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FO 3/16 Interpellasjon/spørsmål



Post Nordreisa

Fra: John Karlsen <john.karlse@icloud.com>

Sendt: mandag 12. desember 2016 08:24
Til: Post Nordreisa

Kopi: Øyvind Evanger

Emne: Interpellasjon

Interpellasjon Nordreisa kommunestyremøte 20.12.16

Tilstand boliger

Fredag d.m. var det en reportasje i bladet Nordlys hvor det ble satt søkelyset
på hvordan enkelte av våre innbyggere i kommunen bodde. Det var ikke
akkurat en lystig beskrivelse av forholdene. Noen av våre innbyggere lever
under forhold som rett og slett er helsefarlige og nedverdigende.

Spørsmålet til ordføreren er om det er mange av våre innbyggere som lever
under slike forhold? Hva blir gjort for å gjøre boforholdene bedre, og hvem
har ansvaret for det?

Nordreisa FrP
V/ John Karlsen
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Fra: John Karlsen (john.karlse@icloud.com)
Sendt: 13.12.2016 13:09:28
Til: Post Nordreisa
Kopi: Øyvind Evanger

Emne: Interpellasjon
Vedlegg: 

Interpellasjon Nordreisa kommunestyremøte 20.12.16

Kreftbehandling lokalt i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har fasilitetene på plass som gjør at cellegiftbehandling
kan gis på Sonjatun helsesenter. Dette er en del av det som skal inngå i Plan
for kreftbehandling. 

Cellegiftbehandling får innbyggerne i våre nabokommuner, og det burde
selvfølgelig også kunne gis i vår kommune. Det er svært viktig at
mennesker med en så alvorlig sykdom kan slippe den lange reisen til
Tromsø. Det må ikke være slik at fordi enkelte hevder at dette er en
spesialisthelsetjeneste så har UNN ansvaret, og derfor kan kommunen fritas
for ansvaret. 

Spørsmålet til ordføreren er om alle som har behov for slik behandling får
det i dag ved Sonjatun helsesenter? I tilfelle dette ikke fungerer optimalt så
er spørsmålet om hva ordføreren vil gjøre for at denne viktige behandlingen
permanent kan gis i vår kommune? 

Nordreisa FrP
V/John Karlsen
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PS 85/16 Referatsak



Nordreisa kommune 

 

Rådmannen 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/548-2 8939/2016 044 08.11.2016 

 

Administrativt delegasjonsreglement 

Det vises til Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, vedtatt av Nordreisa kommunestyre 
16.06.16 i sak 57/16. 
 
Med bakgrunn i de delegasjoner som av kommunestyret er gitt til rådmannen, har rådmannen 
utarbeidet et administrativt delegasjonsreglement. 
 
De administrative delegasjoner er foretatt med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 4 og/eller særlover. 
Delegering innen administrasjonen skjer på grunnlag av den delegering som er gitt til rådmannen, 
med de begrensninger og presiseringer som er inntatt i delegasjonsreglementet fra kommunestyret.  
 
Mottakere av dette brev er videredelegert myndighet slik det fremgår av det vedlagte 
administrative delegasjonsreglementet. 
 
Det bes om at mottakere av dette brev setter seg grundig inn i både det politiske og det 
administrative delegasjonsreglementet. 
 
Delegasjonene er gyldig fra og med dagens dato og opphever tidligere gitte delegasjoner. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Anne-Marie Gaino 
Rådmann 
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Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Administrativt delegasjonsreglemet 2016-versjon 1 

 
Likelydende brev sendt til: 
Lisa Løkkemo    
Roy Hugo Johansen    

 
Kopi til: 
KomRev NORD IKS    
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Administrativt 
delegasjonsreglement

NORDREISA KOMMUNE 
Delegasjoner til administrasjonen og rådmannens videredelegasjon

jfr Delegasjonsreglement av 16.06.16, KST-sak 57/16

 Perioden 2015 - 2019 

Versjon 2016-1

Ajourført 
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1. INNLEDNING 

 
De administrative delegasjoner er foretatt med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 4 og/eller 
særlover. Delegering innen administrasjonen skjer på grunnlag av den delegering som er gitt til 
rådmannen, med de begrensninger og presiseringer som er inntatt i delegasjonsreglementet fra de 
politiske utvalg.  
 
Det vises til Nordreisa kommunes reglement for styrer, råd og utvalg, samt 
delegasjonsreglement, vedtatt i kommunestyret 16.06.16, sak 57/16.  
 
 
Rådmannens videredelegasjon er som følger:  

- Rådmannens faste stedfortreder; Service- og personalsjef 
Har samme delegasjon som rådmannen når vedkommende fungerer som rådmann. 
 

- Sektorledere:  
Sektorleder drift og utvikling, sektorleder oppvekst og kultur, sektorleder helse- og omsorg, 
Delegasjon er angitt under det enkelte punkt i det administrative delegasjonsreglementet. 

 
- Stabs- og støtteledere: 

Service- og personalsjef, økonomisjef 
Delegasjon er angitt under det enkelte punkt i det administrative delegasjonsreglementet. 

 
- Øvrige ledere i rådmannens ledergruppe: 

DMS-leder, NAV-leder 
Delegasjon er angitt under det enkelte punkt i det administrative delegasjonsreglementet. 

 
- Kommuneoverlegen.  

Delegasjon er angitt under det enkelte punkt i det administrative delegasjonsreglementet. 

 

INNSTILLINGSRETT TIL POLITISKE UTVALG:  

Rådmannen innstiller i alle saker som skal til kommunestyret og formannskapet/økonomiutvalget.  
Service- og personalsjef innstiller i saker til administrasjonsutvalget og AMU. 
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Sektorledere har en selvstendig rett til å innstille i saker til hovedutvalgene og underutvalg, innen 
de områder de har fått delegert fra rådmannen. 

 

VIDEREDELEGASJON:  

Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder, overlater rådmannen til sektorledere å fatte 
avgjørelse på sine vegne (intern delegasjon) innen tjenestens arbeidsområde.  
 
Den myndighet som rådmannen nedenfor har delegert omfatter også myndighet til å fungere som 
underinstans ved behandling av klagesaker.  
 
Rådmannen forutsetter at disse på samme måte, delegerer videre til sine medarbeidere.  
Ved uklarheter angående ansvarsområde avklares dette i samarbeid mellom rådmann og 
sektorleder. 

 

Sikringsbestemmelser ved videredelegasjon  
Det må ikke foretas disposisjoner som: 
- er ekstraordinære,  
- er av prinsipiell betydning,  
- kan binde kommunen økonomisk og/eller bindende for kommende budsjetter eller som kommer 
i konflikt med forutsetninger i vedtatt budsjett/økonomiplan og virksomhetsplan.  
 
Vurdering av hvilke saker dette gjelder må foretas av fullmaktshaver.  
 
Virksomheter eller avdelinger som skal gis myndighet bør være av en slik størrelse at det ikke 
skaper vansker med å gjennomføre delegasjonene.  
 
Rådmannen og økonomisjefen skal ha skriftlig melding fra sektorleder om hvem som skal ha 
budsjettansvar, rekvisisjons-, attestasjons- og anvisningsmyndighet. Virksomhetsledere kan gis 
anvisningsmyndighet og fag/avdelingsledere kan gis attestasjonsmyndighet for driftsbudsjettet. 

Dersom det er behov for ressurser ut over vedtatt budsjett skal det fattes vedtak om 
budsjettendring med tilhørende inndekning før de nye tiltak iverksettes.  
 
Fullmaktene til å endre budsjettet som gis i økonomireglementet kan ikke benyttes til å 
omdisponere midler i strid med prioriteringer, mål og premisser gitt av kommunestyret.  
 
Opphør av rekvisisjons-, attestasjons- og anvisningsmyndighet skal meldes til overordnet 
myndighet og økonomisjefen. 

 

12



DEFINISJONER:  

 
Rådmannens strategiske ledergruppe 
Sektorledere, Service- og personalsjef, Økonomisjef, DMS-leder og NAV-leder. 
 
Delegasjoner i dette reglement gitt til sektorledere, gjelder også for øvrige ledere i rådmannens 
strategiske ledergruppe. 
 
Formelt ansvar  
Overordnet myndighet kan delegere myndighet til lavere nivå, mens ansvarlig myndighet tilligger 
til enhver tid hos den som delegerer myndighet.  
 
Generell myndighet  
All myndighet for sektorlederes tjenesteområder er i henhold til den delegasjon rådmannen er gitt 
fra politisk nivå. Delegasjonen gjelder den daglige drift.  
 
Rådmannen og sektorledere har til enhver tid anledning til å gripe inn i virksomhetenes/ 
avdelingenes myndighetsområde.  
 
For at delegasjonene skal være reelle må det være samsvar mellom ansvar og myndighet. 

 

Fagmyndighet  
Myndighet innen sektorleders tjenesteområde i henhold til de særlover som gjelder for den 
enkeltes ansvarsområde.  
 
Myndighet ved fravær  
Ved sektorleders fravær, skal stedfortreder ha samme myndighet som leder, slik at den daglige 
driften kan gjennomføres. Gjelder også budsjettansvar, rekvisisjons-, attestasjons- og 
anvisningsmyndighet.  
 
Rekvisisjons-, attestasjons- og anvisningsmyndighet  
Med tildelingen av myndighet på disse funksjonene må delegerende myndighet påse at det er 
minimum 2 forskjellige personer som ivaretar attestasjons- og anvisningsmyndigheten.  
For øvrig vises det til økonomireglementet kap 4.  
 
Enkeltvedtak  
Er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer eller andre 
private rettssubjekter, jfr. forvaltningslovens § 2. 
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Kurant sak  
En sak oppfattes som kurant når:  

- Det foreligger retningslinjer for hvordan man behandler saken, eller en har en klar praksis 
fra behandling av tilsvarende saker.  

- Saken ligger innenfor vedtatt budsjettramme, og forutsetningene er i tråd med 
overordnende planer.  
 

Dersom det er tvil om en sak er kurant, skal den tas opp med nærmeste overordnede 

 

2. DELEGASJON PERSONAL OG ØKONOMI  

 
I medhold av gjeldende delegasjonsreglement vedtatt i kommunestyret 16. juni 2016 delegerer 
rådmannen sin myndighet på følgende områder:  
(Der det ikke er angitt noe særskilt er det ikke foretatt noen delegasjon) 
 

PERSONAL  

 
1. Innvilgelse av ulike ordninger og godtgjøringer til ansatte i henhold til reglement  
Delegeres til sektorlederne  
 
2. Omgjøring, utvidelse og omplassering av enkeltstillinger  
Delegeres til Service- og personalsjef 
 
3. Opprettelse av engasjementstillinger/ prosjektstillinger innenfor 1 år under forutsetning av  
budsjettmessig dekning, samt at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14 - 9 følges.  
Delegeres til sektorlederne  
 
4. Lønnsforhandlinger  
- Politisk forhandlingsutvalg fastsetter rådmannens lønn. 
- Politisk forhandlingsutvalg forhandler lønn for sektorledere.  Rådmannen er sekretær for 
forhandlingsutvalget. 
- Rådmann, Service- og personalsjef og personalkonsulent er arbeidsgivers forhandlingsutvalg 
ved lokale forhandlinger for øvrige lønnskapitler. 
- Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med 
arbeidstakerorganisasjonene. Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet.  
 
5. Rådmannen har ansvar for oppnevning og sammensetningen av administrativt  
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Arbeidsmiljøutvalg, jfr. Arbeidsmiljøløven § 7 – 1. Reglement for AMU vedtas av  
Administrasjonsutvalget.  
Delegeres til Service- og personalsjef 
 
6. Rådmann delegeres ansettelser, oppnevner ansettelsesutvalg og reglement for disse i tråd  
med hovedtariffavtalens bestemmelser. 

Ansettelser delegeres til hver enkelt sektorleder (ledere i rådmannens strategiske 
ledergruppe), med unntak av ansettelse av virksomhetsledere. 

Det vises til kommunens tilsettingsrutiner. 

Lønnsfastsettelse utover tarifflønn delegeres til Service- og personalsjef. 

 

7. Innvilgelse av permisjoner i henhold til permisjonsreglementet 

Rådmannens delegasjon delegeres videre til Service- og personalsjef. 

 

ØKONOMI 

 

MYNDIGHET PÅ ØKONOMIOMRÅDET 

 
Det vises til retningslinjer vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr 
økonomireglement og reglement for finansforvaltningen.  
 
For øvrig vises det til reglementer, retningslinjer og rutiner innen økonomiområdet. Ved uklarhet 
angående ansvarsområde, avklares dette i samarbeid mellom rådmannen og sektorleder. 

 
Rådmannen har anvisningsmyndighet for alle poster i drifts- og investeringsregnskapet. 
Rådmannen kan videre delegere anvisningsmyndigheten til ledere i rådmannens strategiske 
ledergruppe (unntatt økonomisjef). 
 
Ihht til økonomireglementet delegeres sektorledere, service- og personalsjef, DMS-leder og NAV-
leder budsjett-, rekvisisjons-, attestasjons-, og anvisningsmyndighet innen sine tjenesteområder.  
Disse ledere kan delegere sin anvisningsmyndighet videre til virksomhetsleder.  
 
Økonomisjefen delegeres budsjett- og rekvisisjonsmyndighet innen sitt tjenesteområde og 
attestasjonsmyndighet for alle tjenesteområder. 
 
Videredelegering av anvisningsmyndighet skal gis skriftlig med kopi til rådmannen, økonomisjef 
og revisor.  
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Der inhabilitet oppstår (anvisningsmyndighet for egne regninger, nær familie osv) skal anvisning 
utføres av overordnede. Ordfører har anvisningsmyndighet i de tilfeller hvor rådmann er inhabil.  
 
Alle som innehar anvisningsmyndighet, innehar samtidig attestasjonsmyndighet, men de kan ikke 
både attestere og anvise på samme bilag. Attestasjonsmyndigheten skal gis skriftlig og kopi 
sendes rådmann, økonomisjef og revisor. Den som innehar anvisningsmyndighet kan utstede 
attestasjonsmyndighet til en eller flere av sine medarbeidere.  
 
Den som anviser skal påse at:  
- det er hjemmel for disposisjonen i tildelingsbrev eller andre vedtak,  
- det er budsjettmessig dekning for utbetalingen  
- disposisjonen er økonomisk forsvarlig.  
 
Den som anviser skal videre kontrollere at utbetalingsgrunnlaget er attestert på korrekt måte, jf de 
krav som er oppført under attestasjon, herunder at det er påført korrekt kontering.  
 
Dersom ikke alle betingelser for anvisning foreligger skal anvisning ikke utføres. Dersom utgifter 
allerede er pådratt, må spørsmål om anvisning tas opp med rådmann.  
 
Anvisningsmyndighet og budsjettansvar følger samme stilling.  
Anvisningsmyndighet kan trekkes tilbake av den som har delegert myndigheten.  
Underordnede kan ikke anvise overordnedes regninger.  
 
Ordfører anviser utbetalinger til rådmannen. Rådmannen anviser utbetalinger til ordføreren.  
 
Den som har anvisningsmyndighet kan ikke anvise egne regninger (for eksempel egne 
reiseregninger), eller for familiemedlemmer mv. jfr. Forvaltningslovens habilitetsregler.  
 
Anvisningsmyndighet kan ikke overdras eller delegeres til økonomisjef, da anviser ikke kan være 
utbetaler. 
 
Feilaktige anvisninger kan medføre økonomisk ansvar for anviseren.  
 
Det skal alltid være kjent hvem som kan opptre som stedfortreder ved ferier og annet fravær med 
rett til anvisning i henhold til delegert fullmakt.  
 
Dersom økonomiavdelingen ved stikkprøvekontroll avdekker at bilag ikke er anvist eller attestert i 
samsvar med anvisnings- og attestasjonsreglement, skal bilag returneres til anvisende myndighet.  
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DELEGERING AV ANVISNINGSMYNDIGHET 

 
Sektor 1 –  Stab- og støttetjenester (alle ansvar som begynner med 1*) med unntak av 
ansvar 130  
Service- og personalsjef  
 
Sektor 2 – Oppvekst og kultur (alle ansvar som begynner med 2*)  
Sektorleder for oppvekst og kultur  
 
Sektor 3 - Helse og omsorg (alle ansvar som begynner med 3* med unntak av 35* og 36*)  
Sektorleder for Helse og omsorg  
 
Distriktsmedisinsk senter Nord Troms (alle ansvar som begynner med 35*)  
DMS-leder  
 
NAV sosial (alle ansvar som begynner med 36*)  
NAV-leder  
 
Sektor 6 – Drift og utvikling (alle ansvar som begynner med 5* og 6*)  
Sektorleder for drift og utvikling  
 
 
INVESTERING  
Anvisningsmyndigheten for investeringsbudsjettet følger av sektoransvaret.  
Feks IKT investeringer hører til sektor 1 som Service- og personalsjef har anvisningsmyndighet 
til. 

 

DELEGERING - FOND OG TILSKUDD  

1. Finansreglement for kommunen: 
Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet delegeres 
fullmakter til rådmann til opptak av lån, ihht til pkt 7.2 i finansreglementet. 
Delegeres til økonomisjef 
 
2. Fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 500.000. 
Delegeres til økonomisjef 
 
3. Næringsfondet og kommunale stimuleringstilskudd.: 
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Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet til å fatte vedtak i kurante saker inntil kr. 100.000. 
Fullmakt til å avgjøre saker utover denne ramme kan gis for et kortvarig tidsrom. 
Delegeres til sektorleder for drift og utvikling 
 
Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran 
rådmannens delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk/domsavgjørelse. 
 
 
 

DELEGERING - UTLÅN – EIENDOMMER - PANTEDOKUMENT  

1. Rådmannen eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte på tvangsauksjon der 
kommunen er kreditor og avgi bud på inntil kr. 1.500.000. Videre gis rådmannen 
fullmakt til å godkjenne andre bud på inntil dette beløp. 
Delegeres til økonomisjef 
 
2. Fullmakt til å samtykke i prioritetsvikelse/slette heftelser/pantefrafall. 
Eks: 
- tvangssalg av bolig der kommunen har heftelse/kommunale krav 
- kommunale krav 
- næringslån 
- andre lån 
Delegeres til økonomisjef 
 
3. Rådmannen gis fullmakt til på kommunens vegne å slette heftelser på parseller eller tomter 
som utskilles fra hovedeiendom og som får egne bruksnummer. Det forutsettes at verdien 
på parsellen eller tomta må anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen og 
at den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Det forutsettes videre at heftelsens 
verdi ikke overstiger kr 400.000,-. 
Delegeres til økonomisjef 
 
4. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelser med kommunale 
heftelser, forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom til sammen ikke 
overstiger kr. 400.000,-. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens 
heftelser. Søknader som blir avslått kan ankes til klagenemda. 
Pkt. 4b: For startlån gis rådmannen fullmakt til å avgjøre søknader som prioritetsvikelser med 
kommunale heftelser forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom ligger innenfor 
gjeldende markedsverdi. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens 

18



heftelser. Søknad som blir avslått kan ankes til klagenemda. 
Delegeres til økonomisjef 
 
5. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre pantefrafall med inntil kr. 400.000,- og hvor 
pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for kommunens krav. 
Pkt. 5b: For startlån gis rådmannen fullmakt til å avgjøre pantefrafall med beløp som ligger 
innenfor gjeldende markedsverdi og hvor pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for 
kommunens krav. 
Delegeres til økonomisjef 
 
6. Rådmannen delegeres myndighet til: 
- Ettergivelse/nedsettelse og slettinger av hovedstol med renter inntil Kr. 100.000,-. 
- Utsettelse med betaling av hovedstol med renter inntil 3 år. 
- Godta lånetilsagn med sikkerhet innenfor 100% av totalkostnader/takst 
- Overføring av ikke nedskrevet boligtilskudd til nytt panteobjekt  
Delegeres til økonomisjef 
 
7. Fullmakt til å inngå/undertegne planleggings- og utbyggingskontrakter i henhold til vedtatt 
budsjett eller vedtak fattet av kommunestyre/formannskap. 
Delegeres til sektorleder for drift og utvikling 
 
8. Fullmakt til å undertegne gjeldsbrev og pantedokument på vegne av Nordreisa kommune. 
Delegeres ikke. 
 
9. Fullmakt til å undertegne festekontrakter for kommunale eiendommer. 
Delegeres til sektorleder for drift og utvikling 
 
10. Fullmakt til å undertegne festekontrakter og skjøter. 
Delegeres ikke. 
 
12. Fullmakt til å igangsette frivillig grunnerverv i henhold til vedtatte planer og til å anke 
over skjønn. 
Delegeres ikke. 
 
13. Fullmakt til å begjære tvangsfullbyrdelse i forbindelse med besittelse av ekspropriert areal 
iht. avholdt skjønn. 
Delegeres ikke. 
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14. Tildeling av tomter.  
Delegeres til sektorleder for drift og utvikling 
 
Søknader om større industritomt/forretningstomt tildeles av formannskapet.  
 
15. Granneloven av 16. juni 1961 nr. 15. Rådmannen får fullmakt til å opptre på kommunens 
vegne i naboforhold. 
Delegeres til sektorleder for drift og utvikling 
 
Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran 
rådmannens delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk/domsavgjørelse. 
 
 

DELEGERING  - KJØP – AVTALER  

1. Ved enkeltkjøp avgjør rådmannen kjøpsform/kjøp i.h.t. innkjøpsreglement 
Delegeres til sektorledere 
 
2. Som prosjektleder har rådmannen fullmakt til å: 
A) innhente og godta tilbud/leveranser under kr. 1 000.000,- eks mva., samt 
B) foreta tilleggsbestillinger/innkjøp uten pristilbud innenfor en ramme på kr. 20.000,- eks. 
mva. pr. tilfelle. Pkt. B kan delegeres til byggeleder. 
Pkt B delegeres til sektorleder for drift og utvikling 
 
3. Alle regninger vedr. byggeprosjekt anvises av rådmannen eller den rådmannen bemyndiger. 
Delegeres til sektorleder for drift og utvikling 
 
4. Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis rådmannen, eller 
den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er 
godkjent. 
For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis 
Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge 
avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller 
økonomiske forpliktelser for kommunen. 
Delegeres til sektorleder for drift og utvikling 
 
Avtaler som medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser skal 
forelegges formannskapet. 
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5. Fullmakt til å undertegne avtaler godkjent av kommunestyre/formannskap og avtaler som 
ligger innen de rammer kommunestyre/formannskap har trukket opp. Rådmannen kan 
delegere denne myndighet til sektorleder. 
Delegeres ikke. 
 

DELEGERING - ANDRE SAKER  

1) Fullmakt til å engasjere juridisk bistand.  
Delegeres ikke. 
 
2) Fullmakt til å avvise klagesaker dersom vilkårene for å behandle dem ikke foreligger, jfr. 
forvaltningslovens §33. Dersom avvisningsgrunnen er at klagen er for sent fremsatt får 
rådmannen imidlertid bare fullmakt til å avvise saken dersom det er gått mer enn ett år siden 
vedtaket ble truffet, jfr. forvaltningslovens § 31.  
Delegeres ikke. 
 
3) Rådmannen er administrativ leder for kommunens kriseledelse. Rådmannen innkaller 
kriseledelsen (i ordførers fravær) i hht. beredskapsplan for Nordreisa kommune. Rådmannen 
gis fullmakt til å iverksette de tiltak krisen krever. Rådmannen plikter å orientere 
formannskapet, så snart det er mulig, om så vel økonomiske, som andre konsekvenser av en 
krise og dens håndtering. 
Delegeres ikke. 
 
4) Delegert behandlingsansvar etter Lov om behandling av personopplysninger (av 
14.04.2000 nr. 31) til rådmann. 
Delegeres til Service- og personalsjef 
 
5) Uttalelser, meddelelser m.v. 
Rådmannen gis fullmakt til å avgi uttalelser og meddelelser m.v. som faller inn under 
Formannskapets arbeidsområde og som må anses kurante eller som ikke er direkte bindende. 
Delegeres ikke. 
 

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN ETTER SÆRLOVER.  
1. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10. 
Med hjemmel i § 79, 5. ledd får rådmannen myndighet til å begjære påtale i alle saker som 
gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendommer (osv), og forøvrig i de tilfeller der 
hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale. (Jfr. kap. I, § 3 nr. 1). 
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Delegeres ikke. 
 
3. Lov om eierseksjoner av 25.5.97 nr. 31 
Kommunale oppgaver knyttet til loven delegeres til rådmannen. 
Delegeres til sektorleder for drift og utvikling 
 

3. DELEGASJON: MILJØ, PLAN OG UTVIKLING 

 
Rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning, 
med følgende unntak: 
 alle saker hvor det er negativ innstilling fra rådmannen. Disse legges frem for hoved-

utvalget til avgjørelse. 
 Delings- og byggesaker innenfor 100-metersbeltet i strandsonen 
 Byggesaker gjeldende større offentlige bygg eller private næringsbygg 
 
Alle delegerte avgjørelser refereres til hovedutvalget. 
 
Delegasjon til rådmannen etter følgende lover og forskrifter videredelegeres til 
sektorleder for drift og utvikling, med unntak i pkt 3, 7 og 9: 
 
1. Vegloven av 21. juni 1963, nr. 23. 
Rådmannen skal være kommunens vegstyremakt i kurante saker, jfr. lovens §9, 3. ledd. 
Rådmannen er rådgiver for utforming av kommunens trafikksikkerhetspolitikk. 
Han/hun har et særlig ansvar for oppfølging av kommunens trafikksikkerhetsplan. 
Rådmannen skal 
- gi uttalelse i saker vedrørende fastsetting av fartsgrenser 
- gi uttalelse i forbindelse med utsending av skiltvedtak for andre permanente 
trafikkregulerende skilt 
- behandle og gi uttalelse i saker om trafikksikkerhetstiltak 
 
2. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 med forskrifter 
Kommunens myndighet etter vegtrafikklovens §7 (treffe midlertidige vedtak om forbud mot 
trafikk) og kommunens skiltmyndighet etter skiltforskriftene, delegeres til rådmannen. 
 
3. Forurensingsloven av 13. mars 1981, nr. 6 med forskrifter. 
Rådmannen delegeres myndighet i alle saker av kurant karakter, herunder  

- omlegging og utbedring av stikkledning, jfr.§22,  
- utkobling av slamavskiller, jfr. §26, siste ledd,  
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- avfallsopprydding, jfr. §35,  
- og pålegg om opprydding, jfr. §37. 

 
Hovedutvalget videredelegerer myndighet etter forurensingsloven §7 (plikt til å unngå 
forurensing), § 73 (tvangsmulkt ved forhold i strid med forurensingsloven), §74 (umiddelbar 
gjennomføring ved forurensningsmyndigheten), §76 (betaling av utgifter for tiltak mot 
forurensninger) til rådmannen. 
 
Med bakgrunn i gjeldende delegasjonsreglement §6 (hovedutvalgets myndighet etter 
forurensningsloven) delegerer hovedutvalget myndighet etter forurensingsforskriftens §§ 12-
2, 12-14, 12-16, 13-2, 13-17, 13-18, 15-2, 15-8, 15A-2, 15A-7 til rådmannen. 
Kommuneoverlegen videredelegeres forurensningsmyndighet etter §§ 13-2, 13-17, 13-18, 
samt tilsynsmyndighet for kommunens egne anlegg etter kap. 12 i forurensningsforskriften, 
hjemlet i forurensningsloven 
 
* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet til å treffe enkeltvedtak etter 
følgende paragrafer i forurensningsloven 
§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse 
- § 49 Opplysningsplikt 
- § 50 Rett til granskning 
- § 51 Pålegg om undersøkelser 
- § 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer 
og vederlag for bistand 
 
* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i 
forurensningsloven (LOV av 31.mars 1981): 
- § 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av 
allemannsretten utenfor næring m.v. 
- § 78 Straffeansvar for forurensning 
- § 79 straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall 
 
* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i 
forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006) kapittel 7 om lokal luftkvalitet: 
- § 7-4 andre og femte ledd. Myndighet til å gi pålegg for å sikre at kravene i dette 
kapitlet overholdes, og i særlige tilfeller gi pålegg om at den ansvarlige for et anlegg 
som ikke bidrar vesentlig til konsentrasjonen av de enkelte stoffer gjennomfører plikter etter 
dette kapitlet. 
- § 7-11 andre ledd. Myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet 
overholdes. 
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Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i 
forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006): 
- § 1-8 annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres 
og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving 
- § 1-9 annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker 
- § 1-10. Tilsyn, registrering og krav til kontroller 
- § 1-11. Dispensasjon 
- § 1-12. Kommunens myndighet i særlige tilfeller 
- § 2-7. Krav til faglig kvalifikasjoner 
- § 2-8. Godkjenning av tiltaksplan 
- § 2-9. Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m. 
- § 2-11. Tilsyn og kontroll 
 
4. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr.17 
Kommunens myndighet etter lovens §1, 4. ledd til å innvilge fritak fra avgift for ubebygd 
eiendom samt myndighet til å dispensere fra avgiftsbestemmelsene legges til rådmannen. 
 
5. Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav av 04.07.2003. 
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter del III og IV 
 
6. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. juni 
2001 nr. 75 
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne lov. 
 
7. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 
med tilhørende forskrifter, herunder forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen av 1. juli 2002 §§2-2, 2-4 og Forskrift om brannforebygging av 17. desember  
2015 
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter. 
 
Rådmannens myndighet videredelegeres til brannsjefen etter denne lov med tilhørende 
forskrifter.  
 
Viktige og prinsipielle saker som dokumentasjon av brannvesenet og planer for 
brannvernarbeidet skal behandles av kommunestyret etter behandling i Hovedutvalget. 
 
8. Forskrift om vann og avløpsgebyr i Nordreisa kommune  
Vedtak etter forskriften fattes av rådmannen. 
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9. Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, 
Nordreisa kommune 

Avfallsservice AS er tildelt konkret ansvar og myndighet i forskriften. 
Kommunen er klageinstans for vedtak fattet av Avfallsservice AS, og klagesaker behandles av 
kommunens klagenemd. 
 
10. Delegasjon av saker vedrørende utmark og vassdrag. 
- Oppretting av kommunalt viltfond og fellingsavgift for elg 
I medhold av kommunelovens § 23 pkt. 4 delegeres rådmann myndighet til å forvalte 
kommunalt viltfond. 
 
- Gi uttalelse i bygge - og delesaker, forpaktningssøknader ol. på vegne av frilufts-, vilt-, 
lakse- og innlandsfiskeinteressene 
 
- Gi uttalelse i saker hvor viktige naturverdier eller naturinteresser er berørt, blant annet saker 
hvor kommunen blir bedt om å uttale seg om slike hensyn. 
 
- Gi forslag til uttalelse på vegne av kommunen i høringssaker som gjelder endringer i frilufts, 
vilt eller lakse og innlandsfiskeloven og forskrifter gitt i medhold av disse 
 
 
* Lov om viltet av 29.5.1981 nr. 38 
Rådmannen fatter beslutning etter viltloven i følgende saker: 
- Avlivning av skadet vilt 
- Avlivning av skadegjørende vilt 
(Jfr. brev fra direktoratet for naturforvaltning av 16.01.2003). 
 
* Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 nr.82 
Rådmannen gis fullmakt til å treffe vedtak i kurante enkeltsaker etter ovennevnte lovs §6 og 
etter nasjonal forskrift § 5 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag og 
fastsette vilkår etter § 7. Kurante saker omfatter tilfeller som er omtalt i kommunale 
retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag. 
Gi uttalelser til fylkesmann i kurante saker vedrørende dispensasjoner fra motorferdsels-
forbudet i perioden 5. mai – 30. juni. 
 
* Lakse- og innlandsfiskeloven av 15.5.1992 nr. 47 
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Myndighet til å dispensere fra plikten til å betale fiskeravgift etter forskrift nr. 532 av 
15.06.93, delegeres til rådmannen. Oppgavene etter lovens § 47, 2.ledd - ta vare på verdien av 
ulovlig fanget fisk, delegeres til rådmannen. 
Utvisning av garn, not, ruser og teiner iht. forskrift til lakse- og innlandsfiskeloven delegeres 
til rådmann. 
 
11. Delegasjon etter Hundeloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å dispensere for bruk av løs hund i båndtvangstid til 
jaktprøver og jakthundtrening etter hundelovens § 9 e) og til oppretting av dressurområder for 
hunder etter samme paragraf. 
 
 
12. LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven  
Kommunestyrets myndighet etter plan- og bygningsloven delegeres til rådmannen så langt 
dette ikke kommer i strid med loven eller er delegert til planutvalget, og som er 
etter vedtatte retningslinjer og prinsipper, og i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Myndighet til å fatte vedtak etter lovens §12-14 om mindre endringer av reguleringsplaner 
eller til å vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen delegeres til rådmannen. 
Vurdering av om sakene er innenfor denne kategorien gjøres i hvert tilfelle av rådmannen, evt 
i samråd med overordnede myndigheter. 
 
13. Delegasjon i byggesaker til rådmannen: 
Fullmakt til å innhente og godta tilbud på arbeid/leveranser under kr. 1 000.000.- eks mva. 
Rådmann gis fullmakt til å innhente ekstern bistand til utarbeiding av romprogram, 
kostnadsanslag for budsjettering osv. Kontrakter med arkitekt, konsulenter, entreprenører eller 
leverandører undertegnes av rådmannen. 
 
Rådmann skal påse at prosjektene blir gjennomført innenfor rammen av gitte bevilgninger. 
Dersom det skulle vise seg at det oppstår fare for overskridelser eller andre vesentlige avvik, 
skal rådmann gi forslag til reduksjoner/dekningsmåte til hovedutvalget. 
 
Alle regninger skal anvises av rådmann eller den han/hun bemyndiger. 
 
For øvrig vises det til økonomireglementet kap 7 Reglement for investeringsprosjekter. 
 
14. Jordloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,  
delegeres til rådmannen 
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15. Forpaktingsloven (Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1) og tilhørende forskrifter, 
delegeres til rådmannen 
 
16. Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 
98) og tilhørende forskrifter,  
delegeres til rådmannen 
 
17. Odelsloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,  
delegeres til rådmannen 
 
18. Skogbruksloven (LOV 2005-05-27) med tilhørende forskrifter  
delegeres til rådmannen 
 
 

4. DELEGASJON: OPPVEKST OG KULTUR 

 
Delegasjon til rådmannen etter følgende lover videredelegeres til sektorleder 
for oppvekst og kultur, med unntak av pkt 4: 
 
1. Opplæringsloven – med forskrifter av 17. juli 1998, nr 61 
Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell 
karakter. 
- Fremme søknad om forsøksvirksomhet i grunnskolen, jfr. § 1-4. 
- Rådmann er delegert myndighet til å fastsette forskrift om skolerute og fastsette 
barnehageruta, jfr. opplæringsloven § 2-2. 
- Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2-9, samt bortvising av elever 
jfr. § 2-10 
- Tilsyn med hjemmeundervisning, jfr. § 2-13 
- Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av barn til skolefritidsordningen, jfr. 
opplæringslovens § 13-7. 
- Fatte vedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen og for voksne, jfr. 
opplæringsloven § 5.1, 5.4 og 4A-2. 
- Føre tilsyn og sikre at virksomhetene har forsvarlig system for å sikre at krav i 
opplæringslov og forskrifter oppfylles 
 
2. Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr 35 
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Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell 
karakter. 
 
3. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter 
Rådmannen delegeres følgende myndighet: 
- Foreta opptak av barn i barnehage 
- Godkjenne barnehager og hjem som tar imot barn i familiebarnehager 
- Føre lokalt tilsyn med virksomheter som drives etter loven 
 
4. Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr.100. 
Barnevernleder er barnevernadministrasjonens leder, jfr. barneverntjenestelovens § 2-1, 
3.ledd. 
* Barnevernleder gis myndighet til å opptre som kommunens rettslige representant/ 
stedfortreder i barnevernssaker. 
 
5. Fastsetting av åpningstider for kulturinstitusjoner og virksomheter innen oppvekst og 
kultur 
Ovennevnte myndighet delegeres til rådmannen. 
 
6. Spillemidler og kulturmidler 
Rådmannen har godkjenningsmyndighet for forhåndsgodkjenning av anlegg det skal søkes 
spillemidler for. Rådmannen fremmer på kommunens vegne søknader på spillemidlenes 
overskudd til idrettsanlegg, lokale og regionale kulturbygg m.v. etter prioritering foretatt av 
kommunestyret. 
Rådmannen delegeres myndighet til innenfor budsjettets rammer å foreta fordeling og avgjøre 
søknader om tilskudd på sektorens budsjett etter fastsatte retningslinjer. 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur er klageinstans for administrative vedtak. 
 
7. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25. 
Rådmannen beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens §19. 
 
8. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og tilhørende forskrifter 
Rådmannen delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lov om 
helse og omsorgstjenester § 3-2 nr 1 om: helsefremmende og forebyggende tjenester, 
herunder: 

 helsetjeneste i skoler 
 helsestasjonstjeneste 
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9. Introduksjonsloven av 04.07.2003 
Kommunens ansvar etter loven delegeres til rådmannen, herunder utvidelse av 
introduksjonsprogram til 3 år i hht. §5. 
 

 
 
5. DELEGASJON: HELSE OG OMSORG 

 
Delegasjon til rådmannen etter følgende lover og forskrifter videredelegeres 
slik: 
 
1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med 
tilhørende forskrifter 
Kapittel 3. 
Rådmannen kan i samsvar med kommunens planer inngå avtaler med andre kommuner om 
samarbeid om helsetjenesten, jfr. lovens § 3-1, 5.ledd. Slike avtaler skal inngås skriftlig og 
forelegges hovedutvalget til orientering. 
Rådmannen delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lovens § 3-2 
og §3-6 om: 
Andre helse- og omsorgstjenester herunder: 

 Svangerskaps- og barselomsorgstjenester  

Delegeres til DMS-leder. 
 

Delegeres til sektorleder for helse og omsorg: 

 Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:  
a. legevakt,  
b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og  
c. medisinsk nødmeldetjeneste  

 Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning  
 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering  
 Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

a. helsetjenester i hjemmet,  
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,  
c. plass i institusjon, herunder sykehjem og  
d. avlastningstiltak. 

 Omsorgslønn 
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Kapittel 5. - Særlige plikter og oppgaver  

Delegeres til sektorleder for helse og omsorg 

 
Kapittel 7.- Delegeres til sektorleder for helse og omsorg 

Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet  
 
Kapittel 8.- Delegeres til sektorleder for helse og omsorg 

Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning. 
 
Kapittel 9. - Delegeres til sektorleder for helse og omsorg 

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk 
utviklingshemming. Hastekompetanse i tvangssaker kan ikke utøves uten godkjenning fra 
rådmannen. 
Med hjemmel i § 9 – 3, 3. ledd, delegerer Nordreisa kommunestyre til rådmann ansvaret for å 
begjære oppnevning av verge dersom ikke oppnevningen er begjært av andre som kan 
fremsette slik begjæring, jfr. vergemålslovens § 56. 
 
Kapittel 10. - Delegeres til sektorleder for helse og omsorg 

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. 
 
Kapittel 11-2. - Delegeres til sektorleder for helse og omsorg 

Vederlag for helse og omsorgstjeneste 
Rådmannen bestemmer hva den enkelte pensjonær skal betale for opphold i bolig med 
heldøgns omsorgstilbud, jfr. lovens § 11-2 
 
Kapittel 12-4. - Delegeres til sektorleder for helse og omsorg 

Særlige bestemmelser ved opphold i institusjon. 
 
2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29 
Kap. 2. Kommunens ansvar 
Kap. 6. Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv. 
Folkehelselovens § 9, 1. ledd. 
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som er lagt til kommunestyret, delegeres 
til rådmannen.  

Delegeres til sektorleder for helse og omsorg 
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Folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd 
Kommuneoverlegen har hastekompetanse som nevnt i folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd, samt 
kap 3 miljøretta helsevern 
 
3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 
Kommunens ansvar etter loven delegeres til rådmannen 
Delegeres til NAV-leder. 
 
4. Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14 med forskrifter 
- Myndighet og gjøremål knyttet til vern mot tobakkskader delegeres til rådmannen. 
Delegeres til service- og personalsjef 
 
5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27- 
Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres rådmannen: 
- kontroll og inspeksjon av salgs- og skjenkesteder, jfr lovens § 1.9 1.ledd. 
Delegeres til service- og personalsjef 
 
6. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 nr.55. 
Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen å utføre de oppgaver innen smittevernet 
som pålegges i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5/8- 1994. 
 
7. Strålevern (Strålevernforskriften) av 21.11.2003 
Nordreisa kommunestyre delegerer til rådmannen å utføre de oppgaver innen strålevern for 
solarium som er delegert til kommunen i forskrift om strålevern og bruk av stråling 
(Strålevernforskriften) av 21.11.2003, § 42, 3. ledd. Forskriften er gitt i medhold av lov og 
strålevern og bruk av stråling av 05.12.2000 
Rådmannen gis fullmakt til å videredelegere denne myndigheten til kommuneoverlege. 
Delegeres videre til kommuneoverlegen.
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Fra: Baard Espen Arnøy[bea@imdi.no]
Dato: 10.10.2016 13:53:16
Til: Post Nordreisa
Kopi: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Tittel: Anmodning om bosetting 2017 - IMDi

Hei.

Vedlagt følger anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for 2017.

Ber om at mailen formidles til:

Ordfører
Rådmann/Administrasjonssjef
Bystyre/kommunestyre

Med vennlig hilsen 

Baard Arnøy
Seniorrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi Nord
Searvadahttin- ja girjáivuođadirektoráhta
Directorate of integration and diversity

Mobil: +47 48 50 88 20
Sentralbord: + 47 24 16 88 00
E-post: bea@imdi.no

Besøksadresse: Dronningens gate 52/54, Narvik
Postadresse: PB 8059 Dep, 0031 Oslo
Hjemmeside: www.imdi.no 

Side 1 av 1
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IMDi  Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo  I  Tollbugata 20, 0031 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 

E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

 

Nordreisa kommune 

 

Brevet bes distribuert til: 

Ordfører 

Rådmann/ Byrådsleder 

 

Deres ref:    Vår ref::  Dato: 10.10.2016 

 

 

Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak 

Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og 

kvalifisering av flyktninger, og oppgavene er store også i 2017. 

I 2017 vil det være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner, hvorav 1 100 

er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er under 15 år. 

Bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Færre asylsøkere til Norge og færre 

som innvilges opphold er hovedårsakene til at behovet har gått ned.  

Så langt har kommunene vedtatt å bosette i underkant av 10 000 flyktninger neste år.  

Nordreisa kommune har tidligere vedtatt å bosette 35 flyktninger i 2017, inkludert 

10 enslige mindreårige. Det nedjusterte bosettingsbehovet gjør at vi ber kommunen 

redusere sitt vedtak til å bosette 30 flyktninger i 2017. Av disse ber vi om at 5 

plasser forbeholdes bosetting av enslige mindreårige. Vi ber om fleksibilitet i 

fordelingen av plasser til enslige mindreårige over/under 15 år dersom 

alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg. 

Anmodningstallene til den enkelte kommune er utarbeidet i samråd med KS. 

Vi oppfordrer kommunene til å fatte presise vedtak for hvor mange flyktninger kommunen skal 

bosette, og at vedtaket ikke inkluderer familiegjenforente, eller har andre forbehold. Dette er 

nødvendig for å avveie ansvarsdelingen mellom kommunene. 

IMDi understreker at bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen, og at et 

godt kvalifiseringsarbeid styrker den enkeltes mulighet for å integreres gjennom arbeid og 

utdanning. 

For mer informasjon om planlegging og bosetting, se http://www.imdi.no/planlegging-og-

bosetting/ Her finnes bl.a. informasjon om tilskudd og økonomi, boliger til flyktninger, samt 

statistikk over bosetting. 

Ta kontakt med IMDi regionkontor Nord dersom dere ønsker dialog om anmodningen og 

bosetting av flyktninger. Vi deltar gjerne på møter med kommunen, også i samarbeid med 

andre statlige aktører på feltet. 

Vi ber om at tilbakemelding på brevet sendes til post@imdi.no, med kopi til nina.gran@ks.no 

innen 10.12.2016. 

Med hilsen 

for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

Dulo Dizdarervic 

Regiondirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og trenger derfor ikke signatur 
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Nordreisa kommune 

 

Nordreisa kommune 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

TROMS POLITIDISTRIKT 
Postboks 6132 
9291  TROMSØ 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1251-4 9436/2016 X31 25.11.2016 

 

Høringsuttalelse fra Nordreisa kommune - struktur tjenestesteder og 
tjenesteenheter i Troms politidistrikt 

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Nordreisa kommune på struktur tjenestesteder og 
tjenesteenheter i Troms politidistrikt. Saken ble behandlet 24.11.16 i Nordreisa formannskap. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak- og arkivleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Kopi til: 
SKJERVØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 145 9189 SKJERVØY 
KÅFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
KVÆNANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Rådhuset 9161 BURFJORD 
STORFJORD KOMMUNE SERVICE- OG 
PERSONALAVDELINGA 

 9046 OTEREN 

LYNGEN KOMMUNE Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
 

Interne kopi mottakere: 
Anne-Marie Gaino Rådmann 
Øyvind Evanger Ordfører 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1251-3 

Arkiv:                X31  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 31.10.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
PS 56/16 Nordreisa formannskap 24.11.16 

 

Høringsuttalelse fra Nordreisa kommune - struktur tjenestesteder og 
tjenesteenheter i Troms politidistrikt 

Henvisning til lovverk: 
 
Det vises til: 
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/troms/Vedlegg_3863.pdf 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.11.2016  

Behandling: 
Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende tillegg etter avsnitt 3:  
Kontoret på Skjervøy beholdes slik det er i dag.  
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf). 6 stemmer for og 1 stemte 
imot. Tilleggsforslaget dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling med vedtatt tilleggsforslag. Innstillingen med 
tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  
  

Vedtak: 
Nordreisa kommune er positiv til en politireform som sikrer at befolkningen i Nord Troms får et 
bedre og mer tilstedeværende politi. 
 
Nordreisa kommune støtter politimesterens forslag om at Nord Troms blir et eget 
lensmannsdistrikt, men understreker viktigheten av at det avsettes nok ressurser til at politiet blir 
tilstedeværende i alle kommuner i Nord Troms. 
 
Nordreisa kommune støtter politimesterens vurdering om at Nordreisa opprettholdes som 
tjenestested i det nye lensmannsdistriktet og at Nordreisa blir hovedsete for Nord-Troms 
lensmannsdistrikt (Nord-Troms driftsenhet). Kontoret på Skjervøy beholdes slik det er i dag.  
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Nordreisa kommune understreker at kravet om responstid også må innfris i Nord Troms og at det 
derfor må avsettes tilstrekkelige ressurser til aktiv tjeneste (3 delt vaktordning). 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune er positiv til en politireform som sikrer at befolkningen i Nord Troms får et 
bedre og mer tilstedeværende politi. 
 
Nordreisa kommune støtter politimesterens forslag om at Nord Troms blir et eget 
lensmannsdistrikt, men understreker viktigheten av at det avsettes nok ressurser til at politiet blir 
tilstedeværende i alle kommuner i Nord Troms. 
 
Nordreisa kommune støtter politimesterens vurdering om at Nordreisa opprettholdes som 
tjenestested i det nye lensmannsdistriktet og at Nordreisa blir hovedsete for Nord-Troms 
lensmannsdistrikt (Nord-Troms driftsenhet). 
 
Nordreisa kommune understreker at kravet om responstid også må innfris i Nord Troms og at det 
derfor må avsettes tilstrekkelige ressurser til aktiv tjeneste (3 delt vaktordning). 
 

Saksopplysninger 
Troms politidistrikt er fra 1. januar 2016 slått sammen med deler av Midtre Hålogaland 
politidistrikt til nytt distrikt: Troms politidistrikt, som samler hele Troms fylke. 
 
Politidistriktet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i politidistriktenes lokale 
organisering (politistasjoner og lensmannskontor). Målet er at den nye organiseringen skal gi 
befolkningen i distriktet et bedre og mer tilstedeværende politi. 

Politimesteren har utarbeidet et forslag til lokal organisering (politistasjoner og 
lensmannskontor), som ble sendt på høring til alle kommunene og internt i politidistriktet 10. 
oktober 2016. Høringsfristen er 25.11.16. 

Høringsinstansene er også invitert til høringskonferanse 29. november på politihuset i Tromsø. 

På bakgrunn av høringssvarene utarbeider politimesteren sin tilrådning til Politidirektoratet innen 
15. desember 2016. Direktoratet har beslutningsmyndighet, og skal beslutte den lokale 
organiseringen av Troms politidistrikt tentativt i midten av januar 2017. Kommunene kan klage 
direktoratets beslutning til Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

En styringsgruppe bestående av 7 ordførere, 5 politiledere og 4 tillitsvalgte har vært med på å 
utarbeide forslag til tjenesteenhets- og tjenestestedsstruktur.  På bakgrunn av styringsgruppens 
arbeid har politimesteren utarbeidet forslag til ny struktur for Troms politidistrikt. 

Styringsgruppen har fremhevet følgende punkter som viktige: 

- Responstid 
- Ta tak i alvorlige forhold så snart som mulig 
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- Systematisk forebyggende 
- Forsvarlig reiseavstand for publikum 
- God lokalkunnskap 

 

Politimesterens forslag: 

Politimesteren foreslår en tjenestestruktur med fire tjenesteenheter: 

Tromsø politistasjonsdistrikt (tjenestested Tromsø som dekker kommunene Tromsø og Karlsøy) 

Nord-Troms lensmannsdistrikt (tjenestested Sørkjosen og Skibotn. Dekker kommune 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen) 

Midt-Troms lensmannsdistrikt (tjenestested Finnsnes, Setermoen, Storsteinnes og Hamnvik. 
Dekker kommunene Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa, Dyrøy, Balsfjord, Målselv, Bardu, 
Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen) 

Harstad politistasjonsdistrikt (tjenestested Harstad som dekker kommunene Harstad, Kvæfjord 
og Skånland) 

Tjenesteenheten er et lensmanns- eller politistasjonsdistrikt og kan bestå av flere tjenestesteder. 

Tjenesteenhetens oppgaver er: 

 Levere ressurser til vakt- og patruljevirksomhet 
 Ha publikumsekspedisjon 
 Utføre kriminalitetsforebyggende arbeid 
 Etterforske det store flertall av straffesaker 
 Han kontakt med samarbeidspartnere 
 Utføre sivile rettspleie- og forvaltningsoppgaver 

 

Videre foreslås det åtte tjenestesteder: 

Sørkjosen, Skibotn, Tromsø, Storsteinnes, Finnsnes, Setermoen, Hamnvik og Harstad. 

Tjenestestedet er stedet hvor politiet yter tjeneste til publikum (kontorsted). Dette er enten en 
politistasjon, lensmannskontor eller politikontor/politipost. 

Stortinget har satt krav om at minimum 90% av innbyggerne maksimalt skal ha 45 minutters 
kjøretid fra der de bor til nærmeste tjenestested. 

Tjenestestedene skal: 

 Ha faste, annonserte åpningstider 
 Ha åpningstid minimum to dager i uken 
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 Kunne ta imot anmeldelser 
 Kunne gi veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud 

 

Det etableres fire geografiske driftsenheter, som sammenfaller med de fire tjenesteenhetene: 

Tromsø driftsenhet, Nord-Troms driftsenhet, Midt-Troms driftsenhet og Harstad driftsenhet. 

De fire driftsenhetenes plassering foreslås til: 

Tromsø, Sørkjosen, Finnsnes og Harstad. 

En geografisk driftsenhet kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder. 

Den vesentlige tjenesteproduksjonen i politidistriktet skal skje i de geografiske driftsenhetene. 

 

Responstid er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til politienhet er på stedet 
for hendelsen. Kravet et at 80% av alle registrerte hasteoppdrag i Troms skal responderes på 
innen følgende frister: 

 20 000 innbyggere eller mer: 15 minutter 
 Fra 2000 til 19 999 innbyggere: 20 minutter 
 Under 2000 innbyggere: 50 minutter 

 

Vakt- og beredskapsordningen i Nord-Tromsregionen i dag: 

Egen vaktorganisering i regionen, med reservetjenesteløsning på senkveld og natt i ukene og 
aktiv tjeneste på kveldstid i uken og på kveld og natt i helgene. 

Kravet om responstid innfris ved aktiv tjeneste, men ikke ved reservetjenesteløsning. 

 

Vurdering 
Som nevnt er målet for den nye organiseringen av politiet at den skal gi befolkningen i distriktet 
et bedre og mer tilstedeværende politi. 
Det må med andre ord bety at de kommuner som ikke lenger skal ha lensmannskontorer, må 
sikres et bedre og mer tilstedeværende politi enn i dagens ordning. 
 
Et mer tilstedeværende politi må også bety at vaktordningene i Nord Troms organiseres med 
aktive vakter og ikke med reservetjeneste. Dette også for å innfri kravet om responstid. 
  
Det må videre antas at publikumstjenester blir bedre dersom dagens ressurser samordnes i færre 
tjenestesteder. Dette fordi sårbarhet reduseres og det skapes større fagmiljøer. 
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Det fremgår i høringsdokumentet at det forebyggende arbeidet vil være betinget i at man klarer å 
frigjøre ressurser til dette.  Med tanke på økende rusproblematikk i hele Nord Troms regionen, er 
det beklagelig dersom det forebyggende arbeidet kan bli skadelidende som følge av en ny 
politireform. 
 
Politimesterens forslag vurderes som tilfredsstillende, dersom den sikrer Nord Troms et mer 
tilstedeværende politi.  For å innfri kravet om responstid, må vakt- og beredskapsordningen sikre 
et politi i aktiv tjeneste, dvs at reserveløsninger kun brukes unntaksvis. 
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Post Nordreisa

Fra: Karin Karlsen

Sendt: mandag 12. desember 2016 12:53
Til: Evy Jørgensen (fmtrejo@fylkesmannen.no); 'fmtrBNN@fylkesmannen.no';

'fmtreie@fylkesmannen.no'; fmtrpel@fylkesmannen.no; Svein Oddvar Leiros;

Einar Pedersen; Marte G. Lifjeld; Kåre Pedersen; Birger Olsen;

'elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no'; Post Lyngen; Post Skjervoy; Post

Kvænangen; Post Storfjord; Post Nordreisa; Berit Fjellberg; Gunn Andersen
Emne: Referat møte 05.12.16 Fylkesmannen i Troms og Nord Troms Regionråd
Vedlegg: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox.pdf

Ber postmottakene i kommunene Nordreisa, Lyngen, Kvænangen, Skjervøy og Storfjord videreformidle referatet til de

som skal ha det. Til Berit Fjellberg; regionrådet ønsket siste kulepunkt på side 2 tatt opp som egen sak så snart som

mulig.

Karin A. Karlsen

Førstekonsulent

Direkte innvalg 777 19254/48159642

	 Original Message 


From: noreply@kafjord.kommune.no [mailto:noreply@kafjord.kommune.no]

Sent: Monday, December 12, 2016 11:59 AM

To: Karin Karlsen

Subject: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox

Åpne det vedlagte dokumentet. Det ble skannet og sendt til deg ved hjelp av en flerfunksjonsmaskin fra Xerox.

Filtype til vedlegg: pdf, Flersiders

Plassering av flerfunksjonsmaskin: Driftsavdelingen

Enhetsnavn: KAF_DRIFT_FARGE

For more information on Xerox products and solutions, please visit http://www.xerox.com
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 11.11.2016 2016/359 - 14 331.1

Deres dato Deres ref.
--R1._CO. i& I frN•

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Referat fra ROBEK- møte med Nordreisa kommune 3. november 2016

Som et ledd i oppfølgingen av kommuner som er oppført i register om betinget godkjenning
og kontroll (ROBEK) gjennomfører Fylkesmannen årlig minst ett møte med formannskapet
og den administrative ledelsen der den økonomiske utviklingen i kommunen og status i
forpliktende plan for inndekning av underskudd er tema.

Torsdag 3. november 2016 fra kl. 1100-1300 ble det gjennomført et slikt ROBEK-møte med
Nordreisa kommune. Møtet fant sted på rådhuset på Storslett.

Fra Fylkesmannen deltok kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen, seniorrådgiver Marianne
Winther Riise og seniorrådgiver Espen Nordby.

Fra Nordreisa kommune deltok formannskapet og den administrative ledelsen i kommunen.

Dagsorden for møtet var følgende:
Innledning v/Fylkesmannen
Økonomisk status i 2016 og status i forpliktende plan for inndekning av underskudd v/
Nordreisa kommune
Arbeidet med årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 v/Nordreisa kommune
Oppsummering v/Fylkesmannen

Innledning v/Fylkesmannen
Kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen innledet med å vise til grunnlaget for innmelding
av Nordreisa kommune i ROBEK i 2004, og at kommunen har fått forlenget inndekningsplan
godkjent fra KMD i 2010, 2015 og 2016.

Andreassen viste videre til oppsummering fra forrige ROBEK-møte 4. november 2015 hvor
Fylkesmannen uttrykte stor bekymring for Nordreisa kommunes økonomistyring og stilte
spørsmål ved om det var samme virkelighetsforståelse i kommunen når det gjaldt kommunens
økonomiske situasjon. På bakgrunn av kommunens økonomirapporter og dialog med
kommunen har Fylkesmannen inntrykk av at den økonomiske situasjon er forbedret siste år,
og at det er tatt viktige grep både med hensyn til tettere økonomioppfølging og iverksettelse
av nødvendige omstillinger mht. bemanning.

Fylkesmannen gikk gjennom hovedpunkter i lovlighetskontrollen, datert 8. juni 2016. Det var
ikke grunnlag for å oppheve kommunens budsjettvedtak, men det ble påpekt utviklingen var

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

kommunalavdelingen
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bekymringsfull spesielt ved at kommunen i 2015 ikke klarte ikke inndekning iht. plan (1,2
mill, kr.), og istedenfor fikk nytt underskudd på 1,978 mill. kr.

Det ble trukket fram som positivt at det i 2016-budsjettet er gjort betydelige grep for å oppnå
økonomisk balanse, blant annet gjennom nedbemanning med ca. 32 årsverk i 2016 og 2017.

Status i for liktende nian for inndeknin av underskudd

Underskudd

fra år

Opprinnelig

underskudd

inndekning av tidligere års underskudd
Resterende

underskudd

pr.

31.12.2015

Revidert inndekningsplan for Nordreisa

kommune- godkjent av KMD 31. mai 2016.

2006 201.1




2012 2013 2016




2017




SUM




2003 10 647 670 6 182 491 4465 179





0







2004 8 538 733




3 214 416 5 324317




0







2007 2 430 769





2 262 113 168 656




0







2008 8 094 536






7473 370 621 166 621 166




621 166




2009 4 346 893






4 346 893 4 346 893




4 346 893




2010 5 332 559






5 332 559 2 916 941 2 415 618 5 332 559




2014




469 043






469 043




469 043 469 043




2015 1 978 500






1 978 500




1 978 500 1 978 500

SUM




39 860 203 6 182491 7 679 595 7 586 430 7 642 026 12 748 161 7 885 000 4 863 161 12 748 161

Resterende underskudd pr. 31.12.2015 utgjør 2,8 % av kommunens brutto driftsinntekter.

Seniorrådgiver Marianne Winther Riise gjennomgikk videre kommunens utvikling i folketall
og sentrale økonomiske nøkkeltall (netto driftsresultat, disposisjonsfond og netto lånegjeld).
Det ble også vist til at det i statsbudsjettet for 2017 er foreslått en realnedgang på 1,1 % i de
frie inntektene til Nordreisa kommune. Fylkesmannen trekker fram følgende forhold som har
betydning for kommunen:

Reduksjon i basistilskudd pga. innføring av modell med gradert basistilskudd vha.
strukturkriteriet.
Reduksjon i basisskjønnsmidler pga. generelt nedtrekk fylkesrammen
Forslag om økt innslagspunkt i forbindelse med ordningen om refusjon for
ressurskrevende tjenester
Satsene for regionalpolitiske tilskudd har bare halv prisjustering
Det har vært befolkningsreduksjon siste periode 1.7.2015-1.7.2016 (-18 innbyggere)
Kommunens utgiftsbehov er høyere enn landsgjennomsnittet, men redusert fra 14,38
% i 2016 til 13,49 % i 2017.

Økonomisk status i 2016 og status i forpliktende plan v/Nordreisa kommune
Rådmann Anne-Marie Gaino presenterte økonomisk status i 2016 med utgangspunkt i
tertialrapportene samt statusrapport for lønnskostnader pr. 30. september. I følge
økonomirapporten for 2. tertial har kommunen et mindreforbruk på 3,396 mill. kr.

Den økonomiske utviklingen så langt i 2016 tilsier at kommunen vil klare inndekning av
underskudd som planlagt med 7,885 mill, kr. i 2016, men kommunen påpeker at det er en viss
usikkerhet knyttet spesielt refusjon av utgifter for ressurskrevende tjenester og skatteinngang.

Sett i lys av at kommunen har gjennomført nedtrekk i et betydelig antall stillinger som et ledd
i å tilpasse kommunens utgifter til tilgjengelige budsjettrammer, er det positivt at
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lønnsbudsjettet viser et mindreforbruk på 1,6 mill, kr. ved utgangen av september. Sektor for
helse og omsorg er i balanse mens de øvrige sektorene har mindreforbruk.

Budsjetterte inntekter i forbindelse med refusjon for ressurskrevende tjenester er i 2016 tatt
ned fra 21 mill, kr til 13,5 mill. kr. Stort budsjettavvik på dette området var blant årsakene til
kommunens underskudd i 2015. Kommunen har fulgt dette området tettere i 2016 og mener
de har bedre kontroll, blant annet gjennom hyppigere rapporteringer til administrasjonen løpet
av året.

Det har vært større fokus på budsjettreguleringer gjennom året, ref. revisors kommentar i
revisjonsberetningen for 2015 om manglende samsvar mellom regnskapsførte utgifter og
regulert budsjett.

Arbeidet med årsbudsjett 2017 og okonomiplan 2017-2020 v/Nordreisa kommune
Rådmannen presenterte forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, og de
forutsetninger som ligger til grurmpå inntekts- og utgiftssiden.

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 er utarbeidet under forutsetning av at
kommunen klarer å dekke inn 7,885 mill, kr. av tidligere års underskudd i 2016.
Kommunen er ikke fornøyd med uttelling i statsbudsjettet for 2017 hvor det er foreslått en
realnedgang på 1,1 % i kommunens frie inntekter.

For første gang viser konsekvensjustert budsjett viser at kommunen har 7,356 mill. kr.
ufordelt. Til sammenlikning hadde kommunen i 2016 etter konsekvensjustert budsjett 17 mill.
kr. som måtte spares imi.

Det er foreslått nye tiltak eller ønsker fra enhetene på 13,8 mill, kr. som formannskapet må ta
stilling til.

Det foreslås satt av 4,4 mill, kr til disposisjonsfond i 2017. Videre i økonomiplanperioden er
det avsatt 7 mill. kr. pr. år til disposisjonsfondet.

Kommunen har i 2016 tatt ned 30,7 årsverk (ikke alle med helårsvirkning). Det er i budsjett
2017 lagt inn 13,8 flere årsverk, dette er imidlertid stillinger knyttet til lovpålagte oppgaver
eller som har øremerket finansiering.

Sykefraværet i 3. kvartal er historisk lavt, 5,97 %.

Prosjektet med bygging av heldøgnbemannede omsorgsplasser for eldre forskyves i forhold til
økonomiplan 2016-2019. Det er i ny økonomiplan planlagt avsatt 2 mill, kr. i 2017 og 19 mill.
kr. i 2018 og 20 mill, kr. i 2019.

Kommunen vil satse på velferdsteknologi, og er i gang med et prosjekt sammen med de andre
Nord-Troms kommunene om utvikling og bruk av slik teknologi. Fylkesmannen signaliserer
at det vil bli utlyst prosjektskjønnsmidler i 2017 og at prosjekter innen velferdsteknologi kan
være aktuelle å støtte i denne forbindelse.
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Kommunens gjeld er planlagt redusert i økonomiplanperioden. Likviditeten er bedret i 2016
og kommunen har ikke måtte trekke på kassekreditten siste år. Framtidige avsetninger til
disposisjonsfond vil også bidra til bedret likviditet.

Det er satt av midler til vedlikehold av bygg og veg med en symbolsk sum på kr. 600 000,
øvrig vedlikehold må skje innenfor eksisterende rammer.

Oppsummering v/Fylkesmannen
Kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen takket for en grundig presentasjon av økonomisk
status i 2016 og budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Det trekkes fram som positivt at
politisk og administrativ ledelse har samarbeidet godt om å iverksette krevende omstillinger i
kommunen det siste året.

Etter gjennomgang i møtet er det Fylkesmannens inntrykk at kommunen vil klare inndekning
som forutsatt i 2016, men vi registrerer at disposisjonsfondet er noe redusert i løpet av året og
at det er usikkerhetsmomenter på inntektssiden knyttet til refusjon for utgifter til
ressurskrevende tjenester og skatteinngang.

Budsjett og økonomiplan framstår som gjennomarbeidet, og det trekkes fram som positivt at
det er arbeidet med å gjøre budsjettet mer realistisk enn tidligere og at kommunen planlegger
å bygge opp disposisjonsfondet i perioden. Fylkesmannen merker seg også at det i løpet av
siste år er iverksatt mange tiltak for å bedre kommunes økonomistyring.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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SKOGVERN PÅ STATSGRUNN I TROMS - EVENTUELLE YTTERLIGERE 

INNSPILL 

 

Vi viser til brev datert 27.5.2016 om «Skogvern på statsgrunn i Troms – eventuelle ytterligere 

innspill». 

 

Troms fylkeskommune har i lengre tid arbeidet sammen med berørte kommuner om denne 

saken, og har deltatt i prosessen frem til høsten 2014 når arbeidet ble tilsynelatende lagt i bero 

etter sterke oppfordringer fra fylke, kommuner og andre interessenter. 

 

Bakgrunnen for verneprosessen er at en evaluering av skogvernet i 2002(NINA 54) viste klare 

mangler ved eksisterende vern. Evalueringen ga anbefaling på hvor mye som bør vernes, 

hvilke skogtyper, og i hvilke regioner og vegetasjonssoner vernet bør komme for at man skal 

oppnå vern av et representativt utvalg av Norsk skog. Det beskrives et udekket vernebehov på 

203 km2 produktiv skog i Nordland og Troms sett under ett. Videre beskrives det at 

hovedvekten av nytt vern bør komme i kystnære-, lavereliggende strøk og i mellomboreal 

sone. Stortinget har sluttet seg til disse anbefalingene (St. Meld. 25) og forutsetter at de mest 

verneverdige områdene og de områdene hvor vernebehovet er størst blir fanget opp. Innenfor 

disse forutsetningene skal vern av skogbruksmessige ulønnsomme områder og offentlig eid 

skog prioriteres. 

 

Under høringen av verneplanen har det fra de berørte kommunene og andre berørte kommet 

inn omkring 70 høringsuttalelser. En stor overvekt av disse retter saklig og veldokumentert 

kritikk mot verneplanen og påpeker avvik både i forhold til faglige anbefalinger, Stortingets 

føringer og Naturmangfoldslovens bestemmelser. Argumentene er gjennomgående for en stor 

del av uttalelsene, og følgende kan nevnes særskilt: 

 

 Kommunene har ikke vært involvert i en tidlig fase av verneprosessen slik 

Naturmangfoldsloven beskriver. Dette har ført til at det er igangsatt arbeid for vern av en 

rekke områder hvor det foregår eller er planlagt næringsaktivitet. 

 Anbefalingen om ytterligere vern av 203 km2 produktiv skog i Nordland og Troms er allerede 

oppfylt gjennom andre vernevedtak. 

 En stor overvekt av det foreslåtte vernet kommer ikke i kystnære-, lavereliggende strøk og i 

mellomboreal sone, og er dermed i strid med de faglige anbefalingene. 
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 Vernet fanger ikke opp de mest verneverdige områdene, det finnes en rekke områder som er 

kartlagt, og som har større verneverdi enn de som nå er foreslått. Det er også store arealer som 

ikke er kartlagt for naturverdier. 

 Vern av skogbruksmessige ulønnsomme områder er ikke vektlagt slik som Stortinget har gitt 

føringer på, selv om det ofte er her man finner den urørte og gamle skogen som har størst 

biologisk verdi. Disse områdene utgjør 40-50% av produktiv skog i Troms. 

 De naturfaglige kartleggingene som er lagt til grunn er mangelfulle og feilaktige.  

I Miljødirektoratets tilrådning i saken, som blir vist til i departementets brev av 27.5.16, blir 

denne kritikken bastant avvist. Det blir her feilaktig hevdet at verneplanen både er i tråd med 

faglige anbefalinger og politiske føringer, samt at verneprosessen har vært god, og er 

gjennomført i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser. 

 

De berørte kommunene har uttrykt at de er sterkt uenige i denne fremstillingen av saken, noe 

også Troms fylkeskommune er enig i. Vi ser at det er gjort enkelte tilpasninger underveis i 

prosessen for å redusere konfliktene mellom bruk og vern, samt for å bedre det naturfaglige 

grunnlaget for vernet. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å kompensere for at berørte 

kommuner er utelatt fra sin lovmessige rett til medvirkning i en tidlig fase av prosessen, og 

heller ikke nok til å rette opp i avvik som er påvist i forhold til de naturfaglige anbefalinger og 

politiske føringer som ligger til grunn for verneprosessen. 

 

På samme måte som de berørte kommuner i Troms er Troms fylkeskommune sterkt kritisk til 

den overstyringen av lokale og regionale politiske organer det her legges opp til. Det kan ikke 

aksepteres at vern av områder som er viktige for lokal og regional verdiskapning, vernes for 

bruk og utnyttelse når vernets begrunnelse er i liten grad i samsvarer med naturfaglige 

anbefalinger og politiske føringer.  

 

Troms fylkeskommune stiler seg derfor bak kommunenes krav om at prosessen med vern av 

skog på Statskog SF sin grunn i Troms stoppes.   

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

 

Willy Ørnebakk 

fylkesråd for helse, kultur og næring 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: Berørte kommuner i Troms 
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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/831-2 7662/2016 K12 26.09.2016 

 

Svar -skogvern på statsgrunn i Troms 

Viser til brev av 27.05.2016 i forhold til mulige ytterligere innspill til skogvern i Troms. 

 

Forslag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms omfatter 14 naturreservat og i 

tillegg utvidelse av et eksisterende naturreservat og utvidelse av en eksisterende nasjonalpark. 

Verneforslaget omfatter ca 106,5 km2, hvorav areal produktiv skog er beregnet til 39,2 km2. 

Områdene berører 8 kommuner. 

For Nordreisa omfatter det 4 områder på til sammen 11.156 daa, hvorav 7.447 daa er produktivt. 

 

Rundskriv T-2/15 fra Klima- og miljødepartementet om saksbehandlingsregler ved områdevern 

beskriver at «Når Fylkesmannen starter et verneplanarbeid, starter samtidig arbeidet med 

naturfaglige registreringer av verneverdier. Allerede på dette stadiet bør det søkes samarbeid 

med grunneiere, rettighetshavere og lokalbefolkning og berørte kommuner» Kommunene har 

ikke vært involvert i en tidlig fase av verneprosessen slik som her beskrevet, dette har ført til 

store interessekonflikter mellom bruk og vern. Lokal kunnskap om uberørte og lite brukte 

områder, samt områder med lavt- eller fraværende konfliktpotensial er ikke benyttet. 

 

Stortinget har vedtatt at det skal vernes et representativt utvalg av skog, og har sluttet seg til 

NINA fagrapport 54, som beskriver hvordan vernet må innrettes for å oppnå dette. Fordeling av 

vernet areal i forhold til regioner og vegetasjonssoner er i rapporten fra NINA beskrevet til å 

være de viktigste kriteriene for å oppnå et representativt vern. Rapporten påpeker at det i Nord 

Norge er en sterk overrepresentasjon av vernet skog i nordboreal- og alpin sone, lagt i fra kysten 

og opp mot fjellet, og at manglene i Nord Norge derfor er knyttet til kystnære-, og lavereliggende 

strøk og mellomboreal sone. Den påpekte skjevfordelingen er etter dette forsterket ytterligere 

gjennom opprettelse av nye- og utvidelse av eksisterende nasjonalparker. En overvekt av det 

foreslåtte vernet kommer heller ikke i kystnære-, lavtliggende strøk og i mellomboreal sone, og 

er dermed i strid med de faglige anbefalingene. 
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Forslag til vern fanger ikke opp de mest verneverdige områdene, det finnes en rekke områder 

som er kartlagt, og som har større verneverdi enn de som nå er foreslått. Det er også store arealer 

som ikke er kartlagt for naturverdier. Dette strider mot Stortingets vedtak om at de områdene 

med høyest prioritet i forhold til naturfaglige mangler samt høyest verneverdi skulle fanges opp 

av vernet.   

 

Nordreisa kommunestyret behandlet denne saken 14.03.2013 i sak 13/13. Det ble gjort følgende 

vedtak: 

Per i dag er 920 km2 av kommunen vernet. Bruk er beste vern. Nordreisa kommune har en 

mangfoldig natur og kultur. Dette skal videreføres på best mulig måte sammen med muligheter 

for næringsutvikling og annet. 

Det er beklagelig at vernemyndigheten ikke tar hensyn til at verneplan berører kommunen sterkt 

og spesielt grender og næringsinteresser (les gårdsbruk) og utvikling av kommunen. 

Nordreisa kommune har samlet sett nok areal som er vernet. Nordreisa kommune går imot 

verneplan for kommunen slik den er fremlagt. 

 

Beskrivelse av situasjonen er den samme nå som den var da kommunestyret behandlet saken i 

2013. Nye retningslinjer forsterker den kritikk av prosess og utvelgelse som ble brukt i denne 

verneprosessen. 

 

Nordreisa kommune opprettholder sitt vedtak fra 14.03.2013, og går imot verneplan for 

kommunen slik den er fremlagt 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

Dag Funderud 

   Sektorleder drift og utvikling 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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4.revidering av årsbudsjett 2016 

 
Vedlegg 
1 2016.09.14 Budsjettregulering tilskudd 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag:  
Budsjettet for sektor 6 reguleres med sikringstiltak Sørkjosen havn med kr 200.000,-. 
Finansieres med kr 200.000,- fra disposisjonsfond.  
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp). 
Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Driftsbudsjettet for 2016 revideres som følger:  
o Rammen til kirkelig fellesråd økes med kr 50.000. Midlene tas fra 

disposisjonsfond. 
o Rammen til sektor 2 økes med kr 1 600 000 i utgifter og tilsvarende med 

inntekter (ref Buf-etat), dvs nettoendring kr. 0,-. 
o Rammen til sektor 6 økes med kr 200.000,- (sikring Sørkjosen havn). 
o Rammen til sektor 7 økes med kr. 800 000 (vertskommunetilskudd) 
o Rammen til sektor 7 økes med kr. 700 000 (tilskudd enslig mindreårige 

flyktninger) 
o Rammen til sektor 8 økes med kr.  1 500 000 (avsetning til disposisjonsfond) 
o Rammen til sektor 8 reduseres med kr 200.000,- (sikring Sørkjosen havn) 
o Inntekter og utgifter på merverdiavgift budsjetteres etter forbruk  
o Internkjøp og internsalg på sektor for administrasjon, oppvekst og kultur og Drift 

og utvikling samles under sektor 8.   
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 Investeringsbudsjett for 2016 revideres som følger: 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2016 revideres som følger:  
o Rammen til kirkelig fellesråd økes med kr 50.000. Midlene tas fra 

disposisjonsfond. 
o Rammen til sektor 2 økes med kr 1 600 000 i utgifter og tilsvarende med 

inntekter (ref Buf-etat), dvs nettoendring kr. 0,-. 
o Rammen til sektor 7 økes med kr. 800 000 (vertskommunetilskudd) 
o Rammen til sektor 7 økes med kr. 700 000 (tilskudd enslig mindreårige 

flyktninger) 
o Rammen til sektor 8 økes med kr.  1 500 000 (avsetning til disposisjonsfond) 
o Inntekter og utgifter på merverdiavgift budsjetteres etter forbruk  
o Internkjøp og internsalg på sektor for administrasjon, oppvekst og kultur og Drift 

og utvikling samles under sektor 8.   
 

 Investeringsbudsjett for 2016 revideres som følger: 
Prosjekt Beløp
EPC kontrakter 5 144 115 Finansieres med ubrukte lånemidler EPC prosjektet
Egenkapitalinnskudd KLP - redusert utgift -1 188 000
Saga skistadion - Parkeringsplass 1 480 000 Finansieres med ekstern tilskudd
Gjenoppbygging Leonard Isaksensvei -5 000 000 Reduksjon bruk av bundne fond kr 2,81 mill og reduksjon bruk av lånemidler 2,19 mill
Kjøp av grunn - Lundejordet 1 400 000 Finansieres ved opptak av lån
Bruk av tunnelmasser 550 000 Finansieres ved salg av tomt ambulansestasjon

2 386 115

Finansiering

Sum revidering  
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for ytterligere en budsjettregulering både i driftsbudsjettet og i 
investeringsbudsjettet.  
Det gjelder dekning av utgiftsbehov til Nordreisa sogn med kr. 50 000, samt regulering av 
budsjettet til bokollektiv for enslig mindreårige flyktninger på kr. 1 600 000. 
 
I tillegg er det kommet merinntekter gjeldende vertskommune asylmottak på kr. 800 000, samt 
engangstilskudd for enslige mindreårige flyktninger; kr. 700 000 (kr. 100 000 pr flyktning). 
 

Vurdering 
Det foreslås at rammen til Nordreisa sogn økes med kr 50.000,- kun for budsjettåret 2016. Dette 
som følge av at sognet har hatt utgifter i forbindelse med prosjektering av ny kirkegård, jamfør 
vedlegg. Prosjekteringen er nå overtatt av kommunen, og det foreslås derfor at ramme økes 
tilsvarende det sognet har hatt i ekstrautgift på prosjektet.  
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Utgifter til bosetting av enslige mindreårige flyktninger er beregnet til totalt kr. 2 053 000, 
hvorav kr. 454 000 er budsjettert tidligere (prosjektlederstilling). Tidligere budsjettering 
tilsvarer 22% av totale utgifter, som tilsvarer kommunens egenandel.  Rammen til sektor 2 må 
derfor økes med utgifter tilsvarende kr. 1 600 000, som finansieres med tilskudd fra Bufetat med 
samme sum (80% refusjon). Netto endring av rammen er 0,-. 
 
Merinntekter vertskommunetilskudd og ekstra tilskudd enslige mindreårige flyktninger foreslås 
avsatt til disposisjonsfond med kr.  1 500 000.  Med denne avsetningen vil disposisjonsfondet 
være på kr. 3 507 000. 
 
Inntekter og utgifter til merverdiavgift går i 0,- totalt sett for kommunen. Det er likevel behov 
for budsjettregulering ettersom disse er splittet på hver sin konto i regnskapet.  
 
Internsalg og internkjøp går i 0,- totalt sett for kommunen. Disse er nå spredt ut på sektorene og 
det foreslås derfor at disse samles på sektor 8.  
 
Kommunen vedtok i 2015 gjennomføring av EPC kontrakter. Dette er et sett av 
energieffektiviseringstiltak på ulike kommunale bygg. Prosjektet ble finansiert av låneopptak på 
6,1 mill i 2015, og det foreslås at ubrukt ramme videreføres i 2016. 
 
Egenkapitalinnskuddet for 2016 er på 0,212 mill, og foreslås derfor redusert fra opprinnelig 
ramme på kr 1,4 mill. 
 
Kommunen har fått tilskudd til opparbeidelse av parkeringsplass på Saga skistadion. Tiltaket 
finansieres av miljødirektoratet i sin helhet.  
 
Gjenoppbyggingen av den kommunale boligen i Leonard Isaksensveg er blitt noe forskyvet, slik 
at mesteparten av arbeidet blir utført i 2017. Budsjettet reguleres slik at budsjettet for 2016 blir 
på kr 0,62 mill. Samlet budsjettramme er på kr 5,62 mill fordelt på 2016 og 2017. 
 
Kjøp av grunn på Lundejordet ble 1,4 mill dyrere enn budsjettert. Denne må enten finansieres 
ved opptak av lån, eventuelt ved salg av presteboligen på Einevegen 3.  
 
Bruk av tunellmasser gjelder ny parkeringsplass på idrettsbanen, klargjøring av tomt til 
ambulansestasjon, heving av terrenget ved kirken, parkering ved kirken, og ny parkeringsplass 
bak kommunehuset. Tiltaket finansieres gjennom salg av tomter. 
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Innspill budsjettregulering 2016 

 

 

Nordreisa kirkelige fellesråd sitt budsjett baseres hovedsakelig på statstilskudd via Nordreisa 

kommune, tilskudd og refusjoner fra Nord-Hålogaland bispedømme og brukerbetaling.  

 

Ift budsjettprosessen for 2016 ble det besluttet at utvikling av nye Rovdas gravlund skulle tas ut av 

kirkas budsjett og finansieres direkte fra kommunen. Imidlertid ble det ved en inkurie stående kr 

63 834,- i tilskuddet til fellesrådet som er øremerket Rovdas gravlund. Med bakgrunn i dette har 

fellesrådet dekket kostnadene knyttet til skisseprosjektet som er ferdigstilt i år. Driftsrapporten 

viser pr i dag kostnader på kr 113 724,- på dette prosjektet. Jeg ber derfor om å få tilført 

mellomlegget på kr 49 890,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   

 

 

 

Magnar Solbakken 

Kirkeverge Nordreisa sokn 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1342-2 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 11.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/16 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 23.11.2016 
54/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 24.11.2016 
40/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 28.11.2016 
62/16 Nordreisa formannskap 01.12.2016 
87/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017 

 
- Brev av 31.10.2016 fra Avfallsservice AS – renovasjons- og slamgebyr 2017 
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  
Sigleif Pedersen (Ap) fratrådte møtet under behandling av saken jf. Fvl 
§ 6, bokstav a. 

Behandling: 
Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina.  
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget. 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 

vedtas i hht følgende vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 og 
forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og 
konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 

 
2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med 

premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til 
efaktura. To ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 
3. Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for 
kantina.  
 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2016  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 

vedtas i hht følgende vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 og 
forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og 
konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 

2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med 
premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til 
efaktura. To ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
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Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 
24.11.2016  
 

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Takstene for leie av Halti kulturscene beholdes på samme nivå som i 
2016 –også for frivillige organisasjoner. All leie gjelder hele dager. 
Pris på leie av driftsteknikker endres til timebasis på prøvedager. 
 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina  
 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Ola Dyrstad (Sp). 6 
stemte for og en stemt imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over rådmannen innstilling. Innstillingen 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
3. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 

vedtas i hht følgende vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 og 
forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og 
konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 

4. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med 
premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til 
efaktura. To ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

5. Takstene for leie av Halti kulturscene beholdes på samme 
nivå som i 2016 –også for frivillige organisasjoner. All leie 
gjelder hele dager. Pris på leie av driftsteknikker endres til 
timebasis på prøvedager. 
 

6. Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for 
kantina 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.11.2016  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 

vedtas i hht følgende vedlegg:  
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 og 
forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og 
konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.  

 
2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med 

premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til 
efaktura. To ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.  

 

 

Vedlegg 

1 Nordreisa kommune avgifter gebyrer og forskrift 2017 

2 Nordreisa kommune avgifter gebyrer og forskrift 2016 

Rådmannens innstilling 
7. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 vedtas i hht følgende 

vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 og forskrift om gebyrregulativ 
for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 

8. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. To ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 
 

Saksopplysninger 
I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2017 er det lagt opp til en generell lønns- 
og prisvekst (kommunal deflator på 2,5 %). I rådmannens forslag til gebyrregulativ er det for de 
fleste områder lagt inn en økning på 2,5 %. De ulike områdene er beskrevet under. 
 
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2017 legges det til grunn en pris- og 
lønnsvekst i kommunal sektor på 2,5 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 2,7 pst. i 
2016 og et anslag på 2,0 % for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Lønn teller ca. 2/3 i 
deflatoren, mens prisvekst på kjøp av varer og tjenester teller 1/3. 
 
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 Rentekostnader  
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. 

Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren.  
 Demografikostnader.  
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Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 % innenfor de 
foreslåtte inntektsrammer for 2017. 
 
I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene 
med prisstigningen på 2,5 %.  
 
I tillegg ønsker vi å videreføre målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske 
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette 
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført.  
 
Feiing, vann og avløp  
I forslaget legges det opp til følgende endringer innen VAR sektoren. 

 Gebyr vann reduseres med 5 % 
 Gebyr avløp, holdes uforandret  
 Gebyr feiing reduseres med 23 %  

 
Det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,5 %. Kalkulatorisk rentenivå for 2017 er satt i 
samarbeid med økonomiavdelinga.  
Gebyr vann reduseres med 5 % i forhold til 2016.  Fast gebyr blir da kr 2588 eks mva/ kr 3235,- 
inkl mva.  Variabelt gebyr kr 13,30 - eks mva/ kr16,63 inkl mva pr m2/m3.   
 
Gebyr avløp holdes uendret i forhold til 2016. Fast gebyr 3590 eks mva/ 4488 inkl mva.  
Variabelt gebyr kr 17,90 eks mva/22,40 inkl mva pr m2/m3. 
Hovedplan avløp vedtatt november 2014, har lagt til grunn gebyrøkning på 6,4 % fra 2015 til 
2016.  Reell økning på 3,5% som er 2,9 % under kalkulert nivå skyldes fortsatt lavt rentenivå.   
 
Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2018 – 2021 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig 
lønns- og prisstigning på 3 %.  Det er videre forutsatt et fortsatt lavt rentenivå der kalkulatorisk 
rente økes fra 2,5 % i 2018 til 3 % i 2021. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye 
sammen med renteutvikling, lønn- og prisstigning. 
 
 
Kalkulert gebyrutvikling 2016-2021: 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Vann 4404 4184 4184 4184 4310 4438 
Avløp 5738 5738 5823 5905 6022 6198 

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr, eks mva, for en 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt 
kalkulert gebyr inkluderer både fast og variabelt gebyr. 
 
 
Feiing: 
Feietjenesten er fra 01.05.15 del av interkommunalt samarbeid.  Forslag til gebyr følger samme 
gebyr som resten av samarbeidet. Dette kommer fra Nord Troms Brannvesen. 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Feiing 418 414 414 555 438 336 

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr, eks mva 
 
 
Renovasjon: 
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 2,5 % for renovasjonsgebyret unntatt 
gebyret hentegebyr dunk inntil 6 meter. For det er det ingen økning. For kjøp av dunk er gebyret 
foreslått økt med 16 % (dekker økte innkjøpskostnader). Gebyrene for slam økes med 2 %. 
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Byggesak og oppmåling 
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette 
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget 
bygningsmyndighetene gjennom endring av lov eller forskrift.  
 
I forslag til nye gebyrer for 2017 er det lagt til grunn den generelle prisvekst på 2,5 %. For 
kategorien Andre nybygg og tiltak mm pkt 3.2, er det foreslått å gå over fra avgift pr m2 for 
ulike intervaller til fastpris for hvert intervall.  
 
Etter det gamle systemet ga det uheldige utslag spesielt for bygg som passerte et intervall. Under 
er det noen eksempler: 
 
Gebyrregulativ 2016 
200 m2  kr 17000 (85 pr m2) 
201 m2  kr 15879 (79 pr m2) 
400 m2  kr 31600 (79 pr m2) 
401 m2  kr 24461 (61 pr m2) 
600 m2  kr 36600 (61 pr m2) 
601 m2  kr 30050 (50 pr m2) 
 
Det vil si at arealer akkurat ved intervallskiftene får en uheldig gebyrberegning. 
Vi foreslår at vi legger om på beregningsmetoden legges om til fastpris som følgende: 
 
Gebyrregulativ 2017 
0-50 m2 kr 2800 
50-100 m2 kr 5300 
101-200 m2 kr 14500 
201-400 m2 kr 19000 
401-600 m2 kr 29000 
601 – 1000 m2 kr 35000 
pr m2 utover 1000 m2 kr 35 m2 
 
For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene, pga 
mindre arbeidsmengde. Videre foreslås det at neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av 
intervallgrensen. 
 
Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om 
økning i henhold til prisvekst på 2,5 %. Det samme gjelder for meglerpakke, plasserings- og 
beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av gods Sørkjosen havn, samt  
Direktevarsling brann. 
 
Delings og konsesjonssaker forelslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme 
gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis 
jaktlagene rapporterer Sett Elg gjennom det statlige innrapporteringssystemet Settogskutt.no. 
 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

En oppjustering av satsene som følger deflatoren (2,5%) vil gi egenandeler som oppsatt: 
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G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr 
mnd 

1-2 G 0 185.152 Kr 195 
2-3 G 180.153 277.728 Kr 678 
3-4 G 277.729 370.304 Kr 1.130 
4-5 G 370.305 462.880 Kr 1.581 
Over 5 G 462.881 --- Kr 2.259 

Timepris hjemmehjelp kr 195 for de under 2 G, de øvrige 227. Mottakerne av praktisk bistand 
betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 
 

Trygghetsalarm 

G-grense Nedre inntekt grense 
kr 

Øvre inntekt grense 
kr 

Egenandel pr 
mnd 

1-2 G 0 185.152 Kr 107 
Over 2 G 185.153 --- Kr 141 

 

Middagsombringing 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 95 Kr 119 Kr 131 
Middag redusert porsjon Kr 72 Kr  95 Kr 108 

 

Institusjonsopphold 

Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag 
154 82 8000 

 
Når det gjelder egenandel per måned for praktisk bistand for de med inntekt 1-2 G, kommer det 
hvert år en forskrift rundt nyttår som regulerer maksimumsstørrelsen på egenandelen. Det 
samme gjelder institusjonsopphold og fribeløp vederlag. Kommunen kan ikke sette disse 
egenandelene høyere enn forskriften tilsier, det foreslås derfor at satsene justeres senere i 
forhold til forskriften. 

Størrelsen på satsene: 

Satsene i Nordreisa kommune ligger lavere enn de fleste andre kommunene i regionen. (2016)  

Praktisk bistand Nordreisa Kvænangen Skjervøy Kåfjord Lyngen 
Under 2 G 190 190 178 186 186 
2G - 3G 661 864 668 1170 530 
3G - 4G 1102 1496 900 1950 880 
4G - 5G 1542 1848 1388 3120 1257 
Over 5G 2204 2192 1851 3900 1764 

 
Timepris i de andre kommunene varierer mellom 144 og 390, litt avhengig av inntektsgruppe. 
Nordreisa operer med 195/227. Det foreslås at satsene for de med inntekt over 2 G økes slik de 
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er i Kåfjord, men med oppjustering på 2,5% for 2017. De aller fleste brukerne befinner seg i 
inntektsgruppe under 2 G, så dette vil kun berøre de med høyere inntekt. 
Pris på trygghetsalarm foreslås justert opp. Nordreisa har den laveste prisen på leie, det varierer 
ellers i Nord-Troms mellom 144 – 170 kr per måned (1-2G) og 189 – 318 kr for øvrig 
inntektsgrupper. Enkelte kommuner (ingen i Nord-Troms) opererer med installasjonsgebyr i 
forbindelse med etablering av alarmen (priser mellom 400 og 900 på noen som er sjekket). 
Bakgrunnen for dette er at utstyret skal programmeres og plasseres ut hos brukerne, oppgaver 
som utføres av helse- og omsorgsadministrasjonen og vaktmestre. Medgått tid til dette varierer 
mellom 2-3 timer. Det foreslås et etableringsgebyr på 600 kr. To-pris systemet beholdes, men 
for de med inntekter under 2 G settes månedspris til 195, all den tid det er usikkert om en kan 
overskride forskriften som regulerer egenandelen. For de øvrige settes månedsleie til 250. 
Kommunen har to typer alarmer, digitale og analoge. Trygghetsalarmsentralen er inntil videre 
analog. Kommunen betaler til Telenor for omforming av de digitale alarmene til analoge 
signaler, noe som gjør at digitale alarmer er dyrere i drift. Enkelte kommuner med lignende 
opplegg har også ulik pris på analoge og digitale alarmer. Prisforskjellen varierer fra kommune 
til kommune. Det foreslås at digitale alarmer økes med det som tilsvarer omforming av digitale 
signaler. 
 

Opphold Sykestua 

Tradisjonelt har det ikke vært avkrevd egenandeler for opphold på Sonjatun sykestue. Det er 
først når oppholdet anses som langtidsplass at man har krevd egenbetaling. Langtidsplass på 
sykestua vedtas først når pasienten anses å ha rett på langtidsopphold og blir liggende der i 
påvente av ledig sykehjemsplass. Pasienter som oppholder seg på Sonjatun på 
rehabiliteringsavdelinga anses som behandling i regi av UNN. Det skal derfor ikke kreves 
egenandeler der, på samme måte som det er på sykehuset. 
Årsakene til innleggelse på sykestua er forskjelligartet. Kommunen kan ikke ta egenandel på 
KAD-senger (kommunal akutt døgnenhet, øyeblikkelig hjelp). Denne form for innleggelse skal 
være kortvarig, og man må snarest avklare hvilken type opphold det skal være videre. Enkelte 
kan bli liggende flere uker på sykestua. Det kreves ikke vedtak for opphold under 2 uker. 
Skjervøy tar egenandel på sykestua når pasienter blir liggende der etter sykehusopphold. Det 
foreslås at egenandel for opphold på sykestua innføres, med samme sats som korttidsopphold. 
Dersom pasienten innskrives på øyeblikkelig hjelp (KAD-seng) skal dette omgjøres til 
korttidsopphold, noe som vanligvis vil skje etter noen få dager. Pasienter som utskrives fra 
sykehus til sykestua kan det tas egenandel for ved innleggelse på sykestua. Det lages rutiner for 
når overføring av øyeblikkelig hjelp til korttidsopphold skal skje. Det tas ikke egenandel for 
opphold på OGT (områdegeriatrisk team), dvs rehabilitering. 
Administrasjonen ønsker også å utrede evt egenandel ved poliklinisk behandling på sykestua, 
tilsvarende slik det er ved poliklinisk oppmøte på sykehus. Dette får en eventuelt komme tilbake 
til. 
 
Det foreslås følgende: 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

 
G-grense Nedre inntekt grense 

kr 
Øvre inntekt grense 

kr 
Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 185.152   195 
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2-3 G 180.153 277.728 1.199 
3-4 G 277.729 370.304 1.999 
4-5 G 370.305 462.880 3.198 
Over 5 G 462.881 --- 3.998 

Timepris hjemmehjelp kr 195 for de under 2 G, de øvrige 390. Mottakerne av praktisk bistand 
betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 

Trygghetsalarm 

G-grense Nedre inntekt grense 
kr 

Øvre inntekt grense 
kr 

Egenandel pr 
mnd 

1-2 G 0 185.152 Kr 195 
Over 2 G 180.153 --- Kr 250 

 

Korttidsopphold Sonjatun sykestue 

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. 
 
 
Oppvekst og kultur 
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,5 %. Billetter kino justeres etter filmprisøkning 
fra filmbyrående. 
 
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,5 %. Regjeringen foreslår 
maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 2 730 kroner per måned. 
Kommunens forslag følger statlig maksimalpris.  
 
Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper er økt med 2,5 %, pris for enkeltbilletter er 
ikke foreslått økt. 
 
Det ble utarbeidet forslag til leiepriser for Halti kulturscene i 2015. I 2016 ble det gjort noen 
endringer. Det er også foreslått noen forenklinger og endringer for 2017. Forslagene tar delvis til 
etterretning kritikken fra det frivillige kulturlivet om høye priser for å leie kulturscenen. Leiepris 
er i forslaget redusert med 31 %. 
 
Forenklingen går på at kategoriene under og over 4 timer sløyfes for kulturarrangement. 
Grunnpris for frivillige organisasjoner for leie av salen reduseres ved at gammel sats for inntil 4 
timer kr 1500, i forslaget for 2017 blir å gjelde for en hel dag. (I 2016 kostet det kr 3000 for en 
hel dag) Det samme foreslås for prøvedag. Pris for prøvedag reduseres ved at gammel sats for 
inntil 4 timer kr 500, i forslaget for 2017 blir å gjelde for en hel dag. (I 2016 kostet det kr 1000 
for en hel dag) 
 
Endringer fra 2016 til 2017 blir da: 
 

2016 2017 
Tekst Pris Tekst Pris 
Fast pr forestilling 3000 Fast pr forestilling 1500 
Prøvedag 1000 Prøvedag 500 
Driftsteknikker prøvedag 2500 Driftsteknikker prøvedag, 5 timer 1500 
Driftsteknikker forstilling 3000 Driftsteknikker forstilling 3000 
Sum 9500 Sum 6500 
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Prinsippet om at 10 % av billettinntektene kommer i tillegg, videreføres. Vi mener dette er 
viktig for å få bredde i kulturlivet som benytter salen. Ved en lav fastleie vil også de som ikke 
trekket full sal ha mulighet til å leie der. Leie av driftsteknikker (lyd- og lystekniker) endres til 
timebasert for prøvedager. På den måten betaler leietager kun for den tiden de faktisk benytter 
driftsteknikker. For forestillinger tas timepris for driftsteknikker vekk, og det blir en fast sats pr 
forstilling.   
 
Leiesatser for kantine, hallen og ishavsstudio tas ut siden disse rommene kun leies ut i 
tilknytning til kulturscenen.  
 
Billettsystem til kulturscenen og kino ble innført i 2015. Erfaringene er gode. Løsningen er 
enkel, både for kunde og arrangør. Vi mener prisen må gjenspeile dette og viderefører ordningen 
med 10 % billigere billetter ved kjøp gjennom det elektroniske systemet. 
 
Det legges ikke inn økning på: 
- Billetter svømmehall 
- Leie av samfunnshus og idrettshall  
 
Det har kommet henvendelse fra håndballgruppa om gratis leie av idrettshallen i forbindelse 
med hjemmekamper. De anslår det til 6-7 dager i året. Leiepris for en slik helg ligger på ca kr 
600 ved et eksempel på 3 timer leie av hallen og kantina. Totalt er det da snakk om ca kr 4000 i 
mindreinntekter for kommunen. 
 
Videre gjorde Oppvekst og kultur dette vedtaket i møte 3.oktober 2016 
Oppvekst- og kulturutvalget ber om at administrasjonen beregner de økonomiske konsekvensene av 
differensierte utleiegebyrer for lag og foreninger og ikke-kommersielle aktører til sak om 
kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser  
 
I gjeldende regulativ er det forskjellige priser for leie av hallen; idrettslagene har en pris, private 
skoler og Nord Troms videregående skole har en litt høyere sats og utleie til kommersielle 
aktører har de høyeste leieprisene.   
 
Henvendelsene er nærmere vurdert i sak budsjett 2017 til MPU. 
 
Konklusjonen er at en ikke foreslår reduksjon, men heller ikke foreslår noen økning. Reelt vil 
det da si en liten nedgang. 
 
Øvrige 
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet 
for papirfaktura eller avtalegiro. Det sendes ut ca 4000 fakturaer i faste avgifter (barnehage, 
kommunale avgifter og hjemmehjelp/sykehjemsplass ol) i kvartalet, og av disse har 867 
efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (38 %), deretter på kommunale avgifter (20,7 %) og 
minst på helsetjenester (8,9 %). 
Per 01.01.2016 hadde vi 644 e-fakturamottakere mens per november 2016 har vi 762 e-
fakturamottakere, altså en økning på 18 %. Ordningen med uttrekking av Ipad to ganger i året 
foreslås videreført for å øke andelen ytterligere. En trekning etter første halvår og en etter andre 
halvår.  
  
Foreslår at abonnement av sakspapirer avvikles, da sakspapirene er tilgjengelig på nett. Dersom 
noen ønsker papirutskrift av disse, tar Servicetorget betalt pr ark ved print (se forslag på 
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kopiering priser). Det er ikke noen som abonnerer på sakspapirer i dag, så en anser ordningen 
for uaktuell. 
 
For tjenesten kopiering/laminering/andre tjenester foreslås det en stor forenkling med mindre 
inndelinger. 
 
Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning 
for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.  
 
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås 
det en økning på 2,5%. 
 

Vurdering 
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst. For 
utleietilbud til kultur og idrett er det ikke lagt inn forslag til økning. 
 
For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer.  
 
Satser for utleie av kulturscenen er redusert noe. Prinsippet om en todelt pris videreføres. Vi 
mener det er viktig for å få et mangfold av kulturaktiviteter der. Sammenligner en med leie av 
gamle samfunnshuset så er det dyrere, men en må huske at i kulturscenen kommer en til et hus 
som er ferdig til bruk både i forhold til sitteplasser og ikke minst lys og lyd. Leiekostnader for 
lyd og lys til gamle samfunnshuset kunne komme opp i 15-20 000. Dette er inkludert i leieprisen 
for kulturscenen. 
 
Satser for utleie av idrettshallen er ikke redusert, men heller ikke foreslått økt. Det vil i realiteten 
si en reell nedgang i prisen. En fastsetting av gratis leie for hjemmekampene til håndballgruppa 
er ikke foreslått, ikke for at det medfører så store reduserte inntekter, men fordi en mener dette 
må utredes nøyere i forhold til om det også må omfattes til å gjelde alle typer hjemmekamper.  
 
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn 
premiering til de som bruker disse. 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 

Prisene er inkl 25 % mva 

Tilknytningsavgifter 

Tilknytningsavgift vann Kr 7038  
 

 

Tilknytningsavgift kloakk 
 

Kr 8240  

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

Årsgebyr vann  

Årsgebyr vann fast Kr 3235 

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 16,60 pr m2 

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 16,60 pr m3 

  

Årsgebyr kloakk 

Årsgebyr kloakk fast Kr 4488 

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 22,40 pr m2 BRA 

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 22,40 pr m3 

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

  

Feiing og tilsyn 

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg 
 

Kr 420 pr fyringsanlegg 

 
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år Kr 2035 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år Kr 1025 

Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 560 

Ekstra tømming septik Kr 2683 

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 4025 

Slamtømming fritidsbolig 

Tømming hvert 3. år Kr 709 

Tømming hvert 4. år Kr 533 

Gebyr manglende merking slamtank Kr 625 

 

Renovasjon 

Standardabonnement Kr 4047 

Miniabonnement Kr 3293 

Miniabonnement/kompost Kr 3293 

Storabonnement Kr 5884 

Fritidsabonnement Kr 1030 

Fritidsabonnement m/dunk Kr 2243 

Byttegebyr dunk Kr 318 

Kjøp av dunk Kr 719 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter Kr 1200 

 

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

Dagtid Kr 789 

Etter arbeidstid Kr 968 

 

Eiendomsskatt 
 

For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven 
(esktl) §3 første ledd bokstav a 

Ved utskriving av eiendomsskatt for 2017 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 
promille.  
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Meglerpakke 
 

Eiendomsmeglerpakke    Kr 1321 

Skattetakst      Kr 100 

Bygningsdata  Kr 165 

Grunnkart      Kr 280 

Grunnkart med naboliste    Kr 328 

Ledningskart      Kr 165 

Målebrev      Kr 100 

Godkjenne bygningstegninger   Kr 526 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  Kr 429 

Gjeldende planstatus med bestemmelser  Kr 296 

Innsendte reguleringsplaner    Kr 165 

Kommunale avgifter og gebyrer   Kr 165 

Legalpant      Kr 100 

 

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

Konsesjonssaker  

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3 000 000,- Behandlingsgebyr på 
kroner  

 
Kr 1500 

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 000 000,- eller mer: Behandlingsgebyr 
på 2 promille av kjøpesummen, men inntil kroner 

 
Kr 5000 

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

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

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

 

Fellingsavgift 
Fellingsavgift elg 

Voksen elg Kr 510 

Elgkalv Kr 300 

Avgiften følger Statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske Settogskutt.no gis 
det en rabatt på 20%. 
 

Plasserings og beliggenhetskontroll 
 

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

Bare høydeplassering Kr 1102 

Horisontal og vertikal plassering av bygning:  

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 1086 

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3749 

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

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  

 

Karttjenester 
 

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

FKB Format A2 Format A1 Format A0 

FKB Kr 233 Kr 308 Kr 381 

Tilleggskopi  Kr 44   Kr 56   Kr 72 

Utskrift med fylte fargeflater:  

Temakart Kr 308 Kr 410 Kr 469 

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

69



 
5 

 

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

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 11915 

Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 13140 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 892 

  

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 11915 

Areal fra 501 – 2000 m2  Kr 13140 

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 8709 

  

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  

Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5958 

Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5958 

Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 695 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 892 

  

Oppretting av anleggseiendom  

Gebyr for oppretting av grunneiendom  

Volum fra 0-2000 m3 Kr 13140 

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 892 

  

Registrering av jordsameie  

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 2307 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  

I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 2307 

  

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  

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

  

Grensejustering  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

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

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2372 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 4055 

  

Anleggseiendom  

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

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2372 

Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 4055 

  

Arealoverføring  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

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

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 3456 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 6441 

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 892 

  

Anleggseiendom  

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

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 3456 

Volum fra 251 – 500 m3 Kr 6441 

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 892 

  

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter Kr 2372 

For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 913 
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Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter 

For inntil 2 punkter Kr 4034 

For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1645 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  

  

Privat grenseavtale  

For inntil 2 punkter Kr 2372 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1574 

Billigste alternativ for rekvirent velges  

  

Urimelig gebyr  

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

  

Betalingstidspunkt  

Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  

  

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  

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

  

Utstedelse av matrikkelbrev  

Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 217 

Matrikkelbrev over 10 sider Kr 431 

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

 

Overføring gods Sørkjosen havn 
 

Overførselspris 

Vekt over 1,0 tonn Kr 49,50 pr. tonn 

Vekt 0 - 500 kg Kr 26,20 pr. kolli 

Vekt 500 - 1000 kg Kr 49,50 pr. kolli 

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

Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  

Overførselspris  

Volum 0 - 0,5 m3 Kr 42,00 pr. kolli 

Volum 0,5 - 1,0 m3 Kr 73,50 pr. kolli 

Volum over 1,0 m3 Kr 73,50 pr. m3 

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter Kr 410 

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter Kr 512 

Overføring containere inntil 6 meter Kr 308 

Overføring containere mellom 6 og 9 meter Kr 410 

Overføring containere over 9 meter Kr 512 

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

 

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 
 

Tilknytning Direktevarsling 

Tilknytning Direktevarsling brannalarm         Kr 4422 

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         Kr 7727 

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   Kr 7000 

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet         Kr 6327 

 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

 

G-grense Nedre inntekt grense 

kr 

Øvre inntekt grense 

kr 

Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 185.152   195 

2-3 G 180.153 277.728 1.199 
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3-4 G 277.729 370.304 1.999 

4-5 G 370.305 462.880 3.198 

Over 5 G 462.881 --- 3.998 

Timepris hjemmehjelp kr 195 for de under 2 G, de øvrige 390. Mottakerne av praktisk bistand 

betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 

Trygghetsalarm 

 

G-grense Nedre inntekt grense 

kr 

Øvre inntekt grense 

kr 

Egenandel pr 

mnd 

1-2 G 0 185.152 Kr 195 

Over 2 G 180.153 --- Kr 250 

 

Korttidsopphold Sonjatun sykestue 

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. 
 
 

Middagsombringing 
 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 95 Kr 119 Kr 131 

Middag redusert porsjon Kr 72 Kr  95 Kr 108 
 

 
 

Institusjonsopphold 
Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag 

154 82 8000 

 

 Billettpris svømmehall 
 

Voksne Kr 70 

Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 

Barn og unge under 16 Kr 30 

Klippkort 12 klipp  

Voksne Kr 300 - 2 klipp pr besøk 

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

Familie Kr 300 - 4 klipp pr besøk 

Barn Kr 200 - 1 klipp pr besøk 

 

Billettpriser kino 
 

Barnefilm Kr 82 

Ungdomsfilm  Kr 92 

Voksenfilm Kr 103 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer. 

 

Foreldrebetaling kulturskole 
 

Høstsemester Kr 998 

Vårsemester Kr 1205 

Åtte ukers kurs Kr 445 

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

 

Betalingssatser skolefritidsordning 
 

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke Kr 2073 

Halv plass, inntil 9 t pr uke Kr 1555 

Full plass med søskenmoderasjon Kr 1038 
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Halv plass med søskenmoderasjon Kr 778 

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

 
 

Betalingssatser barnehage 
 

Hel plass - 100 % Kr 2730 

80 % Kr 2457 

70 % Kr 2184 

60 % Kr 1911 

50 % Kr 1638 

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

 

Utleie lokaler 
 

KOMMUNEHUSET  

Utleie formannskapssalen, pr møte         Kr 265 

Utleie kommunestyresalen, pr møte         Kr 519 

  

NORDREISAHALLEN  

Timepris idrettshall 1/1 til trening         Kr 130 

Timepris idrettshall 1/3 til trening         Kr 78 

Timepris idrettshall 2/3 til trening         Kr 104 

Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 90 

Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 130 

Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 182 

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn        Kr 11.075 

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag Kr 2.085 

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

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall  pr.døgn          Kr 5.865 

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn          Kr 3.910 

Rigging  i hall pr.døgn Kr 911 

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

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

Kr 7.815 

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

GARDEROBER: 
Leie garderober u/hall pr.time (pr stk) 

    
Kr 104 

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

 
Kr 104  
Kr 585 

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

 
Kr 585  
Kr 194  
Kr 833 

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

 
Kr 585  
Kr 194 

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

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

 
Kr 911  
Kr 390 

Kr 1.693 

 

STORSLETT SAMFUNNSHUS  

Timepris gymsal til trening Kr 85 

Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken Kr 3360 

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

Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken Kr 1080 

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

 

SVØMMEHALL  

Timepris svømmehall Kr 840 

Leie av badstu pr time  Kr 138 
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POINT/UNGDOMMENS HUS  

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

Gratis 

Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer  Kr 400  

Timepris, utleie av lydstudio med teknikker -utover fire timer  Kr 100  

  

SØRKJOSEN SKOLE  

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc Kr 70 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 300 

  Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag Kr 500 

Timepris, utleie av klasserom Kr 70 

  

  

MOAN -, STORSLETT- , ROTSUNDELV SKOLE OG OKSFJORD 
OPPVEKSTSENTER 

 

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc Kr 70 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 300 

  Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag Kr 500 

Timepris, utleie av klasserom Kr 70 

  

KANTINA KOMMUNEHUSET  

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 300 

  

HALTI  

KULTURSCENE 
Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det 
et tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter.  

 

Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm     Kr 1500 

Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm    Kr 3000 

Grunnpris*, ideelle organisasjoner    Kr 1500 

Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører     Kr 4000 

Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen)  Kr 500 

Driftsteknikker, prøvedag timepris   Kr 500  

Driftsteknikker pr forestilling    Kr 3000 

Driftsteknikker for konferanser, møter mm    Kr 1500 

Utleie som seremonirom, begravelse og vielse Gratis 

Utleie som seremonirom, andre seremonier   Kr 2000 

ISHAVSSTUDIO  

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer Kr 500 

  
*Grunnprisen inkluderer renhold, bord og stoler, amfi, tilgang til garderober, sidescener og hall.  

Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via felles billettsystem. 
Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter. 
 
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
 

Priser ved fakturering 

Kopiering A4  4,00 pr ark  

Kopiering A3  5,00 pr ark 

Laminering A4 og A5 6,00 pr ark 

Laminering A3 8,00 pr ark 

Andre tjenester 

Prosjektor leie (inntil 2 døgn) Kr 250,- 

Transparenter/spiraler 8,00 pr stk 

Telefaks utgående/inngående  10,00 pr ark 

Telefaks utenlands 15,00 pr ark 

  

Etablererprøven for styrer av serveringssted  Kr 400  

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling Kr 400  

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 400  

Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for 
salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter.  
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Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

 Planforslag og konsekvensutredning 

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

 
 
 

 
Innholdsoversikt: 

 
Kap.  Emne  

 

1  
 

Fellesbestemmelser  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  

3  
 

Byggesaker  

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  

5  
 

Delingssaker 

 

 

 

 

1 Fellesbestemmelser 

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

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

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

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

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

 
Hovedkategorier faktura:  
 

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

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

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

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 858,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

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

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

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

 
1.7  Klageadgang  

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

 
 

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

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

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

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

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

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

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

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

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

 
 

2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   

 

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning Kr  19267 

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning Kr  28960 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd Kr  17630 

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  Kr 7145 

 

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

 
 

2.5  Konsekvensutredninger  

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

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

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

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

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

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

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 858,-.  

 
3.1.4  Arealberegning  

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

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

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

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

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

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

 
3.1.8  Klageadgang  

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

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

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

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

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter 
tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  
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3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet  

Bruksareal m² Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 250   Kr 7958 Kr 5584   Kr 7147 Kr 1592   Kr 797  

BRA> 250 Kr 11142 Kr 7790 Kr 10024 Kr 2227 Kr 1116  

Når garasje/uthus mm søkes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset. 

 
Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet  

Bruksareal 
m² pr. boenh 

Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 120 Kr 5194 Kr 3630 Kr 4690 Kr 1062 Kr 532  

BRA> 120 Kr 7259 Kr 5082 Kr 6533 Kr 1452 Kr 726  

  

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

 

0 - 50 m² Kr 2800 

51 - 100 m² Kr 5300 

101 - 200 m² Kr 14500 

201 - 400 m² Kr 19000 

401 – 600 m² Kr 29000 

601 – 1000 m² Kr 35000 

Pr m2 utover 1000 m² Kr 35 pr m² 

For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene. 

Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen. 

 

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

 
 

Kr 2233 

Maksimum Kr 8654 

  

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) Kr 881 

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 312 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 569 

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som 
kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4  

Kr 500 

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 Kr 881 

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 615 

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 615 

Midlertidig brukstillatelse Kr 1469 

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 881 

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid Kr 881 

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 881 

Dispensasjonssøknader Kr 2708 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 10275 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 5242 

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 858 pr/t 

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 858 pr/t 

Utslippstillatelse Kr 2596 

 

 

  

78



 
14 

 

4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

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

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

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

tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes 
side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er 
ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke 
søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter 
regulativets satser.  

 
4.1.4  Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved 

omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak 
treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.  

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

 

4.2  Gebyr ved tilsyn  

4.2.1  Generelt  
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 512.- pr. sak. 

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

 

 
 

5. Delingssaker  

5.1  Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1 

 
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 
 

Beskrivelse Beløp i kr 

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt 2000 

Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling 2000 

Resterende delingssøknader 1200 
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader    2350 

Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme 
eiendom 
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 Arkivsaknr:       2015/2178-6 

Arkiv:                F08  

Saksbehandler:  Dag Funderud 
og Roy Hugo Johansen 

 Dato:                 07.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/16 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 23.11.2016 
44/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 28.11.2016 
63/16 Nordreisa formannskap 01.12.2016 
88/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Organisering av Frivillighetssentralen og aktivitetsplikt for 
sosialhjelpsmottakere under 30 år som Aktivitets- og frivillighetssentral 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Avisutklipp erfaringer med arbeidsplikt 
2 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere tilbud fra Nordtro og Asvo 
3 Vedtekter Nordreisa aktivitets- og frivillighetssentral 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  
organiseringen evalueres i løpet av høsten 2017. 
 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
leder for nav-tiltaket må ha relevant høgere utdannelse. Funksjonen som aktivitetsleder for 
Aktivitets- og frivillighetssentralen tillegges denne stillingen.  
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget til Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig 
vedtatt.  
Til slutt ble det stemt over tilleggsforslaget til Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune omorganiserer frivillighetssentralen fra 01.01.2017, og samtidig 
legges administrasjonen av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år sammen 
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med frivillighetssentralen og en oppretter Aktivitets- og frivillighetssentral for 
Nordreisa. 

 Sentralen legges organisatorisk under Helse og omsorgsleder, og plasseres i kantina på 
Sonjatun og tidligere kontor til husøkonom.  

 Leder for nav-tiltaket må ha relevant høyere utdannelse. Funksjonen som aktivitetsleder 
for Aktivitets- og frivillighetssentralen tillegges denne stillingen. 

 Organiseringen evalueres i løpet av høsten 2017. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2016  
 

Behandling: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune omorganiserer frivillighetssentralen fra 01.01.2017, og samtidig 
legges administrasjonen av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år sammen 
med frivillighetssentralen og en oppretter Aktivitets- og frivillighetssentral for 
Nordreisa. 

 Sentralen og legger organisatorisk under Helse og omsorgsleder, og plasseres i kantina 
på Sonjatun og tidligere kontor til husøkonom.  

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.11.2016  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:  

 Organiseringen evalueres i løpet av høsten 2017.  
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  

 Nordreisa kommune omorganiserer frivillighetssentralen fra 01.01.2017, og samtidig legges 
administrasjonen av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år sammen med 
frivillighetssentralen og en oppretter Aktivitets- og frivillighetssentral for Nordreisa.  

 Sentralen og legger organisatorisk under Helse og omsorgsleder, og plasseres i kantina på 
Sonjatun og tidligere kontor til husøkonom.  

 Organiseringen evalueres i løpet av høsten 2017.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune omorganiserer frivillighetssentralen fra 01.01.2017, og samtidig 
legges administrasjonen av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år sammen 
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med frivillighetssentralen og en oppretter Aktivitets- og frivillighetssentral for 
Nordreisa. 

 Sentralen og legger organisatorisk under Helse og omsorgsleder, og plasseres i kantina 
på Sonjatun og tidligere kontor til husøkonom.  

 
 

Saksopplysninger 
Staten har i år vedtatt to reformer som påvirker den kommunale driften. Den ene er at 
frivillighetssentralene overføres til kommunene fra 1.januar 2017. Det andre er at det fra 
1.januar 2017 blir det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 30 år. 
Rådmannen mener kommunen kan oppnå ekstra synergieffekter ved å se disse reformene 
samlet. 
 
Frivillighetsentralen 
I juni i år sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for tilskudd til 
frivilligsentralene til kommunene, jf. Innst. 333 S. (2014–2015) og Prop. 123 S (2015-2016) 
Kommuneproposisjonen 2017. 
Med et kommunalt helhetlig ansvar for sentralene vil det legges til rette for en videreutvikling 
av ordningen i tråd med lokale ønsker. Dagens retningslinjer for frivilligsentraler, som er vedtatt 
av Kulturdepartementet, vil ikke bli videreført. 
Tilskudd til frivilligsentralene budsjetteres i dag over kap. 315, post 71 på Kulturdepartementets 
budsjett. Fra 2017 legges det opp til at midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet 
(tabell C) i en overgangsperiode på fire år. Kommuner som oppretter eller nedlegger 
frivilligsentraler i overgangsperioden, vil bli bedt om å rapportere dette til Kulturdepartementet, 
slik at det kan tas høyde for nye sentraler i fordelingen av midler påfølgende år. Tilskuddet 
trappes opp i fireårsperioden. 
Tidligere har Kulturdepartementet gitt et særskilt tilskudd til frivilligsentralenes 
regionkonferanser og andre samarbeidstiltak. Fra og med 2017 vil dette inngå i det ordinære 
tilskuddet.  
I budsjettforslaget fra rådmannen er videreføring av frivillighetssentralen lagt inn i 
konsekvensjustert budsjett. Hvis kommunen velger å legge ned frivillighetssentralen vil 
rammeoverføringen til kommunen bli redusert.  
 
Utredningen under tar som utgangspunkt at frivillighetssentralen videreføres og drøftingen går 
på hvilke oppgaver som en ønsker at sentralen skal jobbe med og hvor den skal organiseres. 
Frivilligsentralen ble etablert i februar 2008. Sentralen har i løpet av de 8 åra den har vært i drift 
jobbet med mange forskjellige oppgaver, men de siste åra har de viktigste oppgavene vært disse: 
(oversikt hentet fra årsrapport 2015) 
Hjelp til søknadsskjemaer, lage vedtekter og organisasjonsarbeid. 

 Her hjelper jeg mange lag og organisasjoner. (starthjelp) 
 Frivilligsentralen hjelper også mange eldre med å skrive søknader. (Avslutning av bindende 

kontrakter, osv.) 
 «Servicekontor». (Pasientreiser oppsett for eldre, hjelpe å finne ting på internett for eldre, osv.) 

Hjelp til søknad om sponsing og midler for lag/foreninger. 
 Frivilligsentralen hjelper med oppsett av søknader til bedrifter, for lag/foreninger.(starthjelp 

Julemiddag for enslige. 
 Frivilligsentralen henter inn varer, skaffer frivillige osv. 

Dette har vært en positiv sak. Julebordet var På Taket Kafe, Sørkjosen. 
Det var 54 gjester, og 15 frivillige i 2015. 
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Data/nettbank/mobilopplæring(tilrettelegging) 
 I 2015 har det vært gjennomført et kurs på dette temaet. (14 personer) 

Nærmiljøkafe. 
 Frivilligsentralen koordinerer og hjelper til på Nærmiljøkafe`n en gang i måneden på LHL-huset, 

Høgegga.(ca 20-30 personer hver gang) 
 Rotsund har Nærmiljøkafe en gang i måneden. (ca 20-30 personer hver gang) 
 Kafe tidspunktene er koordinert så det er 14 dager mellom hver. 
 Det er 40 frivillige som er med i arr.komite. 

Natteravntjeneste. 
 Natteravntjenesten i Nordreisa består av foreldre og andre frivillige personer. 
 Natteravntjenesten samarbeider med stedlig politi. 
 Vi hadde 4 patruljekvelder i 2015.(12 frivillige) 

TV-aksjonen. 
 Frivilligsentralen tar seg av alt angående TV-aksjonen i Nordreisa kommune. 
 Det er Grendelag, frivillige og Rødrussen NVS som koordineres på aksjonsdagen. 
 Vi har ca 80 bøsser ute på aksjonsdagen. 
 Det var 140 frivillige med på TV-aksjonen. 

Vedlikehold. 
 Ansvaret for vedlikeholdet av miniatyrskytebanen på idrettshallen. 

Dette er en oppgave som man må ha teknisk innsikt, og kan ikke gjøres av vaktmester. 
Denne oppgaven gir en besparelse til kommunen på 20-30 tusen årlig. 
(september-mai årlig)(datavedlikehold/vedlikehold av elektroniske skiver) 
(2 ganger pr.uke+support ved feil) 

Prosjekter 
 Kafe på Sonjatun mandag og torsdag. 
 Det har vært med 8 frivillige på dette prosjektet. 

Ledsagertjeneste. 
 Frivilligsentralen har frivillige som følger pasienter til UNN,osv. 
 Dette har 3 frivillige vært med på. 

 
I brev av 28.06 2016 fra Kulturdepartementet sies det at dagens retningslinjer for 
frivilligsentraler opphører fra 2017 og det legges opp til at kommunene selv skal definere 
innhold og arbeidsoppgaver. 
 
Styret i Frivillighetssentralen drøftet spørsmålet om videreføring i møter 23.september og 
20.oktober 2016. Referat fra siste styremøte følger under: 
Styret diskuterte følgende:  
-Organisasjonsform/styreform. 
-Oppgaver for Frivilligsentralen. 
-Nye vedtekter. 
Styret diskuterte om eierformen av Frivilligsentralen i framtida skal være medeierlag og 
kommunen.  
Etter at flere av lagene som er medeiere i sentralen hadde trukket sitt årlige bidrag, ønsket styre 
å se på en annen organisasjonsform. Bidraget til Frivilligsentralen økes fra kr.310000,- i 2016 
til kr.357000,- i 2017. Det vil også være en opptrapping over de 4 neste år. 
 
Styret ønsket at Frivilligsentralen i fremtiden blir organisert som et kommunalt foretak. Dette 
betyr at det blir politisk organisering av sentralen. 
Dette betyr også at vedtektene for sentralen må endres.(eget vedlegg) 

83



Lokalisering av kontoret til Frivilligsentralen bør være Kommunehuset eller evt. Halti.  
 
Valg av styremedlemmer 2017 og sammensetning av styre 2017? 
Organisasjonsform for sentralen fra og med 2017. 

 Eget styre som tidligere? 
Styret ble enig om at styret bør bestå av 5 personer med personlig varamedlem. 
Det ble også foreslått at det nye styre, kan være 1 person fra kommunen/politisk (eiere)og 4 fra 
lag/foreninger i Nordreisa kommune. 
Vi mener at styret bør oppnevnes av Oppvekst og kultur utvalget. 

 Styringsgruppe med ett større nedslagfelt i befolkninga som i dag? 
Velges av Oppvekst og kulturutvalget. 

 Genralforsamling/årsmøte: Helse og omsorg utvalget eller Oppvekst  og kulturutvalget? 
Styret mener at Oppvekst og kulturutvalget blir generalforsamling og årsmøte utvalg i fremtiden 
for Nordreisa Frivilligsentral. 

Arbeidsoppgaver for Frivilligsentralen fra 2017 og fremover? 
Styret mener at disse tingene som er satt i kulepunkter under, skal være arbeidsoppgaver for 
Frivilligsentralen. 
Hva skal være Frivilligsentralens oppgaver fra 2017? 

 Snømåking eldre. 
 Handlehjelp eldre. 
 Vedbæring eldre. 
 Sosialt i pleie og omsorgs avdelinger. 
 Kulturelle spaserstokken. 
 Besøkstjeneste. 
 TV-aksjonen. 
 Nærmiljøkafe. 
 Eldredagen. 
 Natteravntjenesten. 
 Julaften for enslige. 
 Kulturpris. 
 Bruktutlån på div.utstyr. 
 Turkamerat.(trillehjelp) 
 Tipsbank mot media, frivillig  aktivitet. 
 Hjelpe til med utfylling av diverse skjemaer. 

Ser en oppgaver frivillighetssentralen har jobbet med og som foreslås videre, så er det mange av 
oppgavene som styret anbefaler videreført. Ser en på oppgavene så ligger de i hovedsak innenfor 
sektorene Oppvekst og kultur og helse og omsorg. I tillegg er det oppgaver som før sentralen ble 
åpnet, lå hos Servicetorget.  
 
Fysisk plassering 
Organisatorisk plassering må koples opp i mot fysisk plassering. Sentralen var de første åra 
plassert på LHL bygget på Høgegga. For mange av sentralens brukere ble det usentralt og 
tungvint. Da sentralen fikk kontor i Haganbygget økte besøket betydelig.  
I forbindelse med overgangen til kommunal Frivillighetsentral  er det naturlig at den flyttes inn i 
et kommunalt bygg, både for å spare kostnader til husleie og komme organisatorisk nærmere. 
Lokaler som er nevnt er Halti, kommunehuset eller Sonjatun. Av disse er det bare i 
kommunehuset og Sonjatun det er ledig kontorplass. Kommunen har ikke ledige kontorlokaler i 
Halti. 
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I valg av organisering videre er det viktig å ta med seg at frivillighetssentralens viktigste 
oppgave er å jobbe mot frivillig sektor. I fremtidenes planlegging og organisering av 
kommunale tjenester er det viktig å inkludere det frivillige arbeidet, dette gjelder alle sektorer, 
selv om en forventer at den største veksten i kommunal sektor kommer innen helsetjenester. Ser 
en på forslag til arbeidsoppgaver så ligger de fleste under Helse og omsorg. Legger en det til 
grunn så er sektor for Helse og omsorg en naturlig plassering.  
Sentralen jobber også innen kultur og en kan derved vurdere plassering inn virksomheten kultur 
i sektor for oppvekst og kultur. Virksomheten kultur har fysisk plassering på Halti, og som sagt 
over har kommunen ikke ledige kontorlokaler der.  
Det tredje området som sentralen jobber er oppgaver som ligger under stabens Personal og 
servicetjenester. En organisering og fysisk plassering i kommunehuset vil gi nærhet til de 
tjenestene og en enkel plassering for kunder som kommer og ønsker hjelp. 
  
Styreform 
Sentralen har fram til nå hatt et styre bestående av en fra de fire foreningene som har støttet 
sentralen økonomisk og en repr fra kommunen. I alle år har dette vært rådmannen. Helse og 
omsorgsutvalget har i hele perioden fra 2008 vært det høyeste organet, og gjennomført årsmøte. 
I forslag til ny organisering ønsker styret at det nye styret må vise hele bredden i arbeidet til 
sentralen.  I tillegg foreslår de politisk hovedutvalg til generalforsamling. 
I ny organisering kan en videreføre ordningen med styre eller en kan kutte det ut. Sammenligner 
en med ordinær kommunal drift så ledes de av en Sektor- og virksomhetsleder med et politisk 
utvalg over. Hvis frivillighetssentralen flyttes inn under en virksomhet, vil leder for sentralen 
med forslaget om et eget styre, få to ledere. Virksomhetsleder og styreleder. Et alternativ for å få 
tett kontakt med de frivillige organisasjonene, er å etablere et samarbeidsforum bestående av 
repr fra det frivillige, men uten styringsrett. For å få politisk forankring, kan hovedutvalget hvor 
sentralen plasseres, være generalforsamling. 
 
 
Gjennomføring av lovpålagt tilbud om aktivitet (aktivitetsplikt) for sosialhjelpsmottakere 
under 30 år.  
Etter flere runder med utsettelser, ser det nå ut til at den vedtatte endringen i 
Sosialtjenestelovens § 20, blir satt ut i kraft. Fra 1.januar 2017 er alle kommuner lovpålagt å 
kreve aktivitet av sosialhjelps-mottakere under 30 år. Erfaringene fra de kommunale forsøkene 
med aktiviseringstiltak rundt om i landet viser blant annet at: 

- Tiltaket må være lett tilgjengelig og uten ventetid. 
- Aktiviteten må være så likt ordinært arbeid som mulig, med meningsfulle 

arbeidsoppgaver. 
- Omfanget må være tilnærmet full ordinær arbeidsuke. Tilpasset deltakerens behov og 
   begrensninger, ikke tiltakets ressurstilgang. 
- Sanksjoner på manglende oppmøte og innsats må gjennomføres konsekvent. 

 
Antall personer innenfor målgruppen for tiltaket fordeler seg slik i 2016 (mnd./antall):  
Januar 14, februar 23, mars 33, april 31, mai 23, juni 27, juli 15, august 16, september 19, 
oktober, oktober 12. Det er utbetalt ca. 1,4 mill. i perioden jan – okt. 2016. Deler vi forbruket på 
10 måneder og ganger med 12 gir det ett estimat for året 2016 som blir 1.680.000,-.  
 
Nordreisa kommunestyre har vedtatt aktivitetsplikt og tilslutter således lovens forslag. Det ble i 
2014 kartlagt arbeidsoppgaver ute i tjenestene. Imidlertid har ikke denne ordningen fungert. Det 
er ulike krav fra tjenestene for å kunne ta i mot brukere. Tjenestene kan ikke planlegge lengde 
på deltakelsen fra sosialhjelpsmottaker grunnet at sosialytelsen skal være kortvarig. I tillegg har 
mange i denne gruppen utvidede behov for oppfølging. Aktivitetstilbudet til målgruppen må 
være ett lavterskeltilbud som alle kan delta i.  
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Et godt aktiviseringstiltak krever ressurser, men kan samtidig være svært lønnsomt - sosialt, 
menneskelig og økonomisk. Regjeringens formål med aktivitetsplikten er å styrke den enkeltes 
muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.  
 
Nordreisa kommune har to mulige måter å gi aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere. De to 
alternativene som vurderes her er for det første at Nordreisa kommune selv gjennomfører 
aktiviteten med en arbeidsleder som følger opp deltakerne. I dette alternativet vil det være 
kostnader til lønn for aktivitetsleder, lokaler, bil m/henger, arbeidsklær, verktøy, etc. Det andre 
alternativet er at Nordreisa kommune kjøper tjenesten hos ekstern leverandør. Dette kan 
eksempelvis være Nordreisa ASVO eller Nordtro, eventuelt i ett samarbeid mellom disse to. 
NAV Nordreisa har godt samarbeid og erfaring med begge virksomhetene. Under følger et 
samlet tilbud fra Nordtro og ASVO. 
 
I forhold til det første alternativet vil Nordreisa kommune måtte ansette en personer som kan 
ivareta oppfølgingen av deltakerne. I tillegg må tiltaket disponere en bil med krok og tilhenger 
for å frakte arbeidstagerne, verktøy/utstyr, til jobbstedene.  Tiltaket må også ha lokaler for 
oppmøte, kursgjennomføringer, etc. Arbeidsoppgavene meldes inn fra de ulike tjenestene i 
Nordreisa kommune til arbeidslederen(e) for tiltaket. Forslag av lokaliteter kan være den gamle 
kinoen/kantina eller kantina på Sonjatun. I denne løsningen vil valg måtte gjøres om hvilken 
sektor tiltaket skal organiseres inn i og hvem som skal være nærmeste leder til arbeidslederne. 
Tiltaket skal pågå hver dag i arbeidsuken- mandag til fredag. Det vil være risiko for manglende 
gjennomføring hvis det er en arbeidsleder alene som drifter aktiviteten. Derfor foreslås det en 
sammenkopling med frivillighetssentralen slik at en derved får to arbeidsledere. 
 
Tjenestene i Nordreisa kommune må melde inn arbeidsoppgaver til arbeidsleder(e). 
Utfordringen kan være at noen arbeidsoppgaver har krav til politiattest etc. som gjør at 
deltakerne i tiltaket må få dette på plass før arbeidsoppgavene ute i tjenestene kan løses. Det vil 
derfor være behov for mange oppgaver og innhold i tiltaket som gjør at deltakere kan være i 
gang fra 1. dag.  
 
Kostnadsestimat:  
Intern organisering Kr  
Alternativ med en ansatt arbeidsleder inkl pensjon 600 000 
Lokaliteter (egne lokaler, ingen ekstra kosnader) 0 
Driftkostnader for lokaliteter 2000 pr mnd 24 000 
Bil m /tilhenger leie 6000 pr mnd 72 000 
Driftkostnader for bil 2000 pr mnd 24 000 
Verktøy/utstyr (statlig støtteordning dekkes av NAV) 0 
Arbeidsklær kr. (statlig støtteordning dekkes av NAV) 0 
Eventuelt  24 000 
Sum 744 000 

 
I det andre alternativet kjøpes oppdraget fra ekstern leverandør. I Nordreisa er Nordtro og 
Nordreisa ASVO virksomheter som i det daglig jobber med arbeidsrettede tiltak. De har 
kompetanse og ferdigheter, samt systemer for å ta i mot målgruppen, sosialhjelpsmottakere 
mellom 18 – 30 år.  
NAV Nordreisa har forespurt de de nevnte virksomhetene. Prisen som er tilbudt i ett 
samarbeidende opplegg fra begge bedriftene var: 
Det må være minimum 4 stykker. Det dekker: lokaler, biler, sosiale utgifter, arbeidsklær og 
kursholder/arbeidsleder. 
 
Kostnadsestimat: 
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Kjøp fra Nordtro og Nordreisa ASVO  
Pris inntil 4 stykker 21.250 pr. 
uke 

5-10 stykker 26.575 pr. uke 12-20 stykker 42.500 pr 
dag 

Månedskostnad  4 uker kr. 
85.000,- 

Månedskostnad  4 uker kr. 
106.300,- 

Månedskostnad  4 uker kr. 
170.000,- 

Års kostnad 52 uker kr. 
1.105.000,- 

Års kostnad 52 uker kr 
1.381.900,- 

Års kostnad 52 uker kr. 
2.210.000,- 

 
 
Arbeidsoppgaver 
Det har vært en kartlegging av aktuelle arbeidsoppgaver: Disse oppgavene vil være de samme 
uansett hvilke organisering en velger. Listen er ikke uttømmende.  

1. Rengjøring av garderober på svømmehallen hver fredag etter kl. 13.30. Dette på grunn 
av at vi leier ut svømmehallen i helgene men har ikke vask før mandag morgen. 

2. Skifte dekk på bilparken til hjemmetjenesten hver høst/vår og gjennomgår alle bilene 
med etterfylling av olje, spylevæske osv. Vaktmester bruker ca to uker på dette.  

3. Snømåking og kosting av bilene til hjemmetjenesten om vinteren og klargjøring av disse. 
Sjekk av batterier osv. 

4. Snømåking av alle barnehager og skoler ved snøfall. Strøing av sand. 
5. Klipping av plener rundt byggene. Kantklipping og nedskjæring av busker. 
6. Diverse mindre malejobber. 
7. Henting av pappesker og annet avfall fra barnehager og skoler som kjøres til 

søppelplassen. Gjøres en gang i uka, ca 4 timer. 
8. Oppretting og reparasjon av gjerder og porter i løpet av, og etter vinteren på grunn av 

hardhendt snøbrøyting. 
9. Henting og bringe post og apotekvarer fra til Sonjatun fra Prix. Utdeling av post og 

apotekvarer på Sonjatun. Vaktmester bruker ca 1 – 2 timer hver dag. 
10. Klargjøring av byggene om morgen. Fjerne søppel fra diverse områder og føre dette ut til 

oppsatte søppeldunker.  
11. Sjekke trekanten for søppel og eventuelle skader hver morgen. 
12. Søppelplukking i områder som er åpne for allmenheten 

 
 
Vurdering: 
Nordreisa frivillighetssentral har vært i drift i snart 9 år og har i disse åra hatt noe ulike 
oppgaver, men de siste åra har de hatt faste ukentlig, månedlige eller årlige aktiviteter. 
I forslaget til ny organisering legger Departementet opp til at kommunene sjøl skal bestemme 
innholdet. Styret har i sitt forslag til fremtidig struktur, foreslått mange av de samme aktiviteter 
og arrangement som sentralen har jobbet med de siste åra.  
Ser en på utfordringene i kommunal sektor framover, forventes det at det er innen helse og 
omsorg det vil være størst behov for frivillig sektor. Vi mener derfor dette er et viktig moment 
som må vektlegges. 
I forhold til organisering av tiltaket Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år mener 
rådmannen dette kan organiseres sammen med frivillighetssentralen. Ved å etablere en 
Aktivitets- og frivillighetssentral vil en styre arbeidet mot frivillig sektor, gi tilbud om ordinært 
arbeid og meningsfylte arbeidsoppgaver og det vil bidra til å løse kommunale oppgaver. 
I forhold til plassering så vil Sonjatun være nærliggende. Etter at driften av kantina ble lagt ned 
står lokalene for det meste ledig.  Kontoret til husøkonomen vis a vi kantina er også ledig, det 
kan bli kontor til arbeidslederne.  
Tilbudet som Nordtro og Asvo har gitt vil gi et godt tilbud til denne gruppen. Pristilbudet som er 
gitt medfører 85 % i økte kostnader for en gjennomsnittlig gruppe på 5-10 stk i forhold til å 
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gjennomføre dette i egen regi. Ved drift i egen regi vil vi også få større innflytelse på 
arbeidsoppgavene og derigjennom få gjort endel oppgaver som ellers ikke ville bli gjort. 
 
Oppsummert så anbefaler rådmannen at kommunen omorganiserer frivillighetssentralen til en 
Aktivitets- og frivillighetssentral og organiserer arbeidet med aktivitetsplikt for 
sosialhjelpsmottakere i denne sentralen. Sentralen organiseres under sektor for Helse og omsorg 
og plasseres på Sonjatun.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1393-2 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 24.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
89/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Eiendomsskatt 2017 - Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, esktl) 

 

Rådmannens innstilling 

 For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav a.  

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket. 

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 20.12.2016 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jmf esktl § 10.   

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster framsatt ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd 
for eiendomsskatt.  

 Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den skrives ut og 
kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.  

 For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og 
faktura sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne 
selv gir beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson.  

 Følgende er fritatt for eiendomsskatt: 
o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten, jmf esktl § 5  
o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk, jmf esktl §5. Fritak 

gjelder bare jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for å 
drive gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges.  

o Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b:  
 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1 
 Tre bygninger «Fiskerbondens stue» Bakkeby, gnr 50 bnr 1. 

 I tråd med esktl §7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt: 
o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO. 
o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO. 
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o Eiendommer eiet av Nordtro AS. 
o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner. 
o Eiendommer eiet av grendelag. 
o Eiendommer eiet av Nordreisa Menighetsråd. 
o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus. 
o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.  
o Gnr 15, bnr 3, bolighus «Krone» 1 bygning. 
o Gnr 43, bnr 78, spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning. 
o Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning.  
o Gnr 80, bnr 1 «Butikken» på Havnnes, 1 bygning.  

 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyret vedtok i sak 71/09 at det skal skrives ut eiendomsskatt for alle 
eiendommene i kommunen. Kommunestyret har ikke gjort noe vedtak om bunnfradrag, eller 
andre reduksjoner i forhold til eiendommens verdi.  
 
Eiendomsskatten for 2016 utgjør kr 15,7 mill kroner. Fastsatt eiendomsskatt i 2016 for nye 
eiendommer (boliger og fritidsboliger) utgjøre en inntekt på kr 0,157 mill.  
 
Selv om eiendomsskatt er innført i hele kommunene er det fritak for følgende: 

 Statlige eiendommer 
 Lufthavner 
 Kirker og helseforetak 
 Kommunale og fylkeskommunale eiendommer 
 Eiendommer som har offentlig vernestatus 

 
Kommunestyret kan gi fritak for bygninger av verneverdi, som ikke har fått offentlig vernestatus 
(fra Riksantikvaren og Sametinget). Dette kan kommunestyret, jmf eiendomsskatteloven §7, gi 
for ett år av gangen. Vedtak om fritak som allerede er fattet av kommunestyret innarbeides i 
oversikten over bygninger som er fritatt etter vedtak i denne sak.  
Kommunestyret kan også fastsette ulike satser for: boligdelen av eiendommen, eiendommer, 
husløs eiendommer, bygninger og grunn, avgrensede områder av kommunen, verker og bruk.  
 
Det er ikke mulig å tilpasse skattesatsene etter andre kriterier, for eksempel størrelse på inntekt 
og formue. Det er «Sakkyndig nemd for eiendomsskatt» som fastsetter eiendomsskatt. Det er 
gjennomført taksering i hele kommunen, gjennom sjablong for bolig og fritidsboliger og 
gjennom ordinær taksering på verker og bruk. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har gjennom flere år vært i en vanskelig økonomisk situasjon med betaling 
av tidligere års merforbruk gjennom ROBEK-systemet. Eiendomsskatt har vært nødvendig både 
for kommunens likviditet og fremtidige drift.  
 
Nordreisa kommune har i 2016 vært gjennom en prosess for å redusere driftsnivået, og det er 
gjennomført en bemanningsreduksjon på over 30 stillingshjemler. Stillingsreduksjonen gir 
kommunen et lite handlingsrom i 2017, noe som er nødvendig for å ha buffer til å ta uforutsette 
utgifter og bygge opp likviditeten. Det reduserte driftsnivået er imidlertid ikke tilstrekkelig til å 
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foreta reduksjoner i eiendomsskatten. Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere 
årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2017 øker overføringen med 2 % mens kommunal 
deflator (lønns- og prisvekst) for 2017 er anslått til 2,5 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig 
til å dekke behovet kommunen har innenfor sine tjenester, og økte utgifter må tas innenfor 
eksisterende ramme. 
 
Rådmannens vurdering er at det ikke er mulig å redusere driftsnivået tilsvarende eiendomsskatt 
med virkning fra 2017.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1393-1 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 24.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
90/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Forskuddsvedtak for 2017; formues-, inntekts- og eiendomsskatt 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, esktl) 

 

Rådmannens innstilling 

 Ved ligning for 2017 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 15. 

 Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2017 nyttes en generell sats på 7 0/00. Dette jmf 
eiendomsskatteloven § 11 og § 13.   

 
 
 

Saksopplysninger 
Etter skatteloven § 15-3 skal kommunene vedtak skattesatser for påfølgende år innen 1. 
november. Samme paragraf gir departementet anledning til å forlenge fristen. Skattedirektoratet 
har hvert år siden 1976 foretatt en generell fristforlengelse til 20. desember, eller til den 
nærmeste påfølgende virkedag dersom 20. desember er helligdag. Fra 1978 har det også vært 
bestemt når vedtak ikke er truffen innen fristen, skal vedtaket fra foregående år legges til grunn.  
 
I henhold til Lov om skatt av formue og inntekt § 15, skal Stortinget vedta hvor stor den 
kommunale skattøren skal være. Vedtaket skal ved intervaller angi minimums- og 
maksimumssatser for inntektsskatt for kommuner og fylkeskommuner.  
 

Vurdering 
Fylkesmannen anbefaler kommunene, for å gardere seg mot eventuelle endringer, å bruke et 
standardformular i sine vedtak: «Skattøren fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til 
Stortingets vedtak» 
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Ved ligning for både 2015 og 2016 er det i Nordreisa kommune benyttet høyeste skattøre for 
både inntekt og formue og eiendomsskatt med en generell sats på 7 0/00 og likelydende sats på 
boliger.   
 
Ettersom Nordreisa kommune har innført eiendomsskatt, skal det etter eiendomsskatteloven 
gjøres et formelt vedtak om hvor høy satsen skal være.   
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/581-9 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 26.10.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

4/16 Nordreisa eldreråd 28.11.2016 

9/16 Nordreisa barn og unges kommunestyre 08.12.2016 

10/16 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 17.11.2016 

14/16 Nordreisa næringsutvalg 08.11.2016 

26/16 Nordreisa administrasjonsutvalg 01.12.2016 

4/16 Nordreisa råd for funksjonshemmede 28.11.2016 

65/16 Nordreisa formannskap 01.12.2016 

91/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Budsjett og økonomiplan 2017 - 2020 

Henvisning til lovverk: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, §44-§47 

Vedlegg 

1 Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene i Troms 

2 Rådmannens forslag budsjett og økonomiplan 2017 - 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016  

Behandling: 

Rådmann fremmet følgende forslag: 

1) Ansvar 180 og 181, kirkelig administrasjon og andre kirkelige formål, overføres til 

sektor for oppvekst og kultur. Kr 4.103.360,- + eventuelle nye tiltak.  

 

Sigleif Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:  

2) Stillingen som ungdomskontakt gjøre om til ei fast stilling. Ramma for kap 2 økes med 

kr 99.000,- i 2017. Økte kostander for 2018 dekkes innenfor rammen for sektor 2.   

3) Ramma for kapittel 6 reduseres med kr 500.000,- til kjøp av energi fra 

biobrenselanlegget. Disposisjonsfond økes tilsvarende.  

4) Økning av rammen til kapittel 2 på kr 500.000,- skal benyttes til økning av 

rammetimetallet til økt timetall for 5 trinn.  

 

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: 

5) Det settes av kr 500.000,- til kompetansehevning. Tiltakets dekkesinn ved nedskjæring 

av administrasjonskostnadene forholdsvis på alle sektorer.  
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6) Rammen for helse- og omsorg økes med 1 million kroner fra disposisjonsfond. Det er en 

forutsetning at det blir omdisponert innenfor sektoren sin ramme i tillegg, slik at Lillebo 

åpnes med fem senger til avlastning.  

 

Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgene forslag:  

Forslag til endringer i budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 

 

Forslag til endring i rammene for sektorene: 

 
Sektor Endring i rammen 2017 2018 2019 2020 

1 Rammen reduseres 0,0 0,3 0,6 0,6 

2 Rammen reduseres 0,0 0,8 0,8 0,8 

3 Rammene økes 1,5 2,6 2,9 2,9 

6 Rammene reduseres 1,0 1,5 1,5 1,5 

 Avsetning fond reduseres 0,5 0,0 0,0 0,0 

 
Forslag til tiltak: 

 

Sektor 1: 

a) Lønn/regnskap skal redusere med ett årsverk fra medio 2018 

 

Sektor 2: 

a) Undervisningen for 5-7 trinn ved Rotsundelv skole flyttet til Storslett høsten 2017. 

Besparelser som følge av endret undervisningssted skal fordeles 60/40 mellom sektor 2 

og 3 og brukes til å styrke kvaliteten i tjenestene innfor begge sektorer.  

b) Det utredes hva det koster å renovere sørfløyen ved Rotsundelv skole. Utredningen skal 

også se på kostnader ved å sanere de østlige deler av skolen.  

c) F.o.m. høsten 2017 flyttes ett lærerårsverk fra Storslett skole til Moan skole og 

øremerkes til tidlig innsats.  

d) Økning av antall ansatte i staben til sektoren gjennomføres ved omdisponering av 

pedagogiske ressurser innenfor sektoren.  

e) Utvidelse av undervisningstimer for 5 klasse gjennomføres fra høsten 2017. 

f) Materiellinvesteringer i skolene økes med 0,25 mill i 2017 og 0,5 mill pr år fom 2018.  

g) Det opprettes en fast stilling som helsesøster ved Storslett skole. Kommunal andel kr 

0,25 mill pr år.  

h) Etterutdanning av lærere økes med 0,1 mill i 2017 og 0,2 mill pr år f.o.m. 2018.  

 

Sektor 3: 

a) Det utredes om Guleng1 (13 leiligheter) kan brukes til Omsorg + med 10 plasser og til 

korttidsavlastning med 3 plasser. Det utredes også tilgang til 

erstatningsleiligheter/boliger tilsvarende 13 boenheter. Videre ønskes det en utredning 

om Lillebo (5 plasser) kan brukes til langtidsavlastning underlagt hjemmetjenesten.  

b) Det settes av kr 0,1 mill pr år til ønskekost ved sykehjemmene. Kjøkkenet ved Sonjatun 

skal hver dag tilby minst 3 middagsretter til beboerne på institusjoner i Nordreisa. Dette 

uten tilleggskostnader for beboerne.  

c) Antall årsverk ved sykehjemmene økes med 3 fra 2017 og ut økonomiplanperioden.  

d) Avlastning Guleng H/S sak 25/16 innføres i 2017. 0,4 mill pr år.  

 

Sektor 6: 

a) Antall årsverk innenfor vaktmester tjenesten reduseres med 3 i 2017.  

 

Det ble først stemt over rådmannens forslag. Forslaget enstemmig vedtatt.  
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Det ble så stemt over Anne Kirstin Korsfurs (Frp) forslag. Forslaget fikk 3 stemmer og 4 stemte 

imot. Forslaget falt derved.  

 

Det ble så stemt punktvis over Sigleif Pedersens (AP) forslag.  

- Pkt 1, 5 stemte for og 2 stemte imot. Forslaget vedtatt.  

- Pkt 2, enstemmig vedtatt. 

- Pkt 3, enstemmig vedtatt.  

 

Det ble så stemt over Olaug Bergsets (SP) forslag pkt 5. Forslaget fikk 6 stemmer og 1 stemte 

imot. Forslaget vedtatt.  

Det ble deretter stemt over Olaug Bergsets (SP) forslag pkt 6. Forslaget fikk 6 stemmer og 1 

stemte imot. Forslaget vedtatt.  

 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag til investeringsbudsjettet: 

1. Det investeres i fire tjenestebiler til Byggdrift for å effektivisere drifta. Kapitalkostnader 

dekkes med reduksjon i driftsbudsjettet for kjøregodtgjørelsen.  

2. Investering på kr 1 million til Oksfjord skole legges inn i investeringsbudsjettet for 2017 

og renter og avdrag finansieres med redusert husleieutgift på ansvarene 210 og 240.  

3. Prosjektering ny svømmehall kr 500.000  

4. Glasstak Storslett skole utbedres med kr 500.000  

5. Asfalt og veilys Moan skole kr 3.000.000  

6. Nytt tak Rotsundelv skole, hele investeringen tas i 2017 med kr 500.000.  

Inndekning: grunnkjøp 2017 reduseres med kr 4.250.000 

 

Det ble stemt over endringsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Det ble så stemt over rådmannens innstilling til investeringsbudsjett med vedtatte endringer. 

Enstemmig vedtatt.  

 

Til slutt ble det stemt over rådmannens innstillinger med vedtatte endringsforslag. Enstemmig 

vedtatt.  

 

Vedtak: 

1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017. 

2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

 

Tall i hele kroner 

Budsjett       

2017 

Budsjett        

2018 

Budsjett        

2019 

Budsjett       

2020 

 

 

1 Sektor for administrasjon  31 240 497 30 920 497 31 170 497 30 920 497 
 

2 Sektor for oppvekst og kultur  121 626 620 121 527 620 121 527 620 121 527 620 
 

3 Sektor for helse og omsorg  120 396 639 122 896 639 122 896 639 122 896 639 
 

5 Selvkost  478 200 478 200 478 200 478 200 
 

6 Sektor for drift og utvikling  36 850 218 36 753 936 36 757 545 36 761 155 
 

7 Skatter og rammetilskudd  -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 
 

8 Renter, avdrag og avsetninger  -18 342 690 -18 342 690 -19 329 385 -19 346 330 
 

0 Prosjekter og interkommunale selskap  30 000 30 000 30 000 30 000 
 

  272 083 484 274 068 202 273 335 116 273 071 781 
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3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering: 

Tall i hele kroner 

Budsjett       

2017 

Budsjett        

2018 

Budsjett        

2019 

Budsjett       

2020 
Samlet 

 

 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000 
 

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 1 184 832 18 815 168 20 000 000  40 000 000 
 

Avdrag videreformidlingslån 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 23 900 000 
 

Startlån 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 29 000 000 
 

Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000    5 000 000 
 

Asfaltering og gatelys, ny vei pg parkering Moan 

skole 3 000 000    3 000 000 
 

Grunnkjøp 1 750 000    1 750 000 
 

Ombygging kommunehuset 500 000    500 000 
 

Velferdsteknologi 500 000 500 000   1 000 000 
 

Forprosjekt ny kirkegård 200 000    200 000 
 

Ombygging Oksfjord skole 1 000 000    1 000 000 
 

Ombygging skoler og barnehager - forhindre 

overgrep 105 000    105 000 
 

Overbygging av glassinngang Storslett skole 500 000    500 000 
 

Prosjektering ny svømmehall 500 000    500 000 
 

Rotsundelv skole - nytt taktekke 500 000    500 000 
 

Innkjøp av kjøretøy, byggdrift 450 000    450 000 
 

Veilys - pålegg om målt forbruk  1 920 000   1 920 000 
 

VAR investeringer 730 000 640 000 500 000 1 000 000 2 870 000 
 

  28 219 832 37 375 168 36 100 000 16 600 000 118 295 000 
 

      
 

      
 

Tall i hele kroner 

Budsjett       

2017 

Budsjett        

2018 

Budsjett        

2019 

Budsjett       

2020 
Samlet 

 

 

Opptak av lån -15 919 832 -29 875 168 -13 500 000 -9 000 000 -68 295 000 
 

Ubrukte lånemidler -2 190 000    -2 190 000 
 

Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000 
 

Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger   -15 000 000  -15 000 000 
 

Avdragsinntekter Startlån -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -23 900 000 
 

Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000    -2 810 000 
 

  -28 219 832 -37 375 168 -36 100 000 -16 600 000 -118 295 000 
 

 

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 15.919.832,- i 2017. Lånet tas opp i 

samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 

rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

 

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. 

Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.  

 

6. Ansvar 180 og 181, kirkelig administrasjon og andre kirkelige formål, overføres til 

sektor for oppvekst og kultur. Kr 4.103.360,- + eventuelle nye tiltak.  

 

7. Stillingen som ungdomskontakt gjøre om til ei fast stilling. Ramma for kap 2 økes med 

kr 99.000,- i 2017. Økte kostander for 2018 dekkes innenfor rammen for sektor 2.   
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8. Ramma for kapittel 6 reduseres med kr 500.000,- til kjøp av energi fra 

biobrenselanlegget. Disposisjonsfond økes tilsvarende.  

 

9. Økning av rammen til kapittel 2 på kr 500.000,- skal benyttes til økning av 

rammetimetallet til økt timetall for 5 trinn.  

 

10. Det settes av kr 500.000,- til kompetansehevning. Tiltakets dekkesinn ved nedskjæring 

av administrasjonskostnadene forholdsvis på alle sektorer.  

 

11. Rammen for helse- og omsorg økes med 1 million kroner fra disposisjonsfond. Det er en 

forutsetning at det blir omdisponert innenfor sektoren sin ramme i tillegg, slik at Lillebo 

åpnes med fem senger til avlastning. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 28.11.2016  

Behandling: 

Ingen behandling, møtet avlyst da utvalget ikke er beslutningsdyktig pga. manglende oppmøte! 

Vedtak: 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 01.12.2016  

Behandling: 

Ola Dyrstad (Utdanningsforbundet) fremmet følgende tilleggsforslag: 

500.000,- til kompetanseheving søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan.  

Ny kompetanseforskrift gjør at undervisningspersonell på sikt vil mangle kompetanse. Per i dag 

kan Nordreisa kommune benytte seg av tiltaket «kompetanse for kvalitet», noe som er svært 

gunstig for kommunen. 

Lederutvikling er også lenge etterspurt fra kommunens ledelse. 

Annen kompetanseheving for øvrige ansatte i kommunen må også hensyn tas. 

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017. 

2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

 
 

1 Sektor for administrasjon 30 766 497 30 446 497 30 696 497 30 446 497

2 Sektor for oppvekst og kultur 121 704 620 121 704 620 121 704 620 121 704 620

3 Sektor for helse og omsorg 119 635 639 122 135 639 122 135 639 122 135 639

5 Selvkost 478 200 478 200 478 200 478 200

6 Sektor for drift og utvikling 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575

7 Skatter og rammetilskudd -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 342 690 -18 342 690 -19 329 385 -19 346 330

0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000

271 601 841 273 781 841 273 045 146 272 778 201

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
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3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering:

 
 

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 14.469.832,- i 2017. Lånet tas opp i 

samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 

rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

 

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. 

Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.  

 

6. 500.000,- til kompetanseheving søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan.  

Ny kompetanseforskrift gjør at undervisningspersonell på sikt vil mangle kompetanse. 

Per i dag kan Nordreisa kommune benytte seg av tiltaket «kompetanse for kvalitet», noe 

som er svært gunstig for kommunen. 

Lederutvikling er også lenge etterspurt fra kommunens ledelse. 

Annen kompetanseheving for øvrige ansatte i kommunen må også hensyn tas. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 08.11.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017. 

 

2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 1 184 832 18 815 168 20 000 000 40 000 000

Avdrag videreformidlingslån 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 23 900 000

Startlån 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 29 000 000

Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000 5 000 000

Grunnkjøp 6 000 000 6 000 000

Ombygging kommunehuset 500 000 500 000

Velferdsteknologi 500 000 500 000 1 000 000

Forprosjekt ny kirkegård 200 000 200 000

Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep 105 000 105 000

Rotsundelv skole - nytt taktekke 250 000 250 000 500 000

Veilys - pålegg om målt forbruk 1 920 000 1 920 000

VAR investeringer 730 000 640 000 500 000 1 000 000 2 870 000

26 769 832 37 625 168 36 100 000 16 600 000 117 095 000

Opptak av lån -14 469 832 -30 125 168 -13 500 000 -9 000 000 -67 095 000

Ubrukte lånemidler -2 190 000

Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000

Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger -15 000 000 -15 000 000

Avdragsinntekter Startlån -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -23 900 000

Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000 -2 810 000

-26 769 832 -37 625 168 -36 100 000 -16 600 000 -114 905 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
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3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering: 

 

 
 

 

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 14.469.832,- i 2017. Lånet tas opp i 

samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 

rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

 

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. 

Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.  

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 17.11.2016  

Behandling: 

Ola Dyrstad foreslo slikt tillegg til innstillinga: 

1 Sektor for administrasjon 30 766 497 30 446 497 30 696 497 30 446 497

2 Sektor for oppvekst og kultur 121 704 620 121 704 620 121 704 620 121 704 620

3 Sektor for helse og omsorg 119 635 639 122 135 639 122 135 639 122 135 639

5 Selvkost 478 200 478 200 478 200 478 200

6 Sektor for drift og utvikling 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575

7 Skatter og rammetilskudd -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 342 690 -18 342 690 -19 329 385 -19 346 330

0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000

271 601 841 273 781 841 273 045 146 272 778 201

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 1 184 832 18 815 168 20 000 000 40 000 000

Avdrag videreformidlingslån 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 23 900 000

Startlån 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 29 000 000

Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000 5 000 000

Grunnkjøp 6 000 000 6 000 000

Ombygging kommunehuset 500 000 500 000

Velferdsteknologi 500 000 500 000 1 000 000

Forprosjekt ny kirkegård 200 000 200 000

Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep 105 000 105 000

Rotsundelv skole - nytt taktekke 250 000 250 000 500 000

Veilys - pålegg om målt forbruk 1 920 000 1 920 000

VAR investeringer 730 000 640 000 500 000 1 000 000 2 870 000

26 769 832 37 625 168 36 100 000 16 600 000 117 095 000

Opptak av lån -14 469 832 -30 125 168 -13 500 000 -9 000 000 -67 095 000

Ubrukte lånemidler -2 190 000

Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000

Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger -15 000 000 -15 000 000

Avdragsinntekter Startlån -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -23 900 000

Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000 -2 810 000

-26 769 832 -37 625 168 -36 100 000 -16 600 000 -114 905 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020

100



«Midler til kompetanseheving må komme inn i budsjett og økonomiplan. 

Ny kompetanseforskrift gjør at undervisningspersonell på sikt vil mangle kompetanse. Per i dag 

kan Nordreisa kommune benytte seg av tiltaket «kompetanse for kvalitet», noe som er svært 

gunstig for kommunen. 

Lederutvikling er også lenge etterspurt fra kommunens ledelse. 

Annen kompetanseheving for øvrige ansatte i kommunen må også hensyntas.» 

 

Det ble stemt over innstillinga med tilleggsforslag under ett.  Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017. 

 

2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor 

 

 
 

3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering: 

 

1 Sektor for administrasjon 30 766 497 30 446 497 30 696 497 30 446 497

2 Sektor for oppvekst og kultur 121 704 620 121 704 620 121 704 620 121 704 620

3 Sektor for helse og omsorg 119 635 639 122 135 639 122 135 639 122 135 639

5 Selvkost 478 200 478 200 478 200 478 200

6 Sektor for drift og utvikling 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575

7 Skatter og rammetilskudd -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 342 690 -18 342 690 -19 329 385 -19 346 330

0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000

271 601 841 273 781 841 273 045 146 272 778 201

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 1 184 832 18 815 168 20 000 000 40 000 000

Avdrag videreformidlingslån 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 23 900 000

Startlån 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 29 000 000

Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000 5 000 000

Grunnkjøp 6 000 000 6 000 000

Ombygging kommunehuset 500 000 500 000

Velferdsteknologi 500 000 500 000 1 000 000

Forprosjekt ny kirkegård 200 000 200 000

Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep 105 000 105 000

Rotsundelv skole - nytt taktekke 250 000 250 000 500 000

Veilys - pålegg om målt forbruk 1 920 000 1 920 000

VAR investeringer 730 000 640 000 500 000 1 000 000 2 870 000

26 769 832 37 625 168 36 100 000 16 600 000 117 095 000

Opptak av lån -14 469 832 -30 125 168 -13 500 000 -9 000 000 -67 095 000

Ubrukte lånemidler -2 190 000

Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000

Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger -15 000 000 -15 000 000

Avdragsinntekter Startlån -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -23 900 000

Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000 -2 810 000

-26 769 832 -37 625 168 -36 100 000 -16 600 000 -114 905 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
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4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 14.469.832,- i 2017. Lånet tas opp i 

samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 

rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

 

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. 

Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.  

 

«Midler til kompetanseheving må komme inn i budsjett og økonomiplan. 

Ny kompetanseforskrift gjør at undervisningspersonell på sikt vil mangle kompetanse. Per i dag 

kan Nordreisa kommune benytte seg av tiltaket «kompetanse for kvalitet», noe som er svært 

gunstig for kommunen. 

Lederutvikling er også lenge etterspurt fra kommunens ledelse. 

Annen kompetanseheving for øvrige ansatte i kommunen må også hensyntas.» 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 08.12.2016  

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017. 

 

2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

 
 

3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering: 

 

1 Sektor for administrasjon 30 766 497 30 446 497 30 696 497 30 446 497

2 Sektor for oppvekst og kultur 121 704 620 121 704 620 121 704 620 121 704 620

3 Sektor for helse og omsorg 119 635 639 122 135 639 122 135 639 122 135 639

5 Selvkost 478 200 478 200 478 200 478 200

6 Sektor for drift og utvikling 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575

7 Skatter og rammetilskudd -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 342 690 -18 342 690 -19 329 385 -19 346 330

0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000

271 601 841 273 781 841 273 045 146 272 778 201

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
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4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 14.469.832,- i 2017. Lånet tas opp i 

samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 

rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

 

Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. 

Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 28.11.2016  

Behandling: 

Tatt til orientering. 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017. 

 

2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 1 184 832 18 815 168 20 000 000 40 000 000

Avdrag videreformidlingslån 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 23 900 000

Startlån 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 29 000 000

Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000 5 000 000

Grunnkjøp 6 000 000 6 000 000

Ombygging kommunehuset 500 000 500 000

Velferdsteknologi 500 000 500 000 1 000 000

Forprosjekt ny kirkegård 200 000 200 000

Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep 105 000 105 000

Rotsundelv skole - nytt taktekke 250 000 250 000 500 000

Veilys - pålegg om målt forbruk 1 920 000 1 920 000

VAR investeringer 730 000 640 000 500 000 1 000 000 2 870 000

26 769 832 37 625 168 36 100 000 16 600 000 117 095 000

Opptak av lån -14 469 832 -30 125 168 -13 500 000 -9 000 000 -67 095 000

Ubrukte lånemidler -2 190 000

Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000

Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger -15 000 000 -15 000 000

Avdragsinntekter Startlån -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -23 900 000

Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000 -2 810 000

-26 769 832 -37 625 168 -36 100 000 -16 600 000 -114 905 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
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3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering: 

 

 
 

 

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 14.469.832,- i 2017. Lånet tas opp i 

samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 

rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

 

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. 

Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.  

 

Saksopplysninger 

Regjeringen la fram statsbudsjettet for 2017 (prop.1S 2016-2017) den 6.oktober 2016. 

Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlende inntekter på kr 3,4 milliarder. 

1 Sektor for administrasjon 30 766 497 30 446 497 30 696 497 30 446 497

2 Sektor for oppvekst og kultur 121 704 620 121 704 620 121 704 620 121 704 620

3 Sektor for helse og omsorg 119 635 639 122 135 639 122 135 639 122 135 639

5 Selvkost 478 200 478 200 478 200 478 200

6 Sektor for drift og utvikling 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575

7 Skatter og rammetilskudd -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000

8 Renter, avdrag og avsetninger -18 342 690 -18 342 690 -19 329 385 -19 346 330

0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000

271 601 841 273 781 841 273 045 146 272 778 201

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 1 184 832 18 815 168 20 000 000 40 000 000

Avdrag videreformidlingslån 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 23 900 000

Startlån 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 29 000 000

Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000 5 000 000

Grunnkjøp 6 000 000 6 000 000

Ombygging kommunehuset 500 000 500 000

Velferdsteknologi 500 000 500 000 1 000 000

Forprosjekt ny kirkegård 200 000 200 000

Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep 105 000 105 000

Rotsundelv skole - nytt taktekke 250 000 250 000 500 000

Veilys - pålegg om målt forbruk 1 920 000 1 920 000

VAR investeringer 730 000 640 000 500 000 1 000 000 2 870 000

26 769 832 37 625 168 36 100 000 16 600 000 117 095 000

Opptak av lån -14 469 832 -30 125 168 -13 500 000 -9 000 000 -67 095 000

Ubrukte lånemidler -2 190 000

Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000

Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger -15 000 000 -15 000 000

Avdragsinntekter Startlån -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -23 900 000

Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000 -2 810 000

-26 769 832 -37 625 168 -36 100 000 -16 600 000 -114 905 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       

2017

Budsjett        

2018

Budsjett        

2019

Budsjett       

2020
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Av den samlende inntektsveksten er kr 4,075 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en 

realvekst på 1,2 %. Årsaken til at veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i de frie 

inntektene, er at øremerkede tilskudd er foreslått redusert. Veksten i frie inntekter må sees i 

sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene 

som ligger til grunn for kommuneproposisjon for 2017 er utført av Det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene 

anslår at om lag kr 2,75 mrd av den demografiske utviklingen må finansieres innenfor veksten i 

frie inntekter. Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 

kommunesektoren, og anmoder kommunene til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 

0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2017. 

 

 

I tillegg begrunnes kr 600 mill av veksten i frie inntekter som følger: 

 Tidlig innsats i grunnskolen utgjør kr 150 mill. 

 Opptrappingsplan på rusfeltet utgjør kr 300 mill. 

 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering utgjør kr 100 mill. 

 Økt satsning på skoletjenester og helsestasjoner. 

 

Kommunal deflator er anslått til 2,5 % der lønnsveksten er anslått til 2,7 %. Lønnsveksten utgjør 

2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2017 holdes uendret på 11,8%.  

 

Ved pålegg om nye oppgaver, utvidede oppgaver, avviklede oppgaver eller regelendringer for 

kommunene som har økonomiske konsekvens, skal kommunesektoren kompenseres eller 

trekkes i frie inntekter. I rammetilskuddet for 2017 har kommunene fått følgende korreksjoner 

(tall i 1000 kr): 

 Innlemmet i rammetilskuddet: 

 Boligsosial kompetansetilskudd    kr     5.700 

 Tilskudd til boligsosialt arbeid    kr   10.000 

 Tilskudd til frivillighetssentraler    kr 131.000 

  

 Øvrige korreksjoner: 

IKT-modernisering i Husbanken (SIKT)   kr     11.500 

Valgdirektoratet      kr     12.800 

Ny naturfagstime, helårseffekt    kr   114.400 

Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt   kr     28.700 

Forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevern, helårseff kr     18.200 

Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen  kr   518.400 

Øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri    kr     86.500 

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere   kr     60.000 

Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi   kr   -175.000 

Økte kommunale barnehageutgifter pga botidskrav   kr        2.000 

Momskompensasjon borettslag og eierseksjonssameier kr     -35.000 

Statlige og private skoler, økning i elevtall   kr   -111.000 

Sum innlemminger og korreksjoner    kr            368.600 

 

Nordreisa kommune har mottatt følgende i særskilte fordelinger: 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste    kr  688.000 

Frivillighetssentralen      kr  365.000 

  

 

Utgiftsutjevningen skal kompensere for ulike kostnads- og etterspørselsforhold for at 

kommunen skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud. Variasjonen for behovet for kommunale 
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tjenester fanges i hovedsak opp gjennom alderskriterier og sosioøkonomiske kriterier. I tillegg 
beregnes den ut fra den enkelte kommunes andel av landets innbyggertall. Vekten for det enkelte 

kriterium er vist i kostnadsnøkkelen i tabellen nedenfor.  

 
 

Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2017 er som følger: 

 
 
Eksempel: En kommune som har indeks lik 1,0 for kriteriet innbyggere 0-5 år har like stor andel av 

landets 0-5 åringer som av landets innbyggere totalt. En kommune med indeks lik 1,1 for samme 

kriterium har 10 prosent større andel 0-5-åringer enn andel innbyggere. En kommune med indeks lik 

0,9 for samme kriterium har 10 prosent lavere andel 0-5-åringer enn andel innbyggere. 
 

I vedlegget «Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene» fra 

Fylkesmannen i Troms er det beskrevet nærmere om statsbudsjettet, blant annet mer 

informasjon innenfor ulike tjenesteområder.  

 

Økonomiplanen 2017 – 2020 er noe endret fra tidligere år. Dette er gjort for å knytte 

økonomiplanen nærmere til kommuneplanens samfunnsdel. Det foreslås endret rammer for hver 

sektor, med forklaring på hvilke tiltak rådmannen foreslår. Sektorutvalgene skal på selvstendig 

grunnlag foreslå tiltak for å få sektorens budsjett i balanse ut fra rådmannen sin rammeendring. 

Formannskapet gir sin innstilling på rammenivå til kommunestyret. Når kommunestyret har 

fastsatt endelige rammer for sektorene, skal sektorutvalgene vedta justeringer slik at sektorens 

budsjett balanserer med rammen gitt av kommunestyret. 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan 2017 -2020 

 

Generelle kommentarer: 

Indekskriteriene Indeks Nordreisa

0-1 år 0,0053 0,7536

2-5 år 0,1420 0,9414

6-15 år 0,2674 1,0307

16-22 år 0,0224 1,0729

23-66 år 0,1029 0,9507

67-79 år 0,0550 1,1986

80-89 år 0,0754 1,1669

over 90 år 0,0379 1,0851

Basistillegg 0,0190 2,8383

Sone 0,0102 2,2179

Nabo 0,0102 2,1758

Landbrukskriterium 0,0021 2,1858

Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0072 0,813

Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0082 0,2536

PU over 16 år 0,0480 1,7422

Aleneboende 0,0189 1,0369

Dødlighet 0,0448 1,1723

Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0161 1,4786

Lavinntekt 0,0101 0,7235

Uføre 18-49 år 0,0063 1,1852

Opphopningsindeks 0,0093 0,634

Ikke-gifte 67 år og over 0,0448 1,4681

Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0174 0,7845

Innbyggere med høyere utdanning 0,0191 0,7204

Indeksberegnet utgiftsbehov 1,0000 1,1349

Befolkningsandel per 01.07.2016 1,0000 0,9326

Andel beregnet utgiftsbehov 2017 1,0000 1,0584
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 Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2016, korrigert med 

konsekvenser i forhold til dagens driftsnivå og bindende politiske vedtak.  

 Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.  

 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og 

avløp.  

 Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i 

budsjettforslaget av økonomiske årsaker.  

 Nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.  

 

 

Utviklingen av stillinger i løpet av perioden 2012 til 2017: 

 
 

Tabellen viser stillingshjemler i perioden 2012 til 2016. I perioden 2012-2016 har det vært en 

økning i antall ansatte og reduksjonen i antall ansatte har vært en vridning fra lønnsbudsjettet til 

øvrige utgifter. I 2016 ble det imidlertid foretatt en nedbemanning på 30,69 stillinger, noe som 

vises i 2017 budsjettet.  

 

I budsjett for 2017 er følgende stillinger lagt inn i budsjettet på bakgrunn av 

kommunestyrevedtak: 

 
 

 

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 12,75 millioner per 

31.12.2015. Gjenstående merforbruk på drift fremkommer slik: 

 

År Opprinnelig Gjenstående inndekning 

Merforbruk 2008 8 094 535 2 230 029 

Merforbruk 2009 4 346 893 3 587 671 

Merforbruk 2010 5 332 559 4 482 918 

Merforbruk 2014    469 043    469 043 

Merforbruk 2015 1 978 500 1 978 500 

Akkumulert merforbruk  12 748 162 

 

 

Nordreisa kommune har fått kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning på 

inndekning av tidligere års merforbruk, og skal dekke inn kr 4,9 mill i 2017. Kommunen skal 

etter planen være ferdig med inndekningen av tidligere års merforbruk per utgangen av 2017. 

Inndekningsplanen er som følger: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sektor for administrasjon 23,36 23,36 22,06 21,86 21,86 21,21

Sektor for oppvekst 169,53 175,09 168,29 170,77 161,60 159,58

Sektor for helse og sosial 208,85 200,41 201,30 207,58 216,34 196,78

Sektor for anleggsdrift 6,70 7,70 8,30 8,30 8,30 8,90

Sektor for drift og utvikling 51,90 53,35 51,07 49,89 51,20 50,60

Samlet 460,35           459,91           451,02           458,40           459,30           437,07           

Sektor Økte stillinger 2017 Stillingsstørrelse

2 Moan skole 1,00                           Øremerket tilskudd til tidlig innsats

2 Bokollektivet for mindreårige 7,82                           Opprettelse av bokollektiv for mindreårige flyktninger

2 Programveileder flyktningtjenesten 1,00                           Økt antall flyktninger

3 Kommunepsykolog 1,00                           Øremerket tilskudd for deler av stillingen

3 Etablering legevakt 2,00                           Etablering av legevaktsentral

5 Selvkost 0,60                           I henhold til hovedplan vann og avløp

6 Renhold 0,40                           Bokollektivet og utleie Sørkjosen skole

Samlet økning 13,82                        

Kommentarer
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Underskudd Resterende 

underskudd 

31.12.15 

2016 2017 Sum inndekning 

2008   2 230 029 2 230 029    1 029 888 

2009   3 587 672 3 587 672    3 587 672 

2010   4 482 918 2 067 299 2 415 619   4 482 918 

2014      469 043     469 043      469 043 

2015   1 978 500  1 978 500  

Sum 12 748 162 7 885 000 4 863 162 12 748 162 

  

 

 

 

Sektor for administrasjon 

 

 
 

Konsekvensjustert budsjett: 

 
 

 

Tiltak: 

 Rammen til politiske utvalg foreslås økt med kr 0,115 mill som følge av økte 

godtgjørelser og økt bevertning.  

 Utgiftene til stortings- og kommunevalg er lagt inn i 2017 og 2019 med hhv 0,25 mill og 

0,25 mill. 

 Det foreslås økt bevilgning på kr 0,07 mill til Nordreisa sogn til varmestyring i 

Nordreisa kirke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor for oppvekst og kultur 

 

1 Sektor for administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Ramme for 2016 29 326 907 29 326 907 29 326 907 29 326 907

Endringer i budsjettet for 2017

Konsekvensjustert budsjett 1 004 590 1 004 590 1 004 590 1 004 590

Sum tiltak 435 000 115 000 365 000 115 000

Ramme 2017 30 766 497 30 446 497 30 696 497 30 446 497

Lønnsutgifter 506 645         

Økt telefon/linjer/Samband jmf KST vedtak 300 000         

Tornedalsrådet 90 000           

Interne inntekter - reduksjon 104 700         

Sum endringer 1 001 345     
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Konsekvensjustert budsjett: 

 
 

 

Tiltak: 

 Det foreslås en rammeøkning på kr 0,5 mill til økt timetall 5.trinn.  

 

 

 

Sektor for helse og omsorg 

 

 
 

Konsekvensjustert budsjett: 

2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Ramme for 2016 115 218 948 115 218 948 115 218 948 115 218 948

Endringer i budsjettet for 2017

Konsekvensjustert budsjett 5 985 672 5 985 672 5 985 672 5 985 672

Sum tiltak 500 000 500 000 500 000 500 000

Ramme 2017 121 704 620 121 704 620 121 704 620 121 704 620

Lønnsutgifter 3 444 017    

Økt introduksjonsstønad 1 555 000    

Bokollektivet 

       Lønnsutgifter 4 958 000    

      Øvrige utgifter 3 322 000    

      Inntekter -6 624 000  

Kjøp krisesenter 216 000       

Tilskudd private barnehager 1 320 000    

Økt utgift flyktningetjenesten 62 000         

Inntekter - ikke relle 66 000         

Reduksjon egenandeler 200 000       

Økt ref fra staten -1 800 000  

Økt ref fra andre kommuner -700 000     

Økt integreringstilskudd barnehager -98 000        

Sum endringer 5 921 017    

3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Ramme for 2016 112 886 489 112 886 489 112 886 489 112 886 489

Endringer i budsjettet for 2017

Konsekvensjustert budsjett 4 501 150 4 501 150 4 501 150 4 501 150

Sum tiltak 2 248 000 4 748 000 4 748 000 4 748 000

Ramme 2017 119 635 639 122 135 639 122 135 639 122 135 639
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Tiltak:  

 Rammen foreslås økt med kr 2,5 mill som følge av Guleng III 

 Refusjonen fra UNN gir en underdekning på kr 0,252 mill på Distriktsmedisinsk senter, 

og det foreslå at tjenesten tas ned med tilsvarende beløp.  

 Det foreslås reduksjon på kr 0,6 mill på økonomisk sosialhjelp. 

 Staten innfører aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og det foreslås at det opprettes en 

100% stilling for å følge opp denne plikten.  

 

 

Selvkost 

 

 
 

 

 

Sektor for drift og utvikling 

 

 
 

Konsekvensjustert budsjett: 

 

Lønnsutgifter 2 113 002   

Økning transport 458 000      

Driftsavtaler private - økning 1 925 000   

Driftsavtaler private -reduksjon -6 160 000 

Legehonorar 400 000      

Utskrivningsklare pasienter 400 000      

Egenandeler - reduksjon 440 000      

Refusjon fra UNN -638 000     

Ressurskrevende tjenester 7 000 000   

Økte inntekter refusjoner -373 000     

Fastlønnstilskudd -503 000     

Diverse salgsinntekter -580 000     

Sum endringer 4 482 002   

5 Selvkost Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Ramme for 2016 49 314 49 314 49 314 49 314

Endringer i budsjettet for 2017

Konsekvensjustert budsjett -49 314 -49 314 -49 314 -49 314

Sum tiltak 0 0 0 0

Ramme 2017 0 0 0 0

6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Ramme for 2016 37 088 103 37 088 103 37 088 103 37 088 103

Endringer i budsjettet for 2017

Konsekvensjustert budsjett 1 137 472 1 137 472 1 137 472 1 137 472

Sum tiltak -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

Ramme 2017 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575

Lønnsutgifter 1 196 530   

Øvrige utgifter -95 054       

Inntekter 35 996         

Sum endringer 1 137 472   
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Tiltak: 

 Utleie Sørkjosen skole gir kommunen en merinntekt på kr 0,6 mill.  

 Guleng III gir sektoren økt husleieinntekt på kr 0,7 mill.  

 Vedlikeholdet på vei foreslås økt med kr 0,3 mill. 

 Vedlikeholdet på bygg foreslås økt med kr 0,3 mill.  

 

 

Sektor for skatt og rammetilskudd 

 

 
 

 

 

 

Konsekvensjustert budsjett: 

  
 

 

Sektor for renter, avdrag og avsetninger 

 

 
 

 

Konsekvensjustert budsjett: 

 
 

Tiltak: 

 Det foreslås en avsetning til disposisjonsfond på kr 4,4 mill i 2017, kr 7 mill i 2018, 

2019 og 2020. 

7 Skatter og rammetilskudd Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Ramme for 2016 -319 872 800 -319 872 800 -319 872 800 -319 872 800

Endringer i budsjettet for 2017

Konsekvensjustert budsjett -11 149 200 -11 149 200 -11 149 200 -11 149 200

Sum tiltak 0 0 0 0

Ramme 2017 -331 022 000 -331 022 000 -331 022 000 -331 022 000

Økning i skatt og rammetilskudd -5 785 000    

Økning integreringstilskudd -5 736 200    

Statstilskudd 372 000         

Sum endringer -11 149 200 

8 Renter, avdrag og avsetninger Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Ramme for 2016 25 276 042 25 276 042 25 276 042 25 276 042

Endringer i budsjettet for 2017

Konsekvensjustert budsjett -8 836 324 -14 899 486 -14 899 486 -14 899 486

Sum tiltak 4 397 600 7 056 741 6 013 305 5 996 360

Fra investering 522 351 1 746 372 2 539 808 2 806 753

Ramme 2017 21 359 669 19 179 669 18 929 669 19 179 669

Endring renter og avdrag 1 836 000     

Aksjeutbytte 1 000 000     

Endring internsalg 405 000         

Pensjon -3 078 000    

Avsetning disp.fond -9 075 000    

Endring dekning tidligere års merforbruk 78 000           

Sum endringer -8 834 000    
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 For at kommunen skal kunne ha et disposisjonsfond på kr 7 mill i årene 2019 og 2020, 

foreslås en rammereduksjon på kr 0,98 mill i 2019 og kr 1,0 mill i 2020 som må fordeles 

ut på sektorene.  

 Ut fra valgte investeringstiltak øker renter og avdrag perioden 2017-2020 med 

henholdsvis kr 0,52 mill, 1,7 mill, 2,5 mill og 2,8 mill.  

 

 

 

Prosjekter og interkommunale selskap 

 
 

Vurdering 

 

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som har bidratt til at 

kommunen i 2017 kan budsjettere med disposisjonsfond. Dette er nødvendig for å opparbeide 

seg et handlingsrom for å ha buffer til å ta uforutsette utgifter, samt for å bygge opp likviditeten.  

 

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 

pensjonsøkning. I 2017 øker overføringen med 2 %, mens lønnsveksten er anslått til 2,7 %. 

Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor 

sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. 

Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil få et 

større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Fortsetter denne utviklingen må kommunen 

allerede fra 2018 foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.   

 

Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre er foreslått bygget i 2018 med 

ferdigstillelse i 2019. Det er imidlertid ikke foreslått økte stillinger som følge av det nye 

tilbudet, da opprettelsen trolig må tas innenfor egen ramme. Alternativt må denne 

rammeøkningen skje ved en omdisponering av rammen fra øvrige sektorer. Det er heller ikke 

foreslått åpning av ny barnehageavdeling høsten 2017. Dersom barnehageopptaket i mars 2017 

viser at det er behov for dette, har kommunen mulighet til å omdisponere midler fra 

disposisjonsfondet til dette tiltaket.  

 

Nordreisa kommune har vært på ROBEK listen siden 2004 og skal etter planen være ferdig med 

inndekningen av tidligere års merforbruk i 2017. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, 

må kommunen være restriktiv med nye tiltak. Ved å holde igjen på utgiftene og unngå store 

investeringer, vil man kunne opparbeide seg et handlingsrom for årene som kommer.  

Rådmannen understreker viktigheten av å opparbeide seg et disposisjonsfond, som både kan 

dekke uforutsette utgifter og styrke likviditeten. 

 

 

 

 

0 Prosjekter og interkommunale selskap Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Ramme for 2016 30 000 30 000 30 000 30 000

Endringer i budsjettet for 2017

Konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0

Tiltak

Ramme 2017 30 000 30 000 30 000 30 000
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Alle kommunene i Troms   

 

  

 

Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene 
 

Regjeringen la i dag, 6. oktober 2016, frem statsbudsjettet for 2017 (prop. 1S 2016-2017).  

Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2017 

vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og 

anslag på frie inntekter i 2017 for kommunene i Troms.  

 

 

1 Kommuneøkonomien i 2016 
 

Etter RNB 2016 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2016 oppjustert med 3,8 

mrd. kr. (3,1 mrd. kr. for kommunene) Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak 

av utbytter til personlig skatteytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i 

forkant av skattereformen fra 2016. 

 

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,6 %, samme som 

anslag i RNB 2016. 

 

Den reelle veksten i kommunesektorens (kommune og fylkeskommune) samlede inntekter i 

2016 er nå 12,1 mrd. kr., tilsvarende 2,7 %. Realveksten i de frie inntektene anslås til 7,2 mrd. 

kr., tilsvarende 2,1 %. Det er da tatt hensyn til økte skatteinntekter.  

 

Inntektsveksten i 2016 blir betydelig sterkere enn anslått i RNB 2016. 

 

 

2 Generelt om kommuneopplegget i 2017 

 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 på 3,4 

mrd. kroner, tilsvarende 0,7 %. Videre legger regjeringen opp til realvekst i frie inntekter på 

4,075 mrd. kr. for sektoren samlet, dette tilsvarer en realvekst på 1,2 %. Årsaken til at veksten 

i samlede inntekter er lavere enn veksten i de frie inntektene, er at øremerkede tilskudd er 

foreslått redusert. 

 

Av den samlede inntektsveksten er 3,625 mrd. kr. frie inntekter i kommunene. I 

kommuneproposisjonen 2017 som kom i mai 2016 ble det lagt opp til en vekst i de frie 
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inntektene for kommunene på mellom 3,45 og 3,7 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i 

statsbudsjettet er i tråd med dette.  

 
Figuren viser veksten i frie inntekter for 2017 regnet både fra inntektsnivået slik det ble 

anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2016, og fra oppdatert anslag på regnskap for 2016 i 

statsbudsjettet.  

 

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2017 på nesten 4,1 mrd. kroner er regnet fra anslått 

inntektsnivå for 2016 i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Oppjusteringen av kommunesektorens 

skatteinntekter i 2016 med 3,8 mrd. kr. i statsbudsjettet påvirker derfor ikke nivået på 

sektorens inntekter i 2017. 

 

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2016, blir inntektsveksten fra 2016 til 2017 

lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i 

Revidert nasjonalbudsjett 2016. 

 

Tabellen under viser kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene: 

 
 

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 2 mrd. kr. som må 

finansieres innenfor veksten i frie inntekter. 

  

I Kommuneproposisjonen for 2017 ble veksten i kommunenes samlede pensjonskostnader 

anslått til 750 mill. kr. i 2017, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. De økte 

kostnadene må dekkes av veksten i de frie inntektene. 
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Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader 

utgjør for kommunene 2,750 mrd. kr.  

  

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene til 

kommunen på i alt 600 mill. kr.: 

 

- 150 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i grunnskolen. 

- 300 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet. 

- 100 mill. kr. med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. 

- 50 mill. kr. med økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjoner. 

  

Innenfor den samlede veksten i frie inntekter gir det et handlingsrom for kommunene på 275 

mill. kr. til å bygge ut tjenestene eller bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale 

behov. 

 

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 

kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen 

virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr. i 2017. Dette er midler som kan frigjøres til 

bedring av tjenestene ut over det som inntektsveksten i seg selv legger til rette for, eller 

styrking av den finansielle situasjonen. 

 

 

2.1 Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 

 

For 2017 anslås deflator til 2,5 %.  Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 2,7 %, dette 

utgjør 2/3 i deflator. Anslaget er uendret i forhold til anslaget i RNB 2016.  

 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 

 Rentekostnader 

 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke 

dette opp av deflatoren 

 Demografikostnader 

 

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 % innenfor de 

foreslåtte inntektsrammer for 2017. 

 

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2017 

 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 

fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene 

for kommuner og fylkeskommuner. 

 

I Kommuneproposisjonen 2017 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut 

fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede 
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inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2017 holdes uendret på 11,8 %. 

Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter. 

 

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2017 bygger bl.a. på 0,7 % 

sysselsettingsvekst og 2,7 % lønnsvekst fra 2016 til 2017. 

 

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.4 i 

Prop.1S (2016-2017) viser de frie inntektene i 2016 og 2017, fordelt på skatteinntekter og 

rammetilskudd 

 

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre 183,8 mrd. kr. i 

2017, en nominell vekst på 2,3 % fra 2016. Økningen er moderat på grunn av de betydelige 

merskatteinntektene i 2016, et forhold som er av engangskarakter knyttet til uttak av 

ekstraordinært store utbytter til personlige skatteytere. 

 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne 

frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt 

omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen og ettersom de fleste kommunene i 

Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt 

som har størst betydning. Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til oversikt over 

månedlig skatteinngang i kommunene og for landet som helhet som jevnlig legges ut på våre 

hjemmesider.  

  

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i 

beregningen av frie inntekter i 2017 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle 

kommunene. Her vil derfor tallene være overvurdert for noen kommuner og undervurdert for 

andre kommuner. Kommunene bør selv vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin 

kommune i 2017.  

 

I tillegg må en huske på at det i inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets 

anslag for frie inntekter i 2017 er benyttet folketall pr. 1.1.2016. I den faktiske 

inntektsutjevningen for 2017 benyttes folketall pr. 1.1.2017. Disse tallene er ikke kjent ennå. 

Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2016 til 

1.1.2017 vil få derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune. 

 

 

 

2.3 Satsing på helse- og omsorg 

 

Opptrappingsplan for rus 

Regjeringen har økt bevilgningene til rusfeltet med 681 mill. kr. i perioden 2014-2016.   

For 2017 foreslås en opptrapping med ytterligere 345 mill. kr., hvorav 300 mill. kr. kommer 

gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 45 mill. kr. gjennom en 

tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen. 

  

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
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Det foreslås en økning i kommunerammen i 2017 på 50 mill. kr. begrunnet i satsingen på 

helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dermed vil den samlede økningen under denne regjeringen 

være på 734 mill. kr.  

  

I tillegg foreslås det å bevilge 101 mill. kr. til øremerket tilskudd over Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett. Dette gjelder kommuner som kan dokumentere at de har 

brukt rammetilskuddet til tjenesten. Samlet har regjeringen styrket tjenesten med om lag 836 

mill. kr. i perioden. 

  

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en 

opptrappingsplan.  Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt og tilrettelagt 

rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra 

spesialisthelsetjenesten.100 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet 

med økt satsing på habilitering og rehabilitering.  

 

I tillegg foreslås det å øremerke 100 mill. kr. til opptrappingsplanen, hvorav 91 mill. kr. til et 

nytt øremerket stimuleringstilskudd for kommunene over Helse- og omsorgsdepartementets 

budsjett. Det legges opp til at midlene til opptrappingsplanen økes til 300 mill. kr. innen 2019. 

  

Personer med demens 

Det foreslås å legge til rette for om lag 750 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens 

i 2017, svarende til om lag 45 mill. kr. Dette er øremerket tilskudd over Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett.  

  

Styrking av tilskuddet til rekruttering av psykologer 

I 2017 styrkes tilskuddet til kommuner som rekrutterer psykologer med 20 mill. kr. Dette 

tilsvarer minst 65 nye årsverk. I perioden 2014-2016 er tilskuddet økt med 85 mill. kroner. 

Mer enn halvparten av landets kommuner og bydeler har nå psykologkompetanse på plass. 

Dette er tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.  

 

 

2.4 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser:  

 

Regjeringen foreslår investeringstilskudd til om lag 1 800 heldøgns omsorgsplasser i 2017. 

 

I årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i 

kommunene. Regjeringen foreslår derfor å endre investeringstilskuddet, slik at det kun gis 

støtte til prosjekter som øker det totale antall plasser. Det betyr at det etter en 

overgangsperiode ikke vil bli gitt tilskudd til rehabilitering av eksisterende plasser. 

 

For å sikre at kommuner som fortsatt har behov for å fornye eksisterende bygningsmasse 

gjennom utskiftning eller renovering skal ha mulighet til det, legges det opp til en gradvis 

innfasing av den nye ordningen i statsbudsjettene for årene 2017-2020. I denne perioden 

foreslås det at henholdsvis 20 pst., 40 pst., 60 pst. og 80 pst. forbeholdes tilsagn om tilskudd 

til plasser som gir netto tilvekst. Dette er to år lengre innfasing enn det som ble varslet i 

kommuneproposisjonen for 2017. Fra 2021 gis det kun tilskudd til nye plasser. 
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Det er etablert samarbeid med KS om et løpende planarbeid for å kartlegge og utrede 

framtidige behov med sikte på videre utbygging av sykehjem og omsorgsboliger innenfor 

planperioden for Omsorg 2020. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har samtidig utarbeidet nye 

framskrivninger av behovet for arbeidskraft og heldøgns omsorgsplasser helt fram mot 2060.  

Regjeringen vil samarbeide med KS i arbeidet med å fastlegge fremtidig behov for 

omsorgsplasser. 

 

2.5 Satsing på skole 

 

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen. Dette for å fange opp 

utfordringer hos elever og følge dem opp raskt. 150 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til 

kommunene er begrunnet i denne satsingen. Tidlig innsats vil være et sentralt tema i 

stortingsmeldingen om kvalitet i skolen og statlig virkemiddelbruk som skal legges fram tidlig 

i 2017. Regjeringen vil sende på høring et lovforslag om tidlig innsats. Faglig svake elever 

skal få tilbud om tidsavgrenset intensivopplæring som ikke forutsetter sakkyndig vurdering 

eller omfattende saksbehandling. 

  

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet har det vært en kraftig styrking av 

videreutdanning for lærere og skoleledere. Antall deltakere er nesten tredoblet (fra 1 900 

tilbud høsten 2013 til over 5 600 tilbud i studieåret 2016–17). Regjeringen har økt 

bevilgningene til videreutdanning for lærere og skoleledere med 952 mill. kr. i perioden 2014-

2016 (utenfor kommuneopplegget). 

 

2.6 Korreksjonssaker 

 

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver 

eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres 

eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse 

endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er 

omtalt i sin helhet i tabell 6.18 i budsjettproposisjonen s. 178 (i 1000 2017-kroner).  

 

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet 

 Boligsosialt kompetansetilskudd, 5 700  

 Tilskudd til boligsosialt arbeid, 10 000  

 Tilskudd til frivilligsentraler, 131 000  

 Omdisponering fra rammetilskuddet til Groruddalssatsingen, -10 000  

 

Korreksjoner 

 IKT-modernisering i Husbanken (SIKT), 11 500  

 Valgdirektoratet, 12 800  

 Ny naturfagstime, helårseffekt, 114 400  

 Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt, 28 700  

 Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet, helårseffekt, 18 200  

 Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen, helårseffekt, -518 400  

 Øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri, 86 500  

 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, 60 000  

 Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi, -175 000  

119



Side 7 av 15 

 

 Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, 2 000  

 Momskompensasjon borettslag og eierseksjonssameier, -35 000  

 Statlige og private skoler, økning i elevtall, -111 000  

 

Sum innlemminger og korreksjoner 368, 6 mill. kr. 

 

Kommentarer til enkelte av sakene følger under:  

 

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 

Stortinget har vedtatt å innføre plikt for kommunene å stille vilkår om aktivitet ved tildeling 

av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Aktivitetsplikten skal styrke den enkeltes 

muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det er særlig viktig å hjelpe unge ut av 

en passiv tilværelse, og vilkår om aktivitet har vist seg å ha særlig god effekt for yngre 

mottakere. Regjeringen mener derfor det er mest hensiktsmessig at det i første omgang 

innføres en aktivitetsplikt for mottakere under 30 år. Regjeringen foreslår å bevilge 60 mill. 

kroner for å dekke kommunenes merkostnader som følge av innføringen. 

  

Øyeblikkelig hjelp 

Psykisk helse og rus skal prioriteres minst like høyt som somatiske helsetjenester. Pasientens 

eller brukerens behov, ikke diagnose, skal være utgangspunktet for helsehjelpen. Fra 2017 får 

kommunene en plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- 

og rusproblematikk. Den kommunale plikten skal kun omfatte pasienter og brukere 

kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det foreslås å innlemme 

86,5 mill. kr. i kommunenes rammetilskudd. Dette tilsvarer 16 700 liggedøgn fra psykisk 

helsevern og 600 liggedøgn fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling til kommunenes frie 

inntekter. 

  

Boligsosialt tilskudd 

Regjeringen foreslår å innlemme tilskudd knyttet til boligsosialt arbeid i rammetilskuddet til 

kommunene. 10 mill. kr. fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett, og 5,7 mill. kr. av det 

boligsosiale kompetansetilskuddet på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett 

innlemmes i rammetilskuddet til kommunene i 2017. Regjeringen tar sikte på å innlemme 

ytterligere midler i 2018 og 2019. 

  

Frivillighetssentraler 

Regjeringen foreslår også å innlemme midler til frivilligsentraler. Stortinget har sluttet seg til 

at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler bør overføres til kommunene. Midler fra 

Kulturdepartementets budsjett (131 mill. kr.) innlemmes i kommunerammen, og i tillegg 

foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 20 mill. kr.. Dette tilsvarer en økning på 47 000 

kr. per sentral og er den største økningen av tilskuddet noensinne. Midlene fordeles særskilt 

innenfor rammetilskuddet (tabell C). Dette innebærer en forventning om at kommunene 

prioriterer frivilligsentraler. 

 

 

 

2.7  Integrering  

 

120



Side 8 av 15 

 

Videreføring av ekstratilskudd 

Regjeringen foreslår å videreføre ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger.  

Kommunene vil i 2017 motta ekstratilskudd for personer som bosettes innen utgangen av 

september 2017. I tillegg gis det ekstratilskudd på 500 000 kroner per person som bosettes fra 

institusjon/tilrettelagt avdeling. Regjeringen vil også videreføre ekstra engangstilskudd på 100 

000 kroner pr. enslig mindreårig som blir bosatt i 2017. 

  

Omlegging av refusjonsordningen 

Refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak legges om til en ordning med fast 

tilskudd for hver enslig mindreårig som bosettes. Tilskuddet slås sammen med det særskilte 

tilskuddet som kommunene mottar ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. 

Tilskuddssatsen skal være høyere for de yngste barna, slik at det blir insentiv til å bosette 

disse. Omleggingen gir staten bedre kostnadskontroll og kommunene mer fleksibilitet, fordi 

de kan prioritere midlene slik de finner mest formålstjenlig. Det stilles ikke lenger krav om 

barneverntiltak. 

 

Ovennevnte tilskudd og refusjoner tas fra Justisdepartementets budsjetter. 

 

 

2.8 Ressurskrevende tjenester 

 

Formålet med toppfinansieringsordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt 

tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan 

blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, 

personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser.  

  

I takt med at behovene til brukerne har økt, har kostnadene skutt i været. I 2004 var statens 

utgifter til ordningen 1,5 mrd. kr. I 2016 er utgiftene økt til 8,6 mrd. kr. Reelt sett er utgiftene 

mer enn tredoblet i perioden. Den underliggende veksten i ordningen er fortsatt sterk. 

  

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen å stramme inn ordningen i 

2017. Innslagspunktet prisjusteres med anslaget i veksten i lønnsutgiftene fra 2015-2016 (2,4 

pst.). I tillegg økes innslagspunktet med 50 000 kroner utover dette. Det nye innslagspunktet 

blir da 1,157 mill. kr. 

 

Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %. 

 

 

2.9 Momskompensasjon 

 

Regjeringen foreslår at borettslag og sameier som samarbeider med kommunen om helse- og 

omsorgstjenester, tas inn i momskompensasjonsordningen. Dette vil gi økt fleksibilitet i valg 

av samarbeidsløsninger mellom kommuner og private aktører. Utvidelsen av ordningen 

finansieres gjennom et trekk i rammetilskuddet på 35 mill. kr. 

 

Hvis foreldre i samarbeid med kommunen etablert et borettslag med heldøgnsomsorgstilbud 

vil de etter dagens regler måtte betale moms både av byggekostnader og drift. En kommunal 

bolig eller en kommersiell aktør vil imidlertid slippe denne kostnaden. Endringen innebærer 
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at også disse borettslagene kan få momsfritak, slik at flere kan få den tryggheten det er å eie 

en egen bolig. 

  

Sakene med kulturhusene i Stavanger og Kristiansand har vist at det har vært et stort behov 

for en avklaring av hva som gir og ikke gir rett til momskompensasjon på kulturfeltet. Dette 

er nå avklart. Skattedirektoratets tilbakebetalingskrav fra kulturhusene i Stavanger og 

Kristiansand er blitt betydelig redusert, fra om lag 500 til knapt 60 mill. kroner. 

 

2.10 Kommunereformen 

 

Fylkesmennene kom 1. oktober med sine oppsummeringer og faglige tilrådning om 

kommunestrukturen i fylket. Regjeringen legger våren 2017 legger frem en samlet 

proposisjon for Stortinget. 

 

Det er satt av vel 1 mrd. kr. til dekning av engangskostnader i kommunereformen. 

 

Høringsnotatet om nye oppgaver til kommunene hadde frist 1. oktober. Departementet 

oppsummerer nå høringsinnspillene. 

 

Som tidligere varslet, tas det sikte på å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver 

for Stortinget våren 2017 

 

 

3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms 

 
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2017 for kommunene i Troms og anslått 

nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2016. Realveksten 

tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2017 på 2,5 % (kommunal deflator).  
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Kommune

Anslag på 

frie 

inntekter 

2017

Anslag på 

oppgavekorrigert 

vekst 2016-2017

Nominell vekst 

2016-2017 

Realvekst 2016-

2017 (kommunal 

deflator er 2,5 %)

(1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) (prosent)

1902 Tromsø 3 720 621 83 491 2,3 -0,2

1903 Harstad 1 334 397 34 154 2,6 0,1

1911 Kvæfjord 200 882 2 557 1,3 -1,2

1913 Skånland 198 962 3 004 1,5 -1,0

1917 Ibestad 106 518 1 583 1,5 -1,0

1919 Gratangen 88 716 1 363 1,6 -0,9

1920 Lavangen 89 805 6 396 7,7 5,2

1922 Bardu 234 249 3 078 1,3 -1,2

1923 Salangen 142 567 1 505 1,1 -1,4

1924 Målselv 382 589 6 046 1,6 -0,9

1925 Sørreisa 202 607 3 084 1,5 -1,0

1926 Dyrøy 95 276 4 409 4,9 2,4

1927 Tranøy 119 254 1 221 1,0 -1,5

1928 Torsken 81 984 4 577 5,9 3,4

1929 Berg 70 133 2 816 4,2 1,7

1931 Lenvik 691 159 10 733 1,6 -0,9

1933 Balsfjord 346 316 5 220 1,5 -1,0

1936 Karlsøy 165 321 2 834 1,7 -0,8

1938 Lyngen 214 608 1 902 0,9 -1,6

1939 Storfjord 140 323 3 457 2,5 0,0

1940 Kåfjord 155 160 3 958 2,6 0,1

1941 Skjervøy 189 463 -690 -0,4 -2,9

1942 Nordreisa 294 448 3 953 1,4 -1,1

1943 Kvænangen 110 877 4 006 3,7 1,2

Skjønnsmidler som 

fordelest gjennom 

året 10 610  

Troms 9 386 843 193 266 2,1 -0,4

 

Hele landet 291 578 000 7 548 247 2,7 0,2  
 
 

Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,7 % og en realvekst på 

0,2 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2016). 

Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 % og 

en realnedgang på 0,4 prosent.  

 

Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i 

kommunesektoren i 2016 på 3,8 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2017. Ny informasjon om 

skatteinngangen tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 

3,8 mrd. kr. høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen er 

ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skattytere for inntektsåret 2015, som trolig 
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skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. Det gir økt skatt på alminnelig 

inntekt, som deles mellom kommuner, fylkeskommuner og staten. 

 

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og 

endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og endringer i inntektssystemet. For små 

kommuner kan mindre endringer gi store utslag i vekstprosenten. 

 

I Troms har 5 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik realveksten på landsbasis 

(0,2 %). Dette er kommunene der veksttallene i % i tabellen er merket med grønt, dvs. 

kommunene Lavangen, Dyrøy, Torsken, Berg og Kvænangen. Størst realvekst har Lavangen 

kommune med 5,2 %.  

 

Skjervøy kommune har størst anslått realnedgang med 2,9 %.  
 

 

4 Skjønnsmidler i 2017 
 

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms ble redusert i 2017 med 16,4 mill. kr (12,8 %), til 

112,2 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med at det foreslås en gradvis utjevning av 

forskjeller i basisrammen pr. innbygger, mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for 

2017. 

 

Det vises her til Fylkesmannens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 16. 

september 2016, som er frigjort i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet, der 

fordeling av skjønnsmidler pr. kommune og fordelingskriteriene fremgår. Brevet er lagt ut på 

våre hjemmesider sammen med fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om 

statsbudsjettet 2017.  

 

Tapskompensasjon 

Siden 2011 har om lag 400 mill. kr. av skjønnsmidlene blitt benyttet til å kompensere 

kommuner som tapte på omleggingen av inntektssystemet i 2011. Ordningen skulle ligge fast 

inntil neste omlegging av inntektssystemet. Tapskompensasjonen avvikles dermed fra 2017, 

og midlene omprioriteres innenfor kommunerammen. Dette gjelder Harstad, Skånland, 

Ibestad, Lavangen, Tranøy, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen (grønt hefte 2016 

tabell 1-k rad 8). 

 

 

5 Inntektssystemet 
 

Hovedpunktene for endringer i inntektssystemet: 

 

1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper på kommunenivå – 

gradering av basiskriteriet ved hjelp av strukturkriteriet 

 

2. Endringer i de regionalpolitiske tilskuddene 

 Tre tilskudd slås sammen til to 

 Målrettes mer mot kommuner med reelle distriktsutfordringer 
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 Større andel pr. innbygger, mindre pr. kommune 

 

3. Oppdatert kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen 

 

Kostnadsnøkkelen for 2017 innføres som varslet i kommuneproposisjonen 2017, med ett 

unntak, gradert basistilskudd er inkludert som et ordinært kriterium i kostnadsnøkkelen. 

 

Gradert basistilskudd 

Tidligere var basiskriteriet = 1 for alle kommuner. 

Nå vil kommunens verdi på basiskriteriet bestemmes ut fra verdien på strukturkriteriet hvor 

grenseverdien for fullt basistilskudd er 25,5 km. Det differensieres mellom 0,5 (halvt 

basistilskudd) og 1,0 (fullt basistilskudd). 

 

Et fullt basistilskudd i 2017 utgjør 15 mill. kr mot 13,2 mill. kr. i 2016.  

 

Kommune i Troms Strukturkriteriet
Gradert 

basiskriterium Basistilskudd

(km) (andel) (1000 kr)

1902 Tromsø 4 0,58 8 645

1903 Harstad 4 0,58 8 666

1911 Kvæfjord 15 0,80 12 051

1913 Skånland 19 0,88 13 176

1917 Ibestad 44 1,00 15 000

1919 Gratangen 28 1,00 15 000

1920 Lavangen 25 0,98 14 756

1922 Bardu 15 0,79 11 873

1923 Salangen 20 0,89 13 348

1924 Målselv 17 0,82 12 367

1925 Sørreisa 11 0,71 10 694

1926 Dyrøy 25 0,99 14 849

1927 Tranøy 28 1,00 15 000

1928 Torsken 49 1,00 15 000

1929 Berg 44 1,00 15 000

1931 Lenvik 11 0,71 10 663

1933 Balsfjord 22 0,94 14 078

1936 Karlsøy 63 1,00 15 000

1938 Lyngen 41 1,00 15 000

1939 Storfjord 34 1,00 15 000

1940 Kåfjord 40 1,00 15 000

1941 Skjervøy 42 1,00 15 000

1942 Nordreisa 19 0,87 13 056

1943 Kvænangen 55 1,00 15 000  
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Restmidlene som inndras fra kommunene som får reduksjon i basistilskuddet, tilbakeføres til 

alle kommunene gjennom de andre kriteriene i kostnadsnøkkelen og er ikke inkludert i 

tabellen over. 

 

Sektornøkler 

Vektingen av de ulike sektornøklene er oppdatert med endelige KOSTRA-tall for 2015. 

Sektorene som inngår er barnehage, sosialhjelp, grunnskole, pleie- og omsorg, 

kommunehelse, barnevern, administrasjon og miljø og landbruk. 

 

Distriktstilskudd Nord- Norge 

 

Dagens Nord-Norge og Namdalstilskudd videreføres med følgende satser: 

 

 Sats pr. innbygger 

2017 (kroner) 

Sats pr. innbygger 

2016 (kroner) 

Troms (utenfor tiltakssonen) 3 279 3 239 

Tiltakssonen i Troms 3 864 3 816 

 

 

 

Dagens småkommunetilskudd: 

 Videreføres som småkommunetillegg innenfor distriktstilskudd Nord-Norge 

 Målrettes mot kommuner med reelle distriktsutfordringer 

 Satsene differensieres ut fra Distriktsindeksen 

 Høyere satser for kommuner i tiltakssonen 

 

Alle kommunene i Troms har en verdi på Distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at 

småkommunetillegget reduseres. Oversikt over verdi på Distriktsindeksen finnes i grønt hefte 

tabell D-k. 

 

Satser småkommunetillegg 2017 

 Småkommunetillegg pr. 

kommune utenfor 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Småkommunetillegg pr. 

kommune, kommuner i 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Distriktsindeks 0-35 5 543 12 005 

 

 

Satsene for Nord-Norge tilskuddet og småkommunetilskuddet er økt med 1,2 % fra 2016 til 

2017. 

 

Nytt regionsentertilskudd 

Det avsettes 100 mill. kr i 2017 (halvårsvirkning) og 200 mill. kr. i 2018.  

 

Tilskuddet går til kommunene: 

- der det fattes et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for kommunereformen 

- som slår seg sammen, og blir mer enn 9000 innbyggere 

- som ikke mottar storbytilskudd 
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Tilskuddet fordeles våren 2017. 

 

40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % med en sats pr. sammenslåing. 

 

Veksttilskudd 

Som varslet i kommuneproposisjonen er vekstgrensen redusert fra 1,5 % til 1,4 %. Satsen pr. 

innbygger utover vekstgrensen er kr. 57 191. 

 

I Troms er det bare Tromsø kommune som mottar veksttilskudd i 2017. 

 

Overgangsordning gradert basistilskudd 

Det innføres en overgangsordning for kommuner som skal slå seg sammen, og som 

midlertidig får redusert basistilskudd i perioden fram til sammenslåing trer i kraft. 

 

Aktuelle kommuner får full kompensasjon for reduksjon i basistilskudd fra 2016 til 2017 som 

følge av endringen i inntektssystemet i 2017. Omfatter ikke endringer i regionalpolitiske 

tilskudd. Det er satt av 300 mill. kr. innenfor skjønnstilskuddet i 2017. 

 

Midlene vil bli fordelt etter Stortingets behandling av kommunereformen våren 2017. 

 

Kommuner med vedtak om sammenslåing, uten gjensidige vedtak, vurderes fram mot 

kommuneproposisjonen for 2018. 

 

 

 

 

----------------------- 

 

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om 

det økonomiske opplegget for kommunene i 2017.  

 

Marianne Winther Riise, 776 42042 

Espen Nordby, 776 42085 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan-Peder Andreassen 

kommunaldirektør 

 

 

 

 Marianne Winther Riise 

seniorrådgiver 
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Innledning 
 
Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens 
samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger, status i 
sektorene og kvalitative mål for kommunen. 
 
Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår 
av §§ 45 og 46 i samme lov.  
 
Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2017.  
 
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 
 
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å 
få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av 
ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. 
 
Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre 
økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet 
inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av 
kommunen: 

 Innføring av eiendomsskatt 
 Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren 
 Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer 
 Redusere spesialundervisning i skolene 

 
 
 
.   
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Overordnet målsetning 
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Økonomiske forutsetninger og vurderinger 
 

Inntektsforutsetninger 
Frie inntekter 
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og 
brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og 
utgjør ca 77 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt 
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.  
 
Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst 
i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og 
korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået.  
 
Det legges i statsbudsjettet for 2017 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på kr 3,4 mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 4,075 mrd frie inntekter. For 
landet er det en realvekst på 1,2 %. Årsaken til at veksten i samlede inntekter er lavere enn 
veksten i de frie inntektene, er at øremerkede tilskudd er foreslått redusert.  
 
Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til 
befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til 
den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt 
beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 2,75 mrd. Dette er merutgifter som 
må dekkes inn av kommunenes frie inntekter. 
 
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 
kommunesektoren, og anmoder kommunen til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet 
på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2017. 
 
Egenbetaling for kommunale tjenester 
Betalingssatsene er prisjustert for 2017 med kommunal deflator på 2,5 %. Dette er i tråd med 
deflatoren som staten benytter. 
 

Utgiftsforutsetninger 
Lønn 
I statsbudsjettet for 2017 er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,5 % og det er satt av kr 4,17 
mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2017. 
 
Utviklingen av stillinger i løpet av perioden 2012 til 2017: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sektor for administrasjon 23,36 23,36 22,06 21,86 21,86 21,21
Sektor for oppvekst 169,53 175,09 168,29 170,77 161,60 159,58
Sektor for helse og sosial 208,85 200,41 201,30 207,58 216,34 196,78
Sektor for anleggsdrift 6,70 7,70 8,30 8,30 8,30 8,90
Sektor for drift og utvikling 51,90 53,35 51,07 49,89 51,20 50,60
Samlet 460,35 459,91 451,02 458,40 459,30 437,07  
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Tabellen viser stillingshjemler i perioden 2012 til 2017. I perioden 2012-2016 har det vært en 
økning i antall ansatte og reduksjonen i antall ansatte har vært en vridning fra lønnsbudsjettet 
til øvrige utgifter. I 2016 ble det imidlertid foretatt en nedbemanning på 30,69 stillinger, noe 
som vises i 2017 budsjettet.  
 
I budsjett for 2017 er følgende stillinger lagt inn i budsjettet på bakgrunn av 
kommunestyrevedtak: 

Sektor Økte stillinger 2017 Stillingsstørrelse
2 Moan skole 1,00 Øremerket tilskudd til tidlig innsats
2 Bokollektivet for mindreårige 7,82 Opprettelse av bokollektiv for mindreårige flyktninger
2 Programveileder flyktningtjenesten 1,00 Økt antall flyktninger
3 Kommunepsykolog 1,00 Øremerket tilskudd for deler av stillingen
3 Etablering legevakt 2,00 Etablering av legevaktsentral
5 Selvkost 0,60 I henhold til hovedplan vann og avløp
6 Renhold 0,40 Bokollektivet og utleie Sørkjosen skole

Samlet økning 13,82

Kommentarer

 
 
Premieavvik og pensjon 
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. 
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere 
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer 
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet 
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune 
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil 
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger ettersom 
pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år 
eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er 
ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne 
«inntekten» til pensjonsselskapene.  
 
Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre 
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og 
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved 
inngangen til 2016 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,7 mill som 
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i 
årene fremover. 
 
Pensjonsutgifter/premieavvik 
For 2017 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 46,2 mill. Premieavviket for 2017 
er beregnet til en “inntekt” på kr 13,85 mill, mot 2016 der premieavviket er beregnet til en 
“inntekt” på kr 11,23 mill.  
 
Pensjonspremiesatser 
Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 
premiesatser for neste år: 
 
Forsikringsselskap Premie 2016 Premie 2017 
Statens pensjonskasse - lærere 11,15 % 12,0 % 
KLP forsikring – sykepleiere 19,50 % 20,0  % 
KLP forsikring – øvrige ansatte 19,50 % 20,0 % 

Tabell 1 Pensjonspremiesatser 
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Prisvekst 
Deflatoren fra 2016 til 2017 har regjeringen anslått blir 2,5 %. Prisveksten er 2,1 % og 
lønnsveksten 2,7 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten. 
 
Kapitalkostnader 
Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 507,2 mill kroner per 31.12.15. Av dette er ca 
104,4 mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 20,6 % av lånemassen. Ca 
102,6 mill kroner er VAR-lån som utgjør 20,2 % av lånemassen. 245 mill kroner av den 
samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente. 
 
Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/16 til grunn en forventet utvikling i 
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 0,5 %, noe som 
de anser som et lavere nivå enn normalt. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er 
svært lave. I følge Norges bank vil styringsrenten holdes på dagens nivå ut 2018, og at den 
deretter økes gradvis. Mot slutten av økonomiplanperioden ser vi at styringsrenta vil være i 
underkant av 2 %. 
 

 
Figur 1 Rentebanen 
 
 
Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på: 
 Anslag på styringsrente 

Norges bank eks bankenes 
rentemargin 

Budsjetterte renter i 
økonomiplanen 

2016 0,4 % 1,9 % 
2017 0,4 % 1,9 % 
2018 0,7 % 1,9 % 
2019 xx % 1,9 % 

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter 
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Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2013 til 
budsjettet for 2016. 
 
Tall i 1000 

Renter og avdrag Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Budsjett 
2016 

Renteutgifter 14 367 14 847 13 772 14 460 
Avdragsutgifter 14 982 15 684 17 387 16 473 
SUM 29 349 30 531 31 159 30 933 

Tabell 3 Renter og avdrag 2013 – 2016 
 
Som det framgår har finansutgiftene økt de siste årene. Det er brukt budsjettall for 2016 
ettersom regnskapet for 2015 ikke er avsluttet. Fra 2016 går finansutgiftene noe ned som følge 
et svært lavt rentenivå. 
 
Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert 
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag. 
 
Tall i 1000 

Renter og avdrag Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Renteutgifter 13 761 12 765 13 035 13 168 
Avdragsutgifter 18 730 19 450 19 974 20 108 
SUM 32 490 32 215 33 009 33 276 

Tabell 4 Renter og avdrag 2017-2020 
 
Inndekning av tidligere års merforbruk 
Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 12,75 millioner per 
31.12.2015. Gjenstående merforbruk på drift fremkommer slik: 
År Opprinnelig Gjenstående inndekning 
Merforbruk 2008 8 094 535 2 230 029 
Merforbruk 2009 4 346 893 3 587 671 
Merforbruk 2010 5 332 559 4 482 918 
Merforbruk 2014    469 043    469 043 
Merforbruk 2015 1 978 500 1 978 500 
Akkumulert merforbruk  12 748 162 

 
Nordreisa kommune har fått kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning på 
inndekning av tidligere års merforbruk, og skal dekke inn kr 4,9 mill i 2017. 
Inndekningsplanen er som følger: 
Underskudd Resterende 

underskudd 
31.12.15 

2016 2017 Sum 
inndekning 

2008   2 230 029 2 230 029    1 029 888 
2009   3 587 672 3 587 672    3 587 672 
2010   4 482 918 2 067 299 2 415 619   4 482 918 
2014      469 043     469 043      469 043 
2015   1 978 500  1 978 500  
Sum 12 748 162 7 885 000 4 863 162 12 748 162 
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Vurdering  
 
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som har bidratt til at 
kommunen i 2017 kan budsjettere med disposisjonsfond. Dette er nødvendig for å opparbeide 
seg et handlingsrom for å ha buffer til å ta uforutsette utgifter, samt for å bygge opp 
likviditeten til kommunen.  
 
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 
pensjonsøkning. I 2017 øker overføringene med 2 %, mens lønnsveksten forventes å bli på 2,7 
%. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har 
innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende 
økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at 
kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Fortsetter denne 
utviklingen må kommunen allerede fra 2018 foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.   
 
Tiltak som heldøgnsbemannet omsorgsboliger for eldre er foreslått bygget i 2018 med 
ferdigstillelse i 2019. Det er imidlertid ikke foreslått økte stillinger som følge av det nye 
tilbudet, da opprettelsen trolig må tas innenfor egen ramme. Alternativt må denne 
rammeøkningen skje ved en omdisponering av rammen fra øvrige sektorer. Det er heller ikke 
foreslått åpning av ny barnehageavdeling høsten 2017. Dersom barnehageopptaket i mars 
2017 viser at det er behov for dette, har kommunen mulighet til å omdisponere midler fra 
disposisjonsfondet til dette tiltaket.  
 
Nordreisa kommune har vært på ROBEK listen siden 2004 og skal etter planen være ferdig 
med inndekningen av tidligere års merforbruk i 2017. For å unngå å havne tilbake på 
ROBEK-listen må kommunen være restriktiv med nye tiltak, og opparbeide seg et 
handlingsrom for årene som kommer.  
 
 

Målekort 
 Overordnet målekort for hele organisasjonen 

 
Indikator Mål 2017
Årlige medarbiedersamtaler 100 %
Stolthet over egen arbeidsplass 4
Arbeidsnærvær 92 %  
Tabell 5 Målekort 
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Årshjulet til Nordreisa kommune 
 Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer 
 Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte 

mål, prosesser og arbeidsdeling  
 Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter 
 Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold 

til hverandre: 
o  ulike rapporteringer  
o  politisk behandling gjennom kalenderåret  
o  tidfesting av egen aktivitet 

  Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid 
  Grunnlaget for dialogen på alle nivåer  
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Figur 4 Årshjulet til Nordreisa kommune 
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Befolkning – antall og sammensetning 
 
Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa 

År 2017 2018 2019 2020 2021
0-5 år 367 367 365 367 367
6-15 år 612 645 651 662 661

16-66 år 3136 3114 3096 3095 3103
67-79 år 620 635 666 681 698
80 år + 241 244 250 250 250
Sum 4976 5005 5028 5055 5079  

Tabell 6 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM 
 
Tabellen viser endringer over år 

År 2017- 2018- 2019- 2017- 2017-
2018 2019 2020 2021 2032

0-5 år 0 -2 2 0 -26
6-15 år 33 6 11 49 25
16-66 år -22 -18 -1 -33 130
67-79 år 15 31 15 78 132
80 år + 3 6 0 9 190

Sum 29 23 27 103 451  
Tabell 7 Endringer i befolkningsstruktur 
 
Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om 
fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene 
kan være mer eller mindre realistiske. 
 
Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2032 ser vi følgende: 
 
Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 451 personer i økonomiplanperioden. Fram 
til 2021 øker folkemengden med 103 personer. Den største økningen fram til 2021 er i 
aldersgruppen 67-79 år, og i økonomiplanperioden er det aldersgruppen 80 år + som får den 
største økning, mens aldersgruppen 67-79 år har den nest største økningen.  
 
Ser vi på befolkningen i barnehagealder er det relativt utforandret i hele 
økonomiplanperioden. Frem mot 2032 vil denne aldersgruppen ha nedgang. Når det gjelder 
befolkningen i skolepliktig alder, ser vi en stor økning fra 2017 til 2018. Fra 2018 er det en 
relativt jevn økning fram mot 2021, og videre en ytterligere økning frem mot 2032. 
  

139



12 

0
49

-33 

78

9

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80 år +
Endring 0 49 -33 78 9

Endring befolkningsstruktur 2017-2021

Figur 2 Endring i befolkningsstruktur 2017-2021 
 
Som vi ser av figuren er det størst økning i aldersgruppen 67-79 år. 
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Figur 3 Endring i befolkningsstruktur 2017-2032 
   
Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Andel barnehagebarn går ned, 
mens andel skoleelever øker. Etterspørselen etter helse og omsorgstjenester vil også øke som 
følge av at aldersgruppen 67-79 år og 80 år + øker. 
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Sektor for administrasjon 
 Sektoren består av Rådmannen samt 2 stabs- og støttefunksjoner; 

o Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT) 
o Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt) 

 Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til 
godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og 
kompetanse. 

 Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå 
kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive 
personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte. 

 Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig 
organisasjon. 

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

 Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god 
livskvalitet. Nordreisakommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 
kunne etablere seg og ha egen bolig. 

 
Rammen for sektoren: 
1 Sektor for administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Ramme for 2016 29 326 907 29 326 907 29 326 907 29 326 907
Endringer i budsjettet for 2017
Konsekvensjustert budsjett 1 004 590 1 004 590 1 004 590 1 004 590
Sum tiltak 435 000 115 000 365 000 115 000
Ramme 2017 30 766 497 30 446 497 30 696 497 30 446 497  
Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon 
 
KOSTRA: 
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Politisk styring (f100) 538 527 460 594
Kontroll og revisjon (f110) 731 727 563 634
Administrasjon (f120) 5591 5586 5677 5703
Eiendomsforvaltning (f121) 5591 5586 5677 5703
Administrasjonslokaler (f130) 5808 5830 6001 5914
Premieavvik pensjon (f170 + 
f171)

-2498 6393 -1776 7614

Diverse fellesutgifter (f180) 5983 6570 6115 7773

Bruttoutgifter pr innbygger, adm, styring og fellesutgifter

Figur 5 Bruttoutgift adm. Styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner 
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Vi ser på figur 5 at det stort sett bare er pensjon som er forandret de siste årene. De andre 
holder seg relativt stabile fra år til år utenom kontroll og revisjon som har en stor nedgang i 
2015. Nordreisa har ikke rapportert inn korrekt på eiendomsforvaltning.  
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Figur 6 Netto driftsutgifter pr innbygger adm. styring og fellesutgifter 
 
Ser vi på figur 6 ser vi at Nordreisa kommune ligger under snittet for kommunegruppe 3, men 
over snittet for Troms og landet uten Oslo. Utgiftene har holdt seg relativt jevn de 4 siste 
årene. Det nye økonomisystemet, som ble tatt i bruk fra 2012, har gitt bedre kontroll innenfor 
økonomiområdet og kvaliteten på det som innrapporteres til Statistisk sentralbyrå har blitt 
bedre. 
 
 

Sektor for oppvekst og kultur 
 Sektoren består av; 

o Stab 
o Barnehager 
o Skoler og SFO 
o Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 
o Familiesenter (barnevernstjenesten/helsestasjon/åpen barnehage) 
o Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point) 

 Nordreisa kommune skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og 
oppvekstsamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.  
Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren. 
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Rammen for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Ramme for 2016 115 218 948 115 218 948 115 218 948 115 218 948
Endringer i budsjettet for 2017
Konsekvensjustert budsjett 5 985 672 5 985 672 5 985 672 5 985 672
Sum tiltak 500 000 500 000 500 000 500 000
Ramme 2017 121 704 620 121 704 620 121 704 620 121 704 620  
Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur 
 

Barnehager 
 Nordreisa kommune har som mål at alle som ønsker barnehageplass skal få det når de 

trenger det. 
 Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og 

starten på et helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal 
basere seg på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø. 

 
År 2017 2018 2019 2020 2021 Endring   Endring

2017-2021 2017-2032
0-5 år 367 367 365 367 367 0 -26

Tabell 10 Framskrivning av antall barn 0-5 år 
 
Utgiftsdrivere for barnehager: 

 Volum plasser * utgift pr plass 
 Små barnehager gir høye utgifter pr plass 
 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen 
 Andel barn med spesielle behov 
 Drift av bygninger 
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Figur 7 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 
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Figur 7 viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa har gått ned fra 95,2 i 2014 til 
88 i 2015, og ligger nå under snittet for kommunegruppe 3, snittet for Troms, og snittet for 
landet u/Oslo. Per i dag er det full barnehagedekning og noen få ledige barnehageplasser i 
Nordreisa. De siste årene har det blitt lagt ned flere avdelinger grunnet blant annet ny privat 4-
avdelings barnehage. Fra august 2016 er det planlagt å ta en av de kommunale barnehagene 
opp med en til avdeling igjen da vi ser behovet igjen øker grunnet høyere fødselstall. Ser vi på 
befolkningsfremskrivningen vil antallet barn i alderen 0-5 år ligge stabilt i 
økonomiplanperioden, men på lengre sikt gå noe ned. Kommunen driver i dag fem 2-
avdelings barnehager, i tillegg til en 1-avdelings barnehage. 
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Figur 8 Antall barn pr årsverk i private og kommunale barnehager 
 
Figur 8 viser at det gjennomgående er flere barn per årsverk i private enn i kommunale 
barnehager. Andelen barn per årsverk i de kommunale barnehager i Nordreisa ligger under 
snittet for både kommunegruppa, Troms og landet u/Oslo.  
 

Skole  og SFO 
 Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på 

faglige resultater og sosial kompetanse. 
 Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for 

spesialundervisning. 
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År 2017 2018 2019 2020 2021 Endring Endring 
2017-2021 2017-2032

6-15 år 612 645 651 662 661 49 25
Tabell 11 Framskrivning elever i grunnskolen 
 
Utviklingen i antall elever er positivt økende i økonomiplanperioden og jevnes ut frem mot 
2021. Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og 
rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i 
forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel. 
 
Utgiftsdrivere: 

 Gjennomsnittlig skolestørrelse 
o Antall elever 
o Lærertetthet 

 Ressursandel til spesialundervisning 
 Lønnsansiennitet pr årsverk 

 
KOSTRA: 

86 85 88 85
79 75 77 77

68 67 67 69
59 59 59 59

2012
Nordreisa

-
-

2015 2014 2013
40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

107
101

107 107

127

124
130

132 106

108

111 113
96 99

102

103

Antall lærertimer per elev Netto driftutgift per elev

Grunnskole

Figur 9 Grunnskole. Lærertimer per elev og netto driftsutgift per elev 
 
Vi ser i figur 9 at antall lærertimer per elev har vært stabil. Antall lærertimer per elev i 
Nordreisa ligger over snittet for både kommunegruppa, Troms og landet u/Oslo. Netto 
driftsutgifter per elev i Nordreisa ligger under snittet for kommunegruppa og Troms, men 
over snittet i landet. 
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Figur 10 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer 
 
Som vi ser på figur 10, har andelen av elever som mottar spesialundervisning gått noe opp 
siste året. Andel lærertimer til spesialundervisning har gått noe ned siste året. Nordreisa 
kommune ligger over snittet i Troms, kommunegruppe 3 og snittet for landet u/Oslo på andel 
elever som får spesialundervisning, men under snittet for kommunegruppe 3 og snittet i 
Troms på andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt. 
 

Figur 11 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn 
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Figur 11 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder 
spesialundervisning. Den største delen rettes inn mot 8-10 trinn. Figuren viser at det settes inn 
like mye tiltak mot 5-7 trinn som 8-10 trinn for kommunegruppe, snittet for Troms og hele 
landet. Nordreisa kommune ligger langt over gjennomsnittet for gruppene 8-10 trinn i figuren, 
og denne øker også litt i Nordreisa fra 2014 til 2015. Gruppen 5-7 trinn ligger også over 
gjennomsnittet, og har en økning fra 2014 til 2015. Gruppen 1-4 trinn ligger jevnt med de 
andre, men har en økning fra 2014 til 2015. Det jobbes fortsatt med tiltak for å effektivisere 
og redusere spesialundervisningen. 
 
2. juli 2009 leverte Midtlyng-utvalget sin innstilling NOU 2009:18 til 
Kunnskapsdepartementet. Utvalget gjennomgikk organisering, ressursbruk og resultater av 
spesialundervisning, og vurderte i hvilken grad systemet sikrer tidlig innsats til førskolebarn, 
elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov. Utvalget peker på fire sentrale utfordringer: 
ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet, ulik forståelse og praktisering av regelverket, 
mangel på samordning og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet til den 
spesialpedagogiske innsatsen. Midtlyngutvalgets utredning var et viktig utgangspunkt for 
Melding til Stortinget 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode 
læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Stortingsmeldingen meisler ut tre 
strategier for å forbedre dagens system.  
 
Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som 
trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig 
læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for 
den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater.  
 
Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og 
målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter.  
 
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha 
god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov 
for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning. 
 
 
Nasjonale prøver 
 Utdanningsdirektoratet – Skoleporten 

 
Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i 
samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integret i 
kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de 
grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale 
prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. I najonale prøver 
fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og mestringsnivå 3 er 
høyest. Det skal være om lag 25 % på mestringsnivå 1, om lag 50 % på mestringsnivå 2 og 
om lag 25 % på mestringsnivå 3.  
 
Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5.trinn de siste to skoleårene, ser vi at 
Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, som er det høyeste 
nivået. Elevene fordeles i hovedsak mellom mestringsnivå 1 og mestringsnivå 2 både på 
engelsk og regning. Lesing har størst andel på mestringsnivå 2. 
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Figur 12 Nasjonale prøver 5.trinn, regning 
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Figur 13 Nasjonale prøver 5.trinn, lesing 
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Standpunktkarakterer 
 Utdanningsdirektoratet – Skoleporten 

 
Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 
opplæringen i faget. Fra 8.klasse til 10.klasse får eleven vurdering med tallkarakterer, på en 
skala fra 1 til 6. Karakteren 6 uttrykker at eleven har utmerket kompetanse i faget. Karakteren 
1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. Nedenfor vises standpunktkarakteren 
for Nordreisa kommune for skoleåret 2015/2016. Som tabellen figuren viser ligger 
standpunktkarakteren i kommunen noe under eller jevnt med både Troms fylke og nasjonalt. 
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Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 
 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i 

forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige. 
 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft som 

gjenspeiler behovet i samfunnet. 
 

År 2012 2013 2014 2015
Folkemengden i alt 4850 4854 4882 4895

Andel innvandrerbefolkning 4,6 5 5,9 6,3
 

Tabell 12 Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt 
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Figur 15 Netto driftsutg. til voksenopplæring pr innbygger og i prosent av samlede netto driftsutg. i 
grunnskolesektoren 
 
Vi ser i figur 15 at netto driftsugifter har økt fra 2014 til 2015, og at kommunen ligger godt 
over snittet for kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo. Nordreisa kommune 
ligger også over kommunegruppen og snittet for Troms på netto driftsugifter i prosent av 
samlede netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, men ligger likt her med snittet for landet 
u/Oslo. KOSTRA har ingen sammenlignbare tall for 2012 og 2013. 
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Figur 16 Samlet utbetaling til introduksjonsstønad 
 
Vi ser i figur 16 at samlet utbetaling har økt jevnt fra 2012 til 2015, for så å gå litt tilbake i 
2015. KOSTRA har ingen sammenlignbare tall for kommunegruppe, snittet for Troms og 
landet u/Oslo. 
 

Familiesenter 
Helsestasjon 

 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer fore-
byggende og helsefremmende fremfor behandlende. 

 Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og 
unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade. 

 
Åpen barnehage 

 Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lav-terskel tilbud og en 
tiltaksarena for familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en 
arena for lek og samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass. 

 
Barnevern 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager 
og skoler. 

 Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell 
hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt 

 
Utgiftsdrivere barnevern: 

 Volum, dvs. andel/antall i tiltak 
 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet 
 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn 
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KOSTRA: 
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Figur 17 Andel hjemmebesøk og fulfført helseundersøkelde 
 
Figur 17 viser at Nordreisa kommune ligger jevnt med de andre på alle områder, men andel 
barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alderen ligger over de andre 
sammenlignbare områdene. 
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Vi ser i figur 18 at Nordreisa kommune bruker en større andel av netto driftsutgifter på 
saksbehandling og til barn som ikke er plassert av barnevernet framfor andre sammenligbare 
områder. Mens Nordreisa ligger godt under på andel netto driftsugifter til barn som er plassert 
av barnevernet. 
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Figur 19 Andel barn med barnevernstiltak 
 
Figur 19 viser at Nordreisa kommune har en større andel barn med barnevernstiltak i forhold 
til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet i i landet u/Oslo. Det mangler tall 
på kommunegruppe 3 og Troms for 2012, 2014, og 2015 da det er feil i tallgrunnlagene for 
disse årene. Vi ser en nedgang fra 2012 til 2015. Snittet for landet u/Oslo  har en relativ jevn 
utvikling, mens Nordreisa har en nedadgående trend. Antall barn med tiltak er den største 
utgiftsdriveren til barnevernet. 
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Figur 20 henger sammen med figur 19 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at 
driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år i Nordreisa har økt 
fra 2014 til 2015. Kommunen ligger under nivået i kommunegruppen, men over snittet i 
Troms og landet u/Oslo. Fylkesmannen betaler for 2, 6 stillinger i barnevernet, noe som gir 
kommunen økte ressurser uten økte utgifter. 
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Figur 21 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet 
 
Figur 21 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet i Nordreisa har hatt en stor økning 
fra 2013 til 2014, men har så vært jevn fra 2014 til 2015. Nordreisa ligger likevel under 
gjennomsnittet for landet uten Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 
2012, 2014, og 2015 da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene.  
 

Kultur 
 Nordreisa kommune vil at lag og foreninger skal være en viktig ressurs i 

samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette. 
 Nordreisa kommune skal i Halti-bygget tilrette-legge for produksjon og kultur-

opplevelser for regionens befolkning. 
 I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være 

forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet. 
 
Kulturskolen 

 Kommunens kulturskole skal samordnes som en del av oppvekststrukturen i 
Nordreisa. 

 Kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass til de som ønsker det. 
 Nordreisa kommunes kulturskole skal være en meningsfylt og stimulerende 

fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og utvikle elevenes kunstneriske og skapende 
evner samt fremme forståelse, opplevelse og interesse for kunst og kultur. 
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Bibliotek 
 Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en 

læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen. 
 Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotektjenestene til 

voksne som tar utdanning. 
 
KOSTRA: 
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Nettoutgifter til kultur i Nordreisa, tall i 1000 kr

Figur 22 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon 
Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da samfunnshuset/svømmehallen og driften av Halti 
går under denne funksjonen. For 2013 er denne kraftig redusert som trolig skyldes 
feilrapportering. Den øker fra 2014 til 2015. Musikk- og kulturskolen har gått tilbake i 2014 
og 2015 etter å ha hatt økning hvert år. Idrett har hatt nedgang i 2013 og 2014, for så å ligge 
jevnt i 2015. Biblioteket ligger jevnt på ca samme nivå i alle årene. Når det gjelder 
aktivitetstilbud barn og unge har denne hatt en stor økning fra 2012 til 2013 og 2014 til 2015, 
som i hovedsak skyldes eksternt finansierte prosjekter.  
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Figur 23 Netto driftsutgifter kultur 
 
Nordreisa kommune har hatt en økning fra 2014 til 2015. I forhold til kommunegruppen 
ligger Nordreisa kommune langt underpå netto driftsugift i kroner og i prosent. I forhold til 
snittet for Troms og landet u/Oslo ligger Nordreisa jevnt på begge områder.  
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Figur 24 Korrigerte brutto driftsutgifter til kulturskolen 
Figuren viser at det har vært en kraftig nedgang i antall brukere av Nordreisa kommunes 
musikk- og kulturskole fra 2013 frem til 2014 og 2015. Dette har ført til at utgiften per bruker 
har blitt høyere. Kommunen ligger høyt på utgift per bruker sett i forhold til både 
kommunegruppen, snittet i Troms og landet u/Oslo. I tillegg ligger kommunen lavere på andel 
elever på kultur- og musikkskole enn de øvrige gruppene.  
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Figur 25 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 
 
Figuren 25 viser at Nordreisa kommune har høyere netto driftsutgifter til bibliotek enn de 
andre gruppene. Netto driftsugifter har vært jevn i denne perioden. 
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Figur 26 Antall bokutlån barnelitteratur og voksenlitteratur 
 
Vi ser i figuren at Nordreisa kommune ligger godt over de andre gruppene på antall bokutlån 
barnelitteratur per innbygger, mens antall bokutlån voksenlitteratur ligger jevnt med de andre 
gruppene. 
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Figur 27 Netto driftsutg. til kine per besøkende, og besøk per kinoforestilling 
 
Vi ser i figur 27 at netto driftsutg. til kino per besøkende økte betraktelig fra 2014 til 2015. 
Dette som følge av at Halti åpnet høsten 2015. Vi ser samme økning i antall besøk per 
kinoforestilling. Sammenlignet med de andre gruppene ligger Nordreisa godt over i 2015. 
Netto driftsutg. vil naturlig ligge en god del høyere enn snittet for Troms og landet u/Oslo pga 
andel befolkning sammenlignet med større tettsteder og byer. 
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Sektor for helse og omsorg 
 Sektoren består av; 

o Stab 
o Helsetjenester (legetjenesten/fysioterapitjenesten) 
o Pleie og omsorg 

 Sykehjem (Sonjatun sykehjem/Sonjatun Omsorgssenter/Sonjatun Bo- 
og kultursenter) 

 Boliger (Guleng boliger/Høgegga boliger) 
 Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie/hjemmehjelp) 
 Rus og psykisk helse 

o Distriktsmedisinsksenter (DMS) 
o NAV sosial 
o  

Rammen for sektoren: 
3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Ramme for 2016 112 886 489 112 886 489 112 886 489 112 886 489
Endringer i budsjettet for 2017
Konsekvensjustert budsjett 4 501 150 4 501 150 4 501 150 4 501 150
Sum tiltak 2 248 000 4 748 000 4 748 000 4 748 000
Ramme 2017 119 635 639 122 135 639 122 135 639 122 135 639  
Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg 

Helsetjenester 
 Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og 

helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen. 
 Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser 

skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet. 
 

KOSTRA:
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Figur 28 Netto driftsutgifter helse pr innbygger 
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Som vi ser ligger Nordreisa kommune i alle år under kommunegruppa både i prosent av 
driftsutgifter og på driftsutgifter per innbygger. På begge indikatorene ligger kommunen i 
2015 jevnt med snittet i Troms, men over snittet i landet på netto driftsutg. per innbygger.  
 

20
42

22
87

19
62

23
69

21
78

24
77

24
50

19
50

19
66

20
81

21
77

18
35

18
96

20
56

21
39

17
6

12
1

54

85

21
2

17
3 18

2

20
5

86 94 10
0

11
5

13
9

15
0 16

2

17
0

20
24

18
45

20
42

21
22

29
33

28
57 30

16

30
47

18
16

18
90 19

54 20
98

14
62

15
12 16

18

16
57

2012
Nordreisa

2012
Snitt kommunegruppe 

03

2012
Snitt Troms

2012
Snitt landet u/Oslo

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger

Netto driftsutgifter pr innbygger fordelt på funksjoner

Figur 29 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner 
 
1. januar 2012 ble samhandlingsreformen innført. Formålet med reformen er å vri 
ressursbruken fra sen til tidlig innsats, og å forebygge framfor å reparere. Det er også et mål 
om å få en bedre samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten og flytte tjenester nærmere 
der folk bor. Den nye folkehelseloven som gir mer ansvar til kommunene for forebygging og 
helsefremmende tiltak i alle samfunnssektorer, mens den nye loven for helse- og 
omsorgstjenester i kommunene som samler kommunenes forpliktelser. Det blir også en plikt 
for kommuner og sykehus til å samarbeide. 
 
 
Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN: 

 
 
 

 
 
På bakgrunn av samhandlingsreformen legges det til grunn at Nordreisa kommune skal dekke 
inn 25 utskrivningsklare døgn à kr 4387,- summert til kroner 109 675,- for 2015.  
I  2015 har Nordreisa kommune betalt for 124 utskrivningsklare døgn. 
 

År 2012 2013 2014 2015 
Antall 2 3 113 124 

Tabell 14 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN 
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Pleie og omsorg 
 Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god 

samhandling med tjenestemottaker og pårørende. 
 Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og 

bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få. 
 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2032
70-79 år 435 464 478 500 524 552
80 år + 241 244 250 250 250 431

Tabell 15 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM 
 
Tabell 15 om befolkningsframskrivning viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år 
forventes å stige utover i planperioden. I 2021 forventes det å være 524 personer i denne 
aldersgruppen, mot 435 i 2017. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i 
etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2021.  
 
Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en liten økning i økonomiplanperioden sett mot 241 i 
2017. Dette skyldes små kull født på midten av 30-tallet. Mot slutten av 30-tallet ble kullene 
mer normale, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2032 vil imidlertid andelen 80 år + 
øke betraktelig. 
 
Utgiftsdrivere i pleie og omsorg: 

 Andel over 80 år med institusjonsplass 
 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år 
 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange. 
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Figur 30 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger litt 
under snitte for kommunegruppa og Troms, men høyere enn snitte for landet uten Oslo. Det 
har vært en nedgang fra 2014 til 2015. 
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Figur 31 Netto driftsutgifter per funksjon i PLO pr. innbygger 67 år og over i prosent 
 
Vi ser av figur 31 at Nordreisa kommune bruker mer på institusjoner og mindre på 
hjemmeboende i forhold til snittet for kommunegruppen, troms og landet uten Oslo. I 2015 
var det en økning på andelen som gikk til hjemmeboende, mens andelen som går til 
institusjoner gikk ned. De øvrige gruppene er relativt stabil i alle årene.  
 
 
Institusjonsplasser 

Nordreisa Snitt Snitt Snitt landet
komm.gr.3 Troms u/Oslo

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 23,1 20,5 22,2 18,1
Andel beboere 80 år og over i institusjoner 72,6 74,4 72,2 69,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 18,6 15,5 15,9 13,2
Tabell 16 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år i 2015  
 
Nordreisa 2012 2013 2014 2015
Antall sykehjemsplasser 60 60 60 64  
Tabell 17 Antall sykehjemsplasser 
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Figur 32 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon 
 
Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel 
innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Tallene har økt jevnt for hvert år.. 
Nordreisa kommune ligger høyere enn snittet i både kommunegruppe 3, Troms og landet.  
 
Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet 
både i kommunegruppen, Troms og landet. Samtidig har Nordreisa en mindre andel beboere 
på institusjon av de over 80 år. 
 
Andelen sykehjemsplasser har vært stabil de siste årene, og økt litt i 2015. 
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Figur 33 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon Nordreisa kommune 
 
Figur 33 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner 
fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år + og eldre. I tallgrunnlagene for 2013 og 
2015 er det noen mangler, og gjør at tall på beboere i institusjon er feil. Andelen beboere på 
institusjon i aldersgruppen 67-79 år er stabil, mens andelen av mottakere av hjemmetjenester 
går litt ned i denne gruppen. I aldersgruppen 80 år +  har andelen av beboere på institusjon 
vært jevn de siste årene, mens andelene av mottakere av hjemmetjenester er noe redusert fra 
2014 til 2015.  
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Distriktsmedisinsk Senter 
 Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle 

dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter i samarbeid med UNN. 
 Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot 

innbyggernes behov. 
 
Distriktsmedisinsk senter (DMS) drives i samhandling og samarbeid med UNN HF. 
Desentraliserte spesialisthelsetjenester er et ledd i arbeidet med å gi bedre tilgjengelige og 
likeverdige tjenester for befolkningen i området 
 
KOSTRA: 
Det foreligger ingen KOSTRA tall for DMS, da inntekter og utgifter føres på             
KOSTRA funksjon 285 – Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde. 
 
 

NAV sosial 
 Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for 

vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling samt forebygge sosiale og 
helsemessige problemer. 

 
Utgiftsdrivere for sosialutgifter: 

 Antall stønadsmottakere 
 Stønadsstørrelse 
 Stønadslengde 
 Antall stillinger/bemanning 
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Figuren viser at Nordreisa kommune har hatt en økning av netto driftsutgift pr innbygger 20-
66 år fra 2014 til 2015. Andelen sosialhjelpsmottakere går noe tilbake fra 2014 til 2015. Vi 
ser at Nordreisa ligger jevnt med både kommunegruppa og snittet for Troms når det gjelder 
utbetalinger. Når det gjelder andelen sosialhjelpsmottakere er denne langt over snittet i landet. 
Det foreligger ikke data fra kommunegruppe 3 og snittet i Troms.  
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Figur 35 Gjennomsnittlig stønadslengde og –størrelse 
 
Den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned har gått tilbake fra 2014 til 2015, og 
ligger op ca smame nivå som i 2013. Stønadslengden har også gått litt tilbake fra 2014 til 
2015. Det finnes ikke sammenligningstall for kostragruppe, snittet i Troms eller for snittet i 
landet.  
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Sektor for drift og utvikling 
 Sektoren består av; 

o Stab 
o Byggdrift 
o Anleggsdrift 
o Renhold 
o Utvikling 

 
Rammen for sektoren: 
6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Ramme for 2016 37 088 103 37 088 103 37 088 103 37 088 103
Endringer i budsjettet for 2017
Konsekvensjustert budsjett 1 137 472 1 137 472 1 137 472 1 137 472
Sum tiltak -700 000 -700 000 -700 000 -700 000
Ramme 2017 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575
Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling 
 

Byggdrift 
 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 

kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå. 
 Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale 

bygg og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på 
bekostningen av et godt, prevemtovt vedlikehold. 
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Figur 36 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning 
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Nordreisa kommune har hatt nedgang fra 2014 til 2015 på dette området. Nordreisa kommune 
ligger under snittet i kommunegruppen og snittet for Troms både når det gjelder per 
innbygger og i prosent av samlede netto driftsutgifter. Kommune ligger imidlertid under 
snittet for landet i prosent, men over snittet for landet pr innbygger. 
 
Kommunen forvalter i 2016 ca 37.200 m2, en økning på 2.400 m2 fra 2011. Antall årsverk til 
drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk. Totalarealet øker til 
ca 38.000 m2 i 2017 når Guleng III tas i bruk.  
 
Bygningsmassen har varierende alder fra Ungdommens hus fra tidlig 1900 tall til Halti ferdig 
i 2015. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Spesielt utvendig vedlikehold har et stort etterslep. 
Kommunen har i 2015-2017 gjennomført et EPC-prosjekt (energispareprosjekt) med mål om 
reduksjon av strømkostnader på 20 %. 
 

Anleggsdrift 
 Nordreisa kommune skal ha en helhetlig samferdselspolitikk som legger til rette for 

økt samhandling mellom distrikt og sentrum. 
 Nordreisa kommune skal være et kommunikasjonsknutepunkt for samferdsel i Nord-

Troms med høyt nivå på tjenester og service som etterspørres av trafikkopreatørene og 
befolkningen. 

 Nordreisa kommune skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk som gir oversikt over 
risiko og farer som forebygger uønskede hendelser. 
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Figur 37 Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 
 
Figuren viser forbruk i kroner pr km vei. Som en ser så bruker Nordreisa kommune svært lite 
pr km vei sammenlignet med snittet for kommunegruppe, snittet for Troms fylke, og snittet 
for landet u/Oslo. Dette medfører at kommunen i dag har mange grus- og asfaltveier som 
trenger opprustning. Det er også stort behov for utskiftning av veilys til mer strømbesparende 
LED lys. 
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Figur 38 Netto driftsutgifter forebygging og beredskap 
  
Figuren viser at Nordreisa kommune bruker mindre på forebygging enn snittet for 
kommunegruppe 03, snittet for Troms og landet u/Oslo. Nordreisa ligger jevnt med snittet for 
Tromsog landet på beredskap, men under snittet for kommunegruppe 03. 
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Årsgbeyr for vannforsyning gikk ned fra 2014 til 2015. Hovedgrunnen til det ligger i 
reduserte rentekostnader. Denne utviklingen fortsetter i 2016 og 2017. 
 
Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har 
bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for 
befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og 
avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen 
ikke blir for høy.  
 
Sammenligning av vann og avløp i KOSTRA er vanskelig, da tallene sier lite og ingenting om 
kvaliteten på anleggene. Nordreisa er imidlertid med i bedreVANN. Der måles kvaliteten i 
vann- og avløpstjenestene. 
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Figur 40 Andel netto driftsutg. av netto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger 
 
Figuren er ikke sammenlignbar for Nordreisa kommune mot andre sammenlignbare grupper, 
da kommunens innrapportering ikke er helt korrekt.  
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Utvikling 
 Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I 

dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer 
gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en 
døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat. 

 Viktige næringer og satsningsområder er handel og service, industri, anlegg og 
transport, petroleum- og maritim sektor, nasjonalparksatsning, nyetablering og 
innovasjon, jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, og reindrift. 

 Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur 
og miljø for fremtidige generasjoner. 
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Figur 41 Nettoutgifter pr innbygger til plan, kart og oppmåling, og byggesaksbeh. 
 
Figuren viser oss at Nordreisa ligger jevnt eller noe under alle sammenlignbare grupper på 
plan, kart og oppmåling, og byggesaksbehandling. 
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Tiltak i økonomiplan 2017-2020 
Driftstiltak 

1 Sektor for administrasjon  
Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Ramme for 2016 29 326 907 29 326 907 29 326 907 29 326 907 
Endringer i budsjettet for 2017      
Konsekvensjustert budsjett 1 004 590 1 004 590 1 004 590 1 004 590 
Sum tiltak 435 000 115 000 365 000 115 000 
Ramme 2017 30 766 497 30 446 497 30 696 497 30 446 497 

     

2 Sektor for oppvekst og kultur  
Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Ramme for 2016 115 218 948 115 218 948 115 218 948 115 218 948 
Endringer i budsjettet for 2017      
Konsekvensjustert budsjett 5 985 672 5 985 672 5 985 672 5 985 672 
Sum tiltak 500 000 500 000 500 000 500 000 
Ramme 2017 121 704 620 121 704 620 121 704 620 121 704 620 

     

3 Sektor for helse og omsorg  
Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Ramme for 2016 112 886 489 112 886 489 112 886 489 112 886 489 
Endringer i budsjettet for 2017      
Konsekvensjustert budsjett 4 501 150 4 501 150 4 501 150 4 501 150 
Sum tiltak 2 248 000 4 748 000 4 748 000 4 748 000 
Ramme 2017 119 635 639 122 135 639 122 135 639 122 135 639 

     

5 Selvkost  
Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Ramme for 2016 49 314 49 314 49 314 49 314 
Endringer i budsjettet for 2017      
Konsekvensjustert budsjett -49 314 -49 314 -49 314 -49 314 
Sum tiltak 0 0 0 0 
Ramme 2017 0 0 0 0 

     

6 Sektor for drift og utvikling  
Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Ramme for 2016 37 088 103 37 088 103 37 088 103 37 088 103 
Endringer i budsjettet for 2017      
Konsekvensjustert budsjett 1 137 472 1 137 472 1 137 472 1 137 472 
Sum tiltak -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 
Ramme 2017 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575 
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7 Skatter og rammetilskudd  
Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Ramme for 2016 -319 872 800 -319 872 800 -319 872 800 -319 872 800 
Endringer i budsjettet for 2017      
Konsekvensjustert budsjett -11 149 200 -11 149 200 -11 149 200 -11 149 200 
Sum tiltak 0 0 0 0 
Ramme 2017 -331 022 000 -331 022 000 -331 022 000 -331 022 000 

     

8 Renter, avdrag og avsetninger  
Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Ramme for 2016 25 276 042 25 276 042 25 276 042 25 276 042 
Endringer i budsjettet for 2017      
Konsekvensjustert budsjett -8 836 324 -14 899 486 -14 899 486 -14 899 486 
Sum tiltak 4 397 600 7 056 741 6 013 305 5 996 360 
Fra investering 522 351 1 746 372 2 539 808 2 806 753 
Ramme 2017 21 359 669 19 179 669 18 929 669 19 179 669 

     

0 Prosjekter og interkommunale selskap  
Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Ramme for 2016 30 000 30 000 30 000 30 000 
Endringer i budsjettet for 2017      
Konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 
Tiltak      
Ramme 2017 30 000 30 000 30 000 30 000 

 

 
 
 
 
 
 

172



45 

Investeringsstiltak 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 1 184 832 18 815 168 20 000 000 40 000 000
Avdrag videreformidlingslån 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 23 900 000
Startlån 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 29 000 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000 5 000 000
Grunnkjøp 6 000 000 6 000 000
Ombygging kommunehuset 500 000 500 000
Velferdsteknologi 500 000 500 000 1 000 000
Forprosjekt ny kirkegård 200 000 200 000
Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep 105 000 105 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke 250 000 250 000 500 000
Veilys - pålegg om målt forbruk 1 920 000 1 920 000
VAR investeringer 730 000 640 000 500 000 1 000 000 2 870 000

26 769 832 37 625 168 36 100 000 16 600 000 117 095 000

Opptak av lån -16 659 832 -30 125 168 -13 500 000 -9 000 000 -69 285 000
Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000
Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger -15 000 000 -15 000 000
Avdragsinntekter Startlån -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -23 900 000
Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000 -2 810 000

-26 769 832 -37 625 168 -36 100 000 -16 600 000 -117 095 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020
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Budsjettskjemaer og oversikter 
 
Budsjettskjema 1A

Skatt på inntekt og formue -93 075 307 -96 017 000 -100 400 000 -100 400 000 -100 400 000 -100 400 000
Ordinært rammetilskudd -184 262 632 -191 397 000 -192 799 000 -192 799 000 -192 799 000 -192 799 000
Skatt på eiendom -15 662 006 -15 704 000 -15 704 000 -15 704 000 -15 704 000 -15 704 000
Andre generelle statstilskudd -2 193 645 -2 338 000 -1 923 000 -1 923 000 -1 923 000 -1 923 000
Frie disponible inntekter -295 193 590 -305 456 000 -310 826 000 -310 826 000 -310 826 000 -310 826 000
Renteinntekter og utbytte -3 821 773 -3 850 000 -2 050 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 13 771 449 14 460 423 13 761 017 12 765 209 13 034 728 13 168 341
Avdrag på lån 17 387 354 16 472 831 18 730 580 19 450 409 19 974 326 20 107 658
Netto finansinntekter-, utgifter 27 337 030 27 083 254 30 441 597 30 465 618 31 259 054 31 525 999
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk - 4 784 831 4 863 162 0 0 0
Til ubundne avsetninger - 9 075 557 4 397 600 7 056 741 7 000 000 7 000 000
Til bundne avsetninger 5 600 192 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk - 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger - 0 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger -5 792 947 -87 900 -478 200 -478 200 -478 200 -478 200
Netto avsetninger -192 755 13 772 488 8 782 562 6 578 541 6 521 800 6 521 800
Overført til investering 0 0 0 0 0 0
Til fordeling drift -268 049 315 -264 600 258 -271 601 841 -273 781 841 -273 045 146 -272 778 201
Sum fordelt til drift    270 027 815    264 600 258    271 601 841    273 781 841    273 045 146    272 778 201 
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk        1 978 500                       -                         -                         -                         -                         -   

Budsjett       
2020Tall i hele kroner

Regnskap        
2015

Budsjett        
2016

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019

 
 
 
 
 
Budsjettskjema 1B

1 Sektor for administrasjon 25 632 600 29 326 907 30 766 497 30 446 497 30 696 497 30 446 497
2 Sektor for oppvekst og kultur 117 995 206 115 218 948 121 704 620 121 704 620 121 704 620 121 704 620
3 Sektor for helse og omsorg 117 289 824 112 886 486 119 635 639 122 135 639 122 135 639 122 135 639
4 Utviklingsavdelingen 7 080 983 0 0 0 0 0
5 Selvkost -2 427 591 137 214 478 200 478 200 478 200 478 200
6 Sektor for drift og utvikling 30 194 008 37 088 103 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575
7 Skatter og rammetilskudd -12 928 309 -14 416 800 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000
8 Renter, avdrag og avsetninger -17 875 375 -15 670 600 -18 342 690 -18 342 690 -19 329 385 -19 346 330
0 Prosjekter og interkommunale selskap 5 066 469 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

270 027 815 264 600 258 271 601 841 273 781 841 273 045 146 272 778 201

Budsjett       
2020Tall i hele kroner

Regnskap        
2015

Budsjett        
2016

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019
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Økonomisk oversikt drift

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -18 414 454 -18 138 053 -17 503 386 -17 503 386 -17 503 386 -17 503 386
Andre salgs- og leieinntekter -30 581 827 -27 666 981 -27 721 786 -27 721 786 -27 721 786 -27 721 786
Overføringer med krav til motytelser -92 127 970 -51 736 999 -55 524 253 -55 524 253 -55 524 253 -55 524 253
Rammetilskudd -178 109 247 -188 246 000 -190 308 000 -190 308 000 -190 308 000 -190 308 000
Andre statlige overføringer -15 899 011 -17 145 800 -22 565 000 -22 565 000 -22 565 000 -22 565 000
Andre overføringer -6 788 836 -3 351 000 -2 691 000 -2 691 000 -2 691 000 -2 691 000
Skatt på inntekt og formue -93 075 307 -96 017 000 -100 400 000 -100 400 000 -100 400 000 -100 400 000
Eiendomsskatt -15 662 006 -15 704 000 -15 704 000 -15 704 000 -15 704 000 -15 704 000
Sum driftsinntekter -450 658 658 -418 005 833 -432 417 425 -432 417 425 -432 417 425 -432 417 425

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 255 961 711 234 132 896 248 387 968 250 887 968 249 901 273 249 884 328
Sosiale utgifter 34 769 973 34 203 439 33 706 919 33 706 919 33 706 919 33 706 919
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon60 003 135 48 609 930 51 203 576 50 883 576 51 133 576 50 883 576
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon44 614 409 45 203 651 43 803 119 43 803 119 43 803 119 43 803 119
Overføringer 31 009 510 14 985 175 16 076 684 16 076 684 16 076 684 16 076 684
Avskrivninger 16 720 215 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000
Fordelte utgifter -856 106 0 0 0 0 0
Sum driftsutgifter 442 222 847 396 135 091 412 178 266 414 358 266 413 621 571 413 354 626

Brutto driftsresultat -8 435 811 -21 870 742 -20 239 159 -18 059 159 -18 795 854 -19 062 799

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -3 821 772 -3 850 000 -2 050 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000
Mottatte avdrag på utlån -9750 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter -3 831 522 -3 850 000 -2 050 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 13 771 449 14 460 423 13 761 017 12 765 209 13 034 728 13 168 341
Avdrag på lån 17 387 354 16 472 831 18 730 580 19 450 409 19 974 326 20 107 658
Utlån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 31 158 803 30 933 254 32 491 597 32 215 618 33 009 054 33 275 999

Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner 27 327 281 27 083 254 30 441 597 30 465 618 31 259 054 31 525 999

Motpost avskrivninger -16 720 215 -19 000 000 -19 000 000 -19 000 000 -19 000 000 -19 000 000
Netto driftsresultat 2 171 255 -13 787 488 -8 797 562 -6 593 541 -6 536 800 -6 536 800

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond -5 792 947 -87 900 -478 200 -478 200 -478 200 -478 200
Bruk av avsetninger -5 792 947 -87 900 -478 200 -478 200 -478 200 -478 200

AVSETNINGER
Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 0 0 0
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 4 784 831 4 863 162 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 0 9 075 557 4 397 600 7 056 741 7 000 000 7 000 000
Avsetninger til bundne driftsfond 5 600 192 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Sum avsetninger 5 600 192 13 875 388 9 275 762 7 071 741 7 015 000 7 015 000

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 1 978 500 0 0 0 0 0

Budsjett       
2020Tall i hele kroner

Regnskap        
2015

Budsjett        
2016

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019
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Budsjettskjema 2A

Investering i anleggsmidler 46 373 454 31 300 000 14 469 832 22 125 168 20 500 000 1 000 000
Utlån og forskutteringer 9 818 697 10 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 1 228 833 1 400 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000
Avdrag på lån 9 559 852 6 150 000 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Avsetninger 4 726 565
Årets finansieringsbehov 71 707 401 48 850 000 26 769 832 37 625 168 36 100 000 16 600 000

FINANSIERING
Bruk av lånemidler -36 055 002 -38 490 000 -16 659 832 -30 125 168 -13 500 000 -9 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler -837 084 -1 400 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon merverdiavgift -5 260 399
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -24 121 281 -6 150 000 -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000
Andre inntekter -412 102 -15 000 000
Sum ekstern finansiering -66 685 868 -46 040 000 -23 959 832 -37 625 168 -36 100 000 -16 600 000

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger -4 629 783 -2 810 000 -2 810 000
Sum finansiering -71 315 651 -48 850 000 -26 769 832 -37 625 168 -36 100 000 -16 600 000

Udekket/udisponert 391 750 0 0 0 0 0

Budsjett       
2020Tall i hele kroner

Regnskap        
2015

Budsjett        
2016

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019

 
 
 
 
Budsjettskjema 2B

908  Guleng III       9 646 941     20 000 000 
911  Halti II     29 024 053 
912  Storslett skole - byggetrinn 3             43 167 
914 Ombygging Halti I/Halti II          184 768 
917 VAR Hovedplan avløp       1 616 027 
926 Kjøp av grunn       1 162 619       1 000 000       6 000 000 
931  Bruk av tunellmasser          675 009 
932  Uteområdet Storslett skole          623 761       1 000 000 
934  Ombygging sykestua          133 415 
935 Ombygging Dialyse Sonjatun          402 095 
937  EPC - kontrakter       1 194 856 
938  IKT-utstyr       1 031 761 
955 Utbygging Oksfjord havn          188 088 
963 Ombygging Leonard Isaksensveg          446 895       5 620 000       5 000 000 
978 Forprosjektering ny kirkegård          200 000 
978  Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre 500 000 1 184 832 18 815 168 20 000 000
9XX Idrettshallen takkonstruksjon 150 000
9XX Ombygging kommunehuset 500 000
9XX Ny vei til Moan skole 1 000 000
9XX Moan skole - planlegging og utbygging 500 000
9XX Velferdsteknologi 500 000 500 000
9XX  Ombygging skole/barnehage forhindre overgrep 105 000
9XX Nytt takdekke 250 000 250 000
9XX  Veilys - pålegg om målt forbruk 1 920 000
9XX  VAR investeringer 1 530 000 730 000 640 000 500 000 1 000 000
Investering i anleggsmidler 46 373 455 31 300 000 14 469 832 22 125 168 20 500 000 1 000 000

Budsjett       
2020Tall i hele kroner

Regnskap        
2015

Budsjett        
2016

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019
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Økonomisk oversikt investering

Salg av driftsmidler og fast eiendom -837 084 -1 400 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000
Andre salgsinntekter -411 766
Overføringer med krav til motytelser -16 843 715 -15 000 000
Kompensasjon merverdiavgift -5 260 399
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte -336
Sum inntekter -23 353 300 -1 400 000 -1 400 000 -1 500 000 -16 600 000 -1 600 000

Lønnsutgifter 1 084 440 500 000 1 078 312
Sosiale utgifter 218 621 106 520
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 39 809 994 30 800 000 13 285 000 22 125 168 20 500 000 1 000 000
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer 5 260 399
Renteutgifter og omkostninger
Sum utgifter 46 373 454 31 300 000 14 469 832 22 125 168 20 500 000 1 000 000

Avdrag på lån 9 559 852 6 150 000 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Utlån 9 818 697 10 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 1 228 833 1 400 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne investeringsfond 4 726 565
Sum finans- og finansieringstransaksjoner 25 333 947 17 550 000 12 300 000 15 500 000 15 600 000 15 600 000

Bruk av lån -36 055 002 -38 490 000 -16 659 832 -30 125 168 -13 500 000 -9 000 000
Mottatte avdrag på utlån -7 277 566 -6 150 000 -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponert
Overføring fra driftsregnskap
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond -4 629 783
Bruk av bundne fond -2 810 000 -2 810 000
Sum finansiering -47 962 351 -47 450 000 -25 369 832 -36 125 168 -19 500 000 -15 000 000

Udekket / Udisponert 391 750 0 0 0 0 0

Budsjett       
2020Tall i hele kroner

Regnskap        
2015

Budsjett        
2016

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
61/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 24.11.2016 
92/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Sluttbehandling: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet - Oksfjordhamn-
Karvik - Plan ID: 19422016_001 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg: 
1 Planbestemmelser: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet - Oksfjordhamn-Karvik 
2 Tegningshefte: E6 Kvænangsfjellet - Delstrekning 2 per 8.11.2016 
3 Illustrasjonshefte: E6 Kvænangsfjellet - Delstrekning 1 per 8.11.2016 
4 Illustrasjonshefte: E6 Kvænangsfjellet - Delstrekning 3 per 8.11.2016 
5 Illustrasjonshefte: E6 Kvænangsfjellet - Delstrekning 2 per 8.11.2016 
6 Planbeskrivelse: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet - Oksfjordhamn-Karvik 

 
Tilleggsinformasjon: 

 ROS-analyse (datert 28.9.2016) 
 E6 Kvænangsfjelltunnelen ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan 
 Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan 
 Konsekvensutredning landskapsbilde 
 Konsekvensutredning Reindrift 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 24.11.2016  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Forslag til områderegulering av E6 Kvænangsfjellet – Oksfjordhamn-Karvik med plan ID 
19422016_001 med planbestemmelser (sist revidert 14.11.2016), plankart (sist revidert 
8.11.2016) og planbeskrivelse (sist revidert 14.11.2016), vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
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http://www.vegvesen.no/_attachment/1560852/binary/1137523?fast_title=Konsekvensutredning+Landskapsbilde.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/1560848/binary/1137522?fast_title=Konsekvensutredning+Reindrift.pdf


  
 Konsekvensutredning Naturmangfold 

Rådmannens innstilling 
Forslag til områderegulering av E6 Kvænangsfjellet – Oksfjordhamn-Karvik med plan ID 
19422016_001 med planbestemmelser (sist revidert 14.11.2016), plankart (sist revidert 
8.11.2016) og planbeskrivelse (sist revidert 14.11.2016), vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 
 

Saksopplysninger 
Det legges med dette frem forslag om områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen 
Oksfjordhamn-Karvik i Nordreisa og Kvænangen kommuner. 
 
E6 over Kvænangsfjellet ligger i Nordreisa og Kvænangen kommune. Kvænangsfjellet er en 
høyfjellsovergang og hovedferdselsåren mellom nord og sør. Som hovedveg til Kvænangen 
kommune, samt Finnmark fylkes, med økende transport av varer og tjenester er det behov for å 
få en bedre vintersikker veg. Vegen er værutsatt, spesielt på vinteren med rasfare og vind som 
skaper fokksnø og null sikt. Hovedproblemet er toppen av fjellet med mye fokk/snødrev som 
medfører stenging av vegen. Problemene blir forsterket ved at vegen har sterk stigning og dårlig 
kurvatur. Om vinteren hender det at vegen må stenge i kortere eller lengre perioder eller at det 
innføres kolonnekjøring. 
 
Det er tidligere utarbeidet et forprosjekt med silingsrapport der ulike alternativ ble vurdert. Det 
er også utarbeidet en detaljregulering for strekningen Mettevollia-Rakkenes for å vurdere 
kortsiktige tiltak i området. Planprogram for områdereguleringen er vedtatt i begge kommuner, 
der man ønsket å gå videre med en reguleringsplan for strekningen Oksfjordhamn-Karvik med 
tre tunneler.  
 
Formålet med reguleringen 
Hensikten med planarbeidet er å sikre en trygg og framkommelig veg over fjellet hele året. 
 
Planområdet 
Planområdet langs E6 Kvænangsfjellet strekker seg fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune til 
Karvik i Kvænangen kommune, i Troms fylke. Planområdet er delt inn i 3 delstrekninger: 

 Delstrekning 1: Oksfjordhamn – Tverrelva 
 Delstrekning 2: Tverrelva-Sandneselva 
 Delstrekning 3: Sandneselva-Karvik 
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Figur 1: Kartutsnitt over området Oksfjordhamn-Karvik delt inn i tre delstrekninger. Illustrasjon: Mari Hagen 

Forslagsstiller og plankonsulent 
Forslag til områderegulering er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Nordreisa og 
Kvænangen kommuner med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3‐7.  
 
Forholdet til overordnete planer 
Planområdet går gjennom to kommuner, Nordreisa og Kvænangen, og er tidligere behandlet i 
ulike planer. Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt i 2014. Gjeldende 
arealdel for Kvænangen kommune er fra 1995. Denne er under revisjon.  
 
I kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune (vedtatt 25.03.14) er alt areal innenfor 
varslet planområde avsatt til LNFR med en 6 meter bred hensynssone (H190) frisikt offentlig 
veg på hver side av eksisterende vegbane. Hensynssone for ras/skred ligger delvis over vegen på 
enkelte strekk. 
 
Innenfor planområdet er det vedtatt reguleringsplan, med plan_ID 19432015001 i Kvænangen 
kommune og 19422014_006 i Nordreisa kommune, på E6 Kvænangsfjellet for strekningen 
Mettevollia-Rakkenes den 24.6.2015 som regulerer tiltak på eksisterende veg. 
 
I tillegg berører planforslaget deler av reguleringsplan med plan_ID 19421987_001 – 
Boligområde Sandbukt 1 Oksfjord. 
 
Høringsuttalelser 
Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn i tiden 3.oktober - 11.november 2016 på 
følgende steder: 

 Kvænangen kommune, servicetorget, rådhuset, og på Sørstraumen handel 
 Nordreisa kommune, servicetorget, rådhuset, Storslett 
 Statens vegvesen, Region Nord, Killengrens gate 6, 9000 Tromsø 
 Internett:  

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kvanangsfjellet 
http://www.kvanangen.kommune.no 
http://www.nordreisa.kommune.no  

 
Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i Nordlys og Framtid i Nord. Grunneiere og 
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til 
offentlige instanser. 
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Det ble avholdt folkemøte på Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen den 19 oktober 2016. 
 
Det kom inn 15 merknader innen fristen 11.11.2016. Statens vegvesen har lagd en 
oppsummering av innkomne merknader, se kapittel 11 i saksfremleggets vedlegg 6 – 
Planbeskrivelse, og justert planforslaget før det ble oversendt til kommunene til endelig vedtak. 
 
Utbygging  
Det er ønskelig å starte med utbygging av delstrekning 2 først, da denne delstrekningen gir den 
største gevinsten i forhold til regularitet. Strekningen er derfor detaljregulert i foreslått 
planutkast. Delstrekning 1 og 3 detaljeres ikke i like stor grad i denne omgang, så her stilles krav 
til senere detaljregulering. Det er ikke tatt stilling til prioritert rekkefølge av delstrekningene 1 
og 3. 
 
Hele strekningen for planområdet med veg og tunneler er gjennomførbar ut fra vurderinger gjort 
av de ulike fagfeltene. Det er mulig å starte utbygging av delstrekning 2, Tverrelva-Sandneselv 
først, men man må påregne å hente en del masser utenfra fordi det er beregnet et 
masseunderskudd på strekningen. I anleggsfasen må det samarbeides med reinbeitedistrikt 35 
Fávrrosorda for en mest mulig skånsom byggeperiode på sommeren. 
 
For bygging på alle delstrekningene vil trafikken kunne gå på eksisterende veg mens man 
arbeider med tunnelene. 
 
Annet  
«Gammel E6» vil være beredsskapsveg, samt gang- sykkelveg om sommeren. 
 
Det er valgt tunnelprofil T10,5, klasse B, på alle tunnelene. Veien planlegges med 
dimensjoneringsklasse H3 og fartsgrense 90 km/t. 

Vurdering 
Innkomne merknader 
Statens vegvesens vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kapittel 11 i 
saksfremleggets vedlegg 6 – Planbeskrivelse. 
 
Kommunens merknader til saken er i stor grad imøtekommet.  
 
Samlet vurdering 
Planforslaget er godt bearbeidet og har som formål å bedre framkommelighet, sikkerhet og 
regularitet over E6 Kvænangsfjellet. Det er tatt hensyn til allmenheten, friluftslivets, landbrukets 
og reindriftas interesser i området gjennom plankart, -beskrivelse og –bestemmelser.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget for 
områderegulering for E6 Kvænangsfjellet – Oksfjordhamn-Karvik med plan ID 
19422016_001 vedtas. 
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Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 
2017-2020 

Vedlegg 
1 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk 

aktivitet Nordreisa kommune 2017-2020 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 24.11.2016  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, 
fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020» 

 Økning av tilskuddsposten til bygging av anlegg legges inn som ønsket tiltak i 
kommunens budsjett fra 2018. 

 Planens handlingsprogram for bygging av anlegg rulleres hvert år i planperioden. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.11.2016  
 

Behandling: 
Ann Kristin Torheim (Frp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Sak 39/16 utsettes til saken er fullstendig i forhold til planen. 
 
Det ble først stemt over Ann Kristin Thorheims (Frp) utsettelsesforslag. 
Forslaget falt med 5 stemmer imot, 1 stemme for. 
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Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. 5 stemte for, 1 stemte imot.  
Innstilling vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, 
fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020» 

 Økning av tilskuddsposten til bygging av anlegg legges inn som ønsket tiltak i 
kommunens budsjett fra 2018. 

 Planens handlingsprogram for bygging av anlegg rulleres hvert år i planperioden. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, 
fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020» 

 Økning av tilskuddsposten til bygging av anlegg legges inn som ønsket tiltak i 
kommunens budsjett fra 2018. 

 Planens handlingsprogram for bygging av anlegg rulleres hvert år i planperioden. 
 
 

Saksopplysninger 
Denne planen viderefører «Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 
med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012-2015». Planen skal 
tilfredsstille Kulturdepartementets krav om plan i forhold til søknader om spillemidler til anlegg.  
 
Målsettinger for idretts- og friluftspolitikk samt målsettinger om frivillighet fra 
Kommuneplanens samfunnsdel (2012-2025) er innarbeidet i planen. Det gjelder også 
målsettinger om friluftsliv fra Troms fylkeskommunes Regional plan for friluftsliv, vilt og 
innlandsfisk 2016-2027. 
 
Planen er delt opp i 15 kapitler der kapitel 1 – 8 beskriver bakgrunn, utvikling, planprosess og 
nåsituasjonen. Kapitel 9 – 12 inneholder målsetting, behov og ønsker om nye tiltak og anlegg 
samt handlingsprogrammet. I kapitel 13 og 14 er status over eksisterende anlegg og noe om 
aktivitet. I det siste kapitlet er listet opp innspill og merknader som kom inn i forbindelse med 
høring. 
 
Kommunen har vedtatt å gi tilskudd til de spillemiddelanleggene som er listet opp i planens 
handlingsprogram. Tilskuddene utbetales fra en budsjettpost som i 2016 er på kr 126 000, i 
henhold til prioriteringsrekkefølgen som behandles hvert år. Med de vedtatte tilsagnene er det et 
langt etterslep som medfører at budsjettposten er disponert til år 2034. Det må derfor være et 
mål å øke denne budsjettposten fra 2018.  
 
Planprosess 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside 1. juni 2016 med 
frist 1. juli for å komme med innspill. Kommunen mottok ingen innspill. 
Høringsutkast ble sendt ut 11. oktober til idrettslag, friluftsorganisasjoner, grendehus, grendelag 
og flere, tilsammen 49 adressater med fire ukers frist for innspill. Planen ble samtidig kunngjort 
på kommunens hjemmeside og lagt tilgjengelig på servicetorget og biblioteket. Det kom inn 13 
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innspill som er listet opp i planens siste kapitel. Innspillene er tatt til etterretning og innarbeidet i 
planen. 

Vurdering 
Planen er en videreføring av tidligere kommunedelplan og er et viktig styringsdokument for 
kommunen.  
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2. Innledning og bakgrunn for planen 
Nordreisa kommune har stor og allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner. Det 
drives mye god aktivitet på dugnad og for små midler. Det er sterke tradisjoner for turer og 
friluftsliv blant kommunens befolkning, og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært 
viktig trivselsfaktor.  

Denne planen viderefører «Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med 
handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012 – 2015». Planen skal tilfredsstille 
Kulturdepartementets krav om plan i forhold til søknader om spillemidler til anlegg.  

Planen er delt opp i flere kapitler. De første kapitlene omhandler målgrupper, overordnede 
målsettinger og forhold til andre planer. I kapitel 8 beskrives nåsituasjonen. Kapitel 9 og 10 
inneholder målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. I kapitel 11 er handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammet søkes innarbeidet i kommunens budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 – 
2021. 

2.1. Målgrupper 
Nordreisa kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra sine ønsker, 
forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut fra dette er hele befolkningen målgruppe.  

2.2. Definisjoner 
I Kulturdepartementets veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) er 
begrepene definert slik: 

Idrett: Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten. 

Fysisk aktivitet: Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter 
preget av lek. 

Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. 

Idrettsanlegg deles inn i to grupper som er aktuelle for denne planen: 

Nærmiljøanlegg: Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun 
utendørsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert 
idrettsaktivitet eller ordinær konkurranseidrett. 

Ordinære idrettsanlegg: Tilskuddsberettigede anlegg som framgår av Kulturdepartementets 
publikasjon Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De tekniske krav til 
mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. 

Frilufts- og friområder: Fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelige for 
allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av 
allemannsretten. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I 
reguleringsplansammenheng kan arealformål (LNFR) deles inn i underformål (friluftslivsområder) og 
kombineres med hensynssoner, både på land og i sjø og i vassdrag. 

Kulturbygg er fellesbenevnelse for samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus og 
organisasjonseide forsamlingshus. Det er lokaler og bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet, 
som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur. 
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3. Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens 
samfunnsdel) 

Per 1. januar 2016 er det 4895 innbyggere i Nordreisa kommune. De siste 50 årene har det vært en 
betydelig folketilvekst i Nordreisa. Foreløpig folketallstopp kom i 1996 (4919 innbyggere). Etter 
utvidelsen av kommunen i 1972 og 1982, er det stor netto innflytting og fødselsoverskudd som er 
grunnlaget for at Nordreisa ser ut som i dag.  

Det har vært fødselsoverskudd i Nordreisa gjennomsnittlig både på 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet. 
De første 10 årene av 2000-tallet, og frem til i dag, har det, gjennomsnittlig sett, vært et lite 
fødselsunderskudd i Nordreisa.  

I framskrivningene mot 2040 forventes det en økning i folketallet i kommunen. Den største 
økningen er av pensjonister og eldre (67+), fra 17,1 % av totalt folketall per 1. kvartal i 2016 til 
cirka 24 % i 2040. Samtidig anslås en reduksjon av andelen arbeidstakere (16–66 år) fra 64 % i 2016 
til 58 % i 2040 – i rene tall cirka 530 flere alderspensjonister og 160 færre arbeidstakere. 
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Figur 1: Framskrevet folkemengde i Nordreisa kommune 2016-2040 (SSBs alternativ MMMM). 
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4. Kommunens idretts- og friluftspolitikk 
Kommunens idretts- og friluftspolitikk er forankret i kommuneplanens samfunnsdel (2012-2025) 
med hoved og delmål for ulike tema. 

Folkehelse 

Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende 
aktiviteter for hele befolkningen. 

Delmål: 

 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende 
og helsefremmende fremfor behandlende. 

 Nordreisa kommune skal ha god kunnskap om befolkningens helse og de utfordringer 
som finnes gjennom helseprofiler. 

 Nordreisa kommunes befolkning skal ha tilbud om veiledning i forhold til 
kosthold/ernæring, fysisk aktivitet, rus og psykisk helse. 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager og 
skoler. 

 Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og 
unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade. 

 Nordreisa kommune skal legge til rette for turløyper og turalternativer i hele 
kommunen. En del av disse skal være universelt utformet. (Jfr Norsk Standard NS 
11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder, krav og anbefalinger.) 

 Nordreisa kommune skal ha kultur-aktiviteter som favner bredt og sikrer inkludering. 
 Nordreisa kommune skal ha gode lekeområder for barn og unge i alle boligområder og 

en sammenhengende og funksjonell grønnstruktur og løypenett som binder 
friluftsområder og byggeområder sammen. 

 I Nordreisa kommune skal alle ha tilgang til idrettslig aktivitet eller annen organisert 
fysisk trening og finne tilrettelagte tilbud som passer til deres nivå og forutsetninger. 

 Nordreisa kommune skal ha en sikker og trygg skolevei for barn og unge. 
 I Nordreisa kommune skal alle nye bygg og ny infrastruktur være universelt utformet. 
 Nordreisa kommune skal i løpet av planperioden lage retningslinjer for universell 

utforming. 

Frivillighet 

Nordreisa vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs i samfunnsutviklingen, og 
kommunen ønsker å støtte opp om dette. 

Delmål: 

 Nordreisa kommune skal være en aktiv samarbeidspartner for å støtte den unike 
ressursen som frivillige lag og foreninger representerer gjennom idealisme, 
engasjement, dugnadsånd og forutsigbart samarbeid. 

 Nordreisa kommune skal bidra med kompetanse og legge til rette for både 
anleggsutvikling og planlegging. 

 Nordreisa kommune skal støtte opp om idrettsarrangement, rusfrie arrangement for 
unge, festivaler og andre kulturtilbud. 

 I Nordreisa kommune skal alle ha lik rett til å dyrke sine interesser og sin identitet 
uavhengig av økonomi, alder og funksjonsnivå. 
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Friluftsliv 

Troms fylkeskommunes Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 skal legges til 
grunn for regional, kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket jf pbl § 8-2.  

Planens målsettinger for friluftsliv, friluftslivsområder, fysisk tilrettelegging og friluftsaktiviteter og 
–opplevelser: 

 Alle i Troms skal ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for 
helse og trivsel. 

 Attraktive og varierte områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at de blir 
ivaretatt for framtidige friluftslivsaktiviteter i Troms. 

 I Troms skal det være varierte og tilrettelagte friluftslivsområder for ferdsel og opphold 
nær der folk bor. 

 Innbyggerne i Troms skal ha mulighet til å utøve friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers. 
 I Troms skal unik natur og spennende kulturminner motivere både innbyggere og tilreisende 

til friluftsliv. 
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5. Resultatvurdering av forrige plan 
Det har vært noen mindre endringer i aktivitetsnivået i idrettslagene de siste årene. Nordreisa il 
har startet idrettsskole for barn som fast tilbud og de har startet friidrettsgruppe. 
Innebandyklubben har ikke lenger aktivitet. Det har skjedd stor økning i tilrettelegging og aktivitet 
innen friluftsliv. Tilretteleggingen har medført økt uorganisert aktivitet. I tillegg har kommunen 
blitt med i det oppstartede Nord-Troms friluftsråd, og Nord-Troms turlag er stiftet som et lokallag i 
Den norske turistforening. Turlaget arrangerer blant annet organiserte fellesturer. 

Handlingsprogrammet har blitt revidert hvert år i planperioden og dannet grunnlaget for den årlige 
prioriteringen av spillemiddelsøknadene. Nye anlegg har også blitt rullert inn i 
handlingsprogrammet i perioden. 

Kommunens tilskudd til bygging av idrettsanlegg har blitt redusert. Det har medført enda lenger 
ventetid på utbetaling til de ulike anleggene. Dersom prinsippvedtaket om at kommunen gir 
tilskudd til anleggsbygging tilsvarende halvparten av spillemiddeltilskuddet skal opprettholdes, vil 
det i planperioden 2017 - 2020 bli helt nødvendig å bevilge ekstra midler til flere store anlegg som 
er under planlegging.  

 

6. Forhold til andre deler av kommuneplanen 
I kommuneplanens arealdel (2014-2026) er det avsatt følgende arealer med formål idrettsanlegg: 

B-kode Navn Formål Status Hva 
BIA 1 Oksfjordhamn Idrettsanlegg (1400) Framtidig Skileik - framtidig 
BIA 2 Oksfjorddalen Idrettsanlegg (1400) Nåværende Alpinanlegg – framtidig 
BIA 3 Oksfjordhamn Idrettsanlegg (1400) Nåværende Lysløype 
BIA 4 Ravelseidet Idrettsanlegg (1400) Nåværende Fotball grusbane 
BIA 5 Rotsunddalen Idrettsanlegg (1400) Nåværende Skytebane 
BIA 6 Saga Idrettsanlegg (1400) Framtidig Skiskytterarena 
BIA 7 Saga Idrettsanlegg (1400) Framtidig Skistadion 
BIA 8 Storslett øst Idrettsanlegg (1400) Framtidig Travbane 
BIA 9 Tømmernes Idrettsanlegg (1400) Nåværende Ridesenter 

 

7. Planprosessen 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble gjort på kommunens nettside 1. juni 2016:  

«Nordreisa kommune varsler oppstart av planarbeid for "Kommunedelplan for anlegg og områder for 
idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg 2017 - 2020". Formålet med 
planen er framtidig tilrettelegging og bygging/rehabilitering av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og 
kulturbygg. Vi ønsker innspill til behov for utbedring av eksisterende anlegg og eventuelt nye anlegg 
og tilrettelegginger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet samt kulturbygg, grendehus og 
lignende.»  

Frist for innspill var satt til 1. juli 2016. Kommunen mottok ingen innspill. 

Høringsutkast til planen ble 11. oktober 2016 sendt ut til idrettslag, friluftsorganisasjoner, 
grendehus, grendelag og flere, tilsammen 49 adressater med fire ukers frist for innspill. 
Høringsfristen var satt til 8. november 2016. Planen ble samtidig kunngjort på kommunens 
hjemmeside og lagt tilgjengelig på servicetorget og biblioteket. 

Ved høringsfristen utløp hadde vi fått 13 innspill.  
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8. Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen 

8.1. Idretts- og aktivitetsanlegg 
Totalt sett må anleggssituasjonen i kommunen sies å være god. Vi har mange typer anlegg, og alle 
bygder i kommunen har et idretts-/aktivitetsanlegg og/eller grendehus. Noen anlegg trenger 
opprusting. Det gjelder spesielt anlegg med lav bruksfrekvens der eierne ikke prioriterer 
vedlikehold/oppgradering.  

Anleggene må sies å være godt fordelt på hele kommunen. Kommunen eier idrettshallen og 
svømmehallen, samt gymnastikksalene i følgende skolebygg: Rotsundelv, Sørkjosen og Storslett. 
Kommunen eier også noen utendørs anlegg i tilknytning til de samme skolene. Resten av bygg og 
anlegg – det vil si de aller fleste – eies av lag, foreninger, andelslag og AS. 

8.1.1. Skiløyper 
Kommunen har nå til sammen ca 26 km lysløype. Det er lysløyper i de fleste bygdene i kommunen, 
unntatt i Reisadalen. Til sammen er det i Saga 20 km løypenett, samt at man med utgangspunkt fra 
Saga kan gå en 30 km løypetrasé rundt Krakenes. I tillegg kjøres det opp skiløyper i 
sentrumsområdene på Storslett. Totalt sett er det et svært godt tilbud av ski- og lysløyper for 
kommunens befolkning til trening og rekreasjon. Nye krav til langrennsanlegg i 
konkurransesammenheng har medført behov for endringer ved selve stadionanlegget i Saga. Ski- og 
skiskyttergruppa i Nordreisa il er nå i en planleggingsfase for ny og bedre stadion i tilknytning til 
skihuset som ble ferdig i 2016. 

8.1.2. Ski(leik)anlegg 
I kommunen er det interesse for snøbrett og telemarkskjøring, aktiviteter som drives med lite 
organisering og som appellerer spesielt til ungdom. Mange driver disse aktivitetene i løssnø utenom 
anlegg, men det også behov for tilrettelagte anlegg med lyspunkt og for eksempel en halfpipe. Når 
det er gode snøforhold lages det småanlegg ved hoppbakken på Storslett.  

8.1.3. Hoppbakker 
Det er stor bakke ved anlegget på Storslett og mindre hoppbakker i Bakkeby og Rotsundelv. Det er 
ikke registrert aktivitet i noen av disse bakkene de siste årene, og det er ikke meldt inn noen nye 
behov. 

8.1.4. Anlegg for skøyter 
Fotballøkka i boligområdet på Høgegga og to baner (en for ishockey/kunstløp og en for lengdeløp) 
ved Rotsundelv skole islegges om vinteren. Det kan være aktuelt/ønskelig å islegge flere slike flater 
i form av nærmiljøanlegg. I snøfattige deler av vinteren kan det være brukbare forhold for skøyter 
på flere vann i kommunen.   

8.1.5. Fotballbaner 
Kommunen har en kunstgressbane med flombelysning (Ymber arena), en gressbane og fire store 
grusbaner som kan brukes til kamper på kretsnivå. Det er ballbinger ved Storslett skole, ved 
Oksfjord oppvekstsenter og ved Rotsundelv skole. Det er dessuten flere fotballbaner i form av 
mindre nærmiljøanlegg, både i boligfeltområder i Storslett og Sørkjosen, og i noen bygder. Det er 
ønske om kunstgressbane for 7’er fotball ved Storslett skole, og det planlegges rehabilitering av 
kunstgresset på Ymber arena. Totalt sett er anleggssituasjonen for fotball ganske god, men det kan 
være aktuelt med flere småanlegg/løkker/binger med kunstgress. Det er også ønske om fotballhall. 
Noen av de eldre grusbanene brukes lite og er til dels dårlig vedlikeholdt. 
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8.1.6. Hallidretter 
Nordreisahallen får nytt idrettsgulv i 2016 og det gir gode muligheter for håndball og innebandy. 
Det er stor aktivitet i håndball, men for tiden ikke innebandy.  

8.1.7. Friidrettsanlegg 
Sentralidrettsanlegget på Storslett er delvis utbygd som friidrettsanlegg, og betraktes som et 
delanlegg for friidrett, og er delvis tilrettelagt for friidrett. Anlegget er i dårlig forfatning og er 
ikke tilrettelagt for alle friidrettens øvelser, slik den fremstår i dag. Det er ingen muligheter til å 
drive med spyd, diskos og sleggekast – da indre bane består av kunstgress. Det er heller ikke 
opparbeidet alternative løsninger for disse friidrettsøvelsene på anlegget.  

Sentralidrettsanlegget trenger opprustning og dette er planlagt ut fra nylig igangsatt 
friidrettsaktivitet i regi av Nordreisa il. Anlegget planlegges opprustet med fast banedekke for 
friidrett, med tilhørende fasiliteter for lengde, tresteg, høyde og stav, samt kulestøt. Øvrige 
kastøvelser må tilrettelegges i tilknytning til eksisterende naturgressbaner.   

Øvrig aktivitet er årlige idrettsmerkeprøver på Storslett og skolearrangement (idrettsdager, 
Tinestafetten med mer).  

8.1.8. Skytebaner  
Skyteaktiviteter foregår hovedsakelig på banene i Kjellerskogen samt noe i Rotsundelv. 
Miniatyrskytebanen i idrettshallen har elektroniske skiver og fungerer greit, men det er ønsker om 
en større innendørs bane. Det er planer om innendørs skytebane i kjelleren både i Rotsundelv 
samfunnshus og i Kjelderen samfunnshus. I Kjellerskogen er det anlegg for både baneskyting, 
lerdueskyting og elgbane samt baner for motor- og scootercross. Pistolskytebanen er ikke fullført. 
Samlokaliseringen med flere støyende aktiviteter i samme område er svært bra. 

8.1.9. Anlegg motorsport 
Det er stor interesse for motorsport i kommunen. Kjellerskogen flerbrukssenter for skyting og 
motorsport er godkjent som område for dette, og forholdene for motorsport er gode. Det er ønske 
om videreutvikling av motoranlegget med toalett og servicebygg. 

8.1.10. Anlegg hestesport 
Nordreisa rideklubb sin ridehall og utendørs ridebane på Tømmernes gir ridesporten gode 
muligheter hele året. Stallen i ridehallen har nylig blitt rehabilitert og utvidet (2016) slik at 
anlegget fungerer bra. Men kapasiteten på ridehallen er sprengt. Ryttersportklubben NOR har meldt 
inn behov for ridebaner av internasjonal standard, klubblokale, gjestestaller og –paddocker samt 
lagringsplass og parkeringsplasser. Det foregår også travsport og kjøring med hest, og det har lenge 
vært ønske om å etablere en travbane. 

8.1.11. Orienteringskart 
I kommunen finnes 15 orienteringskart i tillegg til flere skolegårdskart og instruksjonskart. Kartene 
dekker områder spredt rundt i kommunen. Det pågår arbeid med oppgradering av flere kart (to 
stykker ferdig i 2016), og dette vil også være et kontinuerlig behov framover. 

8.1.12. Svømmehall 
Kommunens eneste svømmehall ligger på Storslett og.  Det er sterkt behov for rehabilitering av 
bassenget som er bygget i 1972. Det er ønskelig med bedre tilrettelegging og utvidelse av 
aktivitetsmulighetene med bl.a. vannsklie samt større bassengdybde, eventuelt å bygge et nytt 
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anlegg. Det lille varmtvannsbassenget på Sonjatun dekker heller ikke behovet, og nytt 
varmtvannsbasseng bør innarbeides i planer for nytt svømmeanlegg.  

8.1.13. Uteområder ved skoler og barnehager 
Disse områdene er viktige faktorer for lek- og idrettsaktiviteter rundt om i kommunen. Godt 
utstyrte leke- og aktivitetsområder ved skolene og i barnehagene er en betingelse for utvikling av 
et godt idretts- og aktivitetsmiljø. Uteområdet ved Storslett skole er nå under bygging og utvikling, 
og dette arbeidet bør fortsette i flere byggetrinn med blant annet en kunstgress fotballbane. Ved 
flere barnehager er det dessuten ønskelig med større areal til uteområde. 

8.1.14. Nærmiljøanlegg 
I tråd med sentralt vedtatte retningslinjer og stimuleringstiltak bør det satses mer på 
nærmiljøanlegg i tida framover. Dette bør være et ansvar både for grendeutvalg og andre lag og 
foreninger. Anleggsplanene bør så langt det er mulig samordnes med skoler, barnehager og 
ordinære idrettsanlegg. Videre utvikling/utbygging av leke- og aktivitetsområder i boligområdene 
er også aktuelt og ønskelig. 

8.1.15. Tilrettelegging for funksjonshemmede 
Tilgjengeligheten for funksjonshemmede til idrettsanleggene i kommunen er generelt bra. I de to 
sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det de siste årene blitt gjort store 
tilretteleggingstiltak, også for funksjonshemmede. Det er ønskelig med tilrettelegging i flere 
friluftsanlegg og -områder. Tilrettelagt fiskeplass finnes ved Josvannet i Reisadalen. I tillegg har 
Nordreisa handikapforening tatt initiativ til en fiskeplass og grillhytte på Kågen i Skjervøy 
kommune.  Det viktig at de det gjelder fremmer sine behov og ønsker. 

8.1.16. Anlegg for friluftsliv 
Generelt er det svært gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. - Det er god plass og naturen 
er variert. Friluftsliv kan derfor drives i stor utstrekning uten noen form for tilrettelegging. 
Hovedmål for videre tilrettelegging bør derfor være å gjøre naturen mere tilgjengelig for grupper 
av befolkningen som nå driver lite aktivitet og friluftsliv.  

I de to statlig sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det blitt gjort omfattende 
tilretteleggingstiltak som har ført til stor økning i bruken. Et område i Saga er nå under sikring.  

Det har blitt gjort mye arbeid med å sette opp informasjonstavler ved mange startpunkt for turstier 
rundt i kommunen.  

Nord-Troms friluftsråd arbeider med merking av turstier. Gode hjelpemidler for å fremme friluftsliv 
er friluftsrådets turkart (2016) og nettstedene www.ut.no, www.utinord.no og www.reisa-
nasjonalpark.no.   

 

8.1.17. Treningssentre og styrketrening 
Det er to private treningssentre på Storslett, og begge har stor aktivitet og er mye benyttet. 
Styrketreningsrommet i idrettshallen benyttes av mennesker med psykiske lidelser samt til trim for 
kommunalt ansatte. Dette rommet er også tilgjengelig for utleie til brukere over 16 år. 

8.1.18. Klatrevegg 
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Det finnes litt tilrettelegging for klatring på en vegg i gymsalen på Nordreisa videregående skole, 
men det er ønskelig med en ordentlig klatrevegg. Idrettshallen har stor nok vegghøyde og er derfor 
en mulighet. 

8.1.19. Gymnastikksaler 
Det er syv gymnastikksaler i nåværende og tidligere skolebygg, samt sal i grendehusene på 
Havnnes, i Oksfjord og i Kjelderen. Disse salene samt salen på Nordreisa videregående skole, skulle 
dekke behovet for trim og trening. 

8.1.20. Hundesport 
I kommunen er aktive miljø både med hundekjøring og jakthund. Per 2016 brukes flere områder til 
hundekjøring. Det er ønske om tilrettelegging for hundekjøring i Bergskogen.  

Det er etablert et treningsområde for jakthunder fra Potka til Liland. Innenfor dette området er det 
gitt dispensasjon fra båndtvangsreglene for å kunne trene hunder i perioden 25. juli til 20. august.  

8.2. Kulturbygg og grendehus 
Oversikt over alle kulturbygg i kommunen finnes i kapitel 14. 

Etter åpningen av Halti i 2015 har kommunesenteret som også er regionsenter, omsider fått den 
lenge etterlengtede storstua med gode forhold for kino, teater, konserter, konferanser og 
utstillinger. I alle øvrige deler av kommunen er det egne grendehus og/eller skolebygg der bygdas 
befolkning kan samles. Tilstanden for disse byggene er svært variabel, men flere har blitt opprustet 
og oppgradert i de senere år, blant annet Bakkeby grendehus og Gamlegården. Tilstrekkelig 
tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler imidlertid ved flere bygg. 

Sortert etter kretser kan tilstanden beskrives slik: 

8.2.1. Hamneidet – Rotsund - Havnnes 
Med Sjøstjerna på Hamneidet, Bakkeby grendehus, Rotsundelv samfunnshus, Bygdeheimen i 
Rotsund, Rotsundelv skole og Havnnes grendehus, er kretsen godt dekket med lokaler. 
Sanitetsforeninga har dessuten eget hus. De fleste har tilgjengelighet for funksjonshemmede.  

8.2.2. Sørkjosen  
Med skolens gymnastikksal, Gamlegården og lavvoene ved Kronebutikken er kretsen brukbart 
dekket. Gamlegården er nylig oppgradert med nytt kjøkken og toaletter.  

8.2.3. Storslett  
Kretsen er brukbart dekket med følgende lokaler i sentrum: Nordreisahallen, Storslett samfunnshus, 
Storslett skole, Kommunehuset, Ungdommens hus, LHL-bygget, Moan skole, Sonjatun bo- og 
kultursenter og Nordreisa kirke. Det er behov for utbedring av noen av de eksisterende lokalene, 
samt at tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler i en del av lokalene. Halti har gitt oss ei 
skikkelig storstue for kommunen og regionen med formidlingssal for teater, konserter, kino med 
mer, samt utstillingslokaler. 

8.2.4. Snemyr - Kjelleren 
Med Kjelderen samfunnshus og Reisa Montesorriskole er kretsen godt dekket. 

8.2.5. Sappen  

197



14 
 

Det er behov for utbedring av kjøkken- og toalettforhold og å gjøre toalett tilgjengelig for 
funksjonshemmede. 

8.2.6. Storvik  
Med tidligere Storvik skole er bygda dekket, men lokalene er for små til en del aktiviteter. 

8.2.7. Oksfjord 
Med stort grendehus i Oksfjord og grendehus og privat skolebygg i Straumfjord, er kretsen godt 
dekket med lokaler.  

 

8.3. Aktivitet 
Vi har ingen samla oversikt over reisaværingenes utøvelse av fysisk aktivitet.  Medlemstall for 
idrettslag og andre lag som driver friluftsliv, idrett og trim gir en viss oversikt, men det finnes i 
noen av disse organisasjonene et ukjent antall støttemedlemmer som ikke deltar i aktivitetene og 
samtidig er det mange som driver uorganiserte aktiviteter utenom idretts- og 
friluftsorganisasjonene.  

Det drives organisert idrettsaktivitet innafor mange idrettsgrener: 

Fotball, håndball, taekwon-doe, kickboxing, motorcross, skutercross, hestesport, hundekjøring, 
annen hundesport, boccia, orientering, sykling, friidrett, langrenn, skiskyting og skyting.  

Innendørs anlegg som er åpne for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet er svømmehallen, 
idrettshallen, gymnastikksalene og de private treningssentrene. Svømmehallen er et tilbud som 
brukes av alle aldersgrupper, og den er et svært viktig tilbud da den for mange av brukerne er den 
eneste aktuelle tilbudet for å drive fysisk aktivitet. De private treningssentrene brukes av en 
økende andel av befolkningen. I gymnastikksaler og grendehus rundt i kommunen drives det en 
rekke trimtilbud med voksne og ungdom – bedriftstrim, elevtrim, ballspill, dans osv.  

Utendørs aktivitet omfatter alle former for turer og friluftsliv som trimkasse- og toppturer, 
turmarsjer, skiturer, skøyter, sykling, bading, dykking, padling, klatring, aktiviteter med hest og 
hund, turer i skog og mark, langs veien og på sykkelstier med og uten staver osv.  Nytteaktiviteter 
som bær- og soppsanking, hagearbeid, vedhogst, jakt og fiske med mer utgjør også en betydelig del 
av reisaværingenes fysiske aktivitet. Positive fellestrekk ved mange av disse aktivitetene er at de 
samler deltakere på tvers av aldersgrupper til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap ute i naturen. Det 
er i det hele tatt sterke tradisjoner for tur og friluftsliv hele året i alle deler av kommunen. 

Tilrettelagte tilbud for personer som trenger det finnes. Handikapforeninga har aktivitet med 
boccia. Revmatikerforeningen har trening i sal og varmtvannsbassenget på Sonjatun. LHL og 
Rotsundelv samfunnshus driver seniordans. I tillegg kommer nevnte aktivitet for mennesker med 
psykiske lidelser i styrketreningsrommet i Nordreisahallen. 

Til tross for alle disse tilbudene og mulighetene er det en kjensgjerning at en god del av 
befolkningen driver lite eller ingen fysisk aktivitet.   

8.4. Stier og løyper, natur- og friluftsområder 
Viktige friluftsområder for turer og aktiviteter omfatter hele spekteret fra kveldsturer i 
nærområdene til lengre fjellturer, og mange turruter er merket og skiltet. Turruter slik som 
turveier, stier, gang- og sykkelveier er for mange de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse.  

Vi henviser til nettstedene www.ut.no, www.utinord.no og www.reisa-nasjonalpark.no som har 
gode og oppdaterte oversikter.   
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9. Målsetting for anleggsbygging 
I forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for fysisk aktivitet, er det et 
overordna mål for Nordreisa kommune at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk 
aktivitet og naturopplevelser. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og 
toppidrett. 

Alle bygder i kommunen skal ha lokaler som gir mulighet for kulturell virksomhet for alle 
aldersgrupper i området. Kommunesenteret skal ha et kulturbygg som skal være et kulturelt 
møtested for regionen og for lokalmiljøet. 

9.1. Delmål 
• Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal arealer og anlegg for lek, idrett og 

friluftsliv innarbeides som en del av bomiljøet 
• Bygging av nærmiljøanlegg skal prioriteres 
• Det må legges vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere 

idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg). 
• Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og kulturbygg og skal gis gode og 

varierte muligheter for friluftsliv og aktivitet. 
• Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv er det svært 

viktig å ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold. 
• Friluftslivskartlegging fullføres i 2017 og blir et viktig grunnlag for arealer til friluftsliv 
• Kulturbygglokaler skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper for all lovlig 

organisasjons- og kulturvirksomhet 
• Kulturbyggene i Nordreisa skal fungere som kulturelle og sosiale møtesteder for 

lokalsamfunnene 
• Kulturbyggene i Nordreisa skal i utforming og materialbruk søkes tilpasset kommunens 

kultur, tradisjoner og byggeskikk 

9.2. Kommunale tilskudd til bygging av anlegg og kulturbygg 
I de sentralt vedtatte retningslinjene fordeles spillemidlene til idrettsanlegg nå i de to kategoriene 
ordinære idrettsanlegg (som også omfatter rehabilitering av eldre anlegg) og nærmiljøanlegg. 

Ordningen med tilskudd fra spillemidlene til kulturbygg er fra 2005 delegert fra staten til 
fylkeskommunene. Fylkeskommunen definerer og prioriterer hvilke prosjekter som skal få støtte. 

Anleggsutbygging finansieres i prinsippet ved egenkapital, dugnad, lån, gaver, tilskudd fra 
kommune/fylkeskommune og spillemidler. Til friluftsanlegg og –aktivitet kan det dessuten gis 
tilskudd fra fylkeskommunen: Tilskudd til fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, tilskudd 
til fysisk tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder, tilskudd til skilting og merking av turløyper 
samt tilskudd til friluftsaktivitet.  

Nordreisa kommune har lenge hatt et prinsippvedtak på å gi tilskudd til anlegg og kulturbygg 
tilsvarende halvparten av spillemidlene. Det ble i løpet av 1990-tallet vedtatt å stille strengere krav 
til de oppgitte behovene for anlegg, og i tråd med det praktisere en mere nyansert 
tilskuddsordning. Dette har i praksis ikke blitt gjort. Alle som har søkt, har fått tilsagn om 
halvparten av spillemidlene. 

Den kommunale tilskuddsposten for bygging av idrettsanlegg og kulturbygg har blitt redusert i 
forbindelse med budsjettkutt og er i 2016 og 2017 på kr 126 000. Kommunen har flere ganger, i 
forbindelse med store utbygginger av både idrettsanlegg og samfunnshus, bevilget ekstraordinære 
tilskudd på flere hundre tusen. Ut fra innmeldte anleggsplaner, må det være et mål å få til dette 
igjen fra 2018. Dersom tilskuddsposten fortsetter å være på kun ca kr 130 000 pr år, vil det bli 
veldig store etterslep på utbetaling av kommunalt tilskudd til anleggsbygging.  
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Kommunen har tidligere hatt en egen tilskuddspost til bygging av lekeplasser/nærmiljø- og 
friluftsanlegg, men denne er blitt borte i forbindelse med budsjettkutt. 
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10. Vurdering av aktivitet og fremtidige behov 

10.1. Behov og ønsker i henhold til statusbeskrivelse av anleggssituasjonen 
Statusbeskrivelsen i kapitel 8 avdekker følgende anleggsønsker/behov: 

Skileikanlegg 
Flere skøytebaner/ -flater 
Fotballøkker/ -binger med kunstgress 
Opprusting og videreutvikling av områdene rundt skoler og barnehager  
Flere nærmiljøanlegg 
Rehabilitering og oppgradering for friidrettsaktivitet på sentralidrettsanlegget 
Ridebaner av internasjonal standard og bedre fasiliteter for hestesport  
Rehabilitering av svømmehallen / nytt anlegg 
Bedre tilrettelegging og ev. egne anlegg for funksjonshemmede 
Klatrevegg med høyde minimum 5 meter 
 

10.2. Større anlegg og anlegg som er og kan bli aktuelle for søknad om spillemidler 
Følgende liste inneholder anleggsplaner og –ønsker som kommunen er kjent med pr november 2016 samt anlegg som er meldt inn i forbindelse med 
planprosessen. Anlegg som er tatt inn i handlingsprogrammet er ikke nevnt her. 

Type tiltak Eier / innmeldt av  Kostnad Finansiering Gjennomføres 

Kunstgress 7’er-bane Storslett skole Nordreisa kommune/Nordreisa il  Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Saga skianlegg, langrennsarena Nordreisa il  Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Saga skianlegg, skiskytterstadion Nordreisa il  Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Innendørs skytebane 25 m Kjelderen samfunnshus/ Nordreisa 
skytterlag 

 Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

O-kart Kjellerskogen Nordreisa il  Spillemidler, 
egenkapital mm 
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Rehabilitering klubbhus fotball Nordreisa il  Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Kaldhall fotball Nordreisa il  Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Oppgradering løpebane friidrett til tartan Nordreisa il  Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Oppgradering av sentralidrettsanlegget på Storslett 
(ny friidrettsstadion) 

Norsk friidrett Troms Ca 3.2 mill Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Nærmiljøanlegg for friidrett ved Rotsundelv skole Norsk friidrett Troms  Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Oppgradering/rehabilitering skyteanlegg 
Kjellerskogen 

Nordreisa jeger- og fiskerlag  Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Hundekjørerløype i Bergskogen ca 20 km Nordreisa hundekjørerlag Ca 550 000 Spillemidler, 
egeninnsats, 
egenkapital 

2016 - 2019 

Innendørs skytebane i Rotsundelv samfunnshus Rotsundelv samfunnshus / Rotsund 
skytterlag 

1.5 – 2 mill Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Elektroniske skiver på skytterbanen i 
Rotsundelvdalen 

Rotsund skytterlag Ca 400 000 Spillemidler, 
egenkapital mm 

 

Skileikanlegg i Saga Nordreisa kommune    
Større varmtvannsbasseng Nordreisa revmatikerforening    

Hestesportanlegg med:  
Ridebaner av internasjonal standard  
Klubblokale med boder, sanitæranlegg og kafeteria 
Gjestestaller og paddocker  
Lagringsplass for hesteutstyr 
Parkeringsplasser etc 

Ryttersportklubben NOR    

     
     
     

 

202



19 
 

10.3. Friluftsanlegg, utbedring av kulturbygg samt mindre anlegg  
Følgende liste inneholder planer og ønsker om ulike typer mindre anlegg for idrett, friluftsliv og annen aktivitet som er meldt inn i planprosessen. Noen 
kan bli aktuelle for søknad om spillemidler. De tre friluftstiltakene er ført opp i handlingsprogrammet for friluftsliv. 

Type tiltak Eier / innmeldt av  Kostnad Finansiering Gjennomføres 

Sykkelbane i Rotsundelv Reinrosa 4H   2017 - 2018 
Utbygging/utbedring av kjøkken i samfunnshuset Rotsundelv samfunnshus    

Møtelokale for lag og foreninger med lagerplass for 
utstyr og arkiv 

Nordreisa revmatikerforening    

Tilrettelegging for friluftsliv i Saga. Gapahuker og 
bålplasser 

Nordreisa kommune    

Merking/skilting av turstier/-ruter Nordreisa kommune    
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11. Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring 

11.1. Kulturbygg 
Ingen kjente planer om nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg. 

11.2. Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 
Handlingsprogrammet inneholder noen anlegg som er ferdig bygget (men som ikke har fått utbetalt kommunalt tilskudd), noen anlegg som er under 
bygging, og noen planlagte anlegg. Handlingsprogrammet skal revideres hvert år i planperioden. 

Prio- 

ritet 

Type tiltak Eier / innmeldt av  Kostnad Spillemidler Kommunalt tilskudd 
(Stipulert utbetaling i hht 
budsjett) 

Tidspunkt 
gjennomføring 

       
1. Rehabilitering o-kart Bakkeby Nordreisa il 302 000 Tilsagn 2015 63 000 (2016) Ferdig 

2. Rehabilitering o-kart Garjala Nordreisa il 252 000 Tilsagn 2015 52 500 (2016 – 2017) Påbegynt 

3. Rehabilitering av ridestall Nordreisa rideklubb 2 052 000 Tilsagn 2016 427 500 (2017 - 2020) Ferdig 

4. Elektroniske skiver 100 m i 
Kjellerskogen 

Nordreisa skytterlag 500 000 Søknad fornyes 
2017 

Ikke søkt  

5. – 7. Saga skianlegg, skihus  Nordreisa il 10 691 000 Tre søknader 
fornyes 2017 

1 875 000 (2020 -    ) Ferdig 

8. Nytt idrettsgulv Nordreisahallen Nordreisa kommune 1 063 000 Ny søknad 2017  Påbegynt 
9. Nytt kunstgress Ymber arena Nordreisa il 2 852 000 Ny søknad 2017   
       
Nærmiljøanlegg: 

1. Basketballanlegg Storslett skole Nordreisa kommune 268 000 Tilsagn 2016  Påbegynt 

2. Skøyte- og ballanlegg Storslett 
skole 

Nordreisa kommune 336 000 Søknad fornyes 
2017 
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3.  Aktivitetsanlegg «Tuftepark» 
Storslett skole 

Nordreisa kommune 188 000 Ny søknad 2017  Påbegynt  

        

11.3. Anlegg for friluftsliv  
Prio- 

ritet 

Type tiltak Eier / innmeldt av  Kostnad Spillemidler Kommunalt tilskudd (Stipulert 
utbetaling i hht budsjett) 

Tidspunkt 
gjennomføring 

       
1. Sykkelbane i Rotsundelv Reinrosa 4H    2017-2018  
2. Tilrettelegging for friluftsliv i 

Saga. Gapahuker og bålplasser 
Nordreisa kommune      

3 Merking/skilting av turstier/-
ruter 

Nordreisa kommune      

        
 

 
12. Langsiktig del 
Liste over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv fra kommuneplanens arealdel jfr kap 6: 

Skileikanlegg i Oksfjordhamn 

Alpinanlegg i Oksfjorddalen 

Travbane Storslett øst 
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13. Kart 
Kart som viser eksisterende anlegg og områder i Nordreisa kommune. 
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14. Anlegg og aktivitet 
Status for idretts- og friluftsanlegg, kulturbygg og aktiviteter i kommunen per 2016. 

14.1. Anleggsoversikt 
Inneholder idretts- og friluftsanlegg. Alle anlegg som har mottatt spillemidler finnes i Kulturdepartementets idrettsanleggsregister 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/idrettsanleggsregisteret/id487438/ 

 

Anlegg/anleggstype Eier Beliggenhet Størrelse Byggeår 

Skianlegg og –løyper    

Lysløype Bakkeby ik Bakkeby  5,0 km 1974/85 

Lysløype  Nordreisa il Sørkjosen  4,6 km 1974/82 

Skiløype Nordreisa il Saga 20 km 1984-98 

Lysløype Nordreisa il Saga  7,5 km 1984-98 

Skiskyteanlegg Nordreisa il Saga  1998-2001 

Lysløype Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord  1,7 km 1977 

Lysløype Oksfjord og Straumfjord il Straumfjord  2,4 km 1991 

Lysløype Rotsundelv il Rotsundelv  4,5 km 1976/84 

Hoppbakke  Bakkeby ik Bakkeby 20/40 m 1984/85 

Hoppbakke Nordreisa il Storslett 15/30/50 m  

Hoppbakke Rotsundelv il Rotsundelv 15/28 m 1985 

     

Fotballbaner     

Grusbane Vest-Havnnes il Havnnes 50 x 90 m 1985 
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Grusbane Bakkeby ik Bakkeby 60 x 100 m 1978/81 

Grusbane Kjelleren if Kjelleren 60 x 100 m 1991 

Gressbane Nordreisa il Sentralidr.anlegget 60 x 110 m 1966/78 

Kunstgressbane Nordreisa il Sentralidr.anlegget 64 x 100 m 2003 

Grusbane Oksfjord og Straumfjord il Oksfjordhamn 60 x 100 m 1982 

Grusbane Nordreisa kommune Rotsundelv skole 40 x 60 m 1977/2001 

Grusbane Nordreisa kommune Storslett u-skole 40 x 60 m 1968 

Grusbane Nordreisa kommune Sørkjosen skole 60 x 100 m 1952/85 

Friidrettsanlegg     

Friidrettsanlegg Nordreisa il Storslett sentralidr. 400 m løpebane 1978 

Skytebaner     

Miniatyrskytebane Nordreisa kommune Nordreisahallen 15 m 1991 

Skytebaner Nordreisa skytterlag Kjellerskogen 100, 200 m  

Lerdue- og elgbane Nordreisa jeger- og fiskerlag Kjellerskogen   

Pistolskytebane Nordreisa pistolklubb Kjellerskogen 25 m Ikke ferdig 

Skytebane Rotsund skytterlag Rotsundelvdalen 100, 200 m  

Anlegg hestesport     

Ridehall Nordreisa rideklubb Tømmernes 20 x 40 m 1992 

Ridebane ute Nordreisa rideklubb Tømmernes 35 x 60 m 1996-2004 

Svømmeanlegg     

Svømmebasseng Nordreisa kommune Storslett 12,5 x 25 m 1972 

Idrettshall     
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Idrettshall Nordreisa kommune Storslett 20 x 40 m 1988 

Gymnastikksaler     

Gymnastikksal   Nordreisa kommune Storslett skole 11 x 20 m 1969 

Gymnastikksal Troms fylke Nord-Troms vg.skole 20 x 20 m 1973 

Gymnastikksal Nordreisa kommune Sørkjosen skole  7 x 11 m  

Gymnastikksal Snemyr og Kjelleren gr.lag Reisa Montesorri  8 x 16 m 1975 

Gymnastikksal Sappen friluftssenter AS Sappen skole  8 x 12 m 1973 

Gymnastikksal Nordreisa kommune Rotsundelv skole  8 x 16 m 1961 

Gymnastikksal Havnnes grendehus Grendehuset  8 x 15 m 1985 

Gymnastikksal Oksfjord grendehus Grendehuset  9 x 18 m 1981 

Nærmiljøanlegg     

Ballbane, grus Straumfjord grendelag Straumfjordnes 20 x 40 m 2002 

Ballbane, grus Storvik il Kjølen, Storvik 25 x 45 m 2001 

Ballbane, grus Nordreisa kommune Storslett skole 26 x 50 m 1968 

Ballbinge, kunstgress Nordreisa kommune Storslett skole 13 x 21 m 2003 

Ballbinge, kunstgress Oksfjord og Straumfjord il Oksfjordhamn 15 x 28 m 2004 – 2005 

Ballbinge, kunstgress Nordreisa kommune Rotsundelv skole 13 x 21 m 2009 

Ballbane, grus Rotsundelv il Rotsundelv skole 26 x 50 m 2001 

Sykkelbane Høgegga grendelag Høgegga boligfelt  2011 

Orienteringskart   Navn  

O-kart Nordreisa il Sappen   Lindovara 1978/2004 

O-kart Nordreisa il Snemyr     Snemyr 1980/95 
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O-kart Nordreisa il Storslett Storslett skole? 1983 

O-kart Nordreisa il Loppevoll Garjala 1983 

O-kart Nordreisa il Storslett   Sagåsen 1988 

O-kart Nordreisa il Reisadalen Vinnelysfjellet 1992 

O-kart Nordreisa il Bakkeby Bakkeby 1978/2015 

O-kart Rotsundelv il Langslett Holmefjell 1990 

O-kart Rotsundelv il Moan Moan 1980 

O-kart Rotsundelv il Rotsundelv   Helgeli 1987 

O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Skolehaugen 1990 

O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Bankskogen 1996 

O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Skoleg.kart 1996 

O-kart Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord Sandbukt 1983 

O-kart Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord Langfjellet 1988 

O-kart Sappen leirskole Sappen Haukijärvi 1995 

Skøytebaner     

Skøytebane på fotballbane  Sørkjosen skole   

Skøytebane på fotballøkke  Høgegga, Storslett   

Skøytebaner på ballbaner  Rotsundelv skole   

Badeplasser  Beliggenhet   

Badestrand ved sjøen, friluftsområde Kvænnes, Storslett   

Badestrand ved sjøen, friluftsområde Flyplassen, Sørkjosen  

Badestrand ved sjøen   Vikastranda, Steinsvik  
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Badestrand ved sjøen  Sandnes, Reisafjorden  

Badeplass ved ferskvann  Malla-Pekan järvi (Badevannet), Sappen 

Fiskeplasser for funksjonshemmede    

Fiskeplass ved ferskvann  Josvannet, Reisadalen  

Merkede turstier     

Oversikt på nettstedet www.utinord.no     
    

 

14.2. Kulturbygg 
Husets navn Eier Brukes til Byggeår Grunnflate Tilsta

nd 
Beliggenhet Adkomst 

f.hem. 

Rotsund krets 

Bygdeheimen Bygdeheimen Grendehus 1945/80 Ca 200 G? Rotsund  

Rotsundelv samfunnshus Rotsundelv samfunnshus Grendehus 1973/92 Ca 300 G? Rotsundelv Ja  

Bakkehus Rotsundelv og omegn 
sanitetsforening 

 ? ? ? Rotsund  

Rotsundelv skole Nordreisa kommune Skole, bibliotek 1961/  130 +40 G? Rotsundelv   Ja 

Havnnes grendehus Havnnes Vest-Uløy by.lag Grendehus 1985 230 G? Havnnes Ja 

Lykketun  Ungdomslaget Lykken  1968 Ca 200 ? Hamneidet  

Sjøstjerna Nordreisa kommune Grendehus 1965/ 93 Ca 100 G? Hamneidet  

Bakketun Bakkeby ik Grendehus 1951/2005 Ca 300 M Bakkeby  

Rotsund kapell Nordreisa kommune Gudstjenester, 
konserter 

1932  G? Rotsundelv  

Sørkjosen  
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Gamlegården Fester: Sørkjosen bygdelag Grendehus 1835/  196?/  
2005 

160   Sørkjosen Ja 

Sørkjosen skole Fester: Nordreisa kommune Skole, kulturakt. 1950/ 98? 125 G? Sørkjosen  

Lavvoer  Kronebutikken Kulturakt 2011   Sørkjosen  

Storslett krets 

Kommunehuset Nordreisa kommune Kurs, møter 1979  G Storslett  

Storslett skole Nordreisa kommune Skole, kulturakt. 1957/ 

67/86/ 2005 

  Storslett  

Doktorgården  Nordreisa kommune Møteplassen   G? Storslett  

Nordreisa kirke Nordreisa kommune Gudstjenester, 
konserter 

1856  M? Storslett  

Kirkebakken menighetshus Nordreisa sokn Møter, kirke- og 
kulturakt. 

2015  G Storslett  

Kildal leirsted  Fester: Ymber.  Overnattingsturer 1957/ 88 280 M? Øvre Kildal  

Halti Nordreisa kommune Bibliotek, møter, 
kino, teater, 
museum, 
kulturarr.  

2001/2015  G Storslett Ja 

Nordreisahallen Nordreisa kommune Møter, kurs, kino, 
kulturakt. 

1988 356 G Flomstad, 
Storslett 

Ja 

Point (Ungdommens hus) Nordreisa kommune Kulturakt. 1930/ 84 250 M? Storslett  

Storslett samfunnshus Nordreisa kommune Kulturakt., 
undervisn. 

1969 540 M? Storslett  

Moan skole Nordreisa kommune Grendehus 1997 110 G Storslett Ja 

Sonjatun bo- og kultur Nordreisa kommune Kulturakt. 2004  G Storslett Ja 
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LHL-bygget Fester: Nordreisa LHL Kulturakt. 
grendehus 

1992 158 G Høgegga, 
Storslett 

 

Snemyr – Kjelleren 

Reisa Montesorriskole Reisa Montesorriforen Skole, grendehus 1975 125 G? Snemyr, 
Reisadalen 

 

Kjelderen samfunshus Fester: Kjelderen 
samfunnshus AL 

Kulturakt 2000  G Kjelleren, 
Reisadalen 

Ja 

Sappen  

Tørfosstunet Nordreisa kommune Museum 18- og 1900  M? Tørfoss, 
Reisadalen 

 

Sappen skole Sappen friluftssenter AS Grendehus 1973 Ca 200 G? Sappen, 
Reisadalen 

 

Storvik  

Storvik skole  Grendehus 1950/ 97 CA  80 Storvik  

Oksfjord  

Straumfjord grendehus Fester: Straumfjord 
grendehus BA 

Grendehus ?/1996/2004 170 G Straumfjordnes Ja 

Oksfjord grendehus Fester: Oksfjord grendehus 
AL 

Grendehus 1981/ 97 300 + 430 G Oksfjordhamn Ja 

Oksfjord skole, bygd 
sammen med grendehuset 

Nordreisa kommune Kulturakt. ---/97  G Oksfjordhamn  
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14.3. Organiserte aktiviteter i idrettslag 
Idrettslag – medlemstall pr 1.01.2016 

Medlemsstall Lagets navn 

6-19år 20år+ Sum 

Ski Fotbal
l 

Hand-
ball 

Orien-
tering 

Syk-
ling 

Annet 

Bakkeby ik    1    40   41       

Bocciaklubben Knall           

Kjelderen if    2    28   30       

Nordreisa Mk   20     54   74       

Nord-Troms dykkerklubb    0    12   12       

Nordreisa hundekjørerlag    3    18   21       

Nordreisa innebandyklubb    2     8  10       
Nordreisa il 452  334 786       

Nordreisa kickboksing   17    9   26       

Nordreisa rideklubb   56   77 133       

Nordreisa sportsskytterklubb    2   32   34       

Nordreisa Tae Kwon-Do klubb   70    9   79       

Nord-Troms padleklubb          

Nord-Troms trav- og kjørelag          

OSIL   56  98  154       

Reisa biljardklubb   65  79  144       
Rotsundelv il   49  68  117       

Ryttersportkl NOR   15  33   48          

SUM 810 899 1709       
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15. Merknadsbehandling 

15.1. Merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn 
Planen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn den 11. oktober 2016.  Høringsfristen var satt til 
8. november 2016.  

Ved høringsfristen utløp hadde vi fått 12 innspill. Et sammendrag av disse med kommunens 
kommentarer følger under. 

15.1.1. Reinrosa 4H (13.10.2016) 
Reinrosa 4H planlegger en sykkelbane for bygdas unger, og kanskje voksne, i Rotsundelv. Den er 
tenkt litt ovafor krysset til Helgeli, på høyre side av veien og oppover mot Mariplassen 
(naturmøteplassen vår). 

Vi skal i høst gå i gang med tillatelse fra grunneier og be om anbud fra diverse maskineiere. Midler 
blir søkt om etterhvert. Vi håper å komme i gang til våren. 

Kommunens kommentar 

Tatt med i tiltaksliste. 

15.1.2. Nordreisa skytterlag (19.10.2016) 
Interesse for klatrevegg. 

Planer om å bygge innendørs miniatyr skytebane på 25 meter. 

Kommunens kommentar 

Tatt med i tiltaksliste. 

15.1.3. Nordreisa hundekjørerlag (1.11.2016) 
Nordreisa Hundekjørerlag har gjennom en lengre prosess (ca 2 år) i samarbeid med driftsavdelinga i 
kommunen kommet fram til at det skal reguleres et område for barmark hundekjøring i Bergskogen. 
Grunnen til dette er å kanalisere mest mulig av hundekjøringa på barmark i et mindre konfliktfylt 
område enn Kjellerskogen, samt regulere bruk av ATV for trening av større spann på lovlig vis. 
Statsskog har vært med i prosessen og har gitt klarsignal til å igangsette en reguleringsplan. Planen 
vil innbefatte løypenett, startplass og mulig tomteareale for hus /hytter for potensielle 
hundekjørere. Nordreisa kommune har påtatt seg oppgaven med reguleringsplanen. 

Det er laget en kort skisse på opplegget og kostnader som vedlegges. Alle søknader om 
forhåndsgodkjenning, søknad om midler o.s.v vil en arbeide med framover og komme tilbake til i 
2017. Hundekjørerlaget ber om at kommunen får dette med i planen slik at alle formalia og 
muligheter til finansiering legges til rette. 

Kommunens kommentar 

Tatt med i tiltaksliste. Tatt med eget delkapittel om hundesport i statusbeskrivelsen (kap.8). 

15.1.4. Beate Brostrøm (3.11.2016) 
Bemerker at hundekjøring og hundekjørerløyper ikke er med. Hundekjøring er jo en sport som 
vokser kraftig i julen Reisadalen. Vi som bor i Kjelleren er berørt av dette, og det ville vært fint å 
fått orden på hvor skiløyper kan legges, og hvor hundekjøring foregår. Det har også betydning for 
utøvelse av jakt. 

Treningsområde for hund er heller ikke med. 

Kommunens kommentar 
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Vi har nå tatt med eget delkapittel om hundesport i statusbeskrivelsen (kap.8). I tiltaksplanen er 
det også tatt med om tilrettelegging for hundekjøring i Bergskogen. 

15.1.5. Rotsundelv samfunnshus (3.11.2016) 
Rotsundelv samfunnshus har planer om å få i stand kjelleren i samfunnshuset til miniatyrskytebane. 
Store deler av kjelleren er ubrukt og vil passe gått til formålet. Skytterlaget i bygda er interessert i 
dette. Styret i Samfunnshuset har engasjert siv.ing. Pål Pettersen til å utarbeide forprosjektet. Så 
snart dette er klart vil det bli søkt om midler til ferdigstillelse av miniatyrskytebane som 
tilfredsstiller dagens krav. 

Rotsundelv samfunnshus blir mye brukt til forskjellige formål. Vaskeavdelinga på kjøkkenet er 
dessverre veldig tungvint å bruke. Sånn som styret ser det må det foretas ei utbygging slik at dette 
blir tilfredsstillende for brukerne. 

Styret i Rotsundelv samfunnshus ber Nordreisa kommune ta våre planer med i kommunens 
behandling av Kommunedelplanen for 2017-2020. 

Kommunens kommentar 

Tiltak er tatt med i planens tiltaksliste. 

15.1.6. Rotsund skytterlag (4.11.2016) 
Rotsund skytterlag har følgende planer i forhold til idrettsanlegg som må inn i kommuneplanen: 

1. Miniatyrskytebane på Rotsundelv samfunnshus; kostnadsberegnet til 1,5-2,0 mill. kr. 

2. Elektroniske skiver på Skytterbanen i Rotsundelvdalen, kostnadsberegnet til kr 400.000,-. 

Kommunens kommentar 

Tiltak er tatt med i tiltaksliste. 

15.1.7. Nordreisa revmatikerforening (7.11.2016) 
Nordreisa Revmatikerforening har pr. I dag 68 medlemmer, vi har fast ett medlemsmøte i måneden. 
På medlemsmøtene prøver vi å fa foredragsholdere med tema som angår foreningen. Vi har 
bassengtrening 1 time i uka i varmtvannsbassenget, med fysioterapeut. I tillegg arrangerer vi 
grillturer, bussturer og behandlingsturer i utlandet for våre medlemmer. 

Nordreisa Revmatikerforening har følgende ønsker: 

Større varmtvannsbasseng, det som er i dag er for lite til å utøve den fysiske aktiviteten som er så 
viktig for de med revmatiske sykdommer. Det er også for lite i forhold til hvor mange som ønsker å 
benytte seg av det. 

Et felles grendehus / møtelokaler for lag og foreninger. Dette huset må inneholde egne og egnede 
«garderober» for enkelt lag, hvor en kan arkivere lagets brev, møtereferater etc. I tillegg utstyr 
som hver forening måtte ha. Huset må også ha et større rom hvor en kan ha innendørs 
treningsaktivitet som sirkel trening, yoga og liknende.  

Om ikke eget hus kommer på planen, ber vi kommunen om plass til å oppbevare tingene våre. Pr i 
dag er det en av våre medlemmer som tar vare på alt, men har ikke lengre plass til det. 

Kommunens kommentar 

Varmtvannsbasseng og møtelokale/oppbevaringsplass er tatt med i tiltakslista. For aktivitet som 
sirkeltrening, yoga m.v. har kommunen flere gymsaler som kan benyttes. 
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15.1.8. Norsk friidrett Troms (8.11.2016) 
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Kommunens kommentar 

Innspill tas til etterretning. 

15.1.9. Nordreisa idrettsråd (2.11.2016) 
Oversending av medlemstall. 

Kommunens kommentar 

Innspill tas til etterretning. 

15.1.10. Nordreisa IL (9.11.2016) 
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Kommunens kommentar 

Innspillet tas til etterretning. Tiltak er tatt inn og tekst rettet opp. 

15.1.11. Nord-Troms Friluftsråd (9.11.2016) 
Nord-Troms Friluftsråd er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for friluftsliv og 
uorganisert fysisk aktivitet utendørs. Friluftsrådet skal være en ressurs og samarbeidspartner som 
bistår sine medlemskommuner i dette arbeidet. 

Det er viktig at folkehelse i friluft gjøres til et satsningsområde dersom målet er å gjøre noe med 
livsstils- og folkehelseutfordringer i samfunnet. For innbyggerne i Nordreisa kommune som er 
opptatt av god helse og livskvalitet er ingenting mer naturlig enn naturopplevelser og det å være 
fysisk aktiv utendørs. 

Spillemidlene brukes tradisjonelt sett hovedsakelig til å bygge ordinære idrettsanlegg. Dette selv 
om en stor del av innbyggerne ikke får dekt sine behov gjennom denne typen anlegg. Det å bygge 
anlegg og gjøre tilrettelegginger for friluftsliv bør derfor være et satsningsområde og løftes fram i 
kommunedelplanen. Turveier, stier og løyper, nærmiljøkart, gapahuker, dagsturhytter, 
toalettanlegg er eksempler på tilrettelegginger som kan bidra til å gi friluftslivet et løft i Nordreisa. 

Kommunens kommentar 

Innspillet tas til orientering.  
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15.1.12. Troms fylkeskommune (8.11.2016) 
Planen viser et oversiktlig arbeid med ryddige overskrifter, underavsnitt og nummerering. 

I innledningen til planen er det greit forklart om bakgrunnen til planen, mål og definisjoner, 
utviklingstrekk og om kommunens idretts- og friluftslivspolitikk. Det er også tatt med en 
resultatvurdering av forrige plan, som til en viss grad ivaretar også fremtidige utbyggingsplaner i 
kommunen. 

I kapittel 6 sier kommunen noe om forholdet til andre deler av kommuneplanen, og noen anlegg er 
listet opp her. Disse bør også komme til uttrykk i kapittel 11.2 og 12. 

I beskrivelsene av nåsituasjonen under kapittel 8 anbefales det å kvalitetssikre at det er benyttet 
riktige beskrivelser og utfyllende kommentarer på de forskjellige anleggstypene som finnes i 
kommunen. Den årlige idrettsregistreringen vil gi et riktig og godt bilde av hvilke idretter som 
drives i kommunen, og det kan hentes ut nødvendig tallmateriale som viser hvor mange som er med 
innen de forskjellige idretter og aktiviteter. Lignende tallmateriale og oversikter bør også komme 
fram for øvrige aktiviteter, slik som for friluftslivet m.m. 

Under kapittel 9 og 10 bør det stipuleres tall i tabellene for større anlegg som kan bli aktuelle for 
søknad om spillemidler. Kapittel 10.1 og kapittel 10.2 bør ha en klar sammenheng med kapittel 
11.2 som gir føringer for hvilke anlegg som ønskes realisert i planperioden. 

Det er positivt at kulturbyggene er tatt med i opplistingen av anlegg i kommunen. 

Friluftsliv 

I innspillene til kommunal planstrategi som var på høring i september spilte Troms fylkeskommune 
inn at friluftsliv og naturopplevelser burde innarbeides i kommunedelplanen for anlegg og områder 
for idrett og fysisk aktivitet. I utkastet til kommunedelplanen er friluftsliv på mange områder godt 
innarbeidet. Det anbefales derfor at ordet «friluftsliv» også blir med i tittelen på planen. 

Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 legger føringer for at alle i Troms skal ha 
mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel. Planen skal legges til 
grunn for regional, kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket jf pbl § 8-2. 

Den regionale planen har mål, strategier og tiltak for følgende hovedområder: 

• Om friluftsliv (forutsetninger, organisering av friluftslivet, allemannsretten, kompetanse, 
virkemidler) 

• Friluftslivsområder 

• Fysisk tilrettelegging for friluftsliv 

• Friluftslivsaktiviteter 

• Friluftslivsopplevelser i Troms 

Arealer til friluftsliv 

For å opprettholde et mangfoldig idretts- og friluftsliv må det være et vidt spekter av arealer med 
god kvalitet, ulik grad av tilrettelegging og god tilgjengelighet. Det omfatter både områder i 
nærmiljøet, områder som er spesielt tilrettelagt og områder som er helt inngreps- og støyfrie. Vi 
savner i kommunedelplanen at den tar opp arealer til idrett- og friluftslivsformål som tema, utover 
det som er nevnt i kap 9.1. Friluftslivskartleggingen vil være naturlig å nevne i kommunedelplanen. 

I høringsutkastet til kommunal planstrategi for Nordreisa kommune er revisjon av kartlegging av 
friluftslivsområder satt opp. Målet var at revisjonen skal ferdigstilles i 2017. Fylkeskommunen 
poengterte at kartleggingsarbeidet ikke er en plan i seg selv, men en tematisk kartlegging uten 
prioriteringer som kan fungere som et beslutningsgrunnlag ikke bare i arealplanarbeidet, men kan 
også danne et grunnlag for løypeplaner, tiltaks- og tilretteleggingsplaner. 
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Regjeringen har satt som mål at alle landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine 
friluftslivsområder innen 2018. Det går frem av St. meld. 18 (2015-2016) Friluftsliv – natur som kilde 
til helse og livskvalitet. Friluftslivskartleggingen legges ut på nasjonal database: 
www.naturbase.no. 

Til nå har åtte kommuner i Troms lagt ut sine kartleggingsdata på naturbase, og flere er snart klare 
for å legges ut der. Når Nordreisa kommune har revidert sin kartlegging kan Troms fylkeskommune 
være behjelpelig med å overføre dataene på naturbase.no. 

Andre innspill til planutkastet: 
• Angående definisjon av frilufts- og friområder s. 4: I reguleringsplansammenheng kan 

arealformål (LNF(R)) deles inn i underformål (friluftslivsområder) og kombineres med 
hensynssoner, både på land og i sjø og i vassdrag. 

• Angående retningslinjer for universell utforming (s. 6) vil vi vise til Norsk Standard NS 
11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder, krav og anbefalinger se 
www.standard.no. 

• Status for anlegg for fysisk aktivitet bør også inneholde oversikt over de merkede turløyper/ 
turruter i kommunen. Det er et krav i Turskiltprosjektet at nye turruter som har fått støtte 
via Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen skal legges inn i Kartverkets database via 
www.rettikartet.no. I Nordreisa er turrutene i www.utinord.no lagt inn i Kartverkets 
database. I punkt 8.4 kan det presiseres at mange turruter er merket og skiltet. Turruter 
slik som turveier, stier, gang- og sykkelveier er de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse. For den daglige fysiske aktiviteten er det sentralt at disse er i nærheten 
av der folk bor. 

• I handlingsplanen oppfordres kommunen til å ta inn anlegg og aktiviteter for friluftsliv. Det 
vises til regional plans Handlingsplan for friluftsliv m.m. 

• I forhold til medvirkning bør Nordreisa kommune sette Nord-Troms friluftsråd, Troms 
Idrettskrets, berørte særkretser og skyttersamlaget på adresselisten over høringsinstanser. 

Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å informere frivillige lag og foreninger om de ulike 
tilskuddsordningene Troms fylkeskommune har. Eksempel på slik tilskudd er: Tilskudd til 
friluftsaktiviteter, fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, skilting og merking av turruter, 
tiltak i statlig sikra friluftslivsområder og tilskudd til sikring av friluftslivs områder. 

Troms fylkeskommune ønsker Nordreisa kommune lykke til med ferdigstillelse av Kommunedelplan 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (samt bygging av anlegg) 2017-2020 for Nordreisa kommune. 

Kommunens kommentar 
Fylkeskommunens innspill tas til etterretning. 

15.1.13. Ryttersportklubben NOR (7.11.2016) 
 Ryttersportsklubben NOR ønsker å melde inn følgende behov for hestesportsanlegg:  
 Ridebaner av internasjonal standard  
 Klubblokale med dommerbod, sanitæranlegg og kafeteria  
 Gjestestaller og paddocker  
 Lagringsplass for hindermateriell og annet utstyr  
 Parkeringsplasser etc.  
Anlegget skal være tilrettelagt for breddeidrett innen alle grener innenfor NRYFs reglement.  
Ryttersportsklubben NOR har som formål å videreutvikle ryttere innenfor konkurranseridning, slik at 
rytterne kommer på et høyere ridemessig nivå. Samt å drive organisert konkurranseridning etter 
NRYFs reglement.  
Klubben feirer 15 år i år og har et stort behov for et eget tilholdssted hvor standarden tilfredsstiller 
kravene for å kunne arrangere større mesterskap.  
Kommunens kommentar 
Ryttersportklubben NOR sitt innspill tas til etterretning.
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Notat 

 
Til: Nordreisa kommunestyre -  møte 20.12.2016 
Fra: Saksbehandler, Ruth Uhlving 

 
 

Referanse Dato 

2016/1222-24 12.12.2016 
 
 

Nytt innspill til kommunestyrets behandling av saken 20.12.16 

Nordreisa kommune mottok etter fristen for høringsinnspill en uttalelse fra Kirkemoan grendelag 
på Storslett. Uttalelsen bør tas til etterretning og innarbeides i foreslåtte plandokument, på lik 
linje med øvrige høringsuttalelser.  
 
«Kirkemoan grendelag har i 2016 jobbet for en oppgradering av lekeplassen + fotballbanen på 
Hansabakken/Moan. Formålet er å stimulere barn og ungdom til fysisk aktivitet og utvikling av 
sunne verdier, og er også ment som et fundament og motivasjon for ytterligere egeninnsats og 
dugnadsinnsats for grendelaget. Vi ser på det som positivt at Kirkebakken barnehage er en ivrig 
bruker av lekeplass, fotballbane, gapahuk og grillhuset. Vi vil motivere til sosialt samvær for 
lekeplassens brukere og alle andre i grendelagets område. I 2016 ønsket grendelaget å skaffe 
lekeapparater, fotballmål og gruse fotballbanen, samt sette opp et gjerde mot 
Mounioveien/Hansabakken som et trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med fotballbanen. Det er 
også ønskelig å brøyte fotballbanen for å utvide den flotte fotballaktiviteten blant ungene. (....) 
 
Følgende har blitt utført av Kirkemoan grendelag for egeninnsats/ sponsormidler: 

 Arrangert barneskirenn på lekeplassen med stort oppmøte  
 kjøpt inn 2 stk. nye fotballmål 
 ryddet skog  
 bygget platting til gapahuken  
 restaurert eksisterende gapahuk 
 skaffet nye bord, benker og bålpanne 
 inngått avtale med et privat firma om grusing av fotballbanen (våren 2017). 

 
For fremtiden ønsker vi at fotballbanen kan bli brøytet om vinteren, eventuelt lage skøytebane. 
Det er noen få gamle lekeapparater på lekeplassen, og det er behov for flere og nye lekeapparater. 
I den forbindelse er det behov for å fjerne en del stubber og trær. Vi håper at Nordreisa kommune 
vil se positivt på Kirkemoan grendelag sine planer for fremtiden, og vi håper på et samarbeid i 
denne forbindelsen.» 
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 Arkivsaknr:       2016/1075-3 
Arkiv:                500  
Saksbehandler:  Aud Hamnvik 
Hanssen 
 Dato:                 15.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/16 Nordreisa administrasjonsutvalg 01.12.2016 
94/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 
Lønnspolitiske retningslinjer 
Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Forslag til lønnspolitiske retningslinjer 
2 Lønnspolitiske retningslinjer - rådmannens uttalelser 
3 Lønnspolitiske retningslinjer - Fagforbundets uttalelser 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 01.12.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonsutvalget fremmet følgende redaksjonelle endringer: 
Punkt 2: Grunnlønn endres til garantilønn. 
Punkt 4): Parentes i siste setning fjernes: Tilsetting innenfor kap 3.4.1 og 3.4.2: Rådmannen 
fastsetter lønn. 
 
Administrasjonsutvalget fremmet følgende endringsforslag til punkt 5.2 tredje og fjerde setning:  
En politisk valgt gruppe fastsetter lønn for rådmann.  Rådmann kan la seg bistå av tillitsvalgt. 
 
Innstillingen med redaksjonelle endringer og endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Forslaget til personalpolitiske retningslinjer vedtas slik det foreligger med følgende endringer: 
Punkt 2: Grunnlønn endres til garantilønn. 
Punkt 4): Parentes i siste setning fjernes: Tilsetting innenfor kap 3.4.1 og 3.4.2: Rådmannen 
fastsetter lønn. 
Punkt 5.2 tredje og fjerde setning: En politisk valgt gruppe fastsetter lønn for rådmann.  
Rådmann kan la seg bistå av tillitsvalgt. 
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Rådmannens innstilling 
Forslaget til personalpolitiske retningslinjer vedtas slik de foreligger. 
 
 
Saksopplysninger 
En partssammensatt gruppe (3 representanter for arbeidstakere og 3 for arbeidsgiver) jobber kontinuerlig 
med revisjon av kommunens retningslinjer og reglement.  Gruppa har sist arbeidet med revisjon av 
kommunens lønnspolitiskplan, lønnspolitiske retningslinjer.  Se vedlegg. 
Forslaget ble den 12.9.16 sent ut på høring til alle fagorganisasjonene (13) og til sektor- og 
virksomhetsledere.  Høringsfristen ble satt til14.10.16.   
 
Det er mottatt to høringssvar, fra Fagforbundet og rådmannen.  Disse legges ved i sin helhet. 
På bakgrunn av rådmannens innstillingsrett, er høringssvaret tatt direkte inn i det vedlagte forslaget til 
lønnspolitiske retningslinjer, som dermed avviker noe fra utkastet som ble sendt ut på høring. 
 
Det legges opp til at retningslinjene følger samme periode som Hovedtariffavtalen (HTA),  
1.1.17 (1.5.2016) – 30.4.2018, revidering i henhold til tariffperioden. 
 
Lønnspolitiske retningslinjer utgjør sammen med f.eks. permisjonsreglementet, tilsettingsrutinene, 
introduksjonsprogram for nytilsatte, reglement for oppmerksomhet, personalpolitiske retningslinjer og 
kommuneplaner, Nordreisa kommunes samlede arbeidsgiverpolitikk.   
Til sammen skal disse uttrykke kommunens målsettinger i forhold til kvalitet på tjenestetilbud, 
arbeidsmiljø, ressursbruk og evne til omstilling. 
 
Om hovedmålet for lokal lønnspolitikk heter det i forslaget til lønnspolitiske retningslinjer:   
«Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, 
effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig kompetanse». 
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Planen sier også noe om det som skal til for å nå hovedmålet: 

 Motivere ansatte til relevant kompetanseutvikling 
 Rekruttere og beholde gode ledere 
 Rekruttere og beholde arbeidskraft med etterspurt kompetanse og erfaring 

 
 
 
 
 
FAGFORBUNDET: 
Punkt 3.1 - kompetanse 
Fagforbundet mener at også ledere bør få kompetansetillegg, og at det bør spesifiseres hvilke ledere som 
ikke gis kompetansetillegg; Fagforbundet mener at toppledere i HTA 3.4.1 ikke skal gis 
kompetansetillegg. 
 
Kommentar 
Ingen innvendinger. Å gi kompetansetillegg til ledere (til og med virksomhetsledernivå, 3.4.2) er i tråd 
med dagens praksis. 
 
 
Punkt 3.2 – ledere 
Virksomhetsledere tilhører kap 3-3.4.2 
 
Kommentar 
Dette er korrekt.  Virksomhetslederne ble i mai 2016 flyttet fra kap 4 til kap 3. 
Dette er også påpekt av rådmannen.  Teksten i planen er korrigert. 
 
 
Funksjonstillegg 
Alle funksjonstillegg som eksisterer må synliggjøres i oversikten (vedlegget til retningslinjene).   
Det bør synliggjøres at senior- og kompetansetillegg ikke er funksjonstillegg. 
Likt tillegg til hjelpepleier 1 
Likt tillegg til fagledere 
Det bør gis funksjonstillegg for HVO, VO, TV og HTV 
Det bør gis funksjonstillegg for brannkonstabler med godkjenning som røykdykker 
 
Kommentar 
Funksjonstillegg som ikke er kommet inn i den utsendte oversikten: 
Renholder 1, kr 15.000,- tas inn. 
Arkivleder, kr 15.000,-, tas inn. 
Valgarbeid, kr 15.000,-, hvert annet, år tas inn. 
 
Hjelpepleier 1 bør ha likt funksjonstillegg, kr 15.000,-.  Justeres. 
På grunn av sprik i antall ansatte og kompleksitet, er det ikke naturlig at alle fagledere gis likt 
funksjonstillegg.  Endres ikke. 
 
Funksjonstillegg for HVO, VO, TV og HTV og røykdykkere: Bør tas opp gjennom egne forhandlinger. 
 
Seniortillegg og kompetansetillegg er ikke kompetansetillegg.  Korrigeres.  
 
 
 
RÅDMANNEN:  
Høringsuttalelsen er i sin helhet innarbeidet i forslag til lønnspolitiske retningslinjer. 
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Vurdering 
 
Personalpolitikk er et samlebegrep for tilsettingspolitikk, lønnspolitikk, opplæringspolitikk, 
likestillingspolitikk, seniorpolitikk, IA-avtalen, karriereplanlegging osv og disse gir virkemidler, praksis, 
holdninger og verdier for rekruttering og utvikling av medarbeidere for oppnåelse av kommunens 
prioriterte oppgaver og utøvelse av ledelse.  
 
Lønnspolitiske retningslinjer er del av kommunens arbeidsgiverpolitikk. Retningslinjene angir retningen 
for Nordreisa kommunes lønnspolitikk, og de skal være med på å sikre en helhetlig og forutsigbar 
lønnspolitikk. Kommunen bør føre en aktiv lønnspolitikk, i betydningen av å bruke lønn som et fleksibelt 
virkemiddel basert på lov- og avtaleverket, for å sikre rekruttering, stabilitet og riktig kompetanse. Dette 
har man forsøkt gjøre i forslag til nye lønnspolitiske retningslinjer.  
 
Nordreisa kommunes fremste og viktigste oppgave er å produsere velferdstjenester til befolkningen med 
god kvalitet og effektivitet. Rekrutteringspolitikk, personalpolitikk og omdømmepolitikk er nært knyttet 
til hverandre, og vil være et av fundamentene i utviklingen av fremtidens kommuneorganisasjon, som 
skal ha fokus på tjenestekvalitet. 
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1 

 
 
INNHOLD 
           side 
1 innledning         2 
 
2 lønn          3 
 
3 mål for lokal lønnspolitikk       3 
 
4 lønnsfastsettelse        5 
 
5 forhandlingsbestemmelser       5 
 
 
 
 Vedlegg         7 
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1  INNLEDNING 
Lønnspolitiske retningslinjer utgjør sammen med permisjonsreglementet, kompetanseplaner, 
arbeidsreglement og økonomiplaner Nordreisa kommunes samla arbeidsgiverpolitikk.  Til sammen 
skal disse uttrykke kommunens målsetninger i forhold til kvalitet på tjenestetilbud, godt arbeidsmiljø, 
ressursbruk og evne til omstilling.  
 
Arbeidsgiverpolitikk kan defineres som de verdier, holdninger og handlinger arbeidsgiver har overfor 
arbeidstakerne.  Lokal lønnspolitikk er en del av dette helhetsbildet, og dermed både et strategisk 
verktøy og et konkret virkemiddel for Nordreisa kommune.  Den lokale lønnspolitikken må gjøres 
kjent for de ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte å innrette seg i 
henhold til lønnspolitikken.  Kommunesektoren er i endring, og det stilles større krav til hvilke 
tjenester som skal utføres og ikke minst hvilken kvalitet tjenesten skal ha.   
Et stramt arbeidsmarked med mangel på kvalifisert arbeidskraft innen enkelte yrker betyr at 
kommunen i sterkere grad må ta inn over seg at markedstilpasset lønn vil være viktigere i tiden som 
kommer. 
 
Lønnspolitikk og avlønning påvirkes/reguleres av flere ulike faktorer: 

 Lov og avtaleverk 
 Politiske foringer/vedtak, kommuneplanens samfunnsdel, arbeidsgiverpolitikk 
 Samfunnsmessige forhold, arbeidsmarkedet/konkurransesituasjonen 
 Generell lønns- og prisvekst, kommuneøkonomien, økonomiplan 

 
Hovedtariffavtalens (HTA) kap 3, pkt 3.2, sier noe om lokal lønnspolitikk: 
Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. 
Lønnspolitikken skal blant annet bidra til å 

 Sikre kvalitativt gode tjenester 
 Beholde, utvikle og rekruttere 
 Motivere til kompetanseutvikling 
 Motivere til mer heltid 

 
Formålet med lønnspolitisk plan er å gi arbeidsgiver et styringsverktøy for å bestemme hvilken 
lønnspolitikk som skal føres overfor kommunens arbeidstakere.  Planen skal være retningsgivende 
for de lokale forhandlingene.  Planen skal bidra til at kommunes lønnspolitikk er forutsigbar.   
Planen skal ikke være til hinder for å rette opp åpenbare skjevheter. 
 
HTA er lagt opp som et minstelønnssystem, og det er opp til kommunene å utforme en lokal 
lønnspolitisk plan slik at stadig flere lønnsplasseringer kan skje på lokalt nivå.  Dette har ført til at 
betydningen av lokale lønnstillegg blir stadig viktigere for de ansatte.  En del grupper får ikke sentrale 
tillegg, men alt løses gjennom lokale forhandlinger. 
 
Ut fra de krav til omstilling og effektiv drift som stilles til kommunene i dag, må lønn sees som ett av 
flere virkemidler i en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. 
 
 

234



3 

2 LØNN 

Noen definisjoner av begrep relatert til lønn: 
 grunnlønn: lønnsplassering i henhold til Hovedtariffavtalens minstelønnssystem (uten tillegg) 
 kompetansetillegg: lønnstillegg gitt på bakgrunn av dokumentert kompetanse.  Tillegget 

flyter oppå minstelønn 
 funksjonstillegg: lønnstillegg som ikke er personlig, men som gis ansatte med definerte 

funksjoner 
 personlig lønnstillegg: tillegg som følger personen, uavhengig av funksjon 
 turnustillegg: ekstra lønn for ubekvem arbeidstid 

 
 
3 MÅL FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK 
Hovedmål: 
Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, 
effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig kompetanse. 
 
For å lykkes må Nordreisa kommune: 

 motivere ansatte til relevant kompetanseutvikling (pkt 3.1) 
 rekruttere og beholde gode ledere (pkt 3.2) 
 rekruttere og beholde arbeidskraft med etterspurt kompetanse og erfaring (pkt 3.3) 

 
Grunnprinsipp for all lønnsvurdering er at lønn skal baseres på kjente vurderingskriterier, slik som 
stillingstype, utdanningskrav, ansvar og oppgaver.  Det er også et kriterium at lønn skal fremme og 
ivareta likestilling mellom kjønnene. 
 
Som virkemiddel for å motivere arbeidstakere til å stå lengere i arbeid, gir Nordreisa kommune 
seniortillegg til fast ansatte fra og med måneden etter fylte 62 år. 
 
3.1 Kompetanse 
Det skal være en sammenheng mellom arbeidstakers lønnsutvikling og relevant kompetanseutvikling, 
jfr HTA kap 4.A.4: Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om 
endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. 
Også HTA kap 3.3 understreker betydninga av kompetanse for den enkelte, for kommunen og for 
lokalsamfunnet. 
Alle ansatte, unntatt ledere i HTA kap 3.4.1., kan gis kompetansetillegg. 
 
Nordreisa kommune ønsker å stimulere til kompetanseheving ved at medarbeidere som tar relevant 
etter-/videreutdanning gis følgende tillegg: 

 30 studiepoeng kr 10.000,- 
 60 studiepoeng kr 20.000,- 
 Det kan i særskilte tilfeller gis tillegg for 15 studiepoeng (kr 5.000,-). 

 
Forutsetning for kompetansetillegg er at utdanninga er relevant og i bruk i nåværende stilling.  Behov 
for slik kompetanseheving bør også være nedfelt i lokale kompetanseplaner. 
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Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnskjøring etter at dokumentasjon på 
gjennomført og bestått eksamen er registrert levert arbeidsgiver. 
 
Kompetansetillegg gis ikke dersom videreutdanninga utløser endring innenfor 
kompetanselønnssystemet.1)  Kompetansetillegg flyter oppå grunnlønn.  Det gis ikke 
kompetansetillegg for ledere, da lederlønninger vurderes ut fra et helhetlig perspektiv.  
 
3.2 Ledere 
Ledere har en krevende jobb.  De skal sørge for at tjenestetilbudet har god kvalitet, at medarbeidere 
gis rom og utfordringer for å yte sitt beste, at virksomheten driver økonomisk forsvarlig og at 
virksomheten holder takt med stadige krav til endringer og omstillinger.  Det er derfor viktig at 
Nordreisa kommune gjennom sin lønnspolitikk motiverer ansatte til å ta på seg lederoppgaver. 
 
Ved fastsettelse av lønn for ledere gjelder følgende kriterier: 
En leder skal som hovedregel tjene mer enn dem hun/han er satt til å lede.  Unntak kan gjelde når en 
ansatt har spesialkompetanse vedkommende får lønnsmessig uttelling for. 
 
Andre kriterier for fastsettelse av lederlønn kan være  

 antall ansatte en er satt til å lede 
 kompleksitet i arbeidsoppgaver 
 personal (ulike yrkesgrupper) 
 krav til utviklingsarbeid 
 ledelseskompetanse (utdanning og praksis) 
 budsjettansvar 
 ressursdisponering 
 kontroll og resultatoppnåelse 

 
Det er ved tilsetting og ved lokale forhandlinger kriteriene for lederlønn for denne gruppe benyttes 
Ledere under virksomhetsledernivå (fagledere og inspektører) tilhører lønnskapittel 4, og får sin lønn 
justert sentralt.   
Virksomhetsledere, sektorledere og rådmann får all lønn fastsatt lokalt.   
 
3.3 Rekruttering 
Lønn kan anvendes for å beholde og rekruttere kompetanse som kommunen har behov for.                 
I enkelte yrkesgrupper, særlig innenfor høgere utdanning, er det rift om kompetente arbeidstakere 
som ønsker å arbeide i små kommuner og små fagmiljø.  I slike tilfeller kan det ved tilsetting være 
nødvendig å gjøre særskilt vurdering av lønnstilbud, slik at det er konkurransedyktig i forhold til det 
regionale arbeidsmarkedet.  
Erfaring tilsier at det også kan være vanskelig å holde dyktige medarbeidere i nøkkelstillinger.  Også i 
slike tilfeller kan det forhandles om justering av lønn. 
 
 
_______________________________________ 

1) En adjunkt som tar 30 stp får 10.000 kr i kompetansetillegg.  Hvis vedkommende bygger ut kompetansen med 30 
nye stp, vil vedkommende bli plassert i stillingsgruppen «adjunkt med tilleggsutdanning», jfr minstelønnssystemet 
i HTA.  Da faller 10.000 kr bort, og erstattes av ny minstelønn på bakgrunn av ansiennitet. 
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Når det gjelder rekruttering av arbeidstakere på fagarbeider nivå, ønsker Nordreisa kommune å 
fortsette en offensiv linje mht inntak av nye lærlinger hvert år.  Lærlinger i siste halvår av sin læretid 
kan tilsettes i fast stilling med forbehold om autorisasjon/godkjent fagbrev.  Nordreisa kommune har 
som mål at flest mulig assistentstillinger besettes av fagarbeidere.  Dette vil heve både yrkesgruppa 
sin status og kvaliteten på tjenesten. 
 
 
4 LØNNSFASTSETTELSE 
Lokal lønnsfastsettelse er aktuelt ved 

a) tilsetting 
b)  skifte av stilling/endring av stilling 
c) overgang til annen stilling i kommunen 

 
a) 
Lønnsplassering ved tilsetting: For tilsettinger innen kap. 4 danner garantilønnstabellen grunnlag for 
lønnsfastsettelse.  Dette gjelder ikke ansatte i kap. 4 med lederfunksjon.  Ved slike tilsettinger 
fastsetter rådmann lønn etter drøftinger med sektorleder.   
Tilsetting innenfor kap. 3.4.1 (og 3.4.2?): Rådmannen fastsetter lønn. 
 
b) 
Når en arbeidstaker får vesentlige endringer i sin stilling (ansvarsområde, personal, fagfelt oa), kan 
arbeidstaker be om lønnsvurdering.  Lønnskrav skal fremmes gjennom tillitsvalgt, som forhandler på 
vegne av arbeidstaker. 
 
c) 
Ved overgang til annen stilling (etter søknad) gis tilbud om lønn uavhengig av lønnen vedkommende 
hadde i tidligere stilling, med mindre det gjelder tilsvarende stilling.  Arbeidstakere som går over til 
lavere lønnet stilling (etter søknad), vil vanligvis ikke beholde sin tidligere stillings lønn.   
Unntak gjelder ved omplassering på grunn av overtallighet. 
 
 
5 FORHANDLINGSBESTEMMELSER 
5.1 Forhandlingskapitler 
Lønnsmottakere i Nordreisa kommune tilhører: 
HTA kap. 4-4.1, gruppe 1 og gruppe 2: alle ansatte unntatt ingeniører, leger, jordmødre, veterinærer, 
samfunnsvitere mm. og ledere på virksomhet-/sektornivå/rådmann 
HTA kap. 5-5.1: Akademikergruppen, med bla. ingeniører, leger, jordmødre, veterinærer, 
samfunnsvitere mm. 
HTA kap. 3-4.1: Ledere på sektornivå og rådmann 
HTA kap. 3-4.2: Virksomhetsledere 
HTA kap. 3-3.5: HTV. 
 
For ansatte i HTA kap. 4, foregår lønnsforhandlingene i de sentrale tariffoppgjørene.  De kan vedtas 
at deler av lønnsoppgjøret skal skje på kommunenivå.   
For ansatte i HTA kap 5 og 3 gjelder kun lokal lønnsfastsetting. 
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5.2 Forhandlingsutvalg 
Lokale forhandlinger for kap. 4, 5 og 3.4.2 gjennomføres av et administrativt utvalg bestående av 
rådmann, service- og personalsjef og personalkonsulent.  De ulike organisasjonene møter med hver 
sin forhåndsinnmeldte forhandlingsdelegasjon på inntil tre personer. 
En politisk valgt gruppe fastsetter lønn for rådmann…...... (alle i 3.4.1?)  Rådmann kan la seg bistå av 
tillitsvalgt.   
 
Uorganiserte har ikke forhandlingsrett, men arbeidsgiver plikter å vurdere de uorganisertes lønns- og 
arbeidsvilkår i forhold til de organiserte i lokale forhandlinger, slik at det ikke blir usaklig 
forskjellsbehandling av tilsatte. 
 
5.3 Forhandlings- og virkningsdato 
Forhandlingsfrist og virkningsdato for forhandlinger etter HTA kap. 4 blir fastsatt av sentrale parter.  
Ellers gjennomføres de årlige forhandlingene for ansatte i HTA kap. 3 og 5 i løpet av høsten.  
Dersom ikke annet er fastsatt i HTA, settes virkningstidspunkt til samme dato som for kap. 4. 
 
 
 
 
Vedlegg – funksjonstillegg/andre tillegg 
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Funksjonstillegg 
Ansatte med visse funksjoner har faste tillegg til grunnlønn.  Slike tillegg følger funksjon, ikke person.  
Noen få tillegg er sentralt bestemt (kr 12.000 til rådgiver i grunnskole og kr 12.000 til kontaktlærer, 
grunnskole).  Oversikt over funksjonstillegg (inkludert sentrale tillegg) pr i dag: 
 
Pedagogisk leder        15.000 
Sosiallærer         12.000 
Kontaktlærer         20.000 
Rådgiver/sosiallærer        12.000 
Kroppsøving, samlingsstyrer* 
Musikk, samlingsstyrer* 
Naturfag, samlingsstyrer* 
Mat og helse, samlingsstyrer* 
Kunst- og handverk, samlingsstyrer* 
IKT* 
*i henhold til protokoll av 24.8.11, Utdanningsforbundet og rådmann: Fordelingen av 
funksjonstilleggene foregår på den enkelte skole v/rektor i samarbeid med tillitsvalgte. 
 
 
Arkivleder         15.000 
Valgmedarbeider, hvert annet år      15.000 
Renholder 1         15.000 
Hjelpepleier 1         15.000 
Sykepleier 1         20.000 
Profilansvarlig            5.000 
Medisinromansvarlig             5.000 
Brannvernleder             5.000 
Fagleder                varierer mellom 10.000 og 20.000 
 
 
Andre tillegg: 
Seniortillegg         10.000 
Kompetansetillegg       5.000 -  20.000 
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Fra: Anne-Marie Gaino  
Sendt: tirsdag 15. november 2016 14:20 
Til: Christin Andersen <Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no> 
Emne: lønnspol plan 
 
Mine kommentarer: 
Kap 3.2 siste avsnitt: 
Ledere på virksomhetsledernivå og under (fagledere, inspektører) tilhører lønnskapittel 4, og får sin 
lønn justert sentralt. Det er ved tilsetting og ved lokale forhandlinger kriteriene for lederlønn for 
denne gruppe benyttes. Sektorledere og rådmann får all lønn fastsatt lokalt. 
 
Virksomhetsledere er i kap 3.4.2. 
 
 
Siste avsnitt i kap 3.3: 
Lønnsforhandlinger for å rekruttere og beholde arbeidstakere kan ikke ankes. Arbeidsgivers siste 
tilbud blir endelig resultat, jfr HTA 4.A.3. 
 
Foreslår at denne strykes, dette fremgår av den til enhver tid gjeldende HTA. 
 
Kap 4 
Lønnsplassering ved tilsetting: For tilsettinger innen kap. 4 danner minstelønnstabellen grunnlag for 
lønnsfastsettelse. 
 
Minstelønn endres til garantilønn. 
 
Kap 4. b 
Lønnskrav skal fortrinnsvis fremmes gjennom tillitsvalgt, som forhandler på vegne av arbeidstaker. 
 
Stryke fortrinnsvis. 
 
Kap 5.1 
kap. 3.4.1: Ledere på sektornivå, rådmann og HTV. 
HTV hører under 3.5.  Ellers heter det ikke lenger 4B og C.  Må sette inn de nye kapittelnr.  Legg inn 
3.4.2 virksomhetsledere. 
 
Kap 5.2 
Lokale forhandlinger for kap. 4, 5 og 3.4.1 gjennomføres av et administrativt utvalg bestående av 
rådmann, service- og personalleder og personalkonsulent. 
3.4.1 gjennomføres av politisk forhandlingsutvalg. 
 
En politisk valgt gruppe forhandler lønn for rådmann. 
Fastsetter – ikke forhandler 
 
Kommer partene ikke til enighet ved forhandling for ledere i kap 3.4.1, kan tvisten ikke ankes. 
Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. 
Foreslås slettes, da dette fremgår av HTA. 
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                                Vennlig hilsen 
 

 
 
 
 
 

Anne-Marie Gaino 
Rådmann 
Telefon: 77 58 80 03 
Mobil:     4003 4740 

 
Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett  
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no  
Besøksadresse: Sentrum 17 
Internett: www.nordreisa.kommune.no 

  Lik oss på facebook: www.facebook.com/nordreisakommune  

 
Telefon:  77 58 00 00 
Org nr: 943 350 833 
 
 
 
 
 

   Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet! 
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3.1 Kompetanse 
Det skal være en sammenheng mellom arbeidstakers lønnsutvikling og relevant kompetanseutvikling, 
jfr HTA kap 4.A.4: Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om 
endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. 
Også HTA kap 3.3 understreker betydninga av kompetanse for den enkelte, for kommunen og for 
lokalsamfunnet. 
 
Nordreisa kommune ønsker å stimulere til kompetanseheving ved at medarbeidere som tar relevant 
etter-/videreutdanning gis følgende tillegg: 

 30 studiepoeng kr 10.000,- 
 60 studiepoeng kr 20.000,- 
 Det kan i særskilte tilfeller gis tillegg for 15 studiepoeng (kr 5.000,-). 

 
Forutsetning for kompetansetillegg er at utdanninga er relevant og i bruk i nåværende stilling.  Behov 
for slik kompetanseheving bør også være nedfelt i lokale kompetanseplaner. 
 
Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnskjøring etter at dokumentasjon på 
gjennomført og bestått eksamen er registrert levert arbeidsgiver. 
 
Kompetansetillegg gis ikke dersom videreutdanninga utløser endring innenfor 
kompetanselønnssystemet.1) Kompetansetillegg flyter oppå grunnlønn.  Det gis ikke 
kompetansetillegg for ledere, da lederlønninger vurderes ut fra et helhetlig perspektiv.  
Fagforbundet mener at også ledere bør få kompetansetillegg. Det bør spesifiseres hvilke ledere som 
ikke gis kompetansetillegg. Fagforbundet mener at dette kun skal gjelde toppledere HTA 3.4.1. 
 
3.2 Ledere 
Ledere har en krevende jobb.  De skal sørge for at tjenestetilbudet har god kvalitet, at medarbeidere 
gis rom og utfordringer for å yte sitt beste, at virksomheten driver økonomisk forsvarlig og at 
virksomheten holder takt med stadige krav til endringer og omstillinger.  Det er derfor viktig at 
Nordreisa kommune gjennom sin lønnspolitikk motiverer ansatte til å ta på seg lederoppgaver. 
 
Ved fastsettelse av lønn for ledere gjelder følgende kriterier: 
En leder skal som hovedregel tjene mer enn dem hun/han er satt til å lede.  Unntak kan gjelde når en 
ansatt har spesialkompetanse vedkommende får lønnsmessig uttelling for. 
 
Andre kriterier for fastsettelse av lederlønn kan være  

 antall ansatte en er satt til å lede 
 kompleksitet i arbeidsoppgaver 
 personal (ulike yrkesgrupper) 
 krav til utviklingsarbeid 
 ledelseskompetanse (utdanning og praksis) 
 budsjettansvar 
 ressursdisponering 
 kontroll og resultatoppnåelse 

 
Ledere på virksomhetsledernivå og under (fagledere, inspektører) tilhører lønnskapittel 4, og får sin 
lønn justert sentralt. 
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Virksomhetsledere tilhører kap.3- 3.4.2. 
Ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar, tilhører               
kap. 3- 3.4.3. 
Det er ved tilsetting og ved lokale forhandlinger kriteriene for lederlønn for denne gruppe benyttes.  
Sektorledere og rådmann får all lønn fastsatt lokalt. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
Vedlegg – funksjonstillegg 
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Funksjonstillegg 
Ansatte med visse funksjoner har faste tillegg til grunnlønn.  Slike tillegg følger funksjon, ikke person.  
Noen få tillegg er sentralt bestemt (kr 12.000 til rådgiver i grunnskole og kr 12.000 til kontaktlærer, 
grunnskole).  Oversikt over funksjonstillegg (inkludert sentrale tillegg) pr 1.1.16: 
Alle funksjonstillegg som eksisterer må synliggjøres i denne oversikten. 
 
Seniortillegg         10.000 
Kompetansetillegg       5.000 -  20.000 
Det bør gjøres synlig at seniortillegg og kompetansetillegg ikke er funksjonstillegg. 
Pedagogisk leder        15.000 
Sosiallærer         12.000 
Kontaktlærer         20.000 
Rådgiver/sosiallærer        12.000 
Kroppsøving, samlingsstyrer* 
Musikk, samlingsstyrer* 
Naturfag, samlingsstyrer* 
Mat og helse, samlingsstyrer* 
Kunst- og handverk, samlingsstyrer* 
IKT* 
*i henhold til protokoll av 24.8.11, Utdanningsforbundet og rådmann: Fordelingen av 
funksjonstilleggene foregår på den enkelte skole v/rektor i samarbeid med tillitsvalgte. 
 
Hjelpepleier 1      varierer mellom 12.000 og 15.000 
Brannvernleder           5.000 
Sykepleier 1         20.000 
Fagleder      varierer mellom 10.000 og 20.000 
Profilansvarlig            5.000 
Medisinromansvarlig             5.000 
 
Fagforbundet mener at alle Hjelpepleier1 bør ha likt funksjonstillegg. 
Det samme bør gjelde for Fagleder. 
 
Det bør gis funksjonstillegg til HVO, VO, TV, HTV 
 
Fagforbundet mener at Brannkonstabler som er godkjente til å drive røykdykking, bør gis et 
funksjonstillegg. Det er stor risiko forbundet med røykdykking, men lønna er den samme som for 
konstabler som ikke kan røykdykke. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 28.11.2016 
24/16 Nordreisa administrasjonsutvalg 01.12.2016 
95/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og 
omsorgsområdet i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Rekrutterings- og kompetanseplan 2016 - 2020 Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms 
2 Tiltakspakke for helsefagarbeidere - Helsefagarbeiderløftet 

 
Dokumenter for elektronisk nedlastning (klikk på link)  
 Rapport «Varsel om mulig krise» - http://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/3741 
 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 01.12.2016  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: 
Tiltaksplan for Nordreisa kommune legges fram for behandling i helse- og omsorgsutvalget og 
nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett i henhold til dette. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 

Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

2.  Nordreisa kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i 
Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

3. Tiltaksplan for Nordreisa kommune legges fram for behandling i helse- og omsorgsutvalget og 
nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett i henhold til dette. 
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2016  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
4. Nordreisa kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 

Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

5.  Nordreisa kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i 
Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
6. Nordreisa kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 

Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

7.  Nordreisa kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i 
Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms kommunene samarbeider om prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms». 
Prosjektet er finansiert over RDA-midler og Nord-Troms Studiesenter har prosjektledelsen.  
 
 
 
 
 
 
Fasene i prosjektet: 
 
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 
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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 ble gjennomført med et betydelig kartleggings – og analysearbeid som kommunenes 
helse- og omsorgsetater, Nord-Troms Studiesenter og UiT Norges arktiske universitet /RESULT 
har samarbeidet om.  Det foreligger en fyldig rapport etter fase 2: «Varsel om en mulig krise», 
se vedlegg. 
I rapporten gis en todelt presentasjon av resultatene. I kapittel 2,3,4 og 5 presenteres og drøftes 
resultatene for de 6 kommunene samlet. 
 I del to angis tallene for hver enkelt kommune, slik at de som ønsker dette kan gå nærmere inn 
på disse.  
Hovedfunn fra rapporten: 
 Antall medarbeidere i sektoren som nærmer seg pensjonsalder er uforholdsmessig stor. Av 

de nesten 1000 ansatte i denne sektoren i regionen, er over 40 % passert 50 år.  
 Innslaget unge voksne under 25 år faretruende lavt. I tillegg er gjennomsnittlig pensjonsalder 

innen helse- og omsorgssektoren i regionen 58 år.  
 Sektoren, ikke uventet, i for stor grad preges av en deltidsprofil. Deltidsarbeid har åpenbare 

fordeler for mange, men gjør det samtidig vanskelig å rekruttere ekstern, kompetent 
arbeidskraft.  

 Videreutdanningsaktiviteten er forholdsvis lav, og hver femte ansatte i helse- og 
omsorgssektoren er ufaglært.  

 Det mest akutte problemet fremover er å sikre tilstrekkelig antall helsefagarbeiderne.  

Nord-Troms-kommunene står derfor overfor betydelige utfordringer når det gjelder rekruttering 
og kvalifisering av medarbeidere innen helse- og omsorgstjenestene. Grep måtte tas, og 
konkretiseringen av arbeid med å mobilisere, rekruttere og utvikle kompetansemedarbeidere i 
helse- og omsorgssektoren ble gjennomført i fase 3. Dette som følge av at samtlige 
kommunestyrer (Nordreisa kommunestyre sak 40/15) gjorde tilnærmet likelydende vedtak i 
2015 om å videreføre prosjektet: 
 

 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.  
 
Fase 3 er gjennomført og Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og 
omsorgsområdet i Nord-Troms legges fram til behandling.  I tillegg foreligger en egen 
tiltakspakke som retter seg særskilt mot helsefagarbeiderne som gruppe, jfr pkt 2 under.   
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Organisering 
I henhold til K-styrenes vedtak i 2015 har arbeidet vært organisert med rådmannsutvalget som 
styringsgruppe. Helse – og omsorgslederne har inngått i regional arbeidsgruppe som har jobbet 
direkte mot prosjektledelsen i Nord-Troms Studiesenter og ledet arbeidet inn i egen sektor. Hver 
kommune har en intern arbeidsgruppe sammensatt slik at medvirkning er ivaretatt slik K-styrene 
ba om.  
 
1 Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-

Troms 
 
Regional rekrutterings - kompetanseplan oppsummer hovedmomenter og sentrale føringer 
kommet fram i kartleggingen.  Den beskriver strategier for rekruttering, mobilisering og 
kompetanseutvikling, og prioriterer satsingsområder og konkretiserer tiltak på lang og kort sikt.  
 
Rekruttering 
Her beskrives former for tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen til helse- og 
omsorgssektoren.  Helsefagarbeiderløftet er et av tiltakene, beskrevet i Rekrutterings – og 
kompetanseplanenes kap 4.1. Egen tiltakspakke er utarbeidet i hht  til dette punktet. 
 
Mobilisering 
Her beskrives former for tiltak som kan bidra til å få den kompetansen som faktisk finnes i 
kommunens helse- og omsorgssektor satt i spill. Tverrfaglighet, bruk av interne ressurser i hele 
helse- og omsorgssektoren, ledelse og motivasjonsarbeid inngår her. Det vises til planens kap 
4.2 
 
Kompetanseutvikling 
Ved siden av rekruttering og mobilisering av kompetanse, er også utvikling av kompetanse egen 
tematikk. Kompetanseutvikling i form av kurs og studier skal være målrettet i forhold til 
kommunenes behov, og det må tilrettelegges på best mulig måte for at medarbeidere kan tilegne 
seg nødvendig kompetanse.  Det vises her til planenes kap 5 og 7. 
Det vises også til planens kapittel om hvilken forståelse av kompetanse som legges til 
grunn.(kap 2) 
 

Økonomiske rammebetingelser i Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 
Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms  
Det vises til kap 6 i planen der man finner felles regionale retningslinjer som grunnlag for en 
enhetlig praksis. Kommunene har imidlertid også ulike utfordringer som innebærer at det må 
gjøres skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt situasjon. Prinsippene som legges til grunn 
gjelder for gjennomføring av tiltak i denne planen, og er ikke av generell art. 
 
Hvis en ser på tiltak under strategien mobilisering, dreier det seg i stor grad om 
nettverksbygging regionalt og motiverende arbeid innad i organisasjonen. Dette vil kreve 
tidsressurs og i noen tilfelle kostnader til vikar, mens direkte utgifter gjerne dekkes av ekstern 
samarbeidspart. 
 
Strategien rekruttering vil kunne ha direkte økonomiske konsekvenser, f eks ved omgjøring av 
stillinger fra ufaglærte til faglærte, stipendordninger etc.,   
 
Tiltak for kompetanseutvikling vil i varierende grad ha kursavgift, reiseutgifter og vikarutgifter. 
Det vil for hvert tilbud beskrives ressursbruk, slik at kommunen ved vurdering av deltakelse, vet 
hvilke kostnader det medfører. 
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Kurs - og reiseutgifter er en utgiftspost som begrenses ved at tiltakene gjennomføres i regionen.  
Fylkesmannen i Troms er en viktig part som medfinansierer tiltak. Nord- Troms Studiesenter 
yter ressurser gjennom planlegging og gjennomføring av studier, oppfølging av nettverk og 
direkte støtte til enkelte tiltak.  Det kan også søkes om midler fra andre eksterne partnere for 
enkelte satsingsområder.  
Kommunens finansiering av tiltakene i rekrutterings – og kompetanseplanen må hensyn tas i 
budsjettprosessen i kommunene, og må vurderes for hver enkelt kommune ut fra behov. 
 
2 Helsefagarbeiderløftet i Nord-Troms – regional tiltaksplan 
Helsefagarbeiderløftet er en satsing innenfor strategien rekruttering. Tallene fra 
kartleggingsarbeidet viste at omtrent 40 % av arbeidsstokken i regionen er helsefagarbeidere. Av 
disse er litt over 40 % over 50 år.  
 
Tiltaksplanen prioriterer følgende områder: 

 Felles regionale tiltak for permisjon, stipend, bindingstid og kompensasjonstillegg 
 Felles regional strategi for lærlinger/vekslingslærlinger 
 Utdanningsmuligheter i Nord-Troms 
 Lokale tiltak i regionen 

 

Vurdering 
Nord-Tromskommunene står overfor store utfordringer knyttet til å sikre seg framtidig 
kompetent arbeidskraft, for å produsere kvalitativt gode tjenester innenfor flere tjenestegrener, 
spesielt innenfor helse – og omsorgsfeltet.  
 
Arbeidet med regional rekrutterings – og kompetanseplan er en viktig og avgjørende satsing for 
å møte konkrete oppgaver og for å stå sterkere i kampen om kompetansen. Gjennom 
kartlegging, utforming av strategier og tiltak, er det etablert nettverk internt i kommunene og 
regionalt. Prosessen har gitt en felles forståelse for utfordringer regionen står overfor, og at det i 
store trekk er like utfordringer i samtlige kommuner. Planen er et langsiktig styringsdokument 
og har satt rekruttering, mobilisering og kompetanseheving i en sammenheng. Tiltaksdelen 
gjelder 2016-17, og skal rulleres våren 2017.  
 
Å jobbe regionalt med et felles løft har gitt flere positive effekter. I tillegg til selve 
plandokumentet har man skapt gode samarbeidsarenaer som vil bidra til å følge opp planens 
intensjoner og tiltak framover. Det regionale ledernettverket av helse – og omsorgsledere 
(arbeidsgruppa) videreføres og vil være det operative leddet for å gjennomføre planen i 
samarbeid med Nord-Troms Studiesenter. De er også omforent i forståelsen av at den regionale 
planen er et godt styringsdokument, som ivaretar enkeltkommunenes behov. Dersom 
enkeltkommuner ser behovet for å supplere, vil det komme som et vedlegg, ikke ved å utforme 
et nytt plandokument.  
 
Planen har vært bearbeidet og drøftet i alle kommuner, i rådmannsutvalget og i den regionale 
arbeidsgruppa. Arbeidet har vært forankret i de lokale, kommunevise arbeidsgruppene og 
dokumentet har vært til høring i alle kommunene. Denne forankringen og tydelige avklaring av 
ansvarsforhold vil gi en oppfølgingskraft som sikrer at tiltakene i planen vil bli gjennomført, og 
at evaluering og rullering skjer, noe som kan være en utfordring når seks kommuner skal 
samarbeide.  
 
Utfordringene som her er skissert, er ikke spesielle bare for Nord-Troms. De fleste 
distriktskommuner er i samme situasjon. Det medfører at det vil bli en stor kamp i framtida for å 
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rekruttere medarbeidere til helse – og omsorgssektoren.  At regionen har gått sammen om å 
møte disse utfordringene og kommer tidlig på banen, vil være et fortrinn. Det skaper større 
synlighet og hvis man lykkes, også større attraktivitet for potensielle søkere. Kommunene i 
regionen vil framstå som mer robuste, dyktige og aktive i møtet med utfordringene.  
 
Felles satsing gir også mulighet for å samarbeide om ressurser. Det kan være etablering av 
fagteam, samarbeide om spisskompetanse, legge til rette for faglig utvikling og 
kompetanseheving. Koordinering av sistnevnte vil bidra til volum slik at tilbud legges til 
regionen, noe som er kostnadseffektivt. Kompetansesatsingen blir målrettet og forutsigbar, og 
man unngår at tilfeldige kurstilbud styrer kommunens satsing.  Reise – og oppholdskostnader 
reduseres når tilbud kommer lokalt, og det er ofte lettere å delta når man ikke trenger å reise 
bort. 
Den målrettede satsingen vil på sikt bidra til å løse oppgaver og ha en positiv effekt på tjenesten 
og pasientene. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1392-1 

Arkiv:                H10  

Saksbehandler:  Aina K. 
Hagen 

 Dato:                 24.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
96/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Overordnet samarbeidsavtale samt tjeneste avtaler mellom UNN og 
Nordreisa kommune - sak til behandling i kommunestyret 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 
Lov om spesialisthelsetjenester.  
 

Vedlegg  
1 Overordnet samarbeidsavtale mellom UNN og Nordreisa kommune 
2 Enighet mellom kommunene og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar 

for og tiltak partene skal utføre 
3 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 

rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlig og sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 

4 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 
5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus 
6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige 

nettverk og hospitering 
7 Samarbeid om forskning og utdanning 
8 Samarbeid om jordmortjenseter 
9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 
10 Samarbeid om forebygging 
11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 

 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune godkjenner overordnet samarbeidsavtale, samt tjenesteavtale 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.  
 

2. Følgende tas med i tjenesteavtale 1, punkt 3.2.1:  
Nordreisa kommune tilbyr svangerskaps- og barselomsorg i samarbeid med følgende 
kommuner: Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.  
 

3. Følgende tas med i tjenesteavtale 1, punkt 3.2.2:  
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Nordreisa kommune gir tilbud om svangerskaps- og barselomsorg gjennom følgende 
tiltak: interkommunal kommunejordmortjeneste, samarbeid med fastleger, helsestasjon 
og helsesøster i kommunene Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. Barselomsorg skjer i tett 
samarbeid med personalet ved DMS Nord-Troms.  
 

4. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, utarbeide og fornye avtalene, der det i 
avtaleteksten ikke er gjort endringer av vesentlig betydning.  
 

5. Rådmannen har ansvar for å gjøre avtalene kjent og tilgjengelig for ledere innen helse og 
omsorg. Informasjon om avtalene publiseres på kommunens hjemmeside.  

 
 

Saksopplysninger 
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Nordreisa kommune fra 2012 er nå 
revidert.  
 
OSO (overordnet samarbeidsorgan) valgte et faglig utvalg til å foreta en revisjon av avtalene; 
KSU 3/15. Nordreisa kommune hadde et medlem med i dette utvalget; Terje Olsen. 
 
KSU 3/15 har hatt 6 møter, og det har vært invitert inn en rekke andre fagpersoner i behandlingen av 
de ulike avtalene. I tillegg er det holdt en «Høringskonferanse» 24.02.16 med over 80 deltakere. 
  
Det foreslås at gjeldende avtalestruktur videreføres. De reviderte avtalene er gjennomgått språklig 
og redaksjonelt, og det er gjort endringer og oppdateringer av avtalene.  
 
KSU 3/15 kan ikke se at det er foreslått «vesentlige endringer» i avtalenes intensjon eller partenes 
forpliktelser.  
 
Det faglige utvalget la fram forslag til nye avtaler for OSO 07.04.16 i sak 3/16, hvor OSO 
gjorde følgende vedtak: 
1. OSO anbefaler kommuner og UNN å inngå Overordnet samarbeidsavtale samt de 10 
underliggende tjenesteavtalene.  
2. OSO anbefaler at kommunestyrene delegerer til administrasjonen å forhandle, utarbeide og 
fornye avtalene, der det i avtaleteksten ikke er gjort endringer av vesentlig betydning.  
3. OSO ber KSU 3/15 til neste møte i OSO å legge fram forslag til plan for hvordan avtalene skal 
gjøres kjent blant partene.  
4. OSO ber KSU 3/15 utarbeide forslag til kortversjon/ retningslinje av tjenesteavtalene som legges 
fram for OSO i OSO møte 22.september.  
5. OSO ber KSU 3/15 utarbeide forslag til egen tjenesteavtale innenfor rus- psykisk helse, som 
legges fram for OSO i OSO møte 22.september.  
 
 
I forhold til punkt 3, og 4 gjorde OSO følgende vedtak i sak 15/16 16.06.16: 
1. Informasjon fra KSU 3/15 avtalerevisjon tas til orientering.  
2. Innspill fra OSO-møtet tas med i det videre arbeidet knyttet til kortversjoner og bekjentgjøring av 
avtalene.  
 
Forslag til kortversjoner av avtalene legges frem for OSO 01.12.16.  
 
Forslag til egen tjenesteavtale innenfor rus- psykisk helse er ikke utarbeidet. 
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Vurdering 
Med bakgrunn i de erfaringer partene har gjort seg siden avtalene første gang med tegnet i 2012, 
samt at det har kommet endringer i lov og forskrift som innvirker på avtalene, er avtalene 
revidert høsten 2016. Kommuner og brukerorganisasjoner har gjennom samarbeidsmøter og 
dialogkafe medvirket til revidering av de tjenesteavtalene. 
 
Rådmannen mener at prosessen med gjennomgang av avtalene har vært tilfredsstillende og at 
kommunenes interesser er godt ivaretatt. Avtalene anbefales godkjent. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF

U3
OVERORDNETSAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene

Oso

Overordnet Samarbeidsavtale Side 1 av 7
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Parter

Avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF,
heretter UNN.

Bakgrunn

Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 § 6-1 mfl.
(helse- og omsorgstjenesteloven), jfr. Lov om spesialisthelsetjenester § 2-1e, pålagt å inngå
samarbeidsavtale. Ved inngåelse av denne samarbeidsavtalen og tilhørende tjenesteavtaler,
oppfyller partene sin lovpålagte plikt til å inngå samarbeidsavtale.

Plikten til å inngå overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler med kommunene påhviler
kommunene og det enkelte helseforetak. Når partene i denne samarbeidsavtalen bruker
uttrykket "avtale" omfatter det både overordnet samarbeidsavtale og de fastsatte
tjenesteavtaler og retningslinjer som omtalt i punkt 5.

Formål

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig og
likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted,
skal ha lik tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalen.

Avtalen skal bidra til at det etableres gode samarbeidsrutiner på sentrale
samhandlingsområder, og legge til rette for at eventuell uenighet mellom kommunen og
helseforetaket løses i dialog mellom partene uten at pasienter og brukere berøres.

Målet er at pasientene/ brukerne skal oppleve at tjenestene:

er faglig gode

er samordnet og helhetlige og preges av kontinuitet

blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene

ivaretar pasientenes og brukernes rett til informasjon, medbestemmelse og
medvirkning

Overordnet samarbeidsavtale skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer,
generelle bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder mv, samt fastsette en
prosess for inngåelse av tjenesteavtaler mellom partene.

Partene skal i tjenesteavtaler og retningslinjer gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om
konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons og
veiledningsansvar, finansiering, organisering, og om eventuelt behov for avklaring av
arbeidsgiveransvar.

Overordnet Samarbeidsavtale Side 2 av 7
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Tjenesteavtalene etter denne avtale er vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale, og er på
samme måte som Overordnet samarbeidsavtale rettslig bindende mellom partene med mindre
annet fremgår.

I tilfelle motstrid mellom denne avtalen og tjenesteavtaler skal denne avtalen ha forrang.

Samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming, samarbeid mellom helsepersonell
og bruker, og et prinsipp om at pasientrelaterte avgjørelser tas så nært brukeren som mulig.

Partene skal innhente brukererfaringer i arbeidet med kvalitetsutvikling av tjenestene.
Samarbeidet og avtalene skal bygge på likeverdighet mellom partene, og dialog skal være et
viktig fundament for samhandlingen.

Virkeområde

Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt hver sine kompetanse- og
ansvarsområder. Virkeområdet for samarbeidsavtalen er de områder hvor loven pålegger
partene å inngå samarbeidsavtale, områder hvor partenes ansvar overlapper hverandre, og
hvor det derfor er behov for samordning mellom partene.

Helseforetaket yter også tjenester til befolkningen i kommuner utenfor eget opptaksområde,
og kommunen samhandler også med andre helseforetak i pasientforløp. Partene er enige i at
samhandling mellom helseforetak og kommuner i Helse Nord, utenfor UNNs opptaksområde,
skal skje i henhold til denne samarbeidsavtalen og tilhørende tjenesteavtaler og retningslinjer.

Tjenesteavtaler,retningslinjerog veiledere

Helse- og omsorgstjenesteloven (hol) § 6-2 oppstiller minimumskrav til hva en avtale mellom
partene skal inneholde. Det følger av lovens 1. ledd at avtalen som et minimum skal
inneholde, sitat;

enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret
for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre

retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering,
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte
tjenester

retningslinjer for innleggelse i sykehus

beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd

retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for
faglige nettverk og hospitering
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samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

samarbeid om jordmortjenester

samarbeid om IKT-løsninger lokalt

samarbeid om forebygging

omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Partene er enig om at ovennevnte punkter skal fastsettes i egne tjenesteavtaler/retningslinjer,
som inntas som vedlegg til samarbeidsavtalen.

I tillegg er partene enige om å inngå tjenesteavtaler om medisinsk følgetjeneste, og om
ledsagertjeneste ved pasienttransport og under opphold i helseinstitusjon. Partene kan også
avtale rutiner/veiledere ved behov.

Partene kan gjennom Overordnet samarbeidsorgan (OSO) ved behov drøfte og anbefale at det

inngås tjenesteavtaler på andre områder. Ved utarbeidelse av tjenesteavtaler og retningslinjer
skal, foruten partene, brukere, ansatte og fagmiljøene være representert der dette er naturlig
eller det er bestemt i lov, forskrift eller andre avtaler.

6. Samarbeidsformer

Partene er enige om at følgende samarbeidsformer skal etableres:

6.1. Overordnetsamarbeidsorgan(OSO)

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er et partssammensatt, overordnet og rådgivende organ
mellom UNN og kommunene som har inngått denne samarbeidsavtalen.

OSOs formål er å legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle
et velfungerende og likeverdig samarbeid mellom kommunene og UNN.

Brukerorganisasjonene skal være representert i OSO.

Partene skal utarbeide egne vedtekter for overordnet samarbeidsorgan som blant annet
inneholder mandat, sammensetning, sekretariatsfunksjoner, og etablering av andre
samarbeidsfora, herunder etablering og bruk av kliniske samarbeidsutvalg (KSU).

OSO kan opprette utvalg for utredning av spesifikke problemstillinger. Slike utvalg gis
mandat til og rapporterer til OSO.

6.2. Dialogforum

Dialogforum er et kontakt- og drøftingsorgan på rådmanns/direktørnivå og faglig nivå mellom
UNN og kommunene som møtes minst en gang i året. Formålet med forumet er å skape en
arena for dialog om administrative, faglige, ledelsesmessige og kunnskaps- og
kompetanseutviklende forhold. Møteformen kan være en dagskonferanse for alle kommunene
og UNN eller gruppemøter inndelt etter geografisk område, faglig tema eller felles interesser.
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7. Plikttil gjennomføringog forankring

Partene plikter å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukerutvalgene. Partene skal også
sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid.

Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte
ansvarsområdet. Prosedyre for dette skal beskrives nærmere i tjenesteavtaler innenfor det
enkelte ansvarsområde.

Partene skal:

gjøre avtalenes innhold/konsekvenser og beslutninger/ vedtak kjent og iverksatt
innenfor eget ansvarsområde

forplikte seg til å bidra til å utvikle samarbeidet med fastlegene slik at deres
medvirkningsrett sikres og deres ansvar tydeliggjøres

orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha
innvirkning på de områdene avtalen omfatter

utrede konsekvenser ved planlegging av tiltak som berører den annen part

involvere den annen part før det treffes vedtak om tiltak som berører den annen part

0 opprette &I klar adressat i egen virksomhet som har et overordnet ansvar for å veilede
og hjelpe ved samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne

Partene skal ha etablert ordninger for god forvaltning av avtalen og tjenesteavtalene.

8. Involveringav pasient-og brukerorganisasjoner

Partene skal tilstrebe brukermedvirkning og ansattemedvirkning innenfor sine organisasjoner
når det gjelder gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling gjennom partenes
felles møteplasser.

Med brukermedvirkning mener vi at brukeren skal ha støtte til:

Å utvikle kompetanse og ferdigheter i god egenomsorg

Å utvikle sammen med helsetjenesten en plan for oppfølging ved langvarig sykdom/
helseplager.

Reell brukermedvirkning krever at helsetjenesten kartlegger pasientens mål/ behov for
diagnostikk og behandling. Helsetjenestens oppfølging skal avspeile både god faglig praksis
og de ønsker og behov pasientens selv uttrykker.

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning også skal understøttes ved at synspunkter
og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved
UNN, eldreråd og fra funksjonshemmede i kommunen skal tillegges vekt.

Partene skal tilrettelegge for at brukere kan gi innspill og synspunkt på sin behandling
vedrørende både form og innhold. Det skal tilrettelegges for at brukerne får tilgang og innsyn
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i sin behandlingsplan og at de kan kommentere på denne. Slike innspill skal dokumenteres og
motta et svar.

Betalingsordninger

Bestemmelser om betaling fra kommunen for egne innbyggere som er utskrivningsklare
pasienter er inntatt i tjenesteavtale nr. 5.

Dersom avgjørelse av tvist gir rett til tilbakebetaling av ytelser skal det svares renter etter Lov
om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.

Avvik

Partene skal håndtere avvik etter nærmere definerte rutiner.

Håndtering av uenighet —tvisteløsning

Partene er enig om følgende prinsipper for håndtering av uenighet knyttet til avtalen, eller
uenighet knyttet til inngåelse av avtale:

Uenighet mellom partene etter denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnås kan tvisten bringes inn for Nasjonal Tvisteløsningsnemnd for
helse- og omsorgssektoren (Tvisteløsningsnemnda), forutsatt partene er enige om dette.

Tvist om betaling for utskrivningsklar pasient kan reises av den ene part, jfr.
saksbehandlingsregler for Tvisteløsningsnemnda, § 14.

Med mindre partene blir enige om at Tvisteløsningsnemndas avgjørelse skal være bindende,

kan tvisten reises for de ordinære domstoler. Dersom partene er enige om det kan tvist løses
ved voldgift etter bestemmelsene i lov om voldgift an 14. mai 2004 nr. 25.

Nord-Troms tingrett er verneting for tvist etter denne avtalen og tjenesteavtalene.

Mislighold

Ved mislighold av avtalen eller vedleggene til denne, kan dokumentert tap som følge av
misligholdet kreves dekket hos den part som misligholder avtalen.

Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 01.09.2016 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett
års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies
opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og
evaluering.

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.
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Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

Innsendingav avtalertil Helsedirektoratet

Etter at avtale er signert av begge parter, skal UNN HF sende kopi av avtalen, herunder også
retningslinjer og tjenesteavtaler jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 til Helsedirektoratet.
Dette skal skje innen en måned etter at avtalen er inngått, og senest en måned etter utgangen
av frist fastsatt med hjemmel i § 6-3.

Datoog underskrift

Sted og dato:Sted og dato: 7._02 (6

For Nordreisa kommune For Universke ssykehuset Nord-Norge HF

UniversitetssykehusetNord-NorgeHF
Sykehusvegen38
9038Tromsff
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
OAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

NORDREISAKOMMUNE

Tjenesteavtale 1

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

enighet mellom kommunen og UNN om

helse- og omsorgsoppgaver partene har

ansvar for og tiltak partene skal utføre

-J
OCN OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene

050
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Formål

Denne del av tjenesteavtalen har som formål å avklare partenes ansvar for mer spesifikke
helse- og omsorgsoppgaver.

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er
tillagt etter lov og forskrifter.

Lovgrunnlaget

Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse-
og omsorgstjenesteloven)

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
(spesialisthelsetjenesteloven)

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63

Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64

Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29

Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes
utførelse av oppgaver etter nevnte lover.

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldede lovverk og
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige
lovbestemmelser.

3. Områderfor samarbeid

3.1. Generelt

UNN skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen dekningsområde
tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder sykehustjenester, medisinske
laboratorietjenester, radiologiske tjenester, akuttmedisinsk beredskap, medisinsk
nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt, transport til undersøkelse
eller behandling i kommunene og UNN.

UNN er pålagt veiledningsplikt ovenfor kommunehelsetjenesten. Denne plikten gjelder både i
generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige
helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper,
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herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem,
sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune.

UNN og kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når partene har
ansvar for pasienten og i overføringen mellom UNN og kommunen.

Partene er enige om å legge til rette for samarbeid også om andre helse- og omsorgsoppgaver.
Dette gjelder særlig innenfor feltet folkehelsearbeid og spesialisthelsetjenestens ansvar for
generell veiledning, rådgivning og kompetanseutvikling i helsefaglige spørsmål.

Partene skal også legge til rette for samarbeid med andre instanser som yter tjenester til
bruken av helse- og omsorgstjenesten, bl.a. NAV (Norsk arbeids- og velferdsetat), Bufetat
(Barne-, ungdoms- og familieetaten) og Kriminalomsorgen.

3.2. Svangerskaps-, barsel- og fodselsomsorg

3.2.1. Ansvarsforhold

Nordreisas kommune har det overordnede ansvar for å gi befolkningen et forsvarlig tilbud
innen svangerskaps- og barselomsorg. Ansvaret omfatter medisinskfaglig ansvar og
systemansvar og skal følge nasjonale og regionale lover, forskrifter, retningslinjer og
veiledere.

Nordreisa kommune tilbyr svangerskaps- og barselomsorg i samarbeid med følgende
kommuner:

UNN forplikter seg til å samarbeide med Skjervøy kommune (eventuelt
kommunesamarbeidet) for å tilby god svangerskaps- og barselomsorg gjennom råd,
veiledning og tilbud om kompetansehevende tiltak. Det skal utarbeides egne tjenesteavtaler
om dette.

Ut\IN har ansvar for å gi et forsvarlig tilbud om fødselsomsorg til befolkningen.

3.2.2. Tiltak

Nordreisa kommune gir tilbud om svangerskaps- og barselomsorg gjennom følgende tiltak:

(liste opp kommunespesifikke tiltak, for eksempel fastlege, helsestasjon, helsesøster, andre)
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UNN har etablert fødetilbud ved sykehusene i Narvik, Harstad og Tromsø.

UNN har desentralisert fødetilbud ved DMS Nord-Troms, Nordreisa og DMS Midt-Troms,
Lenvik.

Det er utarbeidet egen samarbeidsavtale mellom UNN og kommunene om de desentraliserte
fødetilbudene.

3.3. Rus ogpsykiskhelse

Nordreisa kommune har etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 ansvar for å tilby
nødvendige helse- og omsorgstjenester for pasient- eller brukergrupper som har psykisk
sykdom eller et rusmiddelproblem.

UNN skal tilby spesialiserte helsetjenester for pasienter med psykisk sykdom. UNN tilbyr
tjenestene ved sykehuset i Tromsø samt ved senter for psykisk helse —og rus (SPHR) i
Narvik, Harstad, Silsand, Storsteinnes, Sjøvegan og Storslett.

UNN har etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-la nr. 5 ansvar for å tilby tverrfaglig
spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, herunder plass i institusjon.

Partene kan i egne tjenesteavtaler inngå forpliktende samarbeid om utførelse av helse- og
omsorgtjenester innenfor feltet rusmiddelmisbruk og psykisk helse.

3.4. Akuttmedisinsketjenester

3.4.1. Ansvarsforholdog tiltak

Nordreisa kommune har i henhold til helse- omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 3, ansvar for å
tilby hjelp ved akuttmedisinske situasjoner, herunder:

legevakt og legevaktsentral

heldøgns medisinsk akuttberedskap

• medisinsk nødmeldetjeneste

UNN har ansvar for å oppfylle spesialisthelsetjenestelovens krav til akuttmedisinske tjenester
ved blant annet:

. medisinsk nødmeldetjeneste

. luftambulansetjeneste

. ambulansetjeneste

. akuttmedisinske mottak ved sykehus og fødestuer
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3.4.2. Samarbeidstiltak

Nordreisa kommune og UNN forplikter seg til å samarbeide om akuttmedisinske tjenester slik
at tjenestene fremstår som en sammenhengende akuttmedisinsk kjede. Det vises til egen
tjenesteavtale nr. 11 om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede.

3.4.3. Kommunens tilbud om døgnopphold og øyeblikkelig hjelp

Tjenestene omfatter vaktberedskap og tilbud om innleggelse for akutt helsehjelp. Kommunens
tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5
tredje ledd er nærmere regulert i egen tjenesteavtale.

3.5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

3.5.1. Ansvarsforhold

Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter helse- og omsorgstjenesteloven
og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal Nordreisa kommune sørge
for at det blir utarbeidet en individuell plan og at planarbeidet koordineres. (Helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 7). 1JNN skal snarest mulig gi melding om pasienters eller
brukeres behov for individuell plan og/eller koordinator til hjemkommunens koordinerende
enhet, jfr. tjenesteavtale nr. 2.

3.5.2. Tiltak

Kommunen skal imøtekomme pasientens rett til samordning og koordinering blant annet
gjennom:

. tilbud om individuell plan og utarbeidelse av slik

. tilbud om koordinator for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester

. etablering av koordinerende enhet som skal ha overordnet ansvar for arbeid med
individuell plan samt oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Det skal utarbeides egen tjenesteavtale om samarbeid mellom kommunen og helseforetaket
om ivaretakelse av kommunens ansvar etter disse bestemmelsene og denne avtalen.

Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.

Avvik

Se overordnet samarbeidsavtale.
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6. Varighet,revisjonog oppsigelse

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Uenighetog tvist

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Datoog underskrift

Stedog dato: Stedog dato:
- (6

C

ForNordreisakommune For nivers etssykehusetNord-NorgeHF

UniversitetssykehusetNord-Norge
Sykehusvegen38

9038Tromsø
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s?.. .",.. UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABIJOHCCEVIESSU

NORDREISA KOMMUNE

Tjenesteavtale 2

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

retningslinjer for samarbeid i tilknytning til

innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og

lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og

sammenhengende helse- og omsorgstjenester til

pasienter med behov for koordinerte tjenester

Oso
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene
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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 2.

Formål

Målgruppen er pasienter/brukere som har en kronisk tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse
innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med behov som strekker seg ut over ordinære
rutiner for inn- og utskrivning.

Pasienten kan være på venteliste for behandling eller inne i et habiliterings-/
rehabiliteringsforløp gjennom innleggelse/ambulant/poliklinisk oppfølging/lærings- og
mestringstilbud.

Lovgrunnlag

Lov om spesialisthelsetjenesten, lov om psykisk helsevern og helse- og omsorgstjenesteloven
definerer partenes ansvar for samordning av og samarbeid om disse oppgavene.

Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra

spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, jfr. § 6-3 i loven. Lov om helsepersonell og lov
om barn og foreldre definerer helsepersonellets lovpålagte oppgaver. I tillegg skal lov om
pasient- og brukerrettigheter legges til grunn.

Gjennom forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan (IP) og koordinator

reguleres partenes ansvar for å etablere Koordinerende enhet som skal bidra til å sikre
helhetlig tilbud til pasienter med behov for koordinator og Individuell plan.

Ansvars-og oppgavefordelingmellomkommunerog helseforetak

5.1Veiledningspliktvedventetidpå behandling

Partene har et gjensidig ansvar for råd og veiledning knyttet til pasienter/brukere som venter
på behandling. Dette gjelder særlig for behandling knyttet til rus, psykisk helse og for
personer med utviklingshemming.
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5.2 Barnsompårørende

Partenesfellesforpliktelser:

Helsepersonell med ansvar for foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller
alvorlig somatisk sykdom eller skade er pliktig til å identifisere mindreårige barn under 18 år
og ivareta barns behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Det er viktig at UNN og
lokalsykehuskommunene samarbeider, og at relevant informasjon for å ivareta behovene til
pasientens barn blir gitt i samarbeid med foreldre.

Arbeid med barn som pårørende skal være basert på samtykke.

UNNsforpliktelser

UNN har ansvar for å følge godkjent kunnskapsbasert fagprosedyre som omhandler prosedyre
for samhandling. UNN har ansvar for at informasjon om relevante og nødvendige
opplysninger når det gjelder behov for ytterligere tiltak for å ivareta barn gis til
samarbeidende personell / kontaktperson i kommunen.

Kommunensforpliktelser

Kommunen forplikter seg til å opprette kontaktpunkt og ha oversikt over hvordan arbeidet
med barn som pårørende er organisert i kommunen.

Kommunen skal ha godkjent prosedyre for arbeidet med barn som pårørende og egne
retningslinjer for hvordan følge opp tiltak i kommunen. Prosedyren skal gjøres kjent for
saksbehandlere i kommune, helsestasjon, skolehelsetjenesten og andre.

Kommunen skal opprette barneansvarlig i relevante tjenester.

5.3 Habiliterings-og rehabiliteringstilbud,herunderambulantvirksomhet,
koordinerendeenheter,tilretteleggingav hjelpemidler,lærings-og
mestringstilbudm.m.

5.3.1Koordinerendeenheter

Partenesfellesforpliktelser:

UNN og den enkelte kommune har lovbestemt plikt til å etablere koordinerende enheter (KE)
som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial,
psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. KE skal:

ha gjensidig kontakt og samarbeid gjennom faste kontaktpunkter, møteplasser og
systematisk informasjonsutveksling
utarbeide interne retningslinjer for arbeidet med individuell plan og koordinator i
kommunen og i helseforetaket
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retningslinjer for samarbeid, ansvar og arbeidsfordeling mellom helseforetaket og
kommunen skal gjøres kjent for tjenesteytere som kommer i kontakt med
pasienter/brukere dette kan være aktuelt for
til enhver tid ha oppdatert kontaktinformasjon tilgengelig for samarbeidspartnere

5.3.2Samarbeidomkringindividuellplan(IP)

Partenesfellesforpliktelser:

sikre at pasient/bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester får tildelt
koordinator og/eller utarbeidet individuell plan der pasienten samtykker til dette

der pasient/bruker har koordinator både i kommunen og spesialisthelsetjenesten, plikter
disse å samarbeide

beskrive samarbeidet mellom partene omkring IP og koordinator i egne retningslinjer

UNNsforpliktelser:

snarest mulig gi melding om pasienters eller brukeres behov for individuell plan og/eller
koordinator til hjemkommunens koordinerende enhet

der pasienter kun har tjenester fra spesialisthelsetjenesten og det er behov for videre
koordinering, oppnevne koordinator og starte planarbeidet etter samtykke fra
pasient/verge

Kommunensforpliktelser:

utarbeide individuell plan for pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte
tjenester

5.3.3Meldingombehovfor rehabilitering

Dersom det etableres spesielle ordninger for henvisning til rehabilitering i henholdsvis
kommunen/UNN, skal partene til enhver tid være oppdatert om disse.

5.3.4.Ambulantvirksomhetknyttettil brukeremedlangvarigbehovfor
spesialiserthabilitering/rehabilitering

Ved langvarig ambulant oppfølging fra spesialisthelsetjeneste skal partene etablere rutiner
som sikrer informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre
samarbeidende instanser. I komplekse enkeltsaker kan dette ivaretas med å inngå individuelle
samarbeidsavtaler eller etablere individuell plan som omfatter ansvarsfordeling og
tidsperspektiv.
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5.3.5.Pasient-og pårorendeopplæring

Partenesfellesforpliktelser:

samarbeide om lærings- og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig

videreutvikle møteplasser for samhandling, kompetanseutveksling og
brukerrepresentasjon i utvikling av lærings- og mestringstjenester

ta i bruk elektroniske verktøy i samarbeidet

UNNsforpliktelser:

tilby individuell veiledning som del av behandlingstilbudet der dette er aktuelt

tilby deltakelse i gruppebaserte diagnosespesifikke lærings- og mestringstilbud

ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud

Kommunensforpliktelser:

tilby individuell veiledning som en del av behandlingstilbudet der dette er aktuelt

ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud i helseforetaket og
kommunen

tilby deltakelse i gruppebasert lærings- og mestringstilbud

5.4 Behandlingshjelpemidler

Partenesfellesforpliktelser:

lage gode rutiner for samarbeid når det er behov for oppstart med behandlingshjelpemidler
i kommunal institusjon eller i pasientens hjem

sørge for at partene følger felles utarbeidet prosedyre

UNNsforpliktelser:

starte, tilpasse og utprøve behandlingshjelpemidler i spesialisthelsetjenesten

gi nødvendig primæropplæring av ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

sørge for at det elektriske anlegg er kontrollert og i forskriftsmessig stand, der det er

påkrevd, før behandlingshjelpemiddel tas i bruk

Kommunensforpliktelser:

påse at ansatte har nødvendig kunnskap og opplæring i bruk av
behandlingshjelpemiddelet, og der det er mulig opprette superbrukere

levere tilbake behandlingshjelpemiddel til spesialisthelsetjenesten når dette ikke lengre er
i bruk
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5.5 Avklaringav ansvarsforholdi sakersomomfattesav regelverketom tilbakehold
utenegetsamtykkeoverforpersonermedrusmiddelproblemerog andrepasienter
derbrukav tvangkanværeaktuelt

Partenesfellesforpliktelser:

Sikre at pasient/bruker hvor tvangstiltak må brukes under gjennomføring av
habiliterings/rehabiliteringstiltak gis egnet tilbud.

Kommunensansvarog oppgaver:

når det er behov for det, fatte skriftlig og begrunnet vedtak for beslutning om manglende

samtykkekompetanse for pasient/bruker som mottar kommunal helsehjelp

ved behov gjøre vedtak om bruk av tvang overfor personer med psykisk
utviklingshemming i tilknytning til mottak av helse- og omsorgstjenester, etter tilrådning
fra habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten

UNNsansvarog oppgaver:

for pasient som er henvist til spesialisthelsetjeneste skal det fattes skriftlig og begrunnet

vedtak for beslutning om manglende samtykkekompetanse. Dette skal gjøres i samarbeid
med pasientens fastlege og andre kommunale helse- og omsorgsarbeidere som kjenner
pasienten

bistå med veiledning, diagnostisering, samt utarbeide lovpålagt tilrådning om vedtak

bistå i gjennomføring av tiltak i saker som omfatter tvang overfor personer med psykisk
utviklingshemming

5.6 Rutinerfor samhandlingmedfastlegen

Ved behov skal partene samarbeide om å etablere særskilte rutiner for god samhandling med
fastlegen.

Kommunens forpliktelse reguleres også gjennom overordnet samarbeidsavtale.

Håndteringav avvik,tilbakemeldingog evaluering

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom når det gjelder håndtering av avvik og
uenighet

Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.
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Varighet, revisjon og oppsigelse

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Uenighet

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Dato og underskrift

Stedog dato: Stedog dato:
(J,

ForNordreisakommune ForWniversitètssykehusetNorg-l'AffeHF
UnlversltetssykehusetNoru-
Sykehusvegen38
9038Tromul
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAWI.NORGCA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

NORDREISA KOMMUNE

Tjenesteavtale 3

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

retningslinjer for innleggelse i sykehus

050
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene
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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset
Nord-Norge EF (heretter UNN/helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse-
og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 3.

3. Formål

Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver ved
henvisning og innleggelse av pasienter i sykehus

Avtalen skal bidra til:

at pasienten skal oppleve en best mulig sammenhengende helsetjeneste
å sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og
omsorgsnivåene
å redusere risikoen for uheldige hendelser

4. Ansvars- og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4.1. Når pasienten henvises til vurdering som øyeblikkelig hjelp

Kommunehelsetjenestens ansvar og oppgaver:

henviser har ansvar for å avgjøre om pasienten skal henvises til vurdering av
spesialisthelsetjenesten
kommunen skal gi egne ansatte/fastleger opplæring og oppdatert informasjon om egne rutiner
og tjenester
henviser gir hvis hensiktsmessig, muntlig melding om innleggelse til mottakende enhet ved
UNN. Henvisende lege vurderer egnet transportmåte ut fra pasientens tilstand, avstand til
behandlingssted, geografi og lignende. Ved behov for ambulansetransport rekvireres dette
gjennom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved UNN
henviser sender henvisning som inneholder alle relevante opplysninger, herunder oppdatert
legemiddeloversikt, som er nødvendig for å kunne starte behandling så raskt som mulig
henviser vurderer om det er medisinsk nødvendig med ledsager under transport til sykehuset
for pasienter som før henvisning til spesialisthelsetjenesten mottar kommunale helse- og
omsorgstjenester: ved innleggelser har kommunen ansvar for at alle relevante opplysninger av
betydning for omsorg og pleie av pasienten, herunder oppdatert legemiddeloversikt, følger
pasienten. I tilfeller der akutt hast gjør samtidig oversendelse umulig, skal slike opplysninger
utarbeides og oversendes så raskt som mulig
kommunens helse- og omsorgstjeneste bistår pasienten med å informere pårørende om
innleggelsen hvis situasjonen tilsier behov for dette
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UNNs ansvar og oppgaver:

ha et velfungerende system for mottak og dokumentasjon av henvendelser om innleggelser,
herunder krav om responstid
oppdatert informasjon om rutiner for innleggelse skal være tilgjengelig for egne ansatte,
legevakt, fastleger og kommuner
ved behov innhente supplerende opplysninger fra pasient, institusjon, hjemmetjeneste,
fastlege, tilsynslege og pårørende
sikre at nødvendig informasjon blir gitt til pårørende, hvis dette ikke allerede er gjort av
kommunen
behandlende lege vurderer i samråd med kommunen om det er medisinsk nødvendig med
tilstedeværelse av ledsager under behandling
foreta vurdering og eventuelt behandling

4.2.Når pasienten henvises til planlagt helsehjelp

Kommunehelsetjenestens ansvar og oppgaver:

henviser sender henvisning med relevant og nødvendig informasjon. Henvisningen skal
inneholde tilstrekkelige opplysninger slik at den kan vurderes ut fra gjeldende forskrifter og
nasjonale prioriteringsveiledere
henviser avgjør om det er medisinsk nødvendig med ledsager under transport for innleggelse
kommunen skal ha oppdatert oversikt over kommunens helse- og omsorgstilbud slik at
alternativer til henvisning kan vurderes
for pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester: ved innleggelser sender
kommunens helse- og omsorgstjeneste, uten unødvendig opphold, innleggelsesrapport som
skal inneholde alle relevante opplysninger av betydning for innleggelsen, inkludert oppdatert
legemiddeloversikt

UNNs ansvar og oppgaver:

ved behov, innhente supplerende opplysninger fra pasient, institusjon, hjemmetjeneste,
fastlege, tilsynslege og pårørende
vurdere pasientens rett til helsehjelp ut fra gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere
behandlende lege vurderer i samråd med kommunen om det er medisinsk nødvendig med
tilstedeværelse av ledsager under behandling

Elektronisk meldingsutveksling

Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett. Elektronisk
kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket skal benyttes. Der det
er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse benyttes.

Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.

Avvik

Se overordnet samarbeidsavtale.
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8. Varighet,revisjonog oppsigelse

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Uenighetog tvist

Seoverordnetsamarbeidsavtale.

Datoog underskrift

Sted og dato: Sted og dato:
H lL-

For Nordreisa kommune

"r
For niversit

e

ssykehuset Nord-Norge HF

UniversitetssykehusetNord-Norge
HF

Sykehusvegen38

9038Tromsø
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mellom

Nordreisa kommune

og
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retningslinjer for samarbeid om

utskrivningsklare pasienter som antas å ha

behov for kommunale tjenester etter

utskrivning fra sykehus

OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene

Tjenesteavtale 5 Side 1 av 8

319



	

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

	

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i medhold av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
(helse- og omsorgstjenesteloven) m.m. § 6-2 nr. 5.

	

3. Formål

Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver
vedrørende opphold i, og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten av pasienter innen somatikk,
rusbehandling og psykisk helsevern.

Avtalen skal bidra til

at pasienten skal oppleve en best mulig sammenhengende helsetjeneste
et løsningsfokusert samarbeid med og om pasienter med forventet behov for
kommunale tjenester etter utskriving fra spesialisthelsetjenesten slik at pasienten, uten
forsinkelser, får et godt tilbud på riktig sted
å sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings-
og omsorgsnivåene samtidig som personvernet til den enkelte pasient ivaretas
å redusere risikoen for uheldige hendelser

Informasjonsutveksling mellom sykehus og kommune skal foregå elektronisk. Nasjonalt
godkjente fagspesifikke maler benyttes. Prosedyre for ikke-elektronisk
informasjonsutveksling benyttes når elektronisk meldingsutveksling ikke er mulig å bruke.
Ikke-elektronisk kommunikasjon skal også dokumenteres av begge parter.

	

4. Ansvars—og oppgavefordelingmellomhelseforetaketog kommunen

Partene plikter å behandle sine innkommende meldinger uten unødig opphold, alle ukedager
og hele døgnet.

4.1. Vedinnleggelseav pasient

UNNsansvarog oppgaver

For pasienter med kjent kommunal tjeneste før innleggelsen, sendes umiddelbart etter
innleggelse melding til kommunen om innlagt pasient.

For alle pasienter med forventet/endret behov for kommunale tjenester etter utskrivning,
sendes tidligmelding til aktuell kommunal PLO tjenesteadresse innen 24 timer etter
innleggelse, eller innen 24 timer etter at behov avdekkes. Melding skal minimum

inneholde:
pasientens status
antatt forløp
forventet utskrivningstidspunkt
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Kommunensansvarog oppgaver

respondere på melding om innlagt pasient med innleggelsesrapport uten unødig opphold.
Kommunen kan også sende innleggelsesrapport før melding fra sykehus kommer

oppnevne kontaktperson og koordinator ved behov

4.2. Menspasientener til behandlingi spesialisthelsetjenesten

UNNsansvarog oppgaver:

Formidle kontaktinformasjon til kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Der utskrivningstidspunkt ikke er avklart i tidligmelding skal UNN så tidlig som mulig
starte dialog med kommunen og pasienten om forventet utskrivningstidspunkt.
Vurdere og beskrive pasientens funksjonsnivå og forventet hjelpebehov, herunder vurdere
om pasienten har forventet behov for rehabiliteringstjenester og eventuelle
hjelpemidler/behandlingshjelpemidler ved utskriving. Bistå pasienten ved søknader om

tjenester pasienten har behov for. UNN skal ikke forespeile spesifikt kommunalt
tjenestenivå.
For pasienter med særlig omfattende problemstillinger er det viktig å starte planlegging av
utskriving tidlig:

avtale samarbeidsmøter med pasient, pårørende og kontaktperson fra kommunen for å
avklare ansvarsforhold, utveksle nødvendig informasjon og planlegge videre forløp.
Plan for utskriving skal dokumenteres i journal. Planen overleveres også
pasient/pårørende, og sendes til medvirkende i kommunehelsetjenesten
medvirke til etablering av ansvarsgruppe i samråd med pasienten og kommunen,
dersom dette anses som nødvendig
informere pasienten om retten til koordinator og individuell plan, og medvirke til at
denne utformes, eller arbeid igangsettes, dersom pasienten samtykker
innenfor psykisk helsevern skal institusjonen som hovedregel igangsette arbeid med
individuell plan, dersom pasienten samtykker. Dette gjøres i samarbeid med andre
tjenesteytere for å bidra til et helhetlig pasienttilbud. For pasienter som ikke samtykker
til individuell plan, men som åpenbart har behov for samordnende tjenester, må
hjelpen likevel koordineres

Kommunensansvarog oppgaver:

Saksbehandle og fatte vedtak om pasientens omsorgs- og hjelpebehov etter utskrivning i
dialog med pasient, behandlende helsepersonell og eventuelt pårørende.

Delta i samarbeidsmøte etter nærmere avtale. Koordinere de kommunale tjenestene,
eventuelt gjennom å opprette ansvars-/samarbeidsgruppe eller igangsette arbeid med
individuell plan.
Kartlegge pasientens behov for hjelpemidler/behandlingshjelpemidler ved utskrivning i
dialog med pasient, pårørende og UNN.
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4.3. Nårpasientener utskrivningsklar

Kriterier for når en pasient er utskrivningsklar fremgår av «forskrift om kommunal betaling
for utskrivningsklare pasienter».

4.3.1. Avgjørelseav når en pasienter utskrivningsklar

En pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov for ytterligere

behandling i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen skal være basert på en individuell
helsefaglig vurdering, og følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i
pasientjournalen:

problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal
være avklart
øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart
dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for
det skal foreligge klart standpunkt til diagnose(r) og videre plan for oppfølging av
pasienten
pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet
fremtidig utvikling skal være vurdert

Helseforetaketsansvarog oppgaver:

Avgjøre om en pasient er utskrivningsklar.
Så tidlig som mulig sende melding om utskrivningsklar pasient til kommunen. Varsling
om utskrivningsklar pasient med kortere oppholdstid, herunder for pasient som er henvist
til medisinsk vurdering, skal skje straks utskrivingstidspunkt er avklart. Begge parter skal
dokumentere at meldinger er sendt og mottatt.
Kommunen skal gis informasjon der det klart framgår hvilke vurderinger og konklusjoner
som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om pasienten er utskrivningsklar.
Dersom situasjonen endrer seg slik at pasienten ikke lenger er utskrivningsklar, skal
kommunehelsetjenesten informeres uten ugrunnet opphold. For utskrivningsklare
pasienter som få.rbehov for kortvarig spesialisert behandling i ventetiden for utskrivning,
informeres kommunen uten ugrunnet opphold. Når pasienten igjen er utskrivningsklar,
skal dette meldes på nytt til kommunen.

Beregningen av antall utskrivningsklare døgn stoppes midlertidig inntil pasienten er
utskrivningsklar igjen.

Kommunensansvarog oppgaver:

Følge opp melding om utskrivningsklar pasient fra spesialisthelsetjenesten og eventuelle

søknader fra pasienten. Uten unødig opphold sende melding til helseforetaket om og når
kommunen kan ta imot pasienten, og iverksette planlegging og etablering av tjenester i
kommunen.
Sørge for at utskrivningsklare pasienter overføres til rett kommunalt omsorgsnivå så snart
som mulig etter at de er vurdert som utskrivningsklare.

Informere pasient og kontaktperson i behandlende enhet om kommunal saksgang og
vedtak som har betydning for pasientens utskriving.
Kommunen kontrollerer at pasienten oppfyller de avtalte kriteriene for utskrivningsklare
pasienter.
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5. Ved faglig uenighet tas det kontakt med behandlende lege ved UNN for å få
diskutert/avklart denne.

4.4. Utskrivning

4.4.1. Nårpasientenskrivesuthilbakeforesfra spesialisttjenestenetter
innleggelse/vurdering

Helseforetaketsansvarog oppgaver:

1. Varsle aktuell instans i kommunen og/eller pårørende om at pasienten skrives ut etter
innleggelse eller poliklinisk vurdering. Dette skal dokumenteres av begge parter.

2. Epikriser og fagrapporter:
epikriser, eventuelt foreløpig epikrise/pasientorientering ved utreise, sendes fra
sykehuset i tråd med Forskrift om pasientjournal § 9 og Helsepersonelloven § 45.
Epikrise sendes til helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten
forsvarlig oppfølging. Med mindre noe annet fremkommer sendes epikrise til
innleggende lege og fastlege. Epikrise og annen informasjon sendes med mindre
pasienten motsetter seg dette.
medisinske opplysninger og fagrapporter som er avgjørende for umiddelbar
oppfølging i kommunen følger pasienten ved utskrivning. Resultater fra prøver eller
annen informasjon som ikke foreligger ved utskrivning, ettersendes straks de

foreligger. Medisinsk ansvarliges vurdering og anbefalinger sendes sammen med
opplysningene.

3. Gi tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan iverksette eller videreføre individuell
plan.

4. Sjekke at pasienten har/får de nødvendige resepter. For å hindre avbrudd i iverksatt

behandling, må sykehuset sikre at pasienten får med seg tilstrekkelig mengde av
nødvendige medikamenter og utstyr inklusive behandlingshjelpemidler inntil pasienten
selv - eventuelt med kommunens hjelp - kan skaffe seg dette.

5. Rekvirere pasienttransport tilpasset pasientens situasjon. Behandlende lege vurderer om
det er medisinsk nødvendig med ledsager under transport. Ved transport til privat hjem
gjelder ansvaret inntil pasienten har kommet inn i hjemmet. Ved transport til kommunal
institusjon, overføres ansvaret til kommunen når pasienten er tatt imot av
institusjonspersonalet.

Følgende informasjon skal følge pasienten ved utskrivning:

Det skal foreligge oversikt over de aktuelle medikamenter pasienten bruker, herunder
presisering av hvilke endringer som er foretatt under innleggelsen.

Epikriser eller tilsvarende informasjon, sykepleierpleierapport og eventuelle andre
rapporter om videre behandling av pasient.

Dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester som er utenfor den aktuelle
behandlingsenhetens ansvarsområde, skal relevant kontakt etableres, og plan for denne
oppfølging skal beskrives.
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Opplysningene skal være gjort tilgjengelig for kommunen slik at kommunen kan gi pasienten
forsvarlig oppfølging ved utskrivning.

Partene er enige om at når det i denne avtalen står «avklart» menes at problemstillingen er
vurdert og at det er gjort en konklusjon om videre tiltak.

Kommunensansvarog oppgaver:

Forsvarlig mottak av pasient hjemme eller i kommunal institusjon.

Oppfølging av de vedtak som er gjort av kommunen.

Opprette koordinator og eventuell videreføring av etablerte ansvarsgrupper og
individuell plan.

5. Betalingfor utskrivningsklarepasienter

5.1. Generelt

Kommunens forpliktelse til betaling for utskrivningsklar pasient følger av helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 11-3 og 11-4 samt Forskrift om kommunal betaling for
utskrivningsklare pasienter (heretter "forskriften").

Partene er enige om følgende utfyllende bestemmelser knyttet til utskrivningsklare pasienter.
Bestemmelsene skal bidra til bedre pasientflyt og kvalitet i tjenestene.

5.2. Vilkårfor betalingskrav

Kommunen skal betale for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et
kommunalt helse- og omsorgstilbud.

Betalingsplikten inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar og
vilkårene i forskriftens §§ 8 til 10 og denne avtalens punkt 4.3 er oppfylt, og kommunen har
gitt beskjed om at den ikke kan ta imot pasienten. Betalingsplikten inntrer også dersom
kommunen ikke har svart på varselet etter § 10 og denne avtalens punkt 4.3 om at en pasient
er utskrivningsklar.

Sykehuset skal rapportere at pasienten er utskrivningsklar til Norsk Pasientregister når
vilkårene i andre ledd er oppfylt.

Døgnpris for opphold for utskrivningsklar pasient i sykehus fastsettes i statsbudsjettet.

5.2.1. Varselom utskrivningsklarpasient

Sykehuset skal umiddelbart etter at pasienten er definert som utskrivningsklar varsle
kommunen. Melding skal sendes selv om pasienten skal tilbake til eget hjem og har et
tilnærmet uendret oppfølgingsbehov fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, eller at
pasienten kun har behov for en begrenset oppfølging i en kort periode. Dette gjelder også
pasient som kommer fra, og skal tilbake til en kommunal institusjonsplass. Varselet skal
inneholde opplysninger i henhold til 4.3. Varsel skal gis enten ved å sende elektronisk
melding eller ved å ringe. Varsel til kommunen skal gis på virkedager mellom k1.08.00 og
14.00.
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5.3. Avregningav antalldagerbetalingspliktengjelder

5.3.1. Nårbetalingskravgjelderfra

Betalingskravet gjelder fra og med den dagen sykehuset har varslet om at pasienten er
utskrivningsklar i henhold til punkt 4.3. Også meldingsdagen blir inkludert i betalingskravet.
Helseforetaket bør tilstrebe å varsle kommunen så tidlig på dagen som mulig.

5.3.2. Opphørav betalingskrav

Betalingskravet gjelder til den datoen kommunen melder fra om at kommunen er klar til å ta
imot pasienten. Kommunen skal varsle sykehuset om dette på virkedager mellom klokken
08:00 og 15:00. Den dagen som kommunen har bestemt å motta pasienten skal ikke være med
i betalingskravet. Kommunen skal tilstrebe og varsle UNN så tidlig på dagen som mulig.

5.3.3. Endringi pasientenstilstand

Dersom pasientens helsetilstand endrer seg på en slik måte at han/hun ikke lenger anses
utskrivningsklar, avbrytes betalingsplikten. Ny betalingsplikt inntrer når pasienten på nytt
defineres som utskrivningsklar og nytt varsel er sendt.

5.4. Redegjørelse

Kommunen har krav på redegjørelse for sykehusets vurderinger, jfr. forskriftens § 14.

Krav om redegjørelse rettes til leder ved utskrivende avdeling. Redegjørelse skal inneholde
tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan vurdere å ta stilling til om vilkårene for å melde
utskrivningsklar pasient er oppfylt. Redegjørelse skal være skriftlig og skal fortrinnsvis gis
elektronisk.

Samtykketil utvekslingav informasjon

Utveksling av informasjon skal baseres på pasientens presumerte samtykke, jfr. lov om
helsepersonell §§ 25 og 45. Pasienten bør informeres om rett til å motsette seg at informasjon
sendes og skal informeres om konsekvenser av å ikke oversende nødvendig og relevant
informasjon.

Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.

Avvik

Se overordnet samarbeidsavtale.

Varighet,revisjonog oppsigelse

Se overordnet samarbeidsavtale.
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Uenighetog tvist

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Dato og underskrift

Stedog dato: Stedog dato:

Act

ForNordreisakommune F r Univ rsitetssykehusetNord-NorgeHF

UniversitetssykehusetNord-NorgeI-IF
Sykehusvegen38
9038Tromsø
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.. UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITERTABUOHCCEVIESSU

NORDREISAKOMMUNE

Tjenesteavtale 6

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

retningslinjer for gjensidig

kunnskapsoverføring og

informasjonsutveksling og for faglige

nettverk og hospitering

050
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene
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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 6.

Formål

Formålet med denne tjenesteavtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og
oppgaver for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, for faglige nettverk
og hospitering.

I tillegg skal denne tjenesteavtalen bidra til at partene i fellesskap etablerer gode
samarbeidsstrukturer, rutiner og samhandlingstiltak på ovenstående områder som vil ha
betydning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten fremover samt bidra til å sikre trygge
helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere, fagmiljø og tillitsvalgte ved planlegging,
gjennomføring og evaluering av denne tjenesteavtalen.

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter partene er tillagt
etter lov og forskrifter.

Lovgrunnlaget

Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1 viser til kommunens plikt til å medvirke til
undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning.

Lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven) § 6-3 viser til

spesialisthelsetjenestens lovpålagte veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Dette omfatter at spesialisthelsetjenesten skal gi den kommunale helse- og
omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet
for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og
forskrift.
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5. Gjensidigkunnskapsoverføringog informasjonsutveksling.Samarbeidomfaglige
nettverk,hospiteringog ambulanteteam

5.1. Partenesfellesforpliktelser

Partene plikter til å etablere og videreutvikle samarbeid som omfatter gjensidig
kompetanseutvikling, veiledning og informasjonsutveksling. Partene er enige om å bygge
videre på etablerte samhandlingsstrukturer og felles møteplasser som for eksempel:

faglige nettverk

hospiteringsordninger

ambulerende team

praksiskonsulentordninger

Partene forplikter seg til å kartlegge behov for kompetanseutvikling i egen virksomhet, samt
lage en kompetanseplan og tiltaksplan for å møte behovene. Egne kompetanseutviklingstiltak
gjøres kjent og tilgjengelig for den annen part der dette anses relevant. Partene tilstreber
samarbeid om tiltak, der dette vurderes hensiktsmessig, kvalitativt tilstrekkelig og effektivt.

Partene tilstreber å ta i bruk elektroniske verktøy knyttet til kompetanseutvikling der dette
vurderes hensiktsmessig, kvalitativt tilstrekkelig og effektivt. Dette gjelder for eksempel
elektroniske kommunikasjonsløsninger, lyd-/bildeløsninger, e-læring og lignende, jfr.
tjenesteavtale nr. 9.

Ved opprettelse av nye møteplasser mellom partene, er det vesentlig at avtalte overordnede
samhandlingsstrukturer brukes (jfr. Overordnet samarbeidsavtale). Dette for å sikre god
forankring og oversikt over eksisterende møteplasser, likeverd mellom partene, god
ressursutnyttelse og koordinering av kompetanseutviklingstiltak.

Faste eller tidsavgrensede Kliniske samarbeidsutvalg (KSU) opprettes for å videreutvikle
områder omhandlet i denne avtalen, som for eksempel retningslinjer for gjensidig hospitering,
utvikling av felles møteplasser, kompetanseprogram etc.

Både UNN og kommunen har et gjensidig ansvar for å sikre felles møteplasser for
informasjon og dialog mellom partene om endringer i driftsforhold og planer for partenes
fremtidige virksomhet. Dette gjelder også for drøfting av rapporterte samhandlingsavvik (jfr.
Overordnet samarbeidsavtale), evaluering og kvalitetssikring av tjenestene.

5.2. UNNsforpliktelser

UNN forplikter til å:

gi råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den
kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og
forskrift

medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og
masterutdanning
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UNN er avtalepart med 30 kommuner og skal bistå likeverdig og koordinert overfor samtlige
30 kommuner, også i henhold til kompetansedeling og infonnasjonsutveksling. LINN skal
bidra til at det etableres en god, robust og velorganisert samhandlingsstruktur på dette
området.

Partene er enige om å bygge videre på allerede etablerte samhandlingsarenaer som berører
begge parter. UNN må sørge for tydelige adresser for henvendelser fra kommunene, vedr.
kompetanse- og veiledningsbehov.

5.3. Kommunensforpliktelser

Kommunen forplikter til å:

gi råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at
spesialisthelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift
medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og
etterutdanning

i samarbeid med UNN, bistå til videreutvikling av etablerte samhandlingsarenaer som
berører begge parter, også i henhold til gjensidig kompetanseutvikling og
informasjonsutvikling

Kommunen må sørge for tydelige adresser for henvendelser fra foretaket vedrørende
kompetanse- og veiledningsbehov.

5.4. Ansvarsforhold

Partene har gjensidig ansvar for at informasjonsutvekslingen knyttet til partenes
behandlingsansvar understøtter et helhetlig pasientforløp, slik at relevant informasjon er
tilgjengelig for rett person til rett tid og på rett sted.

Med relevant informasjon menes helsefaglig, organisatorisk og relasjonell informasjon om
pasient/ pasientforløp som er nødvendig for at helsearbeidere skal kunne tilby individualisert
helsehjelp på høyt faglig nivå.

Kommunene og spesialisthelsetjenesten har ulik og komplementær kompetanse. Partene har et
gjensidig ansvar for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. Hvordan dette skal
gjøres ved innleggelser og utskrivinger er beskrevet i tjenesteavtalene nr. 3 og 5.

Avtalens parter bærer selv sine kostnader ved all aktivitet knyttet til denne tjenesteavtalen
dersom ikke annet er avtalt.
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5.5. Videreutviklingav møtearenaerfor kompetansebyggingog delingav
kunnskap

5.5.1. Fagligenettverk

Fagnettverk etableres som møteplasser, både internt i egen virksomhet og på tvers av
spesialist- og kommunehelsetjenesten, mellom regionale-, lokale-, kommunale- og
interkommunale nettverk i regionen. Hensikten er å skape arena for kompetansebygging,
erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid.

Partene plikter til å holde hverandre orientert om aktivitet i interne faglige nettverk som kan
være av betydning for den andre part. Både UNN og kommunen må sikre at faglige nettverk i
sykehus og kommune ikke blir konkurrerende, men supplerende nettverk. Målgruppe for
hvert enkelt fagnettverk må være tydelig definert. God forankring i respektive fagmiljø og
ledelse vil være av betydning, samt tydelig avklaring av ressurser til koordineringsansvar.
Samarbeid om etablering av flere virtuelle fagnettverk og e-læringstilbud bør vurderes.
Partene tilstreber å gjøre mest mulig av nettbasert læring tilgjengelig for begge parter, der
dette vurderes hensiktsmessig.

5.5.2. Hospiteringsordninger

Hospitering defineres som et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass. Formålet med
hospiteringen er at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkompetanse eller lære seg noe
nytt om arbeidsmåter, teknologi, sette ut teori i praksis.

Partene har et gjensidig ansvar for å legge til rette for hospitering ut fra andre parts
forespørsel og behov. Behovet for etablering av flere faste hospiteringsordninger bør
vurderes. Partene er enige om at man i fellesskap utarbeider rutiner for hospitering innen
regionen, der gjensidig hospitering vektlegges. I rutinene bør det også fremkomme en tydelig
adresse for partenes forespørsler om hospitering.

5.5.3. Ambulerendetjenester

Ambulerende tjenester defineres her som tverrfaglig behandling gitt av et team i eller nær
hjemmet, uten at pasienten legges inn på sykehus. Tjenestene kan gis av sykehuset, av
kommunen eller av disse i samarbeid. Formålet med ambulante team er å bidra til gjensidig
kompetanseoverføring mellom behandlingsnivåene og forebygge innleggelser.

Etablering av nye, faste ambuleringsordninger bør vurderes av partene ved behov.
Fagmiljøene må sikre at det finnes rutiner for ambulerende virksomhet i regionen, der spesielt
ansvars- og oppgavefordeling mellom ambulante team i sykehus respektive kommune er
tydelig definert. Også bruk av e-helseløsninger (ambulering via videokonferanse) og en
tydelig adresse for partenes forespørsel om ambulering må avklares.
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5.5.4. Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal sikre
og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den
kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for den enkelte pasient. Som
praksiskonsulenter arbeider allmennleger deltidsstillinger på sykehus. Gjennom sin kjennskap
til både første- og andrelinjetjenesten skal praksiskonsulentene prøve å identifisere områder
der samarbeidet ikke fungerer optimalt mellom de to delene av helsevesenet.

Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.

Varighet,revisjonog oppsigelse

Se overordnet samarbeidsavtale.

Uenighet

Se overordnet samarbeidsavtale.

Datoog underskrift

Sted og dato: Sted og dato:1/-7-

For Universitetssykehuset Nord-Norge HF

UniversitetssykehusetNord-NorgeHF
Sykehusvegen38
9038Tromsø

For Nordreisa kommune
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAWI.NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

NORDREISAKOMMUNE

Tjenesteavtale 7

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

samarbeid om forskning og utdanning

OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene
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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 7.

Formål

Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskap,
utvikle helsetjenesten og gjøre tjenesten i stand til å møte fremtidige utfordringer. Det skal
bygges opp kompetanse hos personell i helse- og omsorgstjenesten, og legges til rette for
forskning og innovasjon som understøtter overordnede strategiske føringer.

Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere, fagmiljø og tillitsvalgte ved planlegging,
gjennomføring og evaluering av denne tjenesteavtalen.

Mye av samarbeidet om forskning, innovasjon og utdanning skjer mellom den enkelte av
avtalepartene i denne avtalen og forsknings- og utdanningsinstitusjonene direkte. Forsknings-
og utdamiingsinstitusjonene er ikke part i denne avtalen, men gjennom denne avtalen søkes

det å legge til rette for et godt samarbeid mellom avtalepartene og forsknings- og
utdanningsinstitusjonene.

Lovgrunnlaget

Lov om spesialisthelsetjenesten, helseforetaksloven og helse- og omsorgstjenesteloven
definerer partenes ansvar for forskning og utdanning, og samarbeid om disse oppgavene.

Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra
spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, jfr. § 6-3 i loven. Undervisning og opplæring er

definert som oppgaver i §§ 3-5, og 3-10, i tillegg til definering av forskning og utdanning av
helsepersonell som lovpålagte oppgaver i § 3-8. Helseforetakslovens §1 viser også til at
helseforetakene skal legge til rette for forskning og undervisning.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, slår fast at partene skal samarbeide om forskning,
utdanning, praksis og læretid. Nærmere bestemmelser om dette, og særlig kommunens plikter,
finnes i lovens kap.8.
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5. Partenesoppgaver

5.1 Partenesforpliktelseri samarbeidet

UNNsforpliktelser

UNN har en lovfestet plikt til å drive utdanning og forskning i eget helseforetak.

UNN skal stille et gitt antall praksisplasser til studenter fra universiteter og høgskoler, og tilby
en kvalitativt god praksisundervisning. Det bør stilles læreplasser til disposisjon for
videregående utdanning.

UNN plikter å oppfylle krav til utdanning av helsepersonell, herunder praksisplasser,
turnustjeneste og stillinger for leger i spesialisering, også allmennmedisin.

Det er utarbeidet egen avtale om legers turnustjeneste.

UNN skal også drive klinisk pasientnær forskning.

UNN bør, der det er hensiktsmessig, medvirke i forskningsprosjekter som er initiert av
kommunen.

Kommunensforpliktelser

Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-3 sier at «kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for
forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten».

Medvirkningsansvaret innebærer ikke et krav om at kommunene selv skal initiere eller
finansiere forskning. Kommunene bør likevel tilstrebe selv å ha et aktivt forhold til forskning
i egen tjeneste, da et slikt forskningsfokus vil bidra til økt kunnskap og kompetanse både i
helsetjenesten og helseadministrasjonen.

Kommunene har plikt til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell,
herunder videre- og masterutdanning. Helse- og omsorgstjenestens ansvar og medvirkning er
knyttet til praksisdelen av aktuelle utdanninger.

Kommunen plikter å oppfylle krav til utdanning av helsepersonell, herunder turnustjeneste og
praksisplasser.

I arbeidet med forskning og utdanning bør partene tilstrebe utprøving og innføring av
elektroniske hjelpemidler, e-læringsverktøy, samt nye og tverrprofesjonelle praksisarenaer.

5.2 Rekrutteringog utdanning

Kommuner og helseforetak har et felles ansvar for rekruttering og utdanning av
helsepersonell. Kommuner og helseforetak må samarbeide med utdanningsinstitusjonene og
bidra til å sikre tilstrekkelig med praksisplasser, utdanningsstillinger og læreplasser av god
kvalitet. Yrkesgrupper og fagområder der man ser særlige behov, bør prioriteres.
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Kommuner og helseforetak bør ha et aktivt forhold til å synliggjøre egne behov på dette
området overfor undervisningsinstitusjonene, og skal der det er naturlig samarbeide i dialogen
med undervisningsinstitusjonene.

Både helseforetak og kommuner deltar i programmer for videreutdanning av helsepersonell.
For å bidra til å sikre samhandlingskompetanse samt effektiv ressursbruk bør partene, der det
er naturlig, invitere avtalepartner til å delta i programmene.

5.2.1 Utdanningpå videregåendenivå

Gjennom samarbeid med de videregående skolene har partene lagt til rette for et avtalt antall
praksisplasser og en kvalitativt god praksisundervisning.

Partene bør samaxbeide om læreplasser for lærlinger innenfor helsefag.

5.2.2 Kvalifiseringsløp

Partene bør legge til rette for kvalifiseringsløp.

5.2.3 Utdanningpå høyskole/universitetsnivå

Partene inngår samarbeidsavtaler med aktuelle høyskoler/universitet for å sikre praksisplasser
av god kvalitet for alle kategorier helse- og sosialfaglige utdanninger.

5.3 Forskning

Forskning danner grunnlaget for den kunnskap helsetjenesten er bygget på. Begge parter har
selvstendig ansvar til å bidra i forskning. Spesielt viktig er samhandlingsforskning. Sentralt i
dette står forskning på pasientforløp. Forskning på pasientforløp krever tilgang til data fra
både kommuner og helseforetak. Partene forplikter seg til spesielt å legge til rette for
forskning på pasientforløp.

5.4 Styringsdata

Begge parter forplikter seg til å bidra i arbeidet med systematisk fremskaffing av styringsdata
fra helsetjenesten, samt å bidra i arbeidet med å utarbeide felles strategier for helsetjenesten i
det aktuelle avtaleområdet.

6 Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.
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7 Varighet,revisjonog oppsigelse

Se overordnetsamarbeidsavtale.

8 Uenighet

Se overordnetsamarbeidsavtale.

9 Datoog underskrift

Stedog dato: Stedog dato:
1 11--

ForNordreisakommune
 Univ sitetssykehusetNord-NorgeHF
UniversitetssykehusetNord- NorgeliF
Sykehusvegen38
9038Tromsø
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI.NORCCA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

NORDREISAKOMMUNE

Tjenesteavtale 8

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

samarbeid om jordmortjenester

OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene
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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er vedlegg til overordnet samarbeidsavtale mellom UNN HF og
Nordreisa kommune, og er inngått i henhold til Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 8.

Formål

Målet er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, samt sikre felles og god utnyttelse av jordmor-
ressurser.

Lovgrunnlaget

Kommunen har ansvar for svangerskaps- og barselomsorgstjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 2.

Sykehuset har ansvar for å etablere et føde- og barseltilbud enten ved sykehuset eller som
desentralisert tilbud.

Ansvars-og oppgavefordeingmellomUNNog kommunen

5.1. UNNsansvarog oppgaver

følge gjeldende seleksjonskriterier for å identifisere risikogravide
oppfølging og overvåking av risikogravide og risikofødsler
fødselsomsorg og barselomsorg fram til utskrivningstidspunktet, til friske fødende og til
mor og barn frem til hjemreise/overflytting til annen institusjon
kompetanseutvikling, undervisning og veiledning ovenfor kommunene. Ved relevant
undervisning inviteres kommunale jordmødre, leger og helsesøstre til å delta
tilrettelegge for hospitering for kommunale jordmødre
utarbeide og oppdatere informasjon om fødetilbudet
sikre en trygg overgang fra sykehus/fødestue til hjemmet
utarbeide rutiner i samarbeid med helsestasjon og sikre at disse er kjent og følges. Trygt
tilbud også ved tidlig hjemreise i helger og høytid. Ved behov for ekstra oppfølging av
barselkvinnen, tar helseforetaket direkte kontakt med helsestasjonikontaktperson i forkant
av utskrivningen
epikrise sendes helsestasjon, fastlege og jordmor, fortrinnsvis elektronisk
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5.2. Kommunensansvarog oppgaver

svangerskapsomsorg til friske gravide
legge til rette for at gravide får velge om svangerskapskontrollene gjennomføres hos
jordmor, hos allmennlege, eller i en kombinasjon av disse
kommunen skal sørge for jordmortjeneste. Dersom kommunen ikke har egen jordmor
tilsatt, må kommunen sørge for at det foreligger tilstrekkelig jordmortjeneste. I slike
tilfeller inngås egen avtale mellom aktuelle parter. Slik avtale erstatter ikke denne avtalen,
men følger da som vedlegg
følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide samt ivareta risikogravide i
samarbeid med fastlege eventuelt Spesialisthelsetjenesten
informere gravide kvinner om fødetilbud, og dokumentere at slik informasjon er gitt
barselomsorg - oppfølging av friske kvinner og nyfødte i barseltiden
tilrettelegge for at helsepersonell får delta på relevant undervisning som arrangeres av
helseforetaket
tilrettelegge for at helsepersonell får hospitering i helseforetaket
bidra til at helsepersonell fra helseforetaket gis mulighet til å hospitere i kommunen
der det er etablert fødestuer inngås egen avtale mellom vertskommunen og helseforetaket
organisere/gi tilbud om fødsels- og foreldreforberedende kurs til gravide og deres partnere

	

5.3. UNNog kommunenskalsamarbeideom

følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide
kompetanseutvikling, hospitering, undervisning og veiledning
oppfølging av mor og barn de første dagene etter fødsel
orientere hverandre om endringer i driften som kan ha betydning for den annen part

	

5.4. Innholdeti den enkeltetjeneste

Innholdet i jordmortjenesten og jordmors ansvarsområde fremgår av relevante veiledere.

Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.

Økonomi

Med mindre det følger av lov eller partene avtaler noe annet, bærer hver part sine utgifter.

Følgetjeneste

Det skal utarbeides egen avtale for følgetjenesten, herunder organisering av beredskap for
følgetj eneste.
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9. Varighet, revisjon og oppsigelse

Se overordnet samarbeidsavtale.

Uenighet og tvist

Se overordnet samarbeidsavtale.

Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:

L

For Nordreisa kommune For jUniveritetssykehuset Nord-Norge HF

UnWersitetssykehusetNord-NOCge1.1F
Sykehusvegen38
9038Tromsø
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAWI-NORCCA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

NORDREISA KOMMUNE

Tjenesteavtale 9

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

050
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene
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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 9.

Formål

Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å bruke tilgjengelig IKT-verktøy for
utveksling av pasientrelatert informasjon, samt kvalitetssikre systemene slik at man sikrer at
rett pasientinformasjon er tilgjengelig i behandlingskjeden i rett tid.

Lover,forskrifterog retningslinjer

Partene har gjennom sin avtale om tilkobling til helsenett forpliktet seg til å følge normen for
informasjonssikkerhet i helsevesenet og lovverk som ligger bak denne. Parter som utveksler
sensitive pasientdata utenfor helsenett, må inngå spesifikke avtaler om dette med sine partnere
i henhold til lovverk.

Ansvarog forpliktelservedsamhandlingog samarbeidomIKT-løsninger

5.1. Meldingsutveksling

Partene forplikter seg til å legge til rette for bruk av elektronisk meldingsutveksling på
en måte som er sikker, forsvarlig, som sikrer tilgjengelighet og som sikrer meldinger til rett
tid og av god kvalitet

Partenes forpliktelser omfatter også følgende:

å følge "Normen" og anbefalinger gitt i nasjonale veiledere

å følge " Krav til elektronisk meldingsutveksling"

c) Partene forplikter seg til å følge "Standardprosedyrer for elektronisk kommunikasjon
mellom kommuner og helseforetak". Dette innebærer blant annet at:

standardprosedyrene skal være identiske mellom alle kommuner og UNN

utforming og endring av standardprosedyrer skal vedtas i Overordnet samarbeidsorgan
mellom kommunene og UNN (OSO)
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d) Felles standardprosedyrer skal omfatte følgende:

standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk kommunikasjon
utarbeidet med utgangspunkt i «Retningslinjer for bruk av PLO-meldinger»

rutiner for å håndtere nedetid og meldinger til kommunikasjonspartene om feil i den
elektroniske meldingstjenesten

rutine for dialog og eventuell manuell dokumentbehandling ved utilsiktet nedetid eller
annen feil som går ut over den elektroniske kommunikasjonen

rutiner for håndtering av avvik. Rutinene skal inkludere ordning for hvor det skal leveres
melding om avvik og for hvem som skal behandle slike meldinger

rutiner for å håndtere feilsendte meldinger og meldinger som er ukjente for mottakeren

rutiner for dialog mellom partene om forhold som må avklares raskere enn den responstid
som er satt

5.2. Samhandlingog samarbeidvedbrukav videokommunikasjon.

Partene plikter å samarbeide om bruk av videokommunikasjon slik at tilbudet blir
tilgjengelig og er av god kvalitet. Tilbudet kan omfatte administrative, kompetansebyggende
og kliniske tjenester.

UNN forplikter seg til å utvikle og tilby kommunen kliniske tjenester gjennom
videokommunikasjon i samarbeid med kommunen.

Partene forplikter seg til å

utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som klinisk verktøy

utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som kompetansebyggende verktøy

d) Ved avtalt bruk av videokommunikasjon skal partene sørge for

at det finnes nødvendige og egnede rom med nødvendig og egnet utstyr

at kommunikasjonen oppfyller alle krav til informasjonssikkerhet

at utstyret for videokommunikasjonen er kvalitetssikret

at det finnes brukerstøtte (support) lokalt som kan bistå ved tekniske problemer

5.3. Utgifter

Med mindre annet følger av lov eller forskrift eller avtale mellom partene, dekker partene sine
egne utgifter som følge av denne avtalen.

6. Varighet,revisjonog oppsigelse

Se overordnet samarbeidsavtale.
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Brukermedvirkning

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Avvik

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Uenighet

Uenighetog tvist etterdenneavtalenskal løsesetterbestemmelsenei overordnet
samarbeidsavtalemellomNordreisakommuneog UNN.

Datoog underskrift

Stedog dato: Stedog dato:
(

it4-t
„

ForNordreisakommune For7JniveritetssykehusetNord-NorgeHF

UnWersitetssykehusetNord-Horge1-1F
Sykehusvegen38
9038Trorrisii
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

NORDREISAKOMMUNE

Tjenesteavtale 10

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

samarbeid om forebygging

OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene
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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 10.

Folkehelseloven gir rammeverket for folkehelsearbeid i kommuner, fylkeskommuner og
staten. Alle samfunnssektorer og forvaltningsnivåer - på politisk, administrativt og faglig plan
- har ansvar for å forbedre folkehelsen. Dette skal gjøres gjennom å utvikle et samfunn som:

legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil

fremmer trygghet og medvirkning for den enkelte

fremmer gode og helsefremmende oppvekstsvilkår for barn og unge

forebygger sykdommer, skader og lidelser

3. Formål

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere IJNN og kommunens
oppgaver og ansvar for forebygging, folkehelsearbeid og smittevern i tråd med lovverk og
forskrifter, og bidra til å styrke samarbeidet om det helsefremmende og forebyggende arbeidet
mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er befolkningen, helsepersonell,
pasienter og brukere av de tjenester som omfattes av avtalen. Avtalen skal:

bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og
forebyggende tjenester, herunder smittevern, på tvers av forvaltningsnivåer
klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og UNN relatert til
helsefremmende og forebyggende arbeid med sikte på å øke egenmestring og motvirke
sykdom og smittespredning
sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og UNN i det
helsefremmende og forebyggende arbeidet, herunder smittevern
styrke samarbeid om smittevern for å bidra til mindre smittespredning, færre
infeksjoner, mindre bruk av antibiotika og et bedre liv for mennesker med langvarig
smittebærerskap

4. Lovgrunnlaget

Kommunen skal blant annet ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å
forebygge sykdom, smittespredning, skade og sosiale problemer, ha oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5 og smittevernlovens § 7.1, og
arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre,
funksjonshemmede og andre som har behov for det (Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m.).

UNN skal fremme folkehelsen og motvirke sykdom, smittespredning, skade, lidelse og
funksjonshemming, og bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig og tilpasset pasientenes
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behov (Lov om spesialisthelsetjenesten, smittevernloven m.m.). UNN skal også samarbeide
med andre tjenesteytere for helhetlige tilbud for pasientene.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid definerer
partenes ansvar for samordning av og samarbeid om disse oppgavene

Forskrift om smittevern i helsetjenesten har som formål å forebygge og begense
forekomsten av infeksjoner og antibiotikaresistens i helse- og omsorgstjenesten, i
spesialisthelsetjenesten og kommunen (sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner) og
regulerer samarbeidet mellom partene

Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra
spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, og lov om helsepersonell definerer
helsepersonellet sitt ansvar

Gjennom forskrift om fastlegeordning, beredskapsplanlegging og miljørettet helsevern
defineres dette ansvar ytterligere

Definisjoner

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsa fordeler seg i befolkningen. På
samme måte som helse er en ressurs for den enkelte, er folkehelsa en av samfunnets viktigste
ressurser.

Sosiale helseforskjeller er systematiske forskjeller i helsetilstand som følge av sosiale,
økonomiske, geografiske og etniske kategorier. I Norge i dag har vi sosiale helseforskjeller på
flere områder. Fylkeskommuner og kommuner skal spesielt arbeide for å utjevne sosiale
helseforskjeller.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse og trivsel og
forebygge psykisk og fysisk sykdom, skade eller lidelse. Utjevning av sosiale helseforskjeller
er en viktig del av folkehelsearbeidet.

Folkehelsearbeid foregår på flere plan: frivillige organisasjoner, kommunene,
fylkeskommunene, nasjonalt og internasjonalt.

Med smittevern menes alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner og
smittebærerskap oppstår og spres i befolkningen. Smittevernarbeidet i Norge reguleres
gjennom smittevernloven med tilhørende forskrifter, hvorav «Forskrift om smittevern i
helsetjenesten» er viktigst.

Helsefremmende arbeid kan defineres som systemrettet arbeid for å fremme positive
helsefaktorer.

Samarbeidsområder mellom kommunen og UNN

6.1. UNN og kommunen skal samarbeide om helsefremmende og forebyggende
oppgaver, inklusive smittevern, herunder styrke kunnskapsgrunnlaget om
folkehelse og smittevern i regionen, utvikle indikatorer og evaluere effekter av
tiltak.
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6.2. UNNog kommunenskalha gjensidigansvarforveiledning,
kompetanseutvekslingog kunnskapsformidlingi det helsefremmendeog
forebyggendearbeidet,samtsmittevernarbeidet.

6.3. UNNog kommunenskalha spesieltfokuspå barnspsykiskehelse,
herunderbarnsompårørende.

6.4. Parteneskalpåvirkebefolkningenshelsegjennomvektleggingav de
bakenforliggendeårsaksfaktorerfor godhelse,blantannet:

sikre at alle barn får en trygg oppvekst i nærvær av ansvarlige voksne

arbeidsdeltakelse

inntekt

utdanning

boligforhold

sosial tilhørighet og tilgjengelighet

lovpålagte helse, sosial- og barneverntjenester

ytre miljøfaktorer

individuelle helseatferd

forebygge infeksjoner og utbrudd av infeksjonssykdommer
rasjonell og nøktern antibiotikabruk ved behandling av infeksjoner

forebygge bærerskap, infeksjoner og utbrudd av multiresistente bakterier i
helseinstitusjoner

	

6.5. Parteneskalpåvirkebefolkningenslevevanergjennomvektleggingav
blantannet:

økt fysisk aktivitet

forebygging av overvekt

riktig kosthold

tannhelse

psykisk helse

tobakksslutt

rusforebyggende arbeid

skadeforebyggende arbeid

	

6.6. Partenehar ansvarfor å utviklesamarbeidom forebyggendetjenester,
frisklivs-oglærings-og mestringstilbudderforholdeneliggertil rettefor
dette.
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6.7. Parteneharansvarfor samarbeidom smittevernog antibiotikabruk.
Effektivtsmitteverni allenivåerskalsikresgjennomgodinformasjonsflyt
og kompetanseoverføring,bådeved utskrivelsefra sykehusog ved
innleggelsefra kommunehelsetjenesten.

	

6.8. Partenehar ansvarfor samarbeidommiljørettethelsevern.

	

6.9. Parteneplikterå samarbeideomkoordineringav tjenesterogplanerfor
pasienterog brukeremedbehovforlangvarigtjenester,og sikre
medvirkningfra brukerei planleggingog evalueringav helsefremmende
og forebyggendetjenester.

7. Kommunensansvar

Kommunen er ansvarlig for å fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale
problemer ved ytelse av helse- og omsorgstjenester, samt å sikre brukermedvirkning på
individ- og systemnivå. Kommunens lovpålagte ansvar i folkehelsearbeidet er å:

Ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative
faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på opplysninger
som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig, kunnskap fra de
kommunale helse- og omsorgstjenestene, kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø
og lokalsamfumi som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Oversikten skal inngå
som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi, og i arbeidet med
kommuneplaner skal det fastsettes overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet.
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer som kan
knyttes til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske
og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk, alkohol og
annen rusmiddelbruk.
Fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å
forebygge psykiske og somatiske sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ
innvirkning på helsen, fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og
tjenesteyting, medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og
virksomheter, og legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.
Tidlig intervensjon og god koordinering av forebyggende innsats for kommunens borgere,
utvikle et godt system for migrasjonshelse, samt bidra inn i forebyggende og
helsefremmende tilbud utviklet av UNN herunder lærings- og mestringstilbud.
Å ha et kommunalt system for smittevern, herunder antibiotikabruk og overvåking av
helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem i henhold til myndighetskrav. Kommunen
skal i samarbeid med kommunelegen sørge for at sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner
har et oppdatert infeksjonskontrollprogram, tilgang på tilstrekkelig smittevernkompetanse,
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samt sørge for at helsepersonell får nødvendig opplæring i smittevern i henhold til
«Forskrift om smittevern i helsetjenesten».
Å opprette smittevernteam bestående av smittevernlege og kommunal sykepleier med
oppgaver innen smittevern.
Å vurdere om kommunen vil benytte helseforetakets tilbud om systematisk
smittevernbistand. Samarbeidet ivaretas i så fall av kommunens smittevernteam og
helseforetakets smittevernsykepleier med ansvar for kommunehelsetjenesten.
Å ha rutiner som sikrer screening for multiresistente bakterier og informasjonsoverføring
mellom ulike nivåer i pasientforløpet.
Å ha kommunalt system for miljørettet helsevern.
Å delta aktivt i samhandlingen med helseforetaket i regelmessige dialogmøter, samt delta i
felles evaluerings- og utviklingsarbeid.

	

8. UNNs ansvar

UNN er ansvarlig for å fremme folkehelsen og motvirke sykdom, smittespredning, skade,
lidelse og funksjonshemming, samt å sikre brukermedvirkning på individ- og systemnivå.
UNN skal bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig og tilpasset pasientenes behov. UNN har
også ansvar for:

Å bidra til å ajourføre data og formidle kunnskaper i henhold til kravet i folkehelseloven
herunder skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand, for eksempel via
personskaderegistreringen ved UNN, befolkningsundersøkelser utført av UiT Norges
arktiske universitet, v/ Institutt for samfunnsmedisin. Bidra i utviklingen av
helsefremmende og forebyggende tilbud til befolkningen på bakgrunn av oversikten over
helsetilstanden i befolkningen.
Tidlig intervensjon overfor barn, både som pasienter og som pårørende.
Å yte smittevernbistand til kommuner som ønsker det. Smittevernbistand omfatter blant
annet undervisning og veiledning, rådgivning ved smitteutbrudd, utarbeiding av rutiner til
infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner, samt rådgivning ved nybygg og
ombygging av helseinstitusjoner. Samarbeidet ivaretas av helseforetakets
smittevernsykepleier og kommunens smittevernteam.
Å ha varslingsrutiner om påviste multiresistente bakterier og gi tilpassende smittevernråd
ved utskrivning av pasient.
Å bistå kommunen i arbeidet med miljørettet helsevern.
Å delta aktivt i samhandlingen med kommunen i årlige drøftingsmøter, samt delta i felles
evaluerings- og utviklingsarbeid.
Å veilede personell i kommunehelsetjenesten, samt veilede befolkningen og å bidra inn i
forebyggende og helsefremmende tilbud utviklet i kommunene herunder kommunale
lærings- og mestringstilbud der dette er etablert.

	

9. Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.
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Avtalens varighet, revisjon og oppsigelse

Seoverordnetsamarbeidsavtale.

Uenighet og avvik

Uenighetog avviketterdenneavtalenskalbehandlesetterbestemmelsenei overordnet
samarbeidsavtalemellomNordreisakommuneog UNN.

Dato og underskrift

Stedog dato:Sted og dato:

(Cd

For 11niversi tssykehusetNord-NorgeHF

UniversitetssykehusetNeg1-Notge
sykePusvegen
9038Tromsø

ForNordreisakommune

Tjenesteavtale 10 Side 7 av 7
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sy. UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

DAWI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

NORDREISAKOMMUNE

Tjenesteavtale 11

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

omforente beredskapsplaner og planer for

den akuttmedisinske kjeden

050
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene

Tjenesteavtale 11 Side 1 av 5
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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 11.

Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er slått fast i helse- og
omsorgstjenesteloven og i spesialisthelsetjenesteloven. I henhold til overordnet nasjonal
helse- og sosialberedskapsplan (2007) skal kommuner og helseforetak samordne sine
beredskapsplaner. Fylkesmannen er, som sektor- og samordningsmyndighet, tillagt en sentral
rolle i samordning og koordinering. Det vises også til forskrift om krav til
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap
(2001-07-23).

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste,
medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften -FOR-2015-03-20-231), har som
formål å «bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og
koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forskriften skal også bidra til at utstyr
som inngår i helse- og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap fungerer i et
landsdekkende nett og sikrer prioritert informasjonsflyt både innenfor og mellom medisinske
institusjoner, til mobile enheter og til samarbeidende etater.»

I forskriftens §4 «Samhandling mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester»,
heter det:

«Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert
innsats i de ulike tjenestene i den akuttmedisinske kjeden, og sørge for at innholdet i disse
tjenestene er samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre
myndigheter.

Virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester skal sikre at personellet som utfører
tjenestene rar nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i
samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.

Alle deler av helse- og omsorgstjenesten som er en del av den akuttmedisinske beredskapen,
skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i et
felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett»

Tjenesteavtale 11 Side 2 av 5
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Formål

Gjennom denne avtale forplikter partene seg til i å videreføre og utvikle samarbeidet innenfor
krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede. Når det gjelder
samarbeid om akutthjelp for enkeltpasienter er dette omhandlet i andre tjenesteavtaler.

Virkeområde

Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske

kjeden, herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester som
ligger under Justis- og beredskapsdepartementet v/ Hovedredningssentralen (HRS).
Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS.

De akuttmedisinske tjenester omfatter medisinsk nødmeldetjeneste (AMK og LV-sentral),
kommunalt helsepersonell i vakt, bil-, båt, og luftambulanser, mottak for akuttinnleggelser i
kommuner og helseforetak og akutthjelpere i kommuner der det foreligger avtale om dette.

Samarbeidinnenforkrise-og katastrofeberedskap

Parteneplikterå:

1. Samordne, dele og følge opp egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for
større ulykker, kriser og katastrofer. Dette gjelder bl.a.:

utarbeide Risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging (ROS-analyser)
utarbeide og revidere beredskaps- og katastrofeplaner
samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser
utarbeide planer for forsyning og forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og
medisinsk utstyr
beskrive varslings- og krisekommunikasjon

0 samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i
krisehåndtering

g) innkallingsrutiner for personell

2. Samarbeide med andre nødetater (som brann, redning, politi og redningstjeneste),
samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre helhetlige beredskapsplaner og
krisehåndtering.

3. Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede

Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik at tilbudet
samlet blir tilgjengelig og av god kvalitet.

Dette gjelder bl.a.:

a) holde hverandre oppdatert om faktisk tilbud i de ulike tjenester i kjeden som sikrer at
pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig behandlingssted/-nivå
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holde hverandre fortløpende oppdatert og drøfte planer i forkant av eventuell endring i

faktisk tilbud, jfr. punkt a)
avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner, for å unngå
overlapping i, og usikkerhet omkring hvilket tilbud som gis hvor

etablere rutiner som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i
akuttmedisinske situasjoner, herunder i planlegging, mottak og bruk av nytt nødnett som
er under utbredelse nasjonalt
avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte
situasjoner (alvorlig sykdom og traumer) i henhold til gjeldende lovverk, avgrenset mot
syketransport (transport av pasienter som ikke trenger ambulanse) og luftambulanse
delta i og følge opp nasjonale og regionale satsinger innenfor prehospital akuttinedisin
partene skal tilrettelegge for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig
kulmskap om system, ansvar og roller
ta initiativ til, og delta i, trening og øvelser
bidra til styrket ledsagertjeneste for transport av alvorlig psykisk syke

UNNskal

Tilrettelegge for opplæring, øvelser og trening av personell som inngår i lokale
akuttmedisinske team.

Nordreisakommuneskal

Delta i tilrettelagt opplæring og øvelser. Partene dekker sine egne kostnader. Der det er
naturlig bør øvelser søkes koordinert med andre etater.

Partene bør samarbeide om informasjon til, og opplæring overfor andre instanser og
innbyggerne for å heve den allmenne beredskap i befolkningen.

Der dette er naturlig og nødvendig skal kommuner samarbeide om beredskapsarbeid og
håndtering av ulykker.

Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.

Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN vedrørende
avvik og håndtering av uenighet.

Tjenesteavtale 11 Side 4 av 5
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Uenighet

Uenighetog tvist etterdenneavtalenskal løsesetterbestemmelsenei overordnet
samarbeidsavtalemellomNordreisakommuneog UNN.

Varighet,revisjonog oppsigelse

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Datoog underskrift

Stedog dato: Stedog dato: -

C

FOrUnivhitetssykehuset Nord-NorgeHF

UnWersitetssykehuset
Notd- Notgetit

SykeNsvegen
9038Trans0

ForNordreisakommune

Tjenesteavtale 11 Side 5 av 5
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1182-5 

Arkiv:                C02  

Saksbehandler:  Margrethe 
Haslund 

 Dato:                 23.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
97/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Samarbeidsavtale med Nord-Troms studiesenter om studiebibliotek 

Vedlegg: 
1. Avtale med NTSS 2017 –2020 
2. Minimumsstandard studiebibliotek 

 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune ser det som positivt at det inngås avtale med Nord-Troms studiesenter om 
studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Studiebibliotekene inngår i Nord- Troms Studiesenter (NTSS) sin modell: Megler – Motor – 
Møteplass. Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesentret og skal fungere som 
møteplass, studiested og læringsarena i kommunen studentene er bosatt i. 
 
Universitetsbiblioteket (UB) er positive til å inngå en samarbeidsavtale med Nord- Troms med 
gjensidige forpliktelser til studentenes beste, lik den UB har med Lenvik bibliotek/ Finnsnes 
studiesenter. I møte i mars 2015 så man behovet for å utarbeide en statusrapport for 
studiebibliotekene i hver kommune. Denne statusrapporten skulle danne grunnlag for 
utarbeidelse av forslag til samarbeidsavtale mellom NTSS og kommunene. En slik avtale vil 
igjen danne grunnlag for avtale med UB.  
 
Revitalisering og oppgradering av studiebibliotekene ligger inne som satsingsområde i Strategisk 
plan for Nord-Troms Studiesenter (vedtatt i Regionrådet sak 10/14) – Handlingsdelen. Hensikten 
er å bygge på og videreutvikle NTSS og studiebibliotekene sine gode erfaringer med å framskaffe 
en merverdi for studentene gjennom lokal oppfølging og støtte.  
 
Det er nødvendig med endringer som følge av teknologisk utvikling. Innenfor stadig flere fag og 
emner er det mulig for studentene å ta ulike studier via nett, der de også kan delta i faglige 
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diskusjonsforum osv. Dette gir nye utfordringer for studiebibliotekene som ønsker å være en 
aktiv og viktig deltaker i satsingen på høyere utdanning og NTSS. 
 
I oppstartperioden da studiebibliotekene var prosjekt avsatte kommunene midler i sine årlige 
budsjett til drift av disse.  Etter 2011 har rammebetingelsene (økonomi, lokalitet, tilgjengelighet, 
åpningstider) for studiebibliotekene blitt ulike i kommunene.  Det er behov for en ny avtale 
mellom kommunene og NTSS om drift av studiebibliotekene. 
Biblioteksjefene har i samarbeid med NTSS utarbeidet vedlagte forslag til samarbeidsavtale og 
minimumsstandard for studiebibliotekene.  Nord-Troms Regionråd støtter i vedtak i møte 
23.09.16 forslaget til samarbeidsavtale og at denne inngås mellom Nord-Troms Studiesenter og 
kommunene i regionen. 
 

Vurdering 
Utdanningsløp innenfor fagarbeid og høyere utdanning er viktig for lokalt å produsere den 
arbeidskraft det offentlige og næringslivet har behov for. Nord- Troms Studiesenter tilbyr 
ordinære studier gjennom fleksible løsninger fra ulike utdanningsinstitusjoner og bidrar på den 
måten både til å høyne regionens utdanningsnivå og til å rekruttere, utvikle og beholde 
arbeidskraft.  
For svært mange av studentene som er tilknyttet studiesenteret, er ikke alternativet å ta høyere 
utdanning andre steder. Alternativet er i stor grad å ikke ta utdanning. Karlegging foretatt på 
flere områder tilsier det vil bli kamp om kompetanse i årene framover og at kommunene vil 
trenge all den kompetanse de kan få. 
Kommunene i Nord-Troms hadde i perioden 2009 – 2011 samarbeidsavtale med NTSS om 
studiebibliotek i hver kommune. Studiebibliotekene er en viktig merverdi for studenter fra Nord-
Troms som tar fleksible nett- og/ eller desentraliserte studier.  
En avtale med Universitetsbiblioteket vil være med på å utvikle studiebibliotekene. 
Universitetsbiblioteket foretrekker én avtale med Nord- Troms i stedet for avtale med hver 
kommune. Med bakgrunn i dette anbefales kommunen å godkjenne vedlagte avtale. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1324-1 

Arkiv:                A29  

Saksbehandler:  Johanne 
Båtnes 

 Dato:                 03.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/16 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 23.11.2016 
98/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 

Henvisning til lovverk: 
 
Opplæringsloven § 13-10 
St.meld. nr. 31 og 16  
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Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og 
kulturutvalg - 23.11.2016  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende 
tilleggsforslag: 

4. Det gjennomføres en prosess med 
mål om å få på plass felles 
skoleledelse av Moan og Storslett 
skole i 2018. Det legges fram sak 
til oppvekst– og kulturutvalget i 
mars 2017. 

5. Det innføres medvirkning av 
elever, foreldre og politikere i 
arbeidet med rapporten. 

6. Tilstandsrapporten skal henge tett 
sammen med mål om virkemidler i 
skolepolitisk plan. 

 
Det ble først stemt over rådmannens 
innstilling. Innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det stemt over Siv Elin 
Hansen (Sv) sitt tilleggsforslag. 
Tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 

i Nordreisa kommune for 2016 tas 
til orientering.  

2. Utfordringer som er beskrevet i 
rapporten følges opp i oppvekst- og 
kulturutvalget, i rektormøter 
sammen med pedagogisk-
psykologisk tjeneste for Nord-
Troms og i personalmøter på den 
enkelte skole.  

3. Ettersom tilstandsrapporten for 
grunnskolen er et utvalg av flere 
indekser som publiseres til ulike 
tidspunkt, vil noen data være gamle 
før de behandles samlet. Nordreisa 
kommune skal heretter behandle 
fortløpende de ulike resultatene 
som tilstandsrapporten er satt 
sammen av.   

4. Det gjennomføres en prosess med 
mål om å få på plass felles 
skoleledelse av Moan og Storslett 
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skole i 2018. Det legges fram sak 
til oppvekst– og kulturutvalget i 
mars 2017. 

5. Det innføres medvirkning av 
elever, foreldre og politikere i 
arbeidet med rapporten. 

6. Tilstandsrapporten skal henge tett 
sammen med mål om virkemidler i 
skolepolitisk plan. 

 

 

Vedlegg 

1 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 

Rådmannens innstilling 
7. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordreisa kommune for 2016 tas til orientering.  
8. Utfordringer som er beskrevet i rapporten følges opp i oppvekst- og kulturutvalget, i 

rektormøter sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms og i 
personalmøter på den enkelte skole.  

9. Ettersom tilstandsrapporten for grunnskolen er et utvalg av flere indekser som publiseres til 
ulike tidspunkt, vil noen data være gamle før de behandles samlet. Nordreisa kommune skal 
heretter behandle fortløpende de ulike resultatene som tilstandsrapporten er satt sammen av.   

 
 

Saksopplysninger 
I følge Opplæringsloven §13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å utarbeide 
en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Av St.meld.nr. 31 fremgår viktigheten av at 
styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på 
grunnopplæringen. Dette for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. I St.meld. nr.16 
fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglig utvikling.  
 
Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Verktøyet består av 
en ferdig mal for rapporten, og dataene som inngår i rapporten hentes fra Skoleporten.  
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, læringsmiljø og frafall, men kan 
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det 
presiseres at denne rapporten ikke gir opplysninger og vurderinger om alle forhold ved grunnskolen 
i Nordreisa. 
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Rapporten har vært drøftet og utformet i møte med rektorene i offentlige grunnskoler i Nordreisa 
kommune, leder for pedagogisk psykologisk tjeneste for Nord-Troms og sektorleder. Det vises til 
lokale mål, vurderinger, system for oppfølging og konklusjon i rapporten.  
 

Vurdering 
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2016 gir i hovedsak et bilde av tilstanden i opplæringen knyttet 
til læringsmiljø og læringsresultater i Nordreisa kommune. Vår kommune skorer lavere på nasjonale 
prøver enn målgruppene, men i Nordreisa peker tendensen likevel i positiv retning. Resultatene i 
tilstandsrapporten viser at skolene skorer bedre på indeksene vurdering for læring, læringskultur, 
mestring og elevdemokrati. Kommunen har satt seg mål og tiltak for videre arbeid, og er i ferd med 
å nedfelle målene i en overordnet skolepolitisk plan. Dette arbeidet er i tråd med Kommuneplanens 
samfunnsdel der det heter at i grunnskolen skal det være et godt læringsmiljø som har fokus på 
faglige resultater og sosial kompetanse. Videre er det vedtatt at vi skal ha fokus på tidlig innsats for 
å redusere behovet for spesialundervisning. 
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Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Mandag 7. november, 2016 

Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2016 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 
Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)    X 
Organisasjonene    X 
Skoler  X   
Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen  X   
Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen    X 
 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 
 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 
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Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 2 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 - 7. november 2016

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet 
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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Innhold 
For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9.  
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1. Sammendrag 
Et utvalg av elevundersøkelsen er satt sammen til indekser i Skoleporten, og det inngår blant annet 
vurdering for læring, læringskultur, mestring, elevdemokrati og mobbing. I Nordreisa kommune skorer vi 
noe lavere enn målegruppene (kommunegruppa, Troms fylke og Norge) i vurdering for læring på 7.trinn. 
Det er gledelig at i forhold til læringskultur og opplevelsen av mestring, skorer nå både 7. og 10. trinn likt 
eller bedre enn målgruppene. Elevdemografi og medvirkning gir Nordreisa litt svakere skore enn 
kommunegruppa på 7.trinn mens skoren er litt høyere på 10.trinn. Vi har et forbedret resultat på 
mobbing i skolen på 7.trinn i forhold til fjoråret, men skoren er litt høyere enn kommunegruppa. På 
10.trinn er skoren likt med kommunegruppa. Samlet sett viser elevundersøkelsen en positiv tendens i 
Nordreisa kommune. 

5.trinn(høsten 2015) skorte svakere enn målegruppene på nasjonal prøve i lesing, regning og engelsk, og 
det ble satt inn tiltak i dette trinnet. 

8.trinn(høsten 2015) skorte dette året svakere enn målegruppene på nasjonale prøver i både lesing, 
regning og engelsk. Trinnet har jevnt over færre elever som skorer på høyeste mestringsnivå og flere 
som skorer på laveste nivå. 

10.trinn(våren 2016) hadde igjen lavere skore på grunnskolepoeng (som er det samlede læringsutbyttet 
for elever som sluttvurderes med karakterer) enn målegruppene. 

Tilstandsrapporten viser at vi har markant nedgang av elever enn tidligere som er registrert i 
videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole. Prosentandelen(92,7) er lavere enn 
målegruppene også. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 
 

 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 
Antall elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
Kommuneplanens samfunnsdel har som mål å ha tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i ledelsen og i 
forhold til andre rammebetingelser i skolen. Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune for 
barn og unge. Dette skal bidra til at elevgrunnlaget øker i kommunen.  

  

 
 

 

Nordreisa kommune skoleeier | Fordelt på periode 

Indikator og nøkkeltall  2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

Talet på elevar 508 492 495 490 483 

Årsverk for undervisningspersonale 62,3 59,7 58,7 60,3 57,3 

Andel årstimer til undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning 

94,1 98,2 100,0 100,0 100,0 
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Nordreisa kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge 
kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Elevtallet i Nordreisa har vært stabilt over flere år. Vi har to privatskoler i kommunen og disse påvirker 
elevtallet i den offentlige skole. 

Statistisk sett bruker Nordreisa kommune prosentvis mindre på skole enn sammenlignbare kommuner. 
Nordreisa drifter altså skolene rimelig til tross for at vi fortsatt har høy andel 
spesialundervisning.Sektorleder bemerker likevel at vi har hatt en gradvis nedgang i spesialundervisning 
de siste årene. 

 

2.1.2. Lærertetthet 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 
norskopplæring. 

 

 

Lokale mål 
Lærertettheten må være så god at Nordreisa kommune kan arbeide godt med tilpassa opplæring slik 
Opplæringsloven krever. 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 

Illustrasjonen er hentet fra 
Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

1.-7.trinn: Lærertettheten er fortsatt dårligere(laverer) enn sammenlignbare kommuner, 
men bedre(høyere) enn landet. 

8.-10.trinn: Lærertettheten er endret til å være dåligere enn sammenlignbare kommuner, men høyere 
enn landet. 

Lærertettheten i ordinær undervisning er den samme i Nordreisa kommune som sammenlignbar 
kommunegruppe. Det er et mål at denne styrkes slik at vi i større grad kan tilpasse opplæringa for den 
enkelte elev.  

2.2. Læringsmiljø 
 

 

2.2.1. Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 
obligatoriske: 

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 
 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 
 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 
 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 
 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 
elevrådsarbeid. 

 Mobbing på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra 
hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall 
elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de 
mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et 
gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

 Andel elever som har opplevd mobbing: 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent). Se eget 
diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt 
og andel som er i prosent. 

 

Lokale mål 
1. Nordreisa kommune skal samlet sett stadig forbedre kompetansen i forhold til vurdering for 

læring. 
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2. Nordreisa kommune skal forbedre elevdemografi og medvirkning på barnetrinnet. 
3. Nordreisa kommune skal holde et godt fokus på det psykososiale miljøet. 

  

 
 

 

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Nordreisa kommune arbeider med nulltoleranse i forhold til mobbing, og har over flere år kommet godt ut 
på statistikken over hvor mange elever som opplever dette. Vi er tydelige på at for enhver som opplever 
seg mobbet, betyr det vanskeligere liv. Rapporten nå viser heldigvis en nedgang fra fjorårets 
elevundersøkelse på 7.trinn. 

Resultatene av elevundersøkelsen viser at vi skorer lavere enn andre grupper i forhold til Vurdering for 
læring på 7.trinn. Etter fjorårets resultat ble det arrangert et meget nyttig og praksisnært kurs om 
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vurdering for læring. Prosjektene vi arbeider med har og vil fortsatt bidra til en positiv endring i forhold til 
hvordan Nordreisa skorer på de ulike indikatorene. Deltagelse i skoleldernettverk for mer elevsentrert 
ledelse er også en av flere faktorer som bidrar positivt. 

Barneskolene må fortsatt ha fokus på elevdemografi og medvirkning. Opplæring av rådsorganer i 
skolen blir en del av  strategien ledere av foreldreutvalg i skolene og rektorer har drøftet i forbindelse 
med økt samarbeid mellom hjem og skole, dette under ledelse av sektorleder. 

Til sist vil sektorleder bemerke at Nordreisa har hatt en positiv utvikling over flere år på parametrene 
som måles i elevundersøkelsen, og Nordreisa skorer jevnt over bedre enn kommunegruppa. Så; honnør 
til skolene for det gode arbeidet! 

 

2.2.2. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (prosent) 
Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden 
eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har 
krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger 
i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 
mobbet. 

 

 

Lokale mål 
Nordreisa kommune skal ha en nullvisjon i forhold til mobbing. 

  

 
 

 

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Nordreisa kommune er glad for at vi har en positiv endring fra fjorårets rapport, av andel elever som 
opplever seg mobbet på 7.trinn, og resultatet for 10.trinn er supert. Konstaterer samtidig at andelen 
elever som opplever seg mobbet på 7.trinn er for høyt. Olweusundersøkelsene underbygger at færre 
opplever seg mobbet dess høyre trinn i grunnskolen. Vi arbeider med nulltoleranse i forhold til mobbing, 
og har over flere år kommet godt ut på statistikken over hvor mange elever som opplever dette. Er 
tydelige på at for enhver som opplever seg mobbet, betyr det vanskeligere liv. Olweusinstruktøren har 
deltatt i rektormøte sammen med PPT for  å forbedre strukturene ved skolene når barn og unge opplever 
seg mobbet. Olweusinstruktøren har også høsten -16 ledet et arbeid som ledet til temakveld om sosiale 
medier, nett- og digital mobbing. 

2.3. Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 
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Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
 kan vurdere om svarene er rimelige 
 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 
 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
I Nordreisa kommune skal resultatet på nasjonal prøve i lesing, regning og engelsk på 
5.trinn forbedres og stabiliseres til middeltallet, 50. Vi skal ha færre elever på laveste skore og flere 
elever på høyeste skore. 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

I nasjonal prøve i lesing, engelsk og regning har vi svake resultater. Dette resultatet i lesing er langt 
svakere enn forrige rapport (av elever tatt høsten 2014). Da resultatet ble klart ble det innkalt til 
ekstraordinært foreldremøter ved 5.trinnet på Storslett skole, og skolen gjorde grep for å imøtekomme 
behovene til elevene. 

Rektorer, PPT og sektorleder har drøftet flere tiltak som skal settes i gang. (Se konklusjonen med tiltak 
og satsningsområder.) 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
 kan vurdere om svarene de får er rimelige 
 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 
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 finne informasjon 
 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 
 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
I Nordreisa kommune skal resultatet på nasjonal prøve i lesing, regning og engelsk på 
8.trinn forbedres og stabiliseres til middeltallet, 50. Vi skal ha færre elever på laveste skore og flere 
elever på høyeste skore. 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

I nasjonal prøve i lesing, engelsk og regning har vi svake resultater dette året. Dette resultatet er langt 
svakere enn forrige rapport (av elever tatt høsten 2014). 

Vi må fortsatt holde trykket oppe for å forbedre resultatet og vårt mål er at dette skal befeste seg over 
tid, fordi vi er kjente med at resultatene varierer mye fra år til år. 

 

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 
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 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
Elever i Nordreisa kommune skal oppnå karakterer på nivå med nasjonen eller høyere. 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

I Nordreisa kommune er standpunkt- og eksamenskarakterer svakere enn kommunegruppa og mye 
svakere enn hva forrige rapport tilsa. Årsvariasjoner vil opptre, men vi har mål om å etablere resultatene 
på et jevnt høyere nivå. 

 

2.3.4. Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Elever i Nordreisa kommune skal over år ha grunnskolepoeng som ligger jevnt med nasjonen. 
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Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Målet er å opprettholde et godt nivå, og vi har flere tiltak som skal bidra til dette. (Se konklusjonen.) 
Viktig å holde fokus på skoleutviklingsarbeidet som vi er igang med, og all forskning viser at dette vil gi 
positive resultater over tid. 

2.4. Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
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Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Nordreisa kommune skal øke prosentandelen på elever som registreres i videregående opplæring 
høsten etter uteksaminering fra grunnskolen på høyde med nasjonen. 

  

 
 

 

Nordreisa kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 

Indikator og nøkkeltall  2011 2012 2013 2014 2015 

Nordreisa kommune skoleeier - Elever (16 år) som er registrert i 
videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole 

98,4 98,4 98,5 96,2 92,7 

Kommunegruppe 03 - Elever (16 år) som er registrert i videregående 
opplæring samme år som avsluttet grunnskole 

98,0 98,6 98,5 98,2 98,5 

Troms fylke - Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring 
samme år som avsluttet grunnskole 

97,3     

Nasjonalt - Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring 
samme år som avsluttet grunnskole 

97,7 97,8 97,9 98,0 98,1 

Nordreisa kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, 
Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Nordreisa kommune har tidligere hatt en god prosentandel som har søkt videregående opplæring samme 
år som elevene går ut av grunnskole. Vi klarer ikke å årsaksforklare dette resultatet, men vi må være 
bevisste på dette slik at vi får opp prosentandelen igjen. Troms fylke har tatt initiativ til dialigmøter med 
kommunene, og i dissse møtene vil utfordringer og tiltak drøftes. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
Skoleutvikling, herunder arbeidet med faglig videreutvikling, spesialpedagogisk arbeid og 
ledelsesutvikling, er tema på månedlige møter mellom sektorleder, rektorer og leder PPT. 

Nordreisa kommune innfører rutiner om å ta opp til behandling de ulike elementene i tilstandsrapporten 
fortløpende når resultater er klare. Med dette får skolen og politikerne flere delrapporter som er 
høyaktuelle og mer avgrensede når tiltak skal drøftes. 
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4. Konklusjon 
Nordreisa kommune har en positiv utviklingstrend i grunnskolen mht indekser i Skoleporten som er satt 
sammen av Elevundersøkelsen på 7. og 10.trinn. I Nordreisa skorer vi imidlertid lavt på nasjonale prøver 
i både lesing, regning og engelsk på 5. og også 8.trinn. 10.trinn, våren 2016, skorer lavere enn 
målegruppene på grunnskolepoeng. Vi vet at resultatene varierer fra år til år, men vi har igangsatt tiltak 
for å stabilisere gode resultater over år. 

Tiltak og satsningsområder: 

 Stabilisere gode resultater på nasjonale prøver på 5. og 8.trinn. 
 Tettere faglig samarbeid om hovedfagene mellom Moan og Storslett skole. 
 Fortsatt fokus på lese- og skriveopplæringa. 
 Styrking av mer praktisk, variert og utfordrende læring. 
 Fortsatt ha fokus på tilpassa opplæring. 
 Videreutvikle arbeidet med vurdering for læring, særlig på barneskolen. 
 Videreutvikle skole-hjem samarbeidet. 
 Videreutdanning for lærere. 
 Fortsatt deltagelse i prosjektet Læring, mestring og trivsel parallelt med det nasjonale prosjektet 

Ungdomstrinn i utvikling. 
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 Arkivsaknr:       2016/966-2 

Arkiv:                037  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 14.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
99/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Endring av selskapsavtale pr 01.01.2016 - K-Sekretariatet IKS 

Henvisning til lovverk: 
Lov om interkommunale selskaper 

Vedlegg 
1 Selskapsavtale pr. 01.01.2016 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 1.1.2016 for K-Sekretariatet IKS.  
 
 

Saksopplysninger 
K-Sekretariatet IKS eies av flere fylkes-/kommuner i Troms og nordre Nordland. Selskapet 
skal ivareta kommunelovens krav om at kontrollutvalgene til enhver tid har sekretariatsbistand 
som tilfredsstiller utvalgenes behov. Kontrollutvalgets sekretariat skal påse at de saker som 
behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. 
Selskapet har tilgang på en bredt sammensatt kompetanse. 
 
Kommunestyret i Ibestad kommune har vedtatt å gå inn som deltaker i K-Sekretariatet IKS fra 
1.1.2016. Som følge av denne endringen må deltaker(fylkes-) kommunene vedta ny ajourført 
selskapsavtale pr. 1.1.2016 jf. vedlegg. 
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K-Sekretaria tet

SELSKAPSAVTALE

for K-Sekretariatet IKS

§ 1 Selskapet

K-Sekretariatet IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01.
1999 nr. 06 om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere pr. 1.1.2016:

Troms fylkeskommune
Kvæfjord kommune
Harstad kommune
Berg kommune
Lenvik kommune
Målselv kommune
Sørreisa kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Balsfjord kommune
Karlsøy kommune
Tromsø kommune
Gåivuona suohkan/Kåfjord kommune
Kvænangenkommune
Lyngen kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Bø kommune
Sortland kommune
Lødingen kommune
Hadsel kommune
Øksnes kommune
Ibestad kommune

§ 2 Rettsligstatus

K-Sekretariatet IKS er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3 Hovedkontor

K-Sekretariatet 1 KShar sitt hovedkontor/forretningsadresse i Tromsø kommune.

399



400



3

§ 7 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen
velger sin representant med personlig vararepresentant.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§ 8 Representantskapetsmøter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte Innkalling til ordinært
representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mai måned og minst fire uker før møtet.
Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en
saksliste.

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:

Årsmelding og regnskap
Valg til styret
Valg av revisor
Godtgjørelse til tillitsvalgte
Overordnede mål og retningslinjer for driften
Budsjettforutsetninger og —rammer
Rammer for låneopptak
Tilskuddsordning fra deltakerne
Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen
og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av
representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med
to ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller
om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig
leder har møte og talerett.

Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret.

§ 9 Styret

Styret i selskapet består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av
representantskapet.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.
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§ 10 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.
Protokollen underskrives av styrets medlemmer

De ansattes representant har ikke rett til å være til stede i saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse
til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner
eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten, og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og
representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og
om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte
som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at
representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige
disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Arkiv, personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal
gjelde for selskapet.

Selskapet skal følge offentlighetsloven bestemmelser.

Selskapet skal ivareta arkivfunksjonen i henhold til arkivlovens bestemmelser for
deltakerkommunenes kontrollutvalg. Dersom en deltakerkommune trer ut av selskapet, overføres
arkivet for dette kontrollutvalget til den kommunen dette gjelder.

§ 14 Økonomiforvaltning

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

§ 15 Låneopptak og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 400.000.
Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf. kommuneloven § 50 nr. 1.
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.
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§ 16 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.
Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er
medlem av pensjonsordning.

§ 17 Lokale lønnsforhandlinger

Styrets leder og/eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret
vedtar forhandlingsresultatet.

Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn.

§ 18 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til
enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 19 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskapet føres etter kommuneloven.

Regnskap skal fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert,
registrert eller kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

§ 20 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper
av 29.01. 1999 nr. 06.

§ 21 Uttreden og oppløsning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum
ett år før uttredelse.

Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på
uttredelsestidspunktet —jf § 5.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om
oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Jf Lov om interkommunale
selskaper § 30 og 32.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

5
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§ 22 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med
det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnenmd på tre medlemmer
som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av iov eller forskrift.

§ 23 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.
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 Arkivsaknr:       2015/375-23 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 07.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
100/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Godkjenning av ny styrer og stedfortreder for salgsbevilling - Coop Extra 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
 

Rådmannens innstilling 
Som ny styrer godkjennes Tatiana Samuelsen og som stedfortreder godkjennes Merete Næss. 
 

 

Saksopplysninger 
Coop Nord SA v/driftssjef Jan Ivar Hanssen søker om godkjenning av ny styrer og stedfortreder 
for salgsbevilling ved Coop Extra Storslett. 
Tidligere butikksjef/styrer har sluttet og det søkes om godkjenning av Tatiana Samuelsen som 
styrer med Merete Næss som stedfortreder.   Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om 
alkohollovgivningen. 
 
Uttalelse fra politiet: 
«Politiet har ingen anmerkninger til ny styrer og stedfortreder for salgsbevillingen ved Coop 
Extra Storslett.» 

Vurdering 
Coop Nord SA har salgsbevilling for gruppe 1.  Bevillingen gjelder til 31.12.2019. 
 
Skifte av ny styrer og stedfortreder krever ikke ny behandling av salgsbevillingen, men den nye 
styrer og stedfortreder må godkjennes av bevillingsmyndigheten. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
101/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Innføring av papirløse møter i 2017 for Nordreisa kommunestyre og alle 
hovedutvalg 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Avtale og retningslinjer for de folkevalgte ved bruk av nettbrett i regi av Nordreisa 

kommune 
2 Databrukerkontrakt Forvaltningsloven 

 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune går over til papirløse politiske møter fra 1.1.17. 
 Faste representanter i politiske utvalg som forlanger saksdokumenter i papir vil få det på 

rådhuset. 
 Saker som er unntatt offentlighet gjennomføres med papirdokumenter 
 Avtale og retningslinjer for de folkevalgte ved bruk av nettbrett i regi av Nordreisa 

kommune vedtas.  
 
 

Saksopplysninger 
I formannskapets møte 17.3.16 ble det i vedtak i PS 13/16 bl.a. vedtatt følgende i punkt 4: 
«Innføring av papirløse møter i kommunestyret og alle hovedutvalgene foreslås tatt inn 
driftsbudsjett for 2016.» 
 
Nordreisa miljø, - plan og utviklingsutvalget har hatt papirløse møter i form av bruk av iPad 
siden 25. april 2013. Politikerne får saksdokumentene digitalt, og gjør sine notater digitalt. Dette 
har fungert optimalt, og kommunen har redusert bruken av papir ved å ikke ha papirproduksjon 
av sakspapirer.  
  
Vi vil i 2017 innføre papirløse møter for alle politiske møter i Nordreisa kommune, herunder: 
Nordreisa kommunestyre, formannskapet, administrasjonsutvalg, næringsutvalget, oppvekst- og 
kulturutvalget, helse- og omsorgsutvalget. Det er kun faste representanter som i første omgang 
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får utlevert iPad, til vara og andre nemnder/råd er det låne iPad som blir utdelt til møtene. 
iPad’ene tilbakeleveres når møtet er avsluttet. Medlemmer i administrasjonsutvalget, 
næringsutvalget og ungdomsrådsrepresentanter som ikke er politisk valgt får også utlevert låne-
iPad istedenfor trykte dokumenter dersom de ikke velger å bruke egne enheter.  
  
iPad som utleveres er Nordreisa kommunes eiendom. Når kommunestyreperioden utløper, og 
brukere ikke lenger tjenestegjør i kommunestyre/hovedutvalg returneres enheten til politisk 
sekretariat umiddelbart etter fratredelse. 
 
Utlevering av iPad vil skje etter at «Avtale og retningslinjer for de folkevalgte ved bruk av 
iPad/nettbrett i regi av Nordreisa kommune» er vedtatt av kommunestyret, og signert avtale, 
databrukerkontrakt og taushetserklæring er innlevert Nordreisa kommune. 
 
Det er kjøpt inn 28 stk iPad Air 2 Wi-Fi 32GB som skal utdeles til de av politikere som har 
behov for en slik enhet. Erfaring fra Miljø,- plan- og utviklingsutvalget er at flere politikere 
ønsker å bruke egen enhet, slik at det vil være låne-iPad tilgjengelig. 
 
Det er ikke kjent om enkelt representanter er imot å bruke nettbrett/ iPad. 
 

Vurdering 
Å erstatte bunker av saksdokumenter med digitale sakspapirer vil ha åpenbare fordeler.  
Innføring av papirløse møter vil redusere bruken av store mengder papir. Det innebærer en 
miljøgevinst både ved reduksjon av papirforbruket i seg selv, men også i at en slipper å kopiere 
dokumentene og distribuere papirdokumentene. Miljøgevinsten er også mindre avfall. Den 
økonomiske gevinsten samsvarer med miljøgevinsten, først og fremst ved reduserte utgifter til 
kopiering/trykking og distribusjon av sakspapirer, samt avfallshåndtering.  
 
Siden lesebrett-teknologien er grunnleggende knyttet til internett, fører ordningen til data- og 
personsikkerhetsutfordringer. Dette innebærer ingen problem for kommunens fagsystemer, da 
lesebrettet/ iPad ikke har kontakt med noen slike. Publisering av sakspapirer innebærer heller 
ikke noe problem, da det som publiseres likevel er offentlig. Brukerne må imidlertid være klar 
over at bruk av lesebrett innebærer transport og oppbevaring av data som andre kan tilegne seg. 
Bruk av lesebrett/ iPad er grunnleggende knyttet til internett-teknologi. Det innebærer at en må 
ha tilgang til nettet for å laste ned «apper» (programmer) og filer (for eksempel 
saksdokumenter) og for å samhandle med andre. Nett-tilgang oppnås på flere måter. Det mest 
vanlige er gjennom trådløst nett, som de fleste har hjemme. Tilsvarende kan en koble seg til 
trådløs nett på rådhuset, biblioteket, Halti, skoler etc. I tillegg kan man koble seg til internett via 
mobiltelefonnettet.  
 
Ingen kommune kan tvinge de folkevalgte til å bruke nettbrett/ iPad istedenfor papirdokumenter. 
I de fleste kommunene har overgangen til papirløse møter blitt tatt imot med entusiasme av de 
aller fleste. Men det finnes også eksempler på kommuner som har måttet gå tilbake til 
papirdistribusjon fordi mange politikere ikke har greid overgangen. Det må være  
kommunestyret selv som avgjør iverksettelsen av et slikt tiltak dersom det er sterk motvilje blant 
enkeltrepresentanter. Kommunestyret må også avgjøre hvor mange det må være som ikke bruker 
lesebrett, før det er uforsvarlig å ha dette som basisteknologi i den politiske saksbehandlingen.  
 
Det handler med andre ord ikke bare om økonomi, men også om muligheten for å ivareta 
demokratifunksjonene. De økonomiske og miljømessige innsparingene reduseres med andelen 
folkevalgte som velger å forholde seg til papirdokumenter i stedet for lesebrett/ iPad. Den største 
belastningen vil imidlertid ikke være av økonomisk art, men av arbeidsmessig art, ettersom en 
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vil måtte basere seg på to former for arbeids-/dokumentflyt. Kommunen stiller papirutskrifter til 
disposisjon for de representanter som forlanger det, og representantene må hente sine 
papirutskrifter på rådhuset.  
 
Dersom det er mange faste delegater som reserverer seg fra ordningen av papirløse møter, blir 
det uhensiktsmessig å gjennomføre ordningen, da det vil medføre mye dobbeltarbeid med 
dagens bemanning. 
 
IT-avdelingen er ansvarlig for innkjøp av enhetene med nødvendig tilleggsutstyr, oppsett og 
oppgradering av infrastruktur og initialt oppsett av enhetene. IT har også support/feilretting. 
Brukerne av nettbrettet må selv melde inn feilmeldinger til teknisk support – helpdesk.  
 
Politisk sekretariat er ansvarlig for utdeling av enheter og opplæring, samt tilrettelegging av 
saksdokumenter for digital behandling. Den enkelte bruker er ansvarlig for å ta vare på utstyret 
på en forsvarlig måte, å bruke utstyret i tråd med behov knyttet til kommunal saksbehandling, 
sørge for å få hentet ut saksdokumenter fra nettet og dekke kostnader til utstyr og bruk utover 
det som er definert som behov knyttet til kommunal saksbehandling. Dessuten må 
representantene regne med å måtte hjelpe kollegaer, særlig i samme partigruppe og hovedutvalg. 
 
Mange kommuner har allerede innført papirløse møter. Nordreisa kommune startet i 2013 med 
nettbrett i hovedutvalget for miljø,- plan og utvikling. Siden oppstart har kommunen fått sikret 
tilknytningspunkter for trådløst nettverk i alle kommunale møterom. En forutsetning for at 
politikere skal kunne bruke iPad hjemme eller andre steder er at de har tilgang til trådløst nett 
for nedlasting av saksdokumentene. Dersom de ikke har slik nettilgang er det mulig å få utlevert 
nettbrett fra politisk sekretariat ferdig nedlastet slik at disse kan leses uten nett-tilgang.  
 
Administrasjonen arbeider med å finne effektive nedlastingsmuligheter, men inntil dette er på 
plass må sakspapirene lastes ned fra kommunens hjemmeside.   
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INNLEDNING 
Retningslinjene inneholder bestemmelser for innføring og praksis ved ny ordning med 
papirløse politiske møter i Nordreisa kommune innført fra og med 20.12.2016. 
 
A. Struktur for ordningen 
A.1 Generelt 
Alle faste medlemmer av Nordreisa kommunestyre og alle hovdutvalg mottar ved inntreden i 
vervet et nettbrett etter den til enhver tids gjeldende spesifikasjon. Dette er til erstatning for 
utsending av sakspapirer i trykket form. Enheten er først og fremst ment brukt til å hente ned, 
lese og bearbeide saksdokumenter som inngår i politisk saksbehandling i kommunen. Bruk av 
enheten ut over dette, skjer på brukerens ansvar og for brukerens regning. Brukeren er 
ansvarlig for å bruke enheten på en måte som er forsvarlig i rollen som folkevalgt. Det 
innebærer at brukeren må sørge for at nødvendig dokumenter er tilgjengelig på enheten, og at 
bruken under møter mv. er i tråd med det en forventer av folkevalgte. 
 
A.2 Kostnadsfordeling 
Utvalgt nettbrett med nødvendig tilbehør tildeles den folkevalgte uten egenandel. Nordreisa 
kommune bærer kostnaden med innføringen av nettbrett til de folkevalgte. 
 
A.3 Ved uttreden av verv eller nytt valg av kommunestyre 
Dersom medlemmer av folkevalgte organ omfattet av dette reglement i valgperioden trer 
endelig ut av sitt verv etter å ha mottatt nettbrett, skal denne returneres til Nordreisa 
kommune. 
Ved permisjoner lenger enn 6 mndr. leveres nettbrettet inn til kommunen. 
Enheten er Nordreisa kommunes eiendom. Når kommunestyreperioden utløper, og brukere 
som ikke lenger tjenestegjør i kommunestyre/hovedutvalg returnerer enheten til politisk 
sekretariat umiddelbart etter at de har fratrådt. 
 
A.4 Datatrafikk 
Den enkelte folkevalgt tildeles brukernavn og passord som gir nødvendig nettilgang for 
lesebrett under opphold i kommunale tjenestesteder. 
 
A.5 Mobilt bredbånd 
Nettbrettet leveres med mulighet for tilkobling til mobilt bredbånd. Anskaffelse av mobilt 
bredbånd må besørges av den enkelte folkevalgte for egen regning. 
 
A.6 Utskrift 
Ordningen med papirløse politiske møter er ment å skulle eliminere behovet for utskrift og 
fysisk utsending av sakspapirer i papirformat. Eventuell utskrift av sakspapirer må i tilfelle 
besørges av den enkelte folkevalgte. 
 

Dok id:  
 Avtale og retningslinjer  

for de folkevalgte ved bruk av nettbrett i regi av Nordreisa kommune 
 

 

Utgave:  
1 

Skrevet av:  
Ellinor Evensen  

Gjelder fra 
20.12.2016 

  Side nr: 
3 
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Dokumenter og annen informasjon som er unntatt offentlighet skal ikke lagres på enheten 
eller kommuniseres via e-post så fremt det ikke kan gjøres kryptert. Saksfremlegg som er 
unntatt offentlighet vil inntil ny digital løsning foreligger, fortsatt bli skrevet ut i papirform å 
utdelt politikere. Slike papirdokumenter innleveres utvalgssekretær etter endt møte for 
makulering.  
 
 
A.7 Tap/skade 
Kommunen er ikke ansvarlig for tap eller skade på nettbrettet som skyldes forhold utenfor 
kommunens kontroll. Forhold utenfor kommunens kontroll erstattes av den folkevalgte. 
 
Brukeren er ansvarlig for å oppbevare, transportere og bruke enheten slik at den ikke går tapt, 
blir skadd eller ødelagt, slik at følsom informasjon som er stilt til disposisjon ikke kommer på 
avveie. Brukeren er ansvarlig for å bruke enheten på en slik måte som ikke setter kommunens 
datasikkerhet, personvern eller omdømme i fare. 
 
Skulle enheten gå tapt eller bli skadd, må bruker umiddelbart gi melding om dette til 
kommunens politiske sekretariat. Dersom enheten blir ødelagt som følge av normal bruk, vil 
reparasjon dekkes av garanti. Erstatning for tap eller ødeleggelser ut over dette, må den 
enkelte brukeren dekke selv. 
 
A.8 Lånebrett 
Innkalte varamedlemmer kan låne nettbrett til møtet. Ved innkalling vil politisk sekretariat 
spørre om det er behov for lånebrett, og klargjør da denne slik at vararepresentant har 
papirene ferdig nedlastet på lånebrettet når den blir levert ut.  Lånebrettet leveres umiddelbart 
tilbake til utvalgssekretær etter møtets slutt.  
Andre politiske råd/nemnder benytter også lånebrett som erstatning for papirdokumenter i 
sine møter. 
 
A.9 Nedlasting av applikasjoner ("Apps") 
Nettbrettet settes opp med nødvendige tilganger av kommunens IT-avdeling. Utvidelse av 
funksjonaliteten dekkes ikke av Nordreisa kommune med mindre det er avtalt på forhånd og 
er arbeidsrelatert i forbindelse med vervet.  
Tilleggsutstyr som kabler, overganger, tastatur eller annet er å betrakte som valgfritt, og 
besørges både praktisk og økonomisk av den enkelte folkevalgte selv. 
 
B. Tekniske bestemmelser 
B.1 Generelt 
Inntil ny digital løsning foreligger vil Nordreisa kommune varsle hvert medlem av det 
aktuelle utvalg pr. e-post om at nye sakspapirer er klar for ned lasting. Alle folkevalgte må ha 
oppdatert e-postadresse. 
 
B.2 Databrukerkontrakt og taushetserklæring 
Før utlevering av nettbrett skal signert avtale, databrukerkontrakt og taushetserklæring være 
innlevert politisk sekretariat.. 
 
B.3 Opplæring 
Politisk sekretariat har ansvaret for opplæring dersom det er behov.   
 
B.4 Teknisk support - helpdesk 
Nettbrettbrukere registrere inn henvendelser på følgende måte:  

1. Brukere registrerer inn henvendelser på helpdesk selv slik at saken/problemet får 
tildelt et saksnummer.  
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2. Hvis det skal sendes bilder av feilmeldinger, eller for de som ikke når helpdesk på 
vanlig måte sendes det e-post til: support@ntroms.no 

3. Ring 77 77 90 90 hvis henvendelsen haster, og gjelder lege eller helsesystemer.  
4. Henvendelser direkte til IT-ansatte vil medføre avbrudd, merarbeid og vil ikke bli 

prioritert. Vær oppmerksom på at henvendelser som ikke blir registrert i helpdesk fort 
kan oversees/glemmes. 

 
D. Iverksettingstidspunkt 
Reglement for papirløse politikere gjøres gjeldende fra 20.12.2016. 
 
 
Jeg har mottatt en iPad og har lest gjennom retningslinjene for bruk av nettbrett i Nordreisa 
kommune. 
 
 
 
-------------------------------------------------------,  ………………………………………… 
Dato       Navn 
 
 
Serienummer på min iPad: _____________________________________
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Databrukerkontrakt og taushetserklæring 

Nordreisa Kommune 
Regionsenter i Nord-Troms 

Storslett 2004 

Foto: Rune Sundelin / NTRM 

Forvaltningsloven § 13 
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Databrukerkontrakt og taushetserklæring. 

1. Brukere forplikter seg til å behandle utstyr med omtanke, og følge de ret-

ningslinjer som blir gitt. 

2. Brukernavn og passord er personlig, og skal ikke gis til noen andre.  

(ref. Sikkerhetshåndbok for kommunen). 

 

Pålogging 

For å kunne bruke kommunens utstyr, må bruker ha et brukernavn og et passord. 

Dette fås ved å fylle ut skjema på neste side og levere til kommunen. Brukernavnet 

og passordet er tilknyttet bruk av maskiner og de fleste datatjenestene i Nord-Troms 

kommunene. 

 

Lagring 

Arbeid skal lagres under eget hjemmeområde på server eller på fellesområde. Dette 

er viktig for at informasjon ikke skal bli borte eller komme på avveie. 

 

Programmer 

Alle programmer er installert på maskinene og finnes på startknappen. Spesielle len-

ker til fagprogrammer og funksjoner finnes ferdig oppsatt under favoritter i ”Internett 

Explorer”. 

 

Feilmeldinger og avvik, rapporteres på en av følgende tre måter:  

1. Ved å bruke lenka under Favoritter i  ”IKT-Driftsportal (Melde feil)”. 

2. Send mail til support@nordtromsportalen.no 

3. Eller ring (7777) 9090. 

413

mailto:support@nordtromsportalen.no


 

Taushetserklæring 
Nordreisa kommune 

Forvaltningsloven § 13 

for fast ansatte og vikarer  

                 

Jeg forstår 

 at jeg i mitt arbeid i kommunen vil kunne få tilgang til informasjon som ikke må bli kjent for 
uvedkommende 

 at arbeidet mitt krever ansvarsfølelse og lojalitet samt respekt for vern av informasjon og 
øvrige verdier 

 

Jeg har satt meg inn i og forstår innholdet av 

 kommunens sikkerhetsregelverk og personalreglement 

   

Jeg forplikter meg til 

 å vise aktsomhet i behandlingen av alle oppgaver jeg utfører for kommunen 

 å følge de til enhver tid gjeldende lover og sikkerhetsbestemmelser 

 å rapportere forhold som har eller antas å ha sikkerhetsmessig betydning til nærmeste over-
ordnede 

 ikke å gi informasjoner om forhold i kommunen eller om personer/klienter til personer eller 
virksomheter utenfor kommunen  

 

Jeg er klar over 

 at brudd på denne taushetsplikten kan få konsekvenser for mitt ansettelsesforhold i kom-
munen 

 at taushetsplikten også gjelder etter at jeg har sluttet i kommunen 

 

   

navn  fødselsdato 

   

sted/dato  Underskrift 

Denne taushetserklæring er underskrevet i mitt påsyn:   

  overordnedes underskrift 
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Sikkerhet er DITT ansvar 
12 viktige sikkerhetsregler i Nordreisa kommune 

 

1. Du er selv ansvarlig for kvaliteten på eget arbeid 

2. Kun autorisert personell skal ha tilgang til kommunens datasystemer, dette gjel-
der også ved bruk av interne og eksterne nettverk (internet etc.), bærbart data-
utstyr og eventuelle hjemmearbeidsplasser 

3. Husk å sikre viktig/sensitiv informasjon ved bruk av bærbart datautstyr (inkl 
mobiltlf og USB-minnepenner), ved oppkobling fra usikrede internettforbindel-
ser, på reise, i kurssammenheng, osv.  

4. Passordet er din personlige ‘sikkerhetsnøkkel’og skal holdes utilgjengelig for 
andre 

5. Logg deg ut og slå av PCen når du går for dagen; husk også at uvedkommende 
ikke skal se skjermbildet når du arbeider med fortrolig informasjon  

6. La ikke fortrolige utskrifter, telefaxer, etc ligge åpent tilgjengelig 

7. Kast ikke fortrolige dokument, CDer, minnepenner etc. i papirkurv, men ma-
kulér dem i henhold til kommunens instruks for dette 

8. CDer, filer etc. du ikke kjenner innholdet av skal alltid kontrolleres for datavirus 
etc. før du tar dem i bruk og e-post-vedlegg fra ukjente avsendere skal ikke åp-
nes  

9. Piratkopiering av programvare er forbudt i henhold til Lov om opphavsrett 

10. Uvedkommende skal ikke uten nødvendig kontroll ha adgang til steder hvor 
datautstyr, skrivere etc. er plassert   

11. Snakk ikke om følsomme, virksomhetsrelaterte saker til uvedkommende, her-
under opplysninger om klienter og beboere  

12. Vær årvåken i det daglige arbeid - og si fra om noe unormalt oppdages 

Sørkjosen 2004 

Foto: Rune Sundelin / NTRM 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/737-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 21.10.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/16 Nordreisa administrasjonsutvalg 01.12.2016 
55/16 Nordreisa formannskap 24.11.2016 
45/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 28.11.2016 
 Nordreisa næringsutvalg  
60/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 24.11.2016 
48/16 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 23.11.2016 
3/16 Nordreisa råd for funksjonshemmede 28.11.2016 
5/16 Nordreisa eldreråd 28.11.2016 
102/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 
   

 

Møteplan 2017 Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 reglement for folkevalgte i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 28.11.2016  
 

Behandling: 
Tatt til orientering. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 28.11.2016  
 

Behandling: 
Ingen behandling, møtet avlyst da utvalget ikke er beslutningsdyktig pga. manglende oppmøte! 

Vedtak: 
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Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.11.2016  
 

Behandling: 
Oppvekst og kulturutvalget fremmet følgende endringsforslag: 
Nye møtedatoer for oppvekst- og kulturutvalget våren 2017:  
7. februar 
4. april 
6. juni 
 
Det ble stemt over endringsforslaget til oppvekst- og kulturutvalget. Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 Jan Feb Mars April Mai Juni Jul

i 
Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 
Torsdager 

 9  27  22   Tema
dag 
Uke 
38 

26  18 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

26 
 

16 
 + 
adm 

23 
 

20 18 
+ 
adm 

15  17 
+ 
adm 

21 19 
 

9 
+ 
adm 

7 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

 7   23    12  21  

Miljø-, plan og 
utviklingsutvalget  
8 møter 
Leder: Hilde Nyvoll 

19  9 27  1   7 5 30  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen 

 7.  4.  6.  28  2 27  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset 

24  21  30   29  3 28  

Eldrerådet  
2 møter 

     6      4 

Rådet for funksjonshemmede  
2 møter 

     6      4 

BUK – 2 møter i året     11       8 
N-T Regionråd 
Møteplanen er ikke vedtatt før 
torsdag 10.11.16. 

6.  
 
10.-
12.  
30. 
rådma
nnsmø
te 
31. 
Reg 
møte 

 29.  
 
30. 

Møte 
med 
tromsøbe
nken 
 
25. 

29.5 – 
2.6 
 
Ca 15. 
Kom
muepr
op. 

   4.  
5. 
 
25.-29 
forsknin
gsdagen
e 

   

Fylkestinget   Uke 
11 
13.-
17.3 

25.-26. 4 
komitebe
faring 

 Uke 
24 
12.-
16.6 

   Uke 
42 
16.-
20.10 

14.-15.11 
komitebefar
ing 

Uke 
50 
11.-
15.12 

Fylkesmannen - KS 9.-12            

Helligdager som faller på 
ukedager 

   13.-14 
og 17. 

1. 
17. 
25 

5.   11. sept 
Valgda
gen! 

  25. 
26. 

Skolerute Skoles
tart 3.  

27. 2 
– 3. 
mars 
vinterf
erie 

1-3. 
vinterf
erie 

Påskeferi
e 10.- 17. 
april 

26. 
mai 
skolef
ri 

Siste 
skoled
ag 21. 
juni 

 21. 
skoles
tart 

 Høstfe
rie 4-
6.okt 

20.-21. 
planlegging
sdag 

22. 
siste 
skoled
ag før 
jul 
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Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 24.11.2016  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
26. jan istedenfor 19. jan.  
06. apr. istedenfor 27. apr. 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Møteplan 2017 

 Jan Feb Mars April Mai Juni Jul
i 

Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 
Torsdager 

 9  27  22   Tema
dag 
Uke 
38 

26  18 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

26 
 

16 
 + 
adm 

23 
 

20 18 
+ 
adm 

15  17 
+ 
adm 

21 19 
 

9 
+ 
adm 

7 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

 7   23    12  21  

Miljø-, plan og 
utviklingsutvalget  
8 møter 
Leder: Hilde Nyvoll 

26  9 6  1   7 5 30  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen 

31  20  31   28  2 27  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset 

24  21  30   29  3 28  

Eldrerådet  
2 møter 

     6      4 

Rådet for funksjonshemmede  
2 møter 

     6      4 

BUK – 2 møter i året     11       8 
N-T Regionråd 
Møteplanen er ikke vedtatt før 
torsdag 10.11.16. 

6.  
 
10.-
12.  
30. 
rådma
nnsmø
te 
31. 
Reg 
møte 

 29.  
 
30. 

Møte 
med 
tromsøbe
nken 
 
25. 

29.5 – 
2.6 
 
Ca 15. 
Kom
muepr
op. 

   4.  
5. 
 
25.-29 
forsknin
gsdagen
e 

   

Fylkestinget   Uke 
11 
13.-
17.3 

25.-26. 4 
komitebe
faring 

 Uke 
24 
12.-
16.6 

   Uke 
42 
16.-
20.10 

14.-15.11 
komitebefar
ing 

Uke 
50 
11.-
15.12 

Fylkesmannen - KS 9.-12            

Helligdager som faller på 
ukedager 

   13.-14 
og 17. 

1. 
17. 
25 

5.   11. sept 
Valgda
gen! 

  25. 
26. 

Skolerute Skoles
tart 3.  

27. 2 
– 3. 
mars 
vinterf
erie 

1-3. 
vinterf
erie 

Påskeferi
e 10.- 17. 
april 

26. 
mai 
skolef
ri 

Siste 
skoled
ag 21. 
juni 

 21. 
skoles
tart 

 Høstfe
rie 4-
6.okt 

20.-21. 
planlegging
sdag 

22. 
siste 
skoled
ag før 
jul 
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2016  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Møteplan 2017 vedtas 

 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 
Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 
Torsdager 

 9  27  22   Tem
adag 
Uke 
38 

26  18 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

26 
 

16 
 + 
adm 

23 
 

20 18 
+ 
adm 

15  17 
+ 
adm 

21 19 
 

9 
+ 
adm 

7 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

 7   23    12  21  

Miljø-, plan og 
utviklingsutvalget  
8 møter 
Leder: Hilde Nyvoll 

19  9 27  1   7 5 30  

Miljø-, plan og 
utviklingsutvalget  
8 møter 
Leder: Hilde Nyvoll 

19  9 27  1   7 5 30  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen 

31  20  31   28  2 27  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset 

24  21  30   29  3 28  

Eldrerådet  
2 møter 

     6      4 

Rådet for funksjonshemmede  
2 møter 

     6      4 

BUK – 2 møter i året     11       8 
N-T Regionråd 
Møteplanen er ikke vedtatt 
før torsdag 10.11.16. 

6.  
 
10.-
12.  
30. 
rådma
nnsmø
te 
31. 
Reg 
møte 

 29.  
 
30. 

Møte 
med 
tromsøbe
nken 
 
25. 

29.5 – 
2.6 
 
Ca 15. 
Kom
muepr
op. 

   4.  
5. 
 
25.-29 
forskn
ingsda
gene 

   

Fylkestinget   Uke 
11 
13.-
17.3 

25.-26. 4 
komitebe
faring 

 Uke 
24 
12.-
16.6 

   Uke 
42 
16.-
20.10 

14.-15.11 
komitebefar
ing 

Uke 
50 
11.-
15.12 

Fylkesmannen - KS 9.-12            

Helligdager som faller på 
ukedager 

   13.-14 
og 17. 

1. 
17. 
25 

5.   11. 
sept 
Valgd
agen! 

  25. 
26. 

Skolerute Skoles
tart 3.  

27. 2 
– 3. 
mars 
vinterf
erie 

1-3. 
vinterf
erie 

Påskeferi
e 10.- 17. 
april 

26. 
mai 
skolef
ri 

Siste 
skoled
ag 21. 
juni 

 21. 
skoles
tart 

 Høstfe
rie 4-
6.okt 

20.-21. 
planlegging
sdag 

22. 
siste 
skoled
ag før 
jul 
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 24.11.2016  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Møteplan 2017 vedtas 

 Jan Feb Mars April Mai Juni Jul
i 

Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 
Torsdager 

 9  27  22   Tema
dag 
Uke 
38 

26  18 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

26 
 

16 
 + 
adm 

23 
 

20 18 
+ 
adm 

15  17 
+ 
adm 

21 19 
 

9 
+ 
adm 

7 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

 7   23    12  21  

Miljø-, plan og 
utviklingsutvalget  
8 møter 
Leder: Hilde Nyvoll 

19  9 27  1   7 5 30  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen 

31  20  31   28  2 27  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset 

24  21  30   29  3 28  

Eldrerådet  
2 møter 

     6      4 

Rådet for funksjonshemmede  
2 møter 

     6      4 

BUK – 2 møter i året     11       8 
N-T Regionråd 
Møteplanen er ikke vedtatt før 
torsdag 10.11.16. 

6.  
 
10.-
12.  
30. 
rådma
nnsmø
te 
31. 
Reg 
møte 

 29.  
 
30. 

Møte 
med 
tromsøbe
nken 
 
25. 

29.5 – 
2.6 
 
Ca 15. 
Kom
muepr
op. 

   4.  
5. 
 
25.-29 
forsknin
gsdagen
e 

   

Fylkestinget   Uke 
11 
13.-
17.3 

25.-26. 4 
komitebe
faring 

 Uke 
24 
12.-
16.6 

   Uke 
42 
16.-
20.10 

14.-15.11 
komitebefar
ing 

Uke 
50 
11.-
15.12 

Fylkesmannen - KS 9.-12            

Helligdager som faller på 
ukedager 

   13.-14 
og 17. 

1. 
17. 
25 

5.   11. sept 
Valgda
gen! 

  25. 
26. 

Skolerute Skoles
tart 3.  

27. 2 
– 3. 
mars 
vinterf
erie 

1-3. 
vinterf
erie 

Påskeferi
e 10.- 17. 
april 

26. 
mai 
skolef
ri 

Siste 
skoled
ag 21. 
juni 

 21. 
skoles
tart 

 Høstfe
rie 4-
6.okt 

20.-21. 
planlegging
sdag 

22. 
siste 
skoled
ag før 
jul 

             

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 01.12.2016  
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Behandling: 
Administrasjonsutvalget fremmet følgende endringsforslag: 
Administrasjonsutvalgets møte 17.8. flyttes til 21.9. og møtet 9.11. flyttes til 7.12. 
 
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Møteplan 2017 vedtas 

 Jan Feb Mars April Mai Juni Jul
i 

Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 
Torsdager 

 9  27  22   Tema
dag 
Uke 
38 

26  18 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

26 
 

16 
 + 
adm 

23 
 

20 18 
+ 
adm 

15   21  
+ adm  

19 
 

9 
 

7 
+ 
adm 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

 7   23    12  21  

Miljø-, plan og 
utviklingsutvalget  
8 møter 
Leder: Hilde Nyvoll 

19  9 27  1   7 5 30  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen 

31  20  31   28  2 27  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset 

24  21  30   29  3 28  

Eldrerådet  
2 møter 

     6      4 

Rådet for funksjonshemmede  
2 møter 

     6      4 

BUK – 2 møter i året     11       8 
N-T Regionråd 
Møteplanen er ikke vedtatt før 
torsdag 10.11.16. 

6.  
 
10.-
12.  
30. 
rådma
nnsmø
te 
31. 
Reg 
møte 

 29.  
 
30. 

Møte 
med 
tromsøbe
nken 
 
25. 

29.5 – 
2.6 
 
Ca 15. 
Kom
muepr
op. 

   4.  
5. 
 
25.-29 
forsknin
gsdagen
e 

   

Fylkestinget   Uke 
11 
13.-
17.3 

25.-26. 4 
komitebe
faring 

 Uke 
24 
12.-
16.6 

   Uke 
42 
16.-
20.10 

14.-15.11 
komitebefar
ing 

Uke 
50 
11.-
15.12 

Fylkesmannen - KS 9.-12            

Helligdager som faller på 
ukedager 

   13.-14 
og 17. 

1. 
17. 
25 

5.   11. sept 
Valgda
gen! 

  25. 
26. 

Skolerute Skoles
tart 3.  

27. 2 
– 3. 
mars 
vinterf
erie 

1-3. 
vinterf
erie 

Påskeferi
e 10.- 17. 
april 

26. 
mai 
skolef
ri 

Siste 
skoled
ag 21. 
juni 

 21. 
skoles
tart 

 Høstfe
rie 4-
6.okt 

20.-21. 
planlegging
sdag 

22. 
siste 
skoled
ag før 
jul 

             

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Møteplan 2017 vedtas 

 Jan Feb Mars April Mai Juni Jul
i 

Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 

 9  27  22   Tema
dag 

26  18 
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Torsdager Uke 
38 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

26 
 

16 
 + 
adm 

23 
 

20 18 
+ 
adm 

15  17 
+ 
adm 

21 19 
 

9 
+ 
adm 

7 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

 7   23    12  21  

Miljø-, plan og 
utviklingsutvalget  
8 møter 
Leder: Hilde Nyvoll 

19  9 27  1   7 5 30  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen 

31  20  31   28  2 27  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset 

24  21  30   29  3 28  

Eldrerådet  
2 møter 

     6      4 

Rådet for funksjonshemmede  
2 møter 

     6      4 

BUK – 2 møter i året     11       8 
N-T Regionråd 
Møteplanen er ikke vedtatt før 
torsdag 10.11.16. 

6.  
 
10.-
12.  
30. 
rådma
nnsmø
te 
31. 
Reg 
møte 

 29.  
 
30. 

Møte 
med 
tromsøbe
nken 
 
25. 

29.5 – 
2.6 
 
Ca 15. 
Kom
muepr
op. 

   4.  
5. 
 
25.-29 
forsknin
gsdagen
e 

   

Fylkestinget   Uke 
11 
13.-
17.3 

25.-26. 4 
komitebe
faring 

 Uke 
24 
12.-
16.6 

   Uke 
42 
16.-
20.10 

14.-15.11 
komitebefar
ing 

Uke 
50 
11.-
15.12 

Fylkesmannen - KS 9.-12            

Helligdager som faller på 
ukedager 

   13.-14 
og 17. 

1. 
17. 
25 

5.   11. sept 
Valgda
gen! 

  25. 
26. 

Skolerute Skoles
tart 3.  

27. 2 
– 3. 
mars 
vinterf
erie 

1-3. 
vinterf
erie 

Påskeferi
e 10.- 17. 
april 

26. 
mai 
skolef
ri 

Siste 
skoled
ag 21. 
juni 

 21. 
skoles
tart 

 Høstfe
rie 4-
6.okt 

20.-21. 
planlegging
sdag 

22. 
siste 
skoled
ag før 
jul 

             

 
 

Saksopplysninger 
I arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordreisa kommune, vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 
79/09 i møte 17.12.2009 står det bl.a. følgende om møter i kommunale organer: 
For kommunestyret, formannskapet og fagutvalg skal det utarbeides helårige møteplaner som 
skal samordnes. Møteplanene skal angi dag og dato. Perioden 01.07 – 15.08 skal så vidt mulig 
være møte fri. Møtene avholdes fortrinnsvis på dagtid. 
 
Som hovedregel avholdes møtene slik: 
 Kommunestyret 5-6 ganger året, på torsdager. 
 Formannskapet avholder møte første torsdag i hver måned, og næringsutvalg og 

administrasjonsutvalg 4 ganger i året, valgstyre og kommuneplanutvalg ved behov. 
 Driftsutvalg avholder møter tirsdager hver 6. uke. 
 Levekårsutvalget avholder møter torsdager, annen hver måned. 
 Andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplaner etter behov. 

 
I konstituerende kommunestyremøte 16.10.15 ble det vedtatt at de 7 medlemmene av de faste 
medlemmene i formannskapet også utgjør medlemmene til administrasjonsutvalget, dvs. at 
medlemmer i formannskap og administrasjonsutvalg er de samme medlemmer politisk, og i praksis 
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kan møtene i disse to utvalg være på samme møtedag, som igjen kun utløser møtegodtgjøring en 
gang selv om det møtes i to utvalg. I administrasjonsutvalget er det utenom de 7 politiske 
medlemmene også 3 medlemmer fra hovedtillitsvalgte, av disse er det 2 som mottar samme 
godtgjøring mens fagforbundets hovedtilligsvalgt har sakt fra seg møtegodtgjøring i sin helhet. 
 
Økonomi 
Ordførers godtgjøring utgjør pr. i dag kr 694 100,- i året. Med forutsetning om at ordførers 
godtgjøring økes med 2,7% fra 1.1.17 jf. lønnsvekst, vil denne utgjøre kr 712 840,- for 2017. 
Dette er grunnlaget for utregning av godtgjørelse for øvrige godtgjøringer i 2017. 
 Varaordførers godtgjøring blir da kr 142 568,- i året, og mottar ingen annen godtgjøring 

utover dette hverken som leder av helse- og omsorgsutvalget eller ved annen 
møtedeltakelse i utvalg i Nordreisa kommune. 

 Leder i miljø-, plan og utviklingsutvalget og leder i oppvekst- og kulturutvalget vil for 
2016 motta kr 21 385,- i ledergodtgjørelse i året, og mottar ingen annen godtgjøring i de 
utvalg de leder.  

 Møtegodtgjørelse til medlemmer i hovedutvalgene er kr 1.426,- pr møte. 
 Møtegodtgjørelse i andre utvalg er kr 713,-, og ledere i øvrige utvalg mottar også kr 

200,- i ledergodtgjøring pr møte. 
 Ungdomsrådsrepresentantene mottar kr 713,- i møtegodtgjørelse, og leder i 

ungdomsrådet mottar kr 100,- i ledergodtgjøring pr møte. 
 

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes når ivaretakelsen av vervet medfører reelt tap i inntekt innenfor 
den enkeltes ordinære arbeidstid, dette inkluderer tap av ubekvemstillegg og feriepenger. 
Overtidsgodtgjøring/ekstrafortjeneste/ for øvrig dekkes ikke jf. arbeidsvilkår for folkevalgte. 
Legitimert tap av arbeidsfortjeneste, pr møtedag, skal dokumenteres og krav leveres inn etter 
hvert møte, av den enkelte medlem, og ytes maksimalt oppad til daglønn for ordfører kr 2.742,-. 
Ulegitimert tap av arbeidsfortjeneste gis for møter over 4 timer kr 900,- og for under 4 timer kr 
150,- pr time, dette gjelder f.eks for: selvstendige næringsdrivende, hjemmearbeidende, 
folkevalgte med omsorgsansvar, studenter, fiskere, pensjonister som ikke har fast lønn. 
 
Kommunestyremøter: 
I møteplan for 2017 er det satt opp seks møter.  
Møtegodtgjøring pr møte er kr 28.520,-  
For sekt møter blir det totalt kr 171.120,- for 2017. 
I tillegg kommer krav om tapt arbeidsfortjeneste fra utvalgsmedlemmer.  
 
Formannskap,- og administrasjonsmøter: 
I møteplan for 2017 er det satt opp 11 møter i formannskapet, og på fire av disse møtedagene 
har også administrasjonsutvalget møter.  
Det er de samme folkevalgte medlemmer i administrasjonsutvalget som til formannskapet, men i 
tillegg møter tre fra hovedtillitsvalgte i møtene i administrasjonsutvalgsmøtene. To av disse tre 
mottar samme godtgjøring som øvrige medlemmer som møter. 
Godgjøring i formannskapet er på kr 7.843,- pr møte forutsatt at hverken ordfører eller 
varaordfører melder forfall. Dersom en av disse melder forfall vil kostnadene for møtet øke med 
kr 1.426,- for hver vararepresentant som møter. Totalt i året beløper møtegodtgjørelse for 
formannskapet seg til kr 86.273 for 11 møter,-, i tillegg kommer 4 møter i 
administrasjonsutvalget kr 17.112,- til godtgjøring til tillitsvalgte.  Hovedtillitsvalgt i 
fagforbundet har gitt melding til kommunen om at hovedtillitsvalgt i fagforbundet sier fra seg 
godtgjøring for deltakelse i administrasjonsutvalget da hovedtillitsvalgt er frikjøpt i 80% for å 
jobbe med de sakene utvalget behandler, og det medfører lite ekstra arbeid å sette seg inn i 
sakspapirene da hovedtillitsvalgte anser dette som en del av sitt verv. Hovedtillitsvalgte har 
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vararepresentanter som møter om det meldes forfall, og det er derfor tatt høyde for at tre 
medlemmer fra HTV utbetales møtegodtgjøring. 
 
I tillegg kommer tapt arbeidsfortjeneste i formannskapet 
 
Møtedager til formannskapet er lagt til etter 15. i hver måned der det passer for å få med 
rapporteringer fra sektorledere. 
 
Næringsutvalget 
Utvalget har 4 møter i året. Leder og nestleder er ordfører og varaordfører.  
Møtegodtgjøring pr møte er kr 9.269,- forutsatt at hverken ordfører eller varaordfører melder 
forfall. Dersom en av disse melder forfall vil kostnadene for møtet øke med kr 1.426,- for hver 
vararepresentant som møter. Totalt i året beløper møtegodtgjørelse for næringsutvalget seg til kr 
37.076,- for 4 møter, i tillegg kommer tapt arbeidsfortjeneste. 
 
Miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Leder av utvalget har ledergodtgjøring på kr 21.385,-, uavhengig av hvor mange møter det er i 
utvalget. Det er satt opp sju møtedager. Kr 9.269,- utbetales for hvert møte i godtgjøring, og for 
sju møter blir det kr 64.883,- i året. Tapt arbeidsfortjeneste kommer i tillegg. 
 
Helse- og omsorgsutvalget 
Leder for utvalget er varaordfører.  
Det er satt opp seks møter.  
Kr. 9.269,- utbetales for hvert møte i godtgjøring, altså kr 55.614,- totalt i året for seks møter. 
Tapt arbeidsfortjeneste kommer i tillegg. 
 
Oppvekst- og kultur 
Leder av utvalget har fast ledergodtgjøring på kr 21.385,- uavhengig av hvor mange møter det er 
i utvalget. Det er satt opp seks møter. Møtegodtgjøring pr møte er på kr 9.269,-, totalt i året kr 
76.999,-. Tapt arbeidsfortjeneste kommer i tillegg. 
 
Andre råd og utvalg 
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede har godtgjøring med kr 713,- pr møte pr medlem, og 
ledere har godtgjøring i tillegg med kr 200,- pr møte. Det skjer sjeldent at kommunen får krav 
om tapt arbeidsfortjeneste fra utvalgsmedlemmer her. Det er satt opp to møter til hvert av disse 
rådene. Rådet for funksjonshemmede skal holdes løpende orientert om kommunale saker som er 
under bygging og/eller arbeid. Rådet er høringsinstans i plansaker som er aktuelle, særlig plan 
og bygg. Eldrerådet skal ha til uttalelse: årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, sektorplaner 
med interesse for eldre, andre saker som tiltaksplaner og tiltak i helsesektoren, i hjemme-
tjenesten, behov for institusjonsplasser og trygdeboliger, transporttilbud i kommunen, bolig-
program, samferdselssaker, kulturtiltak og kommunale avgifter 
  
Kontrollutvalget har sitt eget budsjett, og sin egen oppsett av møteplan. 
 
Nordreisa kommune har flere andre utvalg, adhoc-utvalg og komiteer nedsatt av kommunestyret 
eller formannskapet som mottar 0,1% av ordførers godtgjøring, bl.a.: Bygdedraktutvalg, 
ungdomsrådet, klagenemnd, byggekomité, sakkyndige nemnd og klagenemnd for 
eiendomsskatt, valgnemnd, dispensasjonsutvalg m.fl. 
 
Til møteplanen for 2017 har Fylkestinget bedt kommunestyret ta hensyn til deres møter, og 
Nord-Troms regionråd vedtar sin møteplan 10.11.16. 
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Skoleruten er vedtatt 1. halvår 2017, 2. halvår 2017 er ikke vedtatt ennå men har lagt til det som 
er foreslått og sendt ut på høring.  
 
Det er Storting- og sametingsvalg i 2017. Valgdagen er 11.09.2017.  
 
Eldrerådets leder ønsker at utvalgets to møter legges slik at de får gitt uttalelse til revidering av 
budsjett og budsjettbehandling.  
 
 
 
Vurdering 
Foreslåtte møteplan er laget med utgangspunkt i reglement for folkevalgte, forslaget til budsjett 
2017. Det er også tatt hensyn til møtedatoer til Fylkestinget, Nord-Troms regionråd og 
skoleruten. 
 
Det må være budsjettdekning før man innkaller til ekstra møter da det ikke er noe «buffer» til 
ekstra møter i budsjettet. Man må også da ta høyde for kostnader til tapt 
arbeidsfortjeneste/tjenestefrikjøp og event. reiseregninger.  
 
Endringer av møtedatoer har det ikke noe budsjettmessig betydning. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2133-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 08.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/16 Nordreisa valgnemnd 30.11.2016 
103/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Suppleringsvalg av vararepresentanter til Nordreisa administrasjonsutvalg 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 30.11.2016  
 

Behandling: 
Forslag fra valgnemnda legges frem på kommunestyremøtet 20.12.16. 

Vedtak: 
Forslag fra valgnemnda legges frem på kommunestyremøtet 20.12.16. 
 
 
Kommuneloven 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre til å fatte følgende vedtak: 
 
Suppleringsvalg - Administrasjonsutvalget 
2. personlig varamedlem for Anne Kirstin Korsfur (Frp) velges .......................... 
Valget gjelder for resten av kommunestyreperiode 

 

Saksopplysninger 
Nordreisa Fremskrittsparti v/Ragnhild Hammari ber i e-post av 26.4.16 at det velges flere 
vararepresentanter til administrasjonsutvalget for Frp. Hun opplyser muntlig 8.11.16 at det er 
veldig sårbart at det kun er en vararepresentant fra Frp i utvalget. 
 
Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 16.10.2015 i sak 30/15 følgende: 
1. 7 medlemmer velges i henhold til kommuneloven av de faste medlemmene i formannskapet.  
2. Reglement for formannskapet revideres slik endringene i vedtakets pkt 1. innarbeides.  
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Faste representanter:      Varamedlemmer:  
1. Øyvind Evanger (Ap)     1. Sigrund Hestdal (Ap)  
2. Olaug Bergset (Sp)      2. Helga Jæger Wigdel (Sv)  
3. Sigleif Pedersen (Ap)     3. Olaf Skogmo (Sp)  
4. Siv Elin Hansen (Sv)     4. Karl Mattis Nyheim (Mdg)  

5.Hilde Nyvoll (Ap)  
6.Tore Elvestad (Ap) 

 
5. Terje Olsen (H)      1. Johanne Marie Olaussen (H)  

2. Herborg Ringstad (H)  
3. Per Sverre Moen (H)  
 

6. Tor-Arne Isaksen (Krf)     1. Ingvild B. Andersen (Krf)  
2. Davida Olsen (Krf)  
 

7. Anne Kirstin Korsfur (Frp)     1. Arthur Tørfoss (Frp)  
 
Representanter fra organisasjonene:  
1.  
2.  
3.  
 
Leder: Ordfører  
Nestleder: Varaordfører 
 

Vurdering 
Jf. kommunelovens § 37, 4. «Hver liste skal såvidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som 
den får medlemmer, med et tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt opptelling 
på samme måte som bestemt for medlemmene i pkt. 2 og 3 ovenfor.» 
Nordreisa Fremskrittsparti har en fast representant i administrasjonsutvalget, og kan dermed ha 
to varamedlemmer. I kommunestyremøtet kom det kun forslag på en vararepresentant fra Frp.  
 
Det kan være anledninger der varamedlem i Frp har problemer å møte ved forfall, og det vil 
derfor være en fordel at det suppleres med et varamedlem til i administrasjonsutvalget. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1179-4 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 07.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/16 Nordreisa valgnemnd 30.11.2016 
104/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Valg av forliksråd 2017-2020 

Henvisning til lovverk: 
Lov om domstolene 
Tvistelova 
 
Se også: http://www.forliksraadet.no/index.php?page_id=30 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 30.11.2016  
 

Behandling: 
Valgnemnda fremmet følgende forslag: 
Nordreisa forliksråd 01.01.2017-31.12.2021 
Medlemmer    Varamedlemmer 
1. Kirsti Hansen-Krone  1. Edel Mikkelsen 
2. Rolf Bakkeslett   2.Åshill Fredriksen 
3. Terje Ansgar Eriksen  3.Halgeir Bertelsen 
 
Formann: Rolf Bakkeslett. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa forliksråd 01.01.2017-31.12.2021 
Medlemmer    Varamedlemmer 
1. Kirsti Hansen-Krone  1. Edel Mikkelsen 
2. Rolf Bakkeslett   2.Åshill Fredriksen 
3. Terje Ansgar Eriksen  3.Halgeir Bertelsen 
 
Formann: Rolf Bakkeslett. 
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Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
 
Nordreisa forliksråd 01.01.2017-31.12.2021 
Medlemmer    Varamedlemmer 
1.     1. 
2.     2. 
3.      3.  
 
Formann:  
 
 
 

Saksopplysninger 

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker, og er både en meklingsinstans 
og en domstol. De fleste sakene i forliksrådet handler om uenighet omkring gjeld, spesielt gjeld 
knyttet til kjøp av varer og tjenester. 

Et krav om betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å komme frem til et forlik eller for 
å fastslå ved dom at kravet er rettsgyldig. Da kan kravet eventuelt tvangsfullbyrdes hos 
namsmannen. 

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. 
Dette er innbyggere i kommunen som blir valgt for fire år om gangen. Sekretariatsoppgavene til 
forliksrådet blir ivaretatt av politiet, som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen 
sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som 
utfører sekretariatsoppgavene. 

Hovedreglene om behandling i forliksrådet går fram av tvistelova kapittel 6. 

Sivile rettstvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet før de eventuelt kan fremmes 
for tingretten. 

Noen saker skal forliksrådet likevel ikke behandle. For eksempel ”familiesaker” etter barnelova 
eller ekteskapslova, med mindre saka bare gjeld det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd. 
Heller ikke saker mot offentlige styresmakter, offentlige institusjoner eller offentlige 
tjenestemenn, med mindre saka bare gjeld privatrettslige tilhøve. Dette kan være ved kjøp eller 
salg av varer og tjenester. Se ellers tvistelova § 6-2 (1). 
 
Forliksrådet behandler ikke straffesaker eller saker som skal gjennom spesielle prosessformer 
(f.eks arbeidsretten) eller etter spesiell prosesslovgivning (f.eks skiftesaker). 

I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange 
varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og 
menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 
Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. 
 
Forliksrådsmedlemmene er dommere, og domstollovens § 53 gjelder derfor også for dem: 
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forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige 
og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 
I tillegg er det følgende vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

 Vedkommende må ha fylt 25 år 
 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. § 70 nr. 1. 
 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til 

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. De som er utelukket til valg 
som lekdommer kan heller ikke velges som medlemmer av forliksrådet. 

 
Utelukket fra valg som forliksrådsmedlem på grunn av sin stilling er: 

 Stortingets representanter og vararepresentanter 
 Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte ved Statsministerens kontor. 
 Fylkesmenn og ass. Fylkesmenn. 
 Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 
 Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen 
 Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre 
 Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 
 Praktiserende advokater og advokatfullmektiger 
 Kommunens administrasjonssjef (medlemmer av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

 
Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

 Den som er idømt fengselsstraff i mer enn ett år. 
 Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens §§ 39-39c 
 Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens 

start er mindre  enn 15 år siden dommen var rettskraftig. 
 Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig. 
 Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre 

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 
dommen var rettskraftig ved etter vedtakelsen. 

 Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 
loen kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 
10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 

 Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 
den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for 
seg etter første ledd. 

 
Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år 
fra 1. januar det påfølgende år.  
 
I forrige valgperiode har utvalget bestått av : 
Medlemmer     Varamedlemmer 
Morten Fredriksen   Marit Johanne Føre 
Kai Øystein Olsen   Jan Å Tørrfoss 
Hanne Lill Henriksen   Ole Martin Strøm 
 
Formann: Morten Fredriksen 
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Vurdering 
Nordreisa kommunestyre velger forliksråd bestående av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer for 
perioden 01.01.2017 – 31.12.2021. 
Kommunestyret velger også formann. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1179-6 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 07.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/16 Nordreisa valgnemnd 30.11.2016 
105/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Valg av møtefullmektiger til Forliksråd 2017-2020 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om forliksrådene 
Lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile 
rettspleie på grunnplanet). 
Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) 
 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 30.11.2016  
 

Behandling: 
Valgnemnda fremmet følgende forslag: 
Møtefullmektiger til forliksrådet 01.01.2017-31.12.2021 
Fullmektig 1: Olaf Skogmo 
Fullmektig 2: Knut Ivar Skogvold 
Fullmektig 3: Elin Borch Slettli Leirbakk 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Møtefullmektiger til forliksrådet 01.01.2017-31.12.2021 
Fullmektig 1: Olaf Skogmo 
Fullmektig 2: Knut Ivar Skogvold 
Fullmektig 3: Elin Borch Slettli Leirbakk 
 
 
Annen informasjon: Om å være møtefullmektiger i forliksråd 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
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Møtefullmektiger til forliksrådet 01.01.2017-31.12.2021 
Fullmektig 1: 
Fullmektig 2: 
Fullmektig 3: 
 
Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som sin 
møtefullmektig. 
 
 

Saksopplysninger 
Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd, i henhold til forskrift om 
forliksrådene av 16. desember 2005 § 3. 
 
Møtefullmektigene oppnevnes av kommunen hvert fjerde år. En møtefullmektig behøver ikke 
være bosatt i kommunen. I spørsmålet om en part har møteplikt kan sekretariatet gi veiledning 
om bestemmelsene i tvisteloven §§ 6-6 og 6-7, men avgjørelse på dette punkt hører under 
forliksrådet.  
 
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 
samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk, jf. 
forliksrådsforskriften § 3 annet ledd. Det anses å være en fordel at de som oppnevnes, har noe 
kunnskap om forliksrådets virksomhet. Møtefullmektigen bør kunne få veiledning om 
forliksrådets virksomhet og forliksrådsbehandlingen ved å henvende seg til det aktuelle 
forliksråd og sekretariat.  
 
Forliksrådforskriften §3 gir nærmere regler om utvalget av møtefullmektiger for forliksrådet. 
 
Kommunens ansvar for fullmektigene vil være begrenset til å utvise rimelig aktsomhet ved 
utvelgelsen og til å fjerne vedkommende fra utvalget dersom man får kjennskap til forhold som 
gjør det utilrådelig at han eller hun fortsatt er medlem. 
 
I perioden 2013-2016 var følgende personer valgt som møtefullmektiger: 
Fullmektig 1: Olaf Skogmo 
Fullmektig 2: Cathrine Jensen 
Fullmektig 3: Knut Ivar Skogvold 
 
Møtefullmektigen i forliksrådsbehandlingen representerer kun den parten som oppdraget 
kommer fra. Møtefullmektigen må sørge for å få alle relevante dokumenter fra parten og på 
forhånd sette seg godt inn i disse. Møtefullmektigen skal av parten få en skriftlig møtefullmakt 
som legges frem for forliksrådet. Av denne skal det gå frem at møtefullmektigen har anledning 
til å møte på vegne av parten. Under forliksrådsbehandlingen må møtefullmektigen hele tiden 
være klar over at han/hun representerer partens interesser. Møtefullmektigen har ikke anledning 
til å gå utover partens påstander uten at parten har samtykket til dette. Møtefullmektigen har 
heller ikke anledning til å inngå forlik uten partens samtykke. Dersom parten har gitt 
møtefullmektigen fullmakt til å inngå forlik, må innholdet av forliket være i overensstemmelse 
med partens ønsker.  Dersom møtefullmektigen opptrer i strid med partens interesser, kan parten 
holde møtefullmektigen ansvarlig for dette. 
 
Vurdering 
På bakgrunn av ovennevnte saksopplysninger bes kommunestyret oppnevne fast 
møtefullmektiger, 3 personer over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som 
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godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Det anses å være en fordel at de som 
oppnevnes, har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet.  
Møtefullmektiger velges for perioden 01.01.2017 – 31.12.2021. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1331-4 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 28.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/16 Nordreisa valgstyre 01.12.2016 
22/16 Nordreisa valgnemnd 30.11.2016 
106/16 Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 

 

Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16 - 31.3.17 fra Siv 
Elin Hansen (Sv) og søknad om fritak fra politiske verv fra Tonje Holm (Sv)  

 
Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Valgloven 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 30.11.2016  
 

Behandling: 
Valgnemnda fremmet følgende forslag: 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for oppvekst- og 
kulturutvalget: 
Opprykk av Geirmund Vik (Sv) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Kari Wara (Ap) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyeheim (Mdg) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Tanja Birkeland (Sp) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Brynjulf Blixgård (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Birgit Nielsen (Sv) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Olav Rokne Erichsen (Mdg) ny 6. vararepresentant  

 Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra nestleder til leder 
 Nyvalg Geirmund Vik (Sv) ny nestleder 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for næringsutvalget: 
Opprykk av Sigrund Hestdal (Ap) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 4 til 3. vararepresentant 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Odd Rudberg (Sv) ny 5. vararepresentant 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for valgnemnda: 
Nyvalg av Odd Rudberg (Sv) personlig varamedlem for Helga Jæger Wigdel (Sv) 
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Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for oppvekst- og 
kulturutvalget: 
Opprykk av Geirmund Vik (Sv) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Kari Wara (Ap) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyeheim (Mdg) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Tanja Birkeland (Sp) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Brynjulf Blixgård (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Birgit Nielsen (Sv) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Olav Rokne Erichsen (Mdg) ny 6. vararepresentant  

 Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra nestleder til leder 
 Nyvalg Geirmund Vik (Sv) ny nestleder 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for næringsutvalget: 
Opprykk av Sigrund Hestdal (Ap) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 4 til 3. vararepresentant 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Odd Rudberg (Sv) ny 5. vararepresentant 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for valgnemnda: 
Nyvalg av Odd Rudberg (Sv) personlig varamedlem for Helga Jæger Wigdel (Sv) 

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 01.12.2016  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen fratrådte behandlingen av saken jfr Fvl § 6 bokstav a.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt.   

Vedtak: 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 
 Tonje Holm (Sv) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. Flytter hun 

tilbake i inneværende periode (innen to år) skal hun gjeninntre i vervene. 
 

 Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 
Opprykk av Geir Tomasjord fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø ny 5. vararepresentant 

 
 Siv Elin Hansen (Sv) gis permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16 – 31.3.17. 

 
 Følgende opprykk foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for Kommunestyret: 

Opprykk av Odd Henrik Rudberg fra 1. vararepresentant til fast medlem  
Opprykk av Geir Tomasjord fra 2. til 1. vararepresentant 
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Opprykk av Geirmund Vik fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Trude Indrebø fra 5.  til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Kirsti Hansen-Krone ny 5. vararepresentant 

 
 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for 

formannskapet/administrasjonsutvalget: 
Opprykk av Sigrund Hestdal (Ap) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Helga Jæger Wigdel (Sv) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø (Sv) ny 6. vararepresentant 

 
 
 
 
 

Valgstyrets innstilling 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Tonje Holm (Sv) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. Flytter hun 
tilbake i inneværende periode (innen to år) skal hun gjeninntre i vervene. 
 

 Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 
Opprykk av Geir Tomasjord fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø ny 5. vararepresentant 

 
 Siv Elin Hansen (Sv) gis permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16 – 31.3.17. 

 
 Følgende opprykk foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for Kommunestyret: 

Opprykk av Odd Henrik Rudberg fra 1. vararepresentant til fast medlem  
Opprykk av Geir Tomasjord fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Trude Indrebø fra 5.  til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Kirsti Hansen-Krone ny 5. vararepresentant 

 
 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for 

formannskapet/administrasjonsutvalget: 
Opprykk av Sigrund Hestdal (Ap) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Helga Jæger Wigdel (Sv) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø (Sv) ny 6. vararepresentant 
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Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for oppvekst- og 
kulturutvalget: 
Opprykk av Geirmund Vik (Sv) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Kari Wara (Ap) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyeheim (Mdg) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Tanja Birkeland (Sp) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Brynjulf Blixgård (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Birgit Nielsen (Sv) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 6. vararepresentant  

 Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra nestleder til leder 
 Nyvalg _______________ ny nestleder 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for næringsutvalget: 
Opprykk av Sigrund Hestdal (Ap) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 4 til 3. vararepresentant 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av _________________ ny 5. vararepresentant 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for valgnemnda: 
Nyvalg av __________________ personlig varamedlem for Helga Jæger Wigdel (Sv) 

Saksopplysninger 
Siv Elin Hansen søker i brev av 2.11.16 om permisjon fra sine poliske verv i perioden 5.12.16 – 
31.3.17 slik at hun får tid til å avslutte en masterstudie ved Høgskolen i Hedemark. 
Hun tiltrer alle sine verv igjen fra 1.4.17. 
 
«Våren 2015 skulle jeg levert masteroppgaven til MPA ved høgskolen i Hedmark. På grunn av flere 
politiske verv på ulike nivå i tillegg til jobb har det ikke vært mulig for meg å finne rom til å få levert i 
tide, og jeg har fått to utsettelser på innlevering. Ny frist for meg å levere oppgaven er innen utgangen av 
mars 2017, og november er aller siste frist før jeg mister min studierettighet. For å få tid og rom til å 
avslutte min mastergrad ved Høgskolen i Hedmark søker jeg derfor med dette om permisjon fra mine 
politiske verv i ulike råd, utvalg og kommunestyret i Nordreisa kommune fra og med 5. desember 2016 til 
og med 31 mars 2017. Jeg forventer å tiltre alle mine verv igjen fra 1. april.» 
 
Siv Elin Hansen (Sv) har følgende verv: 

 Fast medlem i Nordreisa kommunestyre 
 Fast medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget 
 Fast medlem og leder av Oppvekst- og kulturutvalget 
 1.vararepresentant i næringsutvalget 
 Personlig varamedlem for Helga Jæger Wigdel i valgnemnda 

 
Tonje Holm (Sv) søker om fritak fra sine politiske verv i Nordreisa kommune i e-post av 
18.11.16 med bakgrunn i at hun har fått ny jobb og flyttet til Tromsø. Hun opplyser bl.a. at hun 
ser det særs vanskelig å utføre sine politiske verv i Nordreisa kommune når hun ikke lengere bor 
i kommunen. 
 
Tonje Holm er 2. vararepresentant i kommunestyret for Sv. 
 
Kommuneloven § 15 pktl. Lyder : 
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Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis 
tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller 
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
I kommentarer til denne paragraf heter det mht flytting: 
Ved registreringspliktig flytting fra kommunen er også hovedregelen at en trer endelig ut av de 
verv som omfattes av §14 nr.1. Dersom vedkommende blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en 
toårsperiode etter registrert utflytting, følger det av §15 nr. 1 andre setning at han/hun trer inn i 
vervet igjen. Med mindre det da foreligger grunnlag for fritak, må slik gjeninntreden ikke bare 
ansees som en rett, men også en plikt for vedkommende. 
 
Valgloven § 14-2 lyder: 
1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 
ubesatt  
For suppleringsvalg er det valglisten fra kommunestyrevalget som legges til grunn:  

 

 
 

Vurdering 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
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.” 
 
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 
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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. 
Siv Elin Hansen (Sv) søker om et kortere tidsrom permisjon (4 mndr.), og det er vanskelig for 
henne å få avsluttet masterstudiet i kombinasjon av politiske verv og arbeid, og hun kan også 
risikere å miste sine studierettigheter dersom hun ikke får innlevert oppgavene i studiet.  
 
Kommunelovens § 16, 1. ledd 
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i 
den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 
Bestemmelsene om supplering av formannskapet/fylkesutvalget ved uttreden eller varig forfall 
ble endret høsten 2006. Det skal nå velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
Suppleringsvalg skal foreta fra den gruppen som den uttredende tilhørte, jf. loven § 16 nr. 3. 
Med gruppe menes den gruppe som stiller til valg ved formannskapsvalget, ikke gruppe ved 
kommunestyrevalget. Lovendringen gjør det mulig – dersom uttreden skjer fra en gruppe basert 
på samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg – å velge et nytt medlem fra det samme 
partiet som den uttredende representerte.   
 
Prinsippet om kjønnsmessig representasjon gjelder også ved utskiftninger av medlemmer av 
formannskapet/fylkesutvalget i valgperioden. Bestemmelser om dette er tatt inn i 
kommuneloven § 16 nr. 3. Etter denne bestemmelsen skal det nye medlemmet komme fra det 
kjønn som er underrepresentert, dersom ikke begge kjønn vil være representert med minst 40 % 
av medlemmene etter utskiftningen. Kravet om 40 % representasjon gjelder her i forhold til 
organet, ikke i forhold til det enkelte listeforslag. 
 
Valgloven § 14-2 .Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Ved innvilgelse av permisjon til Siv Elin Hansen (Sv) 
foretas det nyvalg av Trude Indrebø (Sv) som kom på 8. plass på valglisten til SV etter 
kommunestyrevalget høsten 2015.  
 
Siv Elin Hansen (Sv) søker om 4 mndr. permisjon. Dersom hun ikke får innvilget permisjon får 
hun ikke avsluttet sin masterstudie og kan risikere å miste sine studierettigheter. Det er også 
vanskelig for henne å kombinere masterstudiet med politiske verv og arbeid. 
 
I hht regelverket må Tonje Holm tre ut av sine verv når hun flytter fra kommunen. 
Flytter hun tilbake i inneværende periode (innen to år) skal hun gjeninntre i vervene. 
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