
Troms	  fylkeskommune 70000 Utstyrsbase 40000
Troms	  fylkeskommune 75000 Friluftsliv	  og	  folkehelse 0
Troms	  fylkeskommune 160000 Fysisk	  tilrettelegging	  i	  nærmiljøet 0
Troms	  fylkeskommune 200000 Administrasjonsstøtte svar	  mangler
FL 205000 Administrasjonsstøtte 210000
FL 93000 Læring	  i	  friluft 53000
FL 100000 4	  friluftsskoler 100000
FL 50000 Naturlos	  -‐	  På	  tur	  med	  ordføreren 50000
FL 50000 Ut	  i	  NORD 0
FL 45000 Friluftscamp 0
FL 15000 Klart	  går! 17000
FL 50000 Finn	  stien	  -‐	  Følg	  den! 0
Norges	  sjømatråd Bruk	  av	  fisk	  på	  friluftsskolene	  +	  kurs 4500
FL 25000 Fellessatning	  friluftsskole 25000
FL 25000 Fellessatning	  friluftsport 25000
FL 10000 Fellessatning	  allemannsretten 0
FL 50000 Utstyrsbase 0

Oversikt	  søknader	  og	  tilsagn	  2015
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FL 50000 Tilrettelegging	  for	  turkassetrim 50000
FL 50000 Friluftsport	  Skjervøy 0
FL 50000 Naturklatrejungel,	  Kvænangen 0
FL 50000 Naturklatrejungel,	  Nordreisa 0
Sparebank	  1Nord-‐Norge 3	  prosjekt	  i	  anledning	  FÅ15 100000
Kreftforeningen 400000 4	  aktivitetsparker svar	  mangler
Sum: 2791100 1283500
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/15 Nordreisa oppvekstutvalg 24.09.2015 

44//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Revidering - Vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

Opplæringsloven 

Forvaltningsloven 

Vedtekter for skolefritidsordninger (SFO) 

 

Vedlegg 

1 Vedtekter for skolefritidsordninger (SFO) 

2 Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 24.09.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forslag til nye vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune vedtas. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Forslag til nye vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune vedtas. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal 

som et minimum inneholde eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, 
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oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, 

åpningstider og bemanning og ledelse.  

 

Gjeldende vedtekter for de kommunale skolefritidsordninger i Nordreisa kommune ble sist 

revidert i 2009. Det er behov for å gjøre noen justeringer i vedtektene. 

 

Endringene som foreslås er som følger: 

 

Punkt 1. Den kommunale forvaltning 

Endres fra levekårsutvalget til oppvekstutvalget. Endres fra sektor for levekår til sektor for 

oppvekst og kultur. 

 

Punkt 3. Ledelse og bemanning 

Endret overskrift til ledelse, bemanning, leke- og oppholdsareal.  

I følge opplæringsloven § 13-7 skal leke- og oppholdsareal fremgå av vedtektene for 

skolefritidsordningen, følgende tekst er lagt til: Arealene både ute og inne skal være egnet for 

formålet. SFO bør ha en egen base, og benytter skolens øvrige arealer og rom etter behov.  
 

 

 

 

Punkt 4. Opptak/oppsigelse 

Det oppfordres til å benytte elektronisk skjema.  

 

Punkt 5. Oppholdstid/åpningstid 

Tilføyes at barn med halv plass på SFO kan benytte seg av plassen inntil 22,5 timer per uke når 

skolen har stengt hele uker i forbindelse med skoleferier. 

 

Punkt 6. Betaling 

Endres fra etterskuddsvis til forskuddsvis betaling.  

I overgangen fra barnehage til skole, ser man tilfeller der det unnlates å betale de siste faktura 

for opphold i barnehage. Det er ønskelig at det står i vedtektene at dersom faktura for barnehage 

og/eller SFO ikke er betalt innen en måned, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas 

ut av skolefritidsordningen med en ukes varsel.  

 

Forslaget som foreligger har vært gjennomgått av sektorleder for oppvekst og kultur, samt 

rektorer/leder for skolefritidsordningene. 

 

Vurdering 

Forslaget til revidering av de kommunale vedtektene for skolefritidsordningen i Nordreisa 

kommune er tilpasset dagens SFO-drift, og rådmann tilrår endringene som foreslått. 

 

 

-�226�-



 

 NORDREISA KOMMUNE 

 

 Vedtekter for skolefritidsordninger (SFO) 

 
1. Den kommunale forvaltning 

 

    Skolefritidsordningene i kommunen skal drives i samsvar med statlige lover og forskrifter,  

    kommunale vedtak og årsplan for den enkelte virksomhet. 

 

 

    Levekårsutvalget er det politiske styringsorgan for skolefritidsordningene. 

    Sektor for Levekår er utvalgets administrative tilknytning. 

 

2. Styringsverket i skolefritidsordningene 

      

     Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet. 

     Foreldrene til barn i skolefritidsordningen skal sikres representasjon i foreldrenes arbeidsutvalg 

     (FAU) og i skolens og/ eller barnehagens samarbeidsutvalg (SU). 

     Representant velges av og blant foreldre med barn i skolefritidsordninga.  

   

3. Ledelse og bemanning 

 

    Rektor ved skolen er den pedagogiske og administrative leder av skolefritidsordningen. 

    Hvis skolefritidsordninga er lokalisert til barnehage, er styrer den pedagogiske og administrative  

    leder for ordningen. 

 

    Skolefritidsordningene kan ha 12 barn pr. ansatt. For skolefritidsordning med mer enn 12 barn skal   

    det vurderes om det er behov for en pedagogisk leder. 

 

    For barn med funksjonshemning/spesielle behov tilsettes ekstrahjelp etter behov, etter sakkyndig 

    vurdering. 

 

4. Opptak/oppsigelse   

 

    Skolefritidsordningene er et tilbud til barn i 1. - 4. klasse. 

    Barn med funksjonshemning/spesielle behov kan tilbys plass t.o.m. 7. klasse.     

 

    Søknad til skolefritidsordning gjøres til den enkelte skole. Det benyttes fastsatt skjema. 

    Søknadsskjema kan fås på skolen , i  barnehagen, på Oppvekstavdelinga og på Servicekontoret. 

     

    Hovedopptak til skolefritidsordninga foretas etter søknadsfrist 01. april. 

     

    Opptaket gjøres administrativt av leder for skolefritidsordninga. 

    Opptak til skolefritidsordning følger barnehageåret, dvs. 11 måneder. 

      

    Klage på opptak rettes til skolen som underinstans. Skolen kan endre vedtaket eller avvise klagen.     

    Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til klageorganet som i Nordreisa kommune er          

   Brukerutvalget. 

    Brukerutvalget er klageinstans, mens kommunens klagenemd tar endelig avgjørelse i                          

   klagesaker. 
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    Oppsigelse av plass skal være skriftlig - og skal rettes til administrativ leder for ordninga. 

    Oppsigelsesfristen er en - 1 - måned, fra dato til dato. 

    

 

 

 

5. Oppholdstid/åpningstid   

     

     Det gis tilbud om halv eller hel plass i skolefritidsordning. 

      -Halv plass er inntil 9 timer pr. uke. 

      -Hel plass er over 10 timer pr. uke. 

 

      Skolefritidsordningen skal være åpent etter behov før og etter skoletid, 

      men normalt ikke før kl.07.30 og ikke senere enn kl. 17.00. 

      Nærmere presisering av åpningstidene gjøres i årsplanen for den enkelte                             

      skolefritidsordning. 

      Unntak fra åpningstidene kan gis ved særskilte behov - og etter nærmere avtale for det      

      enkelte           

      barn. Der tilbudet gis i barnehagens lokaliteter, følges barnehagens åpningstid. 

  

      Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets 5 planleggingsdager. 

 

 

6. Betaling  

 

    Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. 

    Det gis 50% søskenmoderasjon for opphold i skolefritidsordning - og for opphold i             

    krysning mellom barnehage og skolefritidsordning. 

 

    Evt. kostpenger fastsettes av foreldrene. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. 

      

    Betaling for opphold i skolefritidsordning skjer etterskuddsvis. Dersom regning for             

    opphold ikke er betalt innen en - 1 - måned etter forfall, kan kommunen si opp plassen, og  

    barnet må tas ut av skolefritidsordninga med en ukes varsel.  

 

    Ved fravær utover en måned kan det søkes om betalingsfritak. Søknad om betalingsfri kan  

    innvilges i særlige tilfeller ved sykdom, opphold på sykehus el.  

    Rektor ved den aktuelle skole avgjør søknaden. 

 

    Det er mulig å søke friplass i skolefritidsordning etter Lov om sosiale tjenester. 

    Henvendelse gjøres til Helse- og sosialavdelinga, som vil gjøre en vurdering av den  

    enkelte søknad.  
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7. Kriterier for opptak 

    Følgende barn prioriteres ved opptak: 

      1. Funksjonshemmede barn som kan ha nytte av opphold i skolefritidsordning. 

    Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller fagpersonell ved      

     sosiale/medisinske institusjoner. Det kan vises til dokumentasjon fra tidligere år i    

                barnehage eller SFO. Rektor kan etterspørre ny dokumentasjon ved behov. 

3. Barn som kommer inn under et eller flere av flg. kriterier 

 barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller 

funksjonshemning. Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog ved 

sosialmedisinske institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere 

grunnet sykdom eller funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra 

den daglige omsorgen for barnet.     

 barn med svært utrygt/farlig bomiljø. 

 barn med foresatte under utdanning/ i arbeid det året det søkes plass for.  

 

 Ved opptak vil barn bli prioritert etter klassetrinn. 1. klassingene har 1. prioritet, 2. kl. 

            har 2. prioritet osv.               

Barn som kommer inn under flere av kriteriene under dette punktet, får høyest prioitet. 

 

 

 

  

 

 

 

    Behandlet: 

    Levekårsutvalget 260298 - sak 8/98 

    Kommunestyret 120398 - sak 10/98 

    Levekårsutvalget 200203 - sak 0010/03 

    Kommunestyret 24.04.03 - sak 0033/03 

    Levekårsutvalget 050204 - sak 0011/04 

    Kommunestyret 190204 - sak 0006/04 

 

 

    fil: R:/oppvekst/sfo/lovverk/vedtekter nye 2009 
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1. Den kommunale forvaltning 

Nordreisa kommune eier og driver skolefritidsordningene, og er ansvarlig for driften i 

samsvar med statlige lover og forskrifter, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte 

virksomhet. 

 
Oppvekstutvalget er det politiske styringsorgan for skolefritidsordningene. 

Sektor for oppvekst og kultur er utvalgets administrative tilknytning.  

 

2. Styringsverket i skolefritidsordningene 

Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet.  

Foresatte til barn i skolefritidsordningen skal sikres representasjon i foreldrenes 

arbeidsutvalg (FAU) og i skolens og/eller barnehagens samarbeidsutvalg (SU). 

Representant velges av og blant foresatte med barn i skolefritidsordningen.  

 

3. Ledelse, bemanning, leke- og oppholdsareal 

Rektor ved skolen er den administrative og pedagogiske leder av skolefritidsordningen. Dersom 
skolefritidsordningen er lokalisert til barnehage, er styrer den administrative og pedagogiske leder 
for ordningen. Skolefritidsordningen kan ha 12 barn per ansatt. For skolefritidsordninger med mer 
enn 12 barn skal det vurderes om det er behov for en pedagogisk leder. 
 

Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet. SFO bør ha en egen base, og benytter 

skolens øvrige arealer og rom etter behov.  

 

4. Opptak/oppsigelse 

Skolefritidsordningen er et tilbud til barn i 1.-4. klasse. Barn med 

funksjonshemming/spesielle behov kan tilbys plass til og med 7. klasse. 

 

Søknad til skolefritidsordningen gjøres til den enkelte skole. Det oppfordres til å benytte 

elektronisk søknadsskjema på Nordreisa kommunes hjemmeside. 

 

Hovedopptak til skolefritidsordningen foretas etter søknadsfrist 1. april. Opptaket gjøres 

av administrativ leder for skolefritidsordninga. Opptak til skolefritidsordning følger 

barnehageårets 11 måneder. 

 

Klage på vedtak om opptak i skolefritidsordningen rettes til den enkelte skole som 

underinstans. Skolen kan endre vedtaket eller avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan 

vedtaket klages inn til klageorganet som i Nordreisa kommune er brukerutvalget. 

Brukerutvalget er klageinstans, men kommunens klagenemd tar endelig avgjørelse. 

Vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2015/2050 

 

Dokumenttype: 

Vedtekter 

Utgave 

5 

Skrevet av:  

Gørill Gulbrandsen, 

saksbehandler oppvekst 

Gjelder fra 

24.09.15 

Behandlet av:   

Kommunestyret, sak 8/98, 12.03.98 

Kommunestyret, sak 0033/03, 24.04.03 

Kommunestyret, sak 0006/04, 19.02.04 

Kommunestyret, sak 25/09, 18.06.09 

Sider : 2 
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Oppsigelse av plass skal rettes skriftlig til administrativ leder for skolefritidsordninga. 

Oppsigelsesfristen er en -1- måned, fra dato til dato.  

 

5. Oppholdstid/åpningstid 

Det gis tilbud om hel og halv plass i skolefritidsordning. 

Halv plass tilsvarer inntil 9 timer per uke. Hel plass tilsvarer mer enn 10 timer per uke. 
 
I skoleferier der skolen holder stengt hele uker, kan barn med halv plass i skolefritidsordningen 
benytte seg av ordningen inntil 22,5 timer per uke.  
 
Skolefritidsordningen skal være åpent etter behov før og etter skoletid, men normalt ikke før 

klokka 07.30 og ikke senere enn klokka 17.00. Nærmere presisering av åpningstidene gjøres i 

årsplanen for den enkelte skolefritidsordning. Unntak fra åpningstidene kan gis ved særskilte 

behov - og etter nærmere avtale for det enkelte barn. Der tilbudet gis i barnehagens lokaliteter, 

følges barnehagens åpningstid. 

  

Årsplanen inneholder bestemmelser om personalets 5 planleggingsdager.  

 

6. Betaling 

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. 

Det gis 50% søskenmoderasjon for opphold i skolefritidsordning - og for opphold i                 

krysning mellom barnehage og skolefritidsordning. Eventuelle kostpenger fastsettes av foreldrene. 

Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. 

      

Betaling for opphold i skolefritidsordning skjer forskuddsvis. Dersom faktura for barnehage- 

og/eller SFO-opphold ikke er betalt innen en - 1 - måned etter forfall, kan kommunen si opp 

plassen, og barnet må tas ut av skolefritidsordninga med en ukes varsel.  

 

Ved fravær utover en måned kan det søkes om betalingsfritak. Søknad om betalingsfri kan      

innvilges i særlige tilfeller ved sykdom, opphold på sykehus el. Rektor ved den aktuelle skole 

avgjør søknaden. 

 

Det er mulig å søke friplass i skolefritidsordning etter Lov om sosiale tjenester. 

Henvendelse gjøres til helse- og omsorgsavdelinga, som vil gjøre en vurdering av den enkelte 

søknad.  

  

7. Kriterier for opptak 

Følgende barn prioriteres ved opptak: 

1. Funksjonshemmede barn som kan ha nytte av opphold i skolefritidsordning. 

Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller fagpersonell ved              

sosiale/medisinske institusjoner. Det kan vises til dokumentasjon fra tidligere år i                    

barnehage eller SFO. Rektor kan etterspørre ny dokumentasjon ved behov. 

2. Barn som kommer inn under et eller flere av flg. kriterier: 

 Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller funksjonshemming 

Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske institusjoner. 

Dokumentasjonen må bekrefte at foresatte grunnet sykdom eller funksjonshemming i 

familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for barnet. 

 Barn med svært utrygt/farlig bomiljø 

 Barn med foresatte under utdanning/i arbeid det året det søkes plass for 

Ved opptak vil barn bli prioritert etter klassetrinn. 1. klassingene har 1. prioritet, 2. klasse har 2. 

prioritet osv. Barn som kommer inn under flere av kriteriene under dette punktet, får høyest 

prioritet. 

-�231�-



 

Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2163-4 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 

Synnøve Henriksen 

 Dato:                 23.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

45//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 -  Tank 

snarkjøp Oksfjordhamn A/S 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 

 

Vedlegg 

1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk 

gruppe 1 

 

Rådmannens innstilling 

 Tank snarkjøp Oksfjordhamn A/S ved Merethe Rollstad gis bevilling til salg av 

alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikklokale Tank snarkjøp Oksfjordhamn, Sandbukt, 

9151 Storslett. 

 Salgsbevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak den 16. oktober 2015 til 31. 

desember 2019.   

I henhold til søknad kan Tank snarkjøp Oksfjordhamn selge alkoholholdig drikk gruppe 

1 til følgende tider:   

Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00. 

Dag før søndag og helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – 

18.00. 

 Som styrer godkjennes Merethe Rollstad, som stedfortreder godkjennes Jørn Roar 

Hansen Rollstad. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune. 

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
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Saksopplysninger 

Tank snarkjøp Oksfjordhamn A/S ved styrer Merethe Rollstad søker om bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk gruppe1 fra butikklokale i Sandbukt, Oksfjordhamn. 

Dette er en nyetablering av dagligvarebutikk i Oksfjord og søker har ikke bevilling i dag. 

 

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. 

 

Utsalgsstedets åpningstid: 

Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00. 

Dag før søndag og helligdag fra kl. 08.00 – 18.00. 

 

Ønsket salgstid for alkohol: 

Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00. 

Dag før søndag og helligdag fra kl. 08.00 – 18.00. 

 

Butikklokalets størrelse oppgis til 136 m2 og varesortimentet er dagligvarer og drivstoff.  

I tilknytning til butikken skal det være en liten kafe/møteplass med salg av kaffe og kaker. 

 

Merethe Johanne Rollstad søkes godkjent som styrer, med Jørn Roar Hansen Rollstad som 

stedfortreder.  Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve i alkoholloven. 

Det er planlagt at butikken skal åpne i november 2015 og søker ønsker at søknaden blir 

behandlet i kommunestyrets møte i oktober. 

 

Vurdering 

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 

fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  Prosessen med å behandle 

søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 

bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre 

kontroller pr. år. 

I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 

det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket. 

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i følgende tidsrom: 

Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00.   

Dag før søndag/helligdag, utenom dagen før Kr. himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 18.00. 

 

Det er bedt om uttalelse fra politiet, sosialtjenesten og rus- og psykisk helsetjeneste. 

 

Uttalelse fra politi: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søknaden om bevilling til salg av alkoholholdig drikk 

gruppe 1, fra Tank snarkjøp Oksfjordhamn AS.  Det er heller ingen anmerkninger til styrer og 

stedfortreder.» 

 

Uttalelse fra sosialtjenesten: 

«NAV Nordreisa har ingen merknader til søknaden.» 

 

Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 

«I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 

helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging 

av rus- og følgeproblematikk. 

Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i 

befolkningen og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk 

-�233�-



øker risikoen for sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske 

drikkemønster innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. 

Når det gjelder tap av friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste 

risikofaktor etter tobakksbruk i høyinntektsland sett under ett.  Alkohol er ofte også 

inngangsport til utprøving av andre rusmidler (Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011). 

 

Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 

Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 

oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det 

rusforebyggende arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med 

kommunens ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 

2011 og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011.» 
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8. •Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet (siste 10 år)

Navn,posisjon/stilling ivirksomhetenog fodselsnr.oppgis, samt foretaket navnogorganis asjonsnummer.

Foretakets navn Org.nr.

Personensnavn Posisjon/stilling Fodselsnr.(11siffer)

Foretaketsnavn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fodselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjonistilling Fodselsnr.(11siffer)

Foretakets navn1 Org.nr.

Personensnavn PosisjonIstilling! Fodselsnr.(11siffer)

Foretaketsnavn' Org.nr.

Personens navn Posisjonstilling1 Fodselsnr.(11 siffer)

I

Beny ttev.eget ark

Vsdleggsom må følgeSøkneden(fyllesutavicommunse)....

for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedel.

for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert pa skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

over salgsarealet.

pa styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet.

pe styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsp roven).

fra bygningsmyndighetene.

aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

fra MVA-manntallet (Fylkesskattekonto ret).

av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (forsikringskontoret).

(skjote. leiekontrakt etc.).

likviditetsbudsjett

internkontroll

1.Firmaattest _X

Skatteattest

Malsatt tegning

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Brukstillatelse

'X'Utskrift av

- 8.Kopi av

9.Bekreftelse

Dokumentasjon
10.kontrakt.

11.Adkomstdokumenter

12. X Finansieringsplan

13.Drifts- og

14. "..Rutiner for

Antallvedleggsomfølgefsøknfute(fylles.utbevif fingssøker.j, ._.,__ .

1==-14,13..s.-1- r..~1,;_ffigUkiMgg.k.%M4V.'-..'"'" ..',2::-?V Z.kk,'",:i-.547W,-;.:51 Zt,1,..:,...,;.M..k...:,•A'l.
Jeg bekrefter at ovenståendeopplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørgeat bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter bliroverholdt .

Jeg forplikter meg til åorientere kommunen om eventuelleendringer i driften eller varesortimentet.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgaveover forventet omsattmengde alkohol på utsalgsstedet.
Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning avbevillingsgebyret dersom det foreligger eta vvik mellom
tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted, dato

i 6 /01

l Bevillingssokersundersk rift, ev.firraastempel

—)

Ufullstendigesøknadervilblireturnert

Ny bevilling Endring Virksomheten er overdratt:
Dato

Navn Org.nr.

Postnr. PoststedAdresse

E-post Telefon

Kommunenavnoga dresse Se egen vei ledning for utfylling av søknaden, bl. nr.702438

Søknad om bevilling til salg av
alkoholholdig drikk grupp e 1
(Drikksominneholderover2,5vol.prosentoghøyst4,7vol.prosentalkohol)

(jf.alkohollove nav2. juni1989nr.27)

. ?-.13!41111h!,i*"*! i?..........

Har bevillingssøke r andre bevillinger fra for med hjemmel i alkoholloven?
X Nei

—
Ja

I tilfelle ja. hvilke?

Bevillingssoker er et enkeltpersonforetak

Navn Fodselsnumm er (11 siffer)

Bostedsadresse

Postnr.I Poststed Skattekommun e

Telefon E-post

Bevillingssoke r er et selskap (Fylles ut dersom driftsselskapet er et AS eller et annet selskap med delt ansvar)
Firmanavn

i a r\ k- -i-NarlsepOk — ci \(\&iA /%
Organisasjonsnummer .

Cn_()Sq.512:6
Kontoradresse

Postnr.I Poststed

9 i S I-`-'). -1-oz-..,.-.--_,i..i± .
Skattekommune

\ \ ord rek,sc., V...c,mnel \- (-1 C--
Telefon E-post

Daglig leder/kontak tperson

C-t-lf C.. 1 G YI d.i-N.-1 C.._'c.:, \.;\_-..5'1a cl
Fødselsnummer (11 siffer)

_._ _. .

A. Reelt underli ggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fodselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Eiers navn

e—r C4-Å1 C.. - _I-N-Q)V"\t_flf1e . .c.)l.... Ls-k?,c-i
Fodselsnr.(11siffer) / org.nr. (9 siffer)

_____._
Eierandel

ex,.
S-C

Adresse

5-k-r -,-..,..-,,k_ c f-c:\c k.cle-k---2—

Postnr. Poststed

Telefon

l'-'1 LI 3 0 i b
E-post,

rn •3 rc.,-L..u,--i,c‘ EZ.)t \./e_ Lo . ,.,,,t_
Eiers navn

Ro a..-i-I.-\ d.r) Set1c ‘..,I..- a (.,I
Fori,.inr /11 siffer) / org.nr. (9siffer) Eierandel.

Adresse

?1/4.\,ttfYVh.C; c d e" k d C 4 2_
Postnr.

9 5 I
Poststed

Telefon

(1091 -100 Li

E-post

j. r .reLLS4(-1-0,:".,, ,;,,,_:::n,

Nr. 702437 Forlag: Sem& Stenersen Prokom AS, Oslo 4-2008

1. Detsøkesom

1~Joll om tkdik~ elOf
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Elerforholdet (fort s.)

Eiersnavn Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9siffer) Eierandel

Adresse Postnr.I Poststed

Telefon E-post

Eiers navn i Fodselsnr. (11 siffer)org.nr. (9 siffer)

I

Eierandel

AdresseI Postnr.I Pcststed

I
Telefon E-pos

B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal ogsa ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold melom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse pa virksomhete n
Navn I Fodselsnr. (11 siffer) ; org.nr. 19siffer)

Adresse Postnr.I Poststed

E-post Slek s-/familietilknytning

Navn I Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adi:esse Postnr.I Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Benytt ev. eget ark

Styrer

Styrer må være en fysisk person

Navn

N1 e_v__- LN-le__c , - N.,ir- le_ ---:Qr-
Fodselsnummer 111 siffer)

,

Bostedsadresse

Pos nr.Poststed

`-"- N S-\--c;r,-5 1c tt
Skattekommune

UO1.r _.....c - rel
Telefon E-post.

. ( c LLs-k?,c_kcx.)\ ‘ \i ,L c ,

Stedfortreder for s tyrer

Stedfortreder må være en fysisk person

Navni Fodselsnummer (11 siffer)

Li S.-k-?..<ck I
Bostedsadresse

Sk•r-a_Å=Lr,r\k --\r_,z-r-*c-,.:(-te42-
Postnr.I Poststed

qt ,--;I,.:k G-L*..

Skttekornmune

C...7cl c-cAf:.(/-- -C'-`1 " CY") --,i.-1 -(2 -

Telefon E,post

.

Butikkens navn

k A M tC- 51\A‘. Z.:1 e.7P.01 4-51 ---3C)Msj'96q-S
Stedsadressei Gnr.I Bnr,,

SP N1 /4), k„:".
Postnr.I Poststed Telefon

Butikklokalets størrelse

b rn2

Utsalgsstedet (forts.)

Utsalgsstedets varesortiment

i a n vt o (---.'- ( '

Beskrivelseavs algsstedetsdriftskonsept

Lkde-..\-- I-MC.4-5".C..1 C-'---),_, \/.
-‘-- j

\()C"'n.S -).-'C?,,-‘ C) (----!--)\ \

.f-Y-cd S--....kcj., y\..7 (---(-1 '{',,I V.-0, e,(-->.

Mandag - fredag Dag for son- og helligdag

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Utsalgsstedetsåpningstid
08 — 2...c..00 0 I 3 —

ønsket salgstid foralkohol
i

(..),5 — 2£13 —

I
(,)—I —

Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det sokes bevilling for? .--
> Nei

—
Ja

Hvis ja. oppgi type virksomhet

Det stilles krav til fullstendig bygningsmessig adskillelse mellom utsalgsstedet og ovrige virksomheters lokaler. Beskriv hvordan dette er gjennomfort.

Benytt ev. eget ark/planskisse

.g.;,•'-'1".=51_4,=:'_,:L.'!';.1.i`,..-;:,~".'-, --.,.''"''''''';::,‘.,,P"..";'''''.:';:-.,- .:k?,::'.'"'--:.-- ' •,'','"-,;-:'-,;,, -'-"..:r.'_ . . . : m i g #,~ -~ ~
Fierc navn

‘-i C t--4--‘1^1 CZ.A(N...-11 C1 e---

Fodselsnr (11 siffer) I org.nr. (9 siffer)

Adresse

54T Z.k...4....krY-1-••\C r c..-iC" - e.,-1/4" 2-

Postnr.I Poststed

9 1 toc-s 1e 4
Telefon

L kk(-‘0 .16

E-post

11\-- ' rLk-t- N - e-"8.6,Ct., I 1\4 •(... C.,

Eiers navn

cr Se nRe LLstbel i

j Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse

L
Postnr.l Poststed

I

Telefon

9091100i4

E-post e
. j r •re. u,s4 zt.cl -c.;:.; \ N\i <-:..n 3
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2241-4 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 

Synnøve Henriksen 

 Dato:                 05.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

46//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 30. og 31. oktober 2015 

- Naked North 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 

 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Naked North (Sladdet 

versjon) 

 

Rådmannens innstilling 

 Naked North ved Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 

1 og 2 i forbindelse med Reisarevyens forestillinger på Halti 30. og 31. oktober 2015. 

Skjenkested er Halti, hovedveien 2, 9151 Storslett. 

 Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen. 

 Det gis skjenkebevilling begge dager fra kl. 20.00 – 02.00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 310,-. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Naked North ved Bjørn Arne Olsen søker om skjenkebevilling i forbindelse med Reisarevyens 

forestillinger på Halti 30. og 31. oktober 2015.  Det søkes om bevilling til skjenking av 

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 og det vil også bli servert alkolholfri drikke.  Ønsket 

skjenketid er fra kl. 17.00 – 22.00. 

Det opplyses i søknaden at det blir servering av mat og det blir avkrevd betaling for 

arrangementet.  Det forventes til sammen 450 personer til arrangementene. 

Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen. 
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Vurdering 

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader om 

bevilling være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal avholdes. 

Denne søknad er mottatt 30. september og er innenfor nevnte frist. 

 

I henhold til kommunal forskrift §5 c) skal skjenking til bestemte anledninger ikke skje før kl. 

20.00. I stedet for å avslå skjenkebevillingen, anbefales å gi skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 

02.00.  Det blir da opp til søker selv å vurdere om arrangementets klokkeslett skal endres i 

henhold til skjenketiden. 

 

Politiet er bedt om å komme med uttalelse innen 5. oktober. 

Uttalelsen fra politiet er pr. 7. oktober ikke mottatt.  Denne vil bli tatt med på møtet. 

 

Politiets uttalelse: 
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Søknad om skjenkebevilling
-forestemt anledning
(jf. ;1 Uolloven ?..-2„juni 1989 nr. 27)

Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

Bevilling for ån bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl. § 1-6).

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) LC Ja Nei

Forventet omsetning av alkoholholdig drikk (gjelder kun for bevilling til en hestemt aniedrting)-
Antall liter

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)
/)"

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)
I Antall liter

I Antall liter
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

BevIllingssoker
Navn

Arj/(&)

IL
10U(:ill

Fødselsnr.(11 siffer)/Org.nr.(9 siffer)

qu , ,-<•. P-)5,1
Adresse

-k li t. "
Telefon

Postnr.-I Poststed

1 t( 5. --&iy-d-LtV
Skjenkeansvarlig (måvfIt 20 år) , 6,„, , , , Fodselsnr.(11 siffQr),

Bostedd5esse h I

A,IC TiCer P''. 4 161 ,(-25-
Pos„tlr._

I lls (
I Poststed

,)
,--,

'
E-post

ovi L I6. 47-;-'Ss 6 ia2 1 1 2"£(1 / Ce' /4-i

Direkte teleion_-,

C1 c2, c22-0)-J

Kontaktperson (gielder dersorn søker er et firma, foreninie.l. ). ,--
Fødselsnr.(11 siffer)Navn

E-post Telefon

Postnr.I Poststed

Skjenkesledet
Stedets navn/

Stedsadresse
0 U.-k..d,_ye.1.,k

Telefon

Postnr.I Poststed

41(1 '
Eier/utleiers navni (

/Y-d2 rtkA &
Fedselsnr.(11 siffer)

Adresse Telefon

PostaI Poststed r. _

Nr. 702434 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Osto 1-2008 -�239�-



Ønsket Skjenking

Inne Ute

Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)

I I
Fra kl.I Til kl.

i
Fra kl.I Til kl.

I I ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)

I I
Fra kl.I Til kl.Fra kl.I Til kl.

/-7-C.)t:.,99..,':: C

I IØnsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

-
Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)

ri

Fra kl.i Til kl.Fra kl.I Til kl.

I I ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Oriplysninger om arrangementet
Forventet ant. personer

9, -, --` "
Dato

(%-- i 5-
Dato Vil det bli

?‹.-_,
servert mat?

Ja
_

Nei

Vil
_

. X'

det avkreves

Ja

betaling
_

for arrangementet?

Nei

Dato

3i 1 0—1 )

Dato Forventet ant. personer

JC}
Vil det bli

_
,x.::

servert mat?

Ja Nei

Vil det avkreves betaling
_
„c: Ja

_
for arrangementet?

Nel

Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli
—

servert mat?

Ja Nei

Vil det avkreves

Ja

betaling for arrangementet?

Nei

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.

(beskriv).

Ir) (.3 k'"ti_./.. J -l? ,;71 1 1 7

(24 4, -. _,-_,,,c,,t,. . ,,—‹_— c,-- 1 i•- Cr4,

- l

_}

. 6. Bekreftelse og underSkrift.•. -,:.•—,,..,___L.,!.''•-_. __
Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Sted, dato. ! Bevillingssokers underskrift, ev. firmastempel

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknade r vil bli returnert.
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/386-7 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 

Synnøve Henriksen 

 Dato:                 29.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

38/15 Nordreisa formannskap 08.10.2015 

47//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Søknad om skjenkebevilling 24. oktober 2015 - Kronebutikken butikkdrift 

AS 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.10.2015  

Saken oversendes til endelig avgjørelse av kommunestyre i møte 16.10.15 

Behandling: 

Nordreisa formannskap fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 3: 

Det gis skjenkebevilling fra kl 12:00-21:00. 

 

Innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 Kronebutikken butikkdrift AS ved Kirsti Johansen gis skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 2 i anledning åpning av Halti lørdag 24. oktober 2015.  

Skjenkested er Halti, hovedveien 2, 9151 Storslett. 

 Skjenkeansvarlig er Kirsti Johansen. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 12:00-21:00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 310,-. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Kronebutikken AS - sladdet 

versjon 

Rådmannens innstilling 

 Kronebutikken butikkdrift AS ved Kirsti Johansen gis skjenkebevilling for alkoholholdig 

drikk gruppe 2 i anledning åpning av Halti lørdag 24. oktober 2015.  

Skjenkested er Halti, hovedveien 2, 9151 Storslett. 

 Skjenkeansvarlig er Kirsti Johansen. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 310,-. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kronebutikken butikkdrift AS ved daglig leder Kirsti Johansen søker om ambulerende 

skjenkebevilling i forbindelse med åpning av Halti 24. oktober 2015.  Det søkes om skjenking 

av alkoholholdig drikk gruppe 2 og det vil også bli servert alkoholfritt. Ønsket skjenketid er fra 

kl. 12.00 – 21.00. 

Det opplyses i søknaden at det blir servering av mat og det forventes at 400 gjester vil delta på 

arrangementet.  

Skjenkeansvarlig er Kirsti Johansen.  Hun er daglig leder og har skjenkebevilling for 

Kronebutikken butikkdrift AS. 
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Vurdering 

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader om 

ambulerende bevilling være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal avholdes.  

Denne søknad er mottatt 23. september og er innenfor nevnte frist. 

 

I henhold til kommunal forskrift skal skjenking til bestemte anledninger ikke skje før kl. 20.00.  

I stedet for å avslå skjenkebevillingen for tidspunktet kl. 12.00 – 15.00, anbefales å gi 

skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00.  Det blir da opp til søker selv å vurdere om 

arrangementets klokkeslett skal endres i henhold til skjenketiden. 

 

Politiet er bedt om å komme med uttalelse innen 2. oktober. 

 

Politiets uttalelse: 
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Kommunenavnog adresse

Søknadom skj enkebevilling
Mr en bestem tanledning

' ".oholloven av2. juni 1989nr.27)

rforventeRomietiling aviii- Mioniiiiiiiir eiWIRYjiii•.,<: N'''= R: t»:.. Ld-.,5-,,z.,:,::

Alkoholgruppe 1- alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarerøl)
Antall liter

Alkoholgruppe2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarervin)
I Antall liter

ce--"1 -eL
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarerbrennev in)

I Antall liter

;.,.., -. f':- rr, "': -.~.. : -. ̀ S A~. , -, , , ; : , . ,'- '..4,U=.',-,,'''-•-- ..,:"... -Yr'
Navn

a.g41. Ing -i..11.1 _ ...14 . ..111 Ål ihr

Fødselsnr.(11 siffer)/Org.nr>siffer)

0
Adresse I

CA..) ue-i,t241, 3 L,il
Telefon

Postnr.Poststed

q/59---cec 0,--4,t1 f1
Skjenkeansvarlig (måvære

' rVk",

20 år) Pr.1.-Isnr. ( 11 siffer)

0[11 CI. n '24t‘I —_—
Bostedsdresse

54-OrLii:k—Oet'_ ("ill
Postnr.I Poststed

9 1 . 5'2_£ ttf
E-post Direkte telefon

Stedetsnavn

-4-1 (1 1 1 --(
Stedsa resserV

'lle.,(..•(""( :( e-ivk '' .11

Telefon

Postnr.I Poststed,

g i
Eier/uflelersnavn . t

L,, C I Lc

Fødselsnr.(11 siffer)

Adresse( I
0 edUe.i671 c2.

Telefon

Postnr,I Poststed

Nr.702434 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

Bevilling for ån bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl. §1-6).

Erdet utarbeidet internkontroll forarrangementet? (jf.alkhl. kap.8)JaNei
(5738-6

Poststed
sr`. 1/4 k ke )1e,1101-WICL,{1

Fødselsnr.(11 siffer)

031 :
lelefon

toqa
Navn

E-post

Postnr.

1Ctit 4...ft
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_
4. :Ønsketskjenking'

Inne Ute

Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og heryst4,7 vol.prosent)

n
Frakl.I Tilkl. Frakl.I Til kl.

p Ønsker skjenking innenforkommunens maksimallid

ivj Alkoholholdig drikk gruppe 2
r- (over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)

Frakl.I Tilkl. Fra kl.I Tilkl.

1 2"2. i "
p ønsker skjenking innenforkommunens maksimaltid

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)

II
Frakl.I Til kl.Fra kl.I Til kl.

I I ønsker skjenking innenforkommunens maksimaltid

5..pFiplysningerpmiarraitgerrientet .•,::--'..-..--''-.,..::.','T-r.:'r-•.....•,••.••••.-.,,'.. __...
Dato

2 V lb" 6

Dato Forverr) ant. personer Vil det bli

V-
servert mat?

Ja Nei

Vil _det avkreves

Ja

betaling

51 ,

forarrangementet?

Nei
Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?

Ja Nei

Vil detavkreves

Ja

betaling forarrangementet?

Nei
Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?

Ja Nei

Vil det avkreves

Ja

betaling forarrangementet?

Nei

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.

(beskriv)-

..,

P C/7 l i G g
,

0
Lt(ek,old ,

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Sted, datoI

t

Bevillingssø ers uerskrift, ev.firmastempel

( -' - 'c tl-C-V1 , „Ist?
1 ..

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2098-5 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 

Synnøve Henriksen 

 Dato:                 23.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

39/15 Nordreisa formannskap 08.10.2015 

48//15 Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 

 

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 24. oktober 2015 - 

Nord-Troms museum AS 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 

 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning- sladdet versjon - Nord-Troms 

museum 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.10.2015  

Saken oversendes til endelig avgjørelse av kommunestyre i møte 16.10.15 

Behandling: 

Nordreisa formannskap fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 3: 

Det gis skjenkebevilling fra kl 12:00-15:00. 

 

Innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nord-Troms museum AS ved Nina Einevoll Strøm gis skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 2 i anledning åpningsarrangementet til museets utstilling 24. 

oktober 2015.  Skjenkested er Nord-Troms museum, hovedveien 2, 9151 Storslett. 

 Skjenkeansvarlig er Nina Einevoll Strøm. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 12.00 – 15.00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 310,-. 
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Rådmannens innstilling 

 Nord-Troms museum AS ved Nina Einevoll Strøm gis skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 2 i anledning åpningsarrangementet til museets utstilling 24. 

oktober 2015.  Skjenkested er Nord-Troms museum, hovedveien 2, 9151 Storslett. 

 Skjenkeansvarlig er Nina Einevoll Strøm. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 310,-. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nord-Troms museum ved Nina Einevoll Strøm søker om skjenkebevilling i forbindelse med 

åpningsarrangementet til museets utstilling i Halti 24. oktober 2015.  Det søkes om skjenking av 

alkoholholdig drikk gruppe 2.  Ønsket skjenketid er fra kl. 12.00 – 15.00. 

Det opplyses i søknaden at det skal serveres mat og det forventes at 200 personer vil delta.  Det 

vil ikke bli avkrevd betaling for arrangementet.  Arrangementet er for inviterte gjester og for 

andre.  Skjenkested er Nord-Troms museum, Halti-bygget. 

Skjenkeansvarlig er Nina Einevoll Strøm. 

 

Vurdering 

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader om 

bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal 

avholdes.  Denne søknad er mottatt 10. september og er innenfor nevnte frist. 

 

I henhold til kommunal forskrift skal skjenking til bestemte anledninger ikke skje før kl. 20.00.  

I stedet for å avslå skjenkebevillingen for tidspunktet kl. 12.00 – 15.00, anbefales å gi 

skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00.  Det blir da opp til søker selv å vurdere om 

arrangementets klokkeslett skal endres i henhold til skjenketiden. 

 

Politiet er bedt om å komme med uttalelse innen 2. oktober. 

 

Politiets uttalelse: 

«Politiet har ingen bemerkninger til søknaden om skjenkebevilling for enkelt anledning 

24.10.15 for Nord-Troms museum AS. Det er heller ingen bemerkninger til skjenkeansvarlig.» 
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Postnr_ I poststed

rr..Spia~ Weldqr

Kommunertavn og adresse

\--61 -6- C. 35 C L
k'c5

ic4t5( 3 L0r5 1 £6(1
Søknad om skjenkebevill ing
for en bestemt aniedning
(if. alkoholloven av 2, juni 1989 nr. 27)

Fo.rveritelernsetningavalkohgtholdlgdtikk (gjaidar

Alkoholgruppe 1 - alkohotholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer el)
Antall fiter

Antell
Atkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)

I Antall liter
Atkoholgruppe 3 - alkohotholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhI. § 4-5).

BevIllIng for an bestemt anledning, for deltakere I åpent arrangement, (alkhl. § 1-6).

Er del utarbeidet internkontroll for arrangementet? Gf. alkhl. kap. 8) Ja 1"7<<INei

Navn

\\J ec-ck-i roms1,Aum
Adresse

Fodselsnr. -Isifferil/Org.nr.(9 siffer)

q( )6
Telelon

3q

Postm, PoststeriBosledsdresae

1 . Bev1 Ulniis• '

Skjenkeansvarlio (må være fylt 20 år)

\rf

Fouselsnr. (11

I _

E-oost •

rYk, rV\ Ao
Direkle telefon

-2..:4atii '.clar flersarnsikkai.ai»:k- t:',2.-te.,-,4".:,,,;(...,,:',,,u.,-.,..,-,-(,;,)..:,..,,.
Navn

E - 54-rork-..,

F0:1Qp.i...r.,/ .1 4 ....,,,

El-post

I) i '\ (-@(\+4t Vvi V\ (..)_

l Telelon

i Cf 7 53 ..3L-(
Postnr, t Poststed

Stedets navn

Stedsadresse,.--1 •-•...)......,

'+ 'R.,,,, -4.(_-`,,,,.':_.., 1 C''...,'',.

1 Teletc,n
! (:::"/-7 5 7.--;
.7-,._...,•_,...,•...,

::?,
_...-:

Posinr.1 Pcststed
_i; ---;• C r -,-, -.,1

Eruli,F»ers navn

..,,..,; r C:k•-•r""C-1.- 5 4 1(-f--,i=4, •V-ji,,__ ,... --:._

. Fndseivrj.1- sfier)

Ar.asse
-- I (<•-• ,,-,. \.--/-

—Tefor.,.,„_......

-•-'f1 L (:.
-

C)("'

Postnr._i Poststed
...--\_{5 6...,.3 -..C--)( 5

Nr, 702434 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008
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• 4. fafiskit 4jell~ - -
._,,...3....i

Inne tite

i Alkoholholdig drikk gruppe 1
1(over 2,5 votprosent og hoyst 4,7 vol.prosent)

IIII
I

Fra kl.!Til kl. Frakl.I Tillt.

n ønsker skjenk ng innenfor kommunens maksimaltid

g.1 Alkoholholdig drikk gruppe 2(over 4,7 vol.prosent og under 22 vaprosenh Ill
Fra kl.1 Til kt.Fra kli Ti,k!.

11- 005 . e°

• ønsker skjenking innenfor kommunens maksimatid

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 vol. prosent og under 60 vol.prosent)

I Fra kl.I Tfl kl.Fra kl.Til te,.

fl
i

I

011 Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

D to.

,P)-ki

5. Opplysrdrmer

O - .r-5

omartangementel
Dato

.__._-____.
Forventel ant personer

_.
VI det bli servert mat?

JaNei .1_

...,......,•-:_.

Vii det avkreves betaling forarrangementet?

tJa"\-. Nei
Date Dato rorventet ant. personeri V:Idet bli servert mat?

I f--1
i;; Ja[i Nel..i

Vi del avkreves betaling forarrangementet?
_

i Jai: Nei

Dato Dato Forventet ant. dersoner1 V1derbli servert mat?
:r--1

Ja i•1 n Ne,
Vi1det avkreves betaling forarrangementet?

r___.
n Jaj; Nei

Type arrangement, f.eks. julehord, trbileum. avslutning etc. Nevn mälgruppelaldersgrense. planer for vakthold osv .

(beskriv)

U4-,‘,. 'i 1( i I,i c_.5 CL? )') ‘i KC

31 --(-U(',5,,(_x_, J--c)ur\r c--_T),9s -
u 454ilii Y/ ,

h \cr-C,--(k-e si.&e_4.\--c--(.f-,‘—V \-ei -cr\ if)\_;)---ar{„(
' J

l'v--e,43c,,,,,

C\JQL- 2c cur 50 44

\./c_n..,vi9

Jeg bekrefter at oyenstående opplysninger er riklige: og forplikter m_ heryed til å beserge at bestemmelser
aIkoholloven og dens forskrifter blir oyerholdt.

SzeOde,c,' Bei:Iliog..,rs uno: s .--.4,.

r?,, (

149.11~ 2.~.11151 SMRSkOrttør="°

1g71511330.Clig"
912gpitei MVA

Søknaden må være kommunen ih ende igod tid for arrangementet.
Ufulistendige søknader viibli returnert.

I
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