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Returadresse: Vår dato Din dato Saksbehandler

Postboks 6499 Etterstad, N-0606 OSLO 11.mai 2017 Wenche Jansen

800 80 000 Din referanse Telefon

Skatteetaten skatteetatenno

;*" “Org. firz‘ Vår referanse Postadresse

' '  996250318 Postboks 9200, Grønland

0134 OSLO

Rådmenn i alle landets kommuner

; "««.1'
il.  —  ..:

Endret kontorstruktur  i  Skatteetaten j—

Skattedirektoratet har fått fullmakt av Finansdepartementet til å innføre ny kontorstruktur  i  Skatteetaten. Det

innebærer at dagens 103 skattekontor reduseres til 57 kontor. Alle kontor som skal avvikles, stenger for publikum

1. juni 2017.

Skatteetaten har gode digitale og automatiserte tjenester, som gjør at de færreste nå oppsøker et skattekontor for

å levere skattemeldingen eller få hjelp med Skattespørsmål. Skatteetaten informerer og svarer på Skattespørsmål

på skatteetatenno, samt på chat, Facebook og telefon.

Dersom publikum har behov for å oppsøke skattekontoret fysisk, kan de henvende seg til ethvert skattekontor i

landet uavhengig av bosted. Fra høsten 2017 vil det være mulig å bestille time for veiledning ved

skattekontorene. Dette vil gjøre det lettere for publikum å planlegge besøk, og ventetiden ved skranken vil gå

ned.

lD-Kontroll for utenlandske arbeidstakere og personer som søker opphold i Norge, er den eneste tjenesten som

krever personlig oppmøte ved et skattekontor. Skatteetaten er opptatt av å opprettholde et godt tilbud for id-

kontrollen. I de tilfellene der skattekontor med lD-Kontroll legges ned, flyttes tilbudet til et nærliggende kontor.

Etaten vil tilrettelegge for et godt og forsvarlig servicetilbud blant annet ved å tilby ambulerende lD-Kontroll etter

avtale. I samarbeid med lokalt næringsliv vil Skatteetaten finne løsninger som samlet gir et dekkende

servicetilbud for lD-Kontroll.

Den nye kontorstrukturen vil samle etatens kompetanse  i  færre og større fagmiljø. Dette gir mulighet til å bygge

sterke korn petansemiljøer med spesialisering på strategisk viktige områder. Det vil også gi mer likebehandling og

rettssikkerhet for skattyterne. Alle ansatte som arbeider ved et kontor som avvikles, får tilbud om arbeid ved et

nærliggende kontor som skal bestå. Flytting av ansatte og oppgaver skjer gradvis frem til utgangen av 2019.

Dette brevet sendes ut til alle landets kommuner for å informere om endret kontorstruktur. Kommuner der

skattekontor avvikles, ble orientert i brev i februar i år.

Med hilsen

Øivind Strømme

Direktør for Regionavdelingen

Skattedirektoratet

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkama’nni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. ,  7  Arkivkode
Gjert  Eirik Olsen 77642075 31.05.2017 2017/32444  -  0

Deres dato Deres ref.

Til alle kommunene  i  Troms

i

i

Fylkesmannens oppfølging med samfunnssikkerhet og beredskap i Troms
fylke

Fylkesmannen i Troms varsler med denne henvendelsen nærmere oppfølgning med

kommunal beredskapsplikt i Troms fylke.

Bakgrunnen for en nærmere oppfølging er at kommunene i Troms bare i noen grad følger opp
kravene til kommunal beredskapsplikt. Kravene har i all hovedsak vært de samme siden
sivilbeskyttelsesloven ble vedtatt i 2010. i tillegg er fokuset på det sivile samfunns støtte til
Forsvaret i totalforsvarskonseptet blitt særlig aktuelt.

Kommunene rapporterer jevnlig til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om
oppfølging av kommunal beredskapsplikt i kommuneundersøkelsen. Det fremgår av
kommuneundersøkelsen 2016  at 47 prosent av kommunene i Troms oppgir at de har helhetlig
ROS mens bare 25 prosent oppgir at de har overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte
minimumskrav. Femti prosent oppgir at de har øvd beredskapsplanen i tidsrommet  2014-2015
og 53 prosent oppgir at de har utarbeidet en oppfølgingsplan. Det er dermed dokumentert at
kravene til kommunal beredskapsplikt bare i noen grad er fulgt opp av kommunene i Troms
fylke.

Totalforsvarskonseptet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom det sivile samfunn og
Forsvaret.  I  en årrekke har oppmerksomheten vært rettet mot Forsvarets muligheter til å bistå
det sivile samfunnet i sivile kriser. Det er nå tydelig signalisert et behov for å fornye og styrke
sivile myndigheters og det sivile samfunnets støtte til Forsvaret.  NATO  understreker også at
sivil beredskap, krisehåndtering og robuste samfunnskritiske funksjoner er en forutsetning for
alliansens samlede beredskap- og forsvarsevne. Kommunene er en sentral aktør i det sivile
samfunnet.

For at det sivile samfunn skal kunne tilby nødvendig støtte i henhold til totalforsvarskonseptet
forutsettes det at kommunene tilfredsstiller kravene til kommunale beredskapsplikt.

Nærmere oppfølging vil kunne bestå av flere tiltak. Fylkesmannen i Troms vil ta i bruk
begrensede dokumenttilsyn. Det vil innebære at enkelte dokumenter som helhetlig ROS,
overordnet beredskapsplan eller evalueringsrapporter vil kunne bli bedt oversendt
Fylkesmannen. Ved registrerte avvik vil vi, i likhet med eksisterende system, be om å få
oversendt plan for lukking av avvik. Dersom Fylkesmannen i Troms ikke mottar slik plan,

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Plan,  reindrifl  og www.fylkesmannen.no/troms
samfunnssikkerhet
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eller kommunen ikke dokumenterer at avvikene er lukket i henhold til planen, vil

Fylkesmannen  i  Troms vurdere å benytte pålegg jfr. kommuneloven § 60 bokstav (1). Det vil i
særlige tilfeller bli vurdert innkalling av relevant personale i kommunen til fylkesmann og
fylkesberedskapssjef for å oppgi status og redegjøre for videre oppfølging for å tilfredsstille
kravene til kommunal beredskapsplikt.

Videre minner Fylkesmannen i Troms om at vi for tiden har stående tilbud om å veilede
kommunene gjennom prosessen for å få utarbeidet en tilfredsstillende helhetlig ROS—analyse.
I tillegg er selvfølgelig også Fylkesmannen i Troms alltid tilgjengelig for veiledning på
generelt grunnlag tilknyttet kravene til kommunal beredskapsplikt.

Med hilsen

Bård Magne Pedersen
fylkesmann

Per Elvestad

plandirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmannen  i Troms
Romssa Fylkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Anette Moltu Thyrhaug 77 64 20 49 27.04.2017 2017/470  -  29 737.0

Deres dato Deres ref.

22.02.2017 2015/2347-

 

Postboks 174

9156  Storslett ("—.— ..

1
l

1

?
Nordreisa  kommune '!

!

Innvilget tilskudd for  2017  -  Psykologer  i  de kommunale helse— og Li—Å—M—m, tl

omsorgstjenestene

Fylkesmannen innvilger  tilskudd  på  inntil  410 000 kroner til psykologer  i  de kommunale

helse- og omsorgstjenestene over kapittel 765 post 60 på statsbudsjettet for 2017. Tilskuddet

gis til en 100  %  psykologstilling i sektor helse, rus- og psykisk helsetjenesten. Tilskuddet har

en varighet på 12 måneder fra  01.01.17.

Nordreisa får overført 375 000 kroner i ubrukt tilskudd fra tidligere år, og dette er inkludert i

tilskuddsbeløpet. Utbetalingen for i år blir på 35 000 kroner. Kommunen gjøres oppmerksom
på at tilskuddsmidlene i følge regelverket kun kan overføres to år på rad, og at

Helsedirektoratet må vurdere om midlene som først ble tildelt i  2015  kan tillates overført flere

ganger, hvis de ikke benyttes i  2017.

Det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd at vi har mottatt og godkjent rapportering på

måloppnåelse og økonomirapportering fra i fjor. Vi kan ikke se at vi har mottatt standardisert

egenerklæring fra Nordreisa kommune for  2016.  Vi ber om at skjema for egenerklæring-

økonomirapportering lastes ned, fylles ut og returneres sammen med vedlagte akseptskjema.

litt s://www.f lkesmannen.no/Troms/Tilskuddsordnin er/ Ps kolo er-i-kommunene/

Inkludert i tilskuddsbeløpet er 10 000 kroner som er øremerket utgifter i forbindelse med

kommunens deltakelse på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) sin

nasjonale samling for ledere og psykologer, samt kompetanseutviklingstiltak som arrangeres

av Fylkesmannen og de regionale kompetansesentrene innen psykisk helse, rus og vold- og
traumefeltet. Det forventes at kommunen prioriterer deltakelse i disse foraene. For ytterligere

føringer, se Veiledning til regelverket pkt.  7  Tildelingskriterier.

VILKÅR  FOR TILSKUDDET
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden,

regelverket for ordningen og kravene i dette brevet.

.  tilskuddet skal benyttes til å dekke deler av lønnsutgiftene i inneværende budsjettår
(12 måneder). Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfinansiering til

lønnsutgifter som overstiger tilskuddsbeløpet pr budsjettår.

'  kr 10 000 skal benyttes til kompetanseutvikling som angitt under «innvilgelse av
tilskudd»

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 OO Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Postboks  6105,  9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Helse- og www.fylkesmannen.no/troms
omsorgsavdelingen
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RAPPORTERINGSKRAV

Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1. februar neste år. For tiltak som går over flere år, skal dere

rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Krav til rapportering finnes lenger ned.

Det skal rapporteres i eget skjema som følger i den årlige kunngjøringen av

tilskuddsordningen på www.f lkesmannenno og www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

Rapportering på måloppnåelse

Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.

Dette gjør dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse som er:

. hvilke(n) målgruppe(r) arbeider psykologen inn mot?

0 i hvilken grad er psykologens arbeidsoppgaver omfattet av:

0 system- og samfunnsrettet arbeid

o veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen
0 helsefremmende og forebyggende arbeid

o lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud, herunder også utredning og

diagnostisering

.  hvilke(n) type(r) forpliktende tverrfaglig samarbeid og/eller flerfaglig(e) fellesskap

inngår psykologen i?

. hvordan ivaretas brukerrnedvirkning på individ- og systemnivå i tiltaket?

Videre skal rapporteringen inneholde:

.  antall måneder og i hvilken stillingsprosent psykologstillingen(e) var ansatt i 2017

Økonomirapportering
Dere skal ikk—e levere revisorattestert regnskap for bruk av tilskuddet. Økonomirapportering

skal foregå i et egenerklæringsskjema som følger den årlige kunngjøringen av

tilskuddsordningen. Skjemaet skal kontrolleres og godkjennes av økonomiansvarlig i

kommunen eller annen med tilsvarende myndighet.

Utbetaling og krav til bekreftelse

Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte

bekreftelsen. Aksept av vilkår må returneres i utfylt og signert stand innen fristen på 3 uker

etter mottatt tilskuddsbrev.

Gi beskjed om endringer

Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse,

kontonummer og kontaktperson.

Ubrukt tilskudd

Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut,

finnes det følgende alternativer:

1. Dersom tilskuddet overstiger utgiftene knyttet til prosj ektet/aktiviteten, må tilskuddet

tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer  4 714.  l 0.  01430  merket med kapittel,

post og Vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette.

8



2. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til 2018.

Tilskudd som overføres til 2018 Vil bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd dersom

prosj ektet/ aktiviteten blir videreført.

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon

Fylkesmannen har rett til  å  kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf  §  10, 2. ledd

i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har

adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om

Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.

Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til

grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell

kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (Iht. Lov om bokføring

(bokføringsloven) §  13.)

Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre rettslige forføyninger.

Klagerett
Avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i brevet er ikke å regne som et enkeltvedtak.  I  henhold til

forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett.

Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 2017/470.

Vi ønsker dere lykke til og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen

Cathrine Ditlefsen e.f.

kst. fylkeslege

Anette M. Thyrhaug

fagansvarlig

Vedlegg:

Bekreftelse /aksept av vilkår

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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AKSEPT  AV VILKÅR

Akseptbrevet må signeres og returneres så snart som mulig, senest innen 3 uker etter at

tilskuddsbrevet ble  mottatt.  Akseptbrevet skal sendes i retur til:

Fylkesmannen i Troms Eller i skannet versjon til

Postboks 6105 fmt ostmottak a?,f lkesmannenno

9291 TROMSØ

Vår referanse:  2017/470-29

Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune

Adresse: Postboks 174

9156 Storslett

Organisasj onsnummer

Kontonummer

Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig

Utbetalingen til mottaker bes merket med

Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 765 post 60 for budsjettåret  2017; Psykologer

i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tilsagnet er på inntil kr. 410 000.

Kommunen har fått innvilget overføring av ubenyttede midler fra 2016, som kommer til

fratrekk fra tilskuddet.

Samlet tilsagn Overført fra 2016 Til utbetaling i 2017

410 000 375 000 35 000

Utbetalingen for 2017 blir kr. 35 000.

Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav

som er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 2017/470 -29.

Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av

tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer.

Sted, dato og signatur

Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signamrmyndighet (prokura). For kommuner og

fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa  Fylkkamänni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Anette Moltu Thyrhaug 77 64 20 49 22.05.2017 2017/2843  - 12 730

Deres dato Deres ref.

07.04.2017 He 9 Elisabeth Nicolaisen

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 STORSLETT

INNVILGELSE  AV  TILSKUDD

Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil  906  600  kroner  til spredning av  velferdsteknologi

innen trygghet og mestringsoppdraget over Kap.  0761  post 68 på statsbudsjettet for  2017.

Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 906 600 kroner. Beløpet skal benyttes til det
interkommunale tiltaket «Helseteknologi i Nord-Troms». Det må søkes på nytt for innvilgelse
av tilskudd i  2018.  Det er anledning til  å  be om overføring av midler til  2018.

For  2017  er det bevilget 20 700 000 kroner til tilskuddsordningen, i tillegg er det omdisponert
midler internt i Nasjonalt program for velferdsteknologi tilsvarende  2  500 000 til
tilskuddsordningen for  2017.  Vi har mottatt 72 søknader, og av disse har  28  fått tildelt
tilskudd.

Tilskuddsordningen følger opp Meld. St.  29 (2012—2013) "Morgendagens omsorg" og inngår i
Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorgsplan  2020.  Hovedmålet
for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i
omsorgstjenestene innen  2020.  Innstilling til tildeling er gjort i samarbeid mellom
Helsedirektoratet v/Nasj onalt program for velferdsteknologi og Fylkesmannen.  I  vurderingen
har vi blant annet lagt vekt på prosjekter som er klare for implementering og som er gode
ambassadører for videre spredning av velferdsteknologi i fylket, regionen og landet.

Vi har prioritert å innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett, derfor
innvilges søknaden kun delvis.

Oversikt over alle tilskuddsmottakere er vedlagt.

VILKÅR  FOR TILSKUDDET

Mål, føringer og Vilkår
Tilskuddet er en stimuleringsordning for delvis dekning av utgifter til prosjektledelse og
implementeringsstøtte i kommunene. Kommunene som får tilskudd vil få oppfølging
underveis i prosjektperioden i form av nettverkssamlinger og individuelt tilpasset

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

omsorgsavdelingen
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prosessveiledning til tjenesteinnovasjonsprosesser, samt  støtte  til anskaffelsesprosesser og

opplæringstiltak. Det gis ikke tilskudd til anskaffelse av utstyr

Tilskuddet skal brukes i samsvar med regelverket for ordningen og kravene i dette brevet.

Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra

Helsedirektoratet.

RAPPORTERINGSKRAV

Rapportering månedlig
Det skal rapporteres på prosjektets fremdrift, risiko og måloppnåelse en gang pr måned til

fylkesmannen og til Nasjonalt program for velferdsteknologi. Et enkelt rapporteringsskjema

er utarbeidet og vil bli presentert for tilskuddsmottakerne på første samling 6. og 7.juni.

Rapporteringsfrist  2018
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år,

skal dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Det vises til fylkesmannens

rapporteringsskjemaer.

Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.

Dette gjør dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav:

Følges oppgitt fremdriftsplan i prosjektet?

Hvem er samarbeidspartnere i prosjektet og hvordan er status med tanke på samarbeid?

Hva er status for implementering av velferdsteknologi i kommunene etter fastsatte måltall,

hvilke tjenesteinnovasjoner som er gjennomført og hvilke endringer dette har resultert i?

Hva er forventede og realiserte gevinster av prosjektet for kommunen (spart tid, unngåtte

kostnader, økt kvalitet)?

Hvordan er kommunens planer for skalering av løsningene og overgang til løpende driftsfase,

herunder planer for investering og drift av løsninger?

Hvordan er brukermedvirkning sikret i prosjektet? Angi på hvilken måte pasienter, brukere og

pårørende er involvert?

Hva er resultater for brukerne?

Regnskapsrapportering

Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en

prosj ektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet.

Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal

føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som

12



Side  3 av 4

Viser hvilke artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og

trenger ikke  å  vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i

standardvilkårene.

Revisorkontroll
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig

kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar

med Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlioe hens n ved revis'on av

enkeltstående re Unska so stillinoer 00 s esifikke elementer kontoer eller oster i en

reonska so stillin ”. Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før

revisorkontroll.

Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 100 000 kroner, mens forbruket er lavere enn 100

000 kroner, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen.

Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:

.  tilskuddsbeløp mindre enn 100 000 kroner

0 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens

regnskapsrevisjon

o tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte

totalregnskap

-  mindre aksjeselskaper som oppfyller Skatteetatens vilkår for å kunne unntas

revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret

KLAGERETT
Dere har ikke klagerett på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven  §  28.

AKSEPT AV  VILKÅR
Tilskuddet utbetales når Fylkesmannen har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet

må returneres umiddelbart etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd kan trekkes tilbake etter

en purring.

All korrespondanse skal sendes til Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø og

merkes med vår referanse 17/2843—12.

Vi Ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

13
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Med hilsen

Cathrine Ditlefsen e.f.

kst. fylkeslege

Anette M. Thyrhaug

fagansvarlig

Vedlegg:

Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Aksept av vilkår

Oversikt over tilskuddsmottakere

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD  FRA HELSEDIREKTORATET

Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet må ha  skriftlig beskjed så fort som  mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder
og/eller økonomiansvarlig/kasserer.

Generelle vilkår
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt  i  tilskuddsbrevet, eller ut over det som
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når

prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. Investeringer og utstyr som kjøpes inn, kan regnes
som Helsedirektoratets eiendom.

Utgifter til reise-, kost— og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf.
Statens personalhåndbok.

Lønnsmidler til mottakere som hovedsakelig finansieres av offentlige tilskudd skal ikke
overstige hva som er rimelig i forhold til statlige lønninger.

Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester
Tilskuddsmottakere som er omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser må følge
denne ved bruk av tilskuddsmidler. Lovens grunnleggende krav er  å  sikre konkurranse,
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og at utvelgelsen skal skje etter ikke-
diskriminerende og objektiv kriterier.

I  noen tilfeller vil det være vanskelig å  vurdere om man er omfattet av lov og forskrift.
Tilskuddsmottakere som hovedsakelig er finansiert av offentlige midler (over 50 prosent) må
vurdere hvorvidt de er omfattet av forskriften.

Følgende virksomheter er omfattet av forskriften jf. forskrift om offentlige anskaffelser §  1—2:

1. Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse

2. Et offentligrettslig organ er ethvert organ:
a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller

forretningsmessig karakter, og
b. som er et selvstendig rettssubjekt og
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første

ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll,
eller som har et administrasjons—, ledelses— eller kontrollorgan der over halvparten av
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.

Regnskap
Tilskuddet gis som nettotilskudd, med unntak av tilskudd til frivillige organisasjoner.

Inntekter
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet, må omfatte alle inntekter som relaterer seg til
prosjektet/aktiviteten/driften det er gitt tilskudd til. Unntaket er momskompensasjon for
frivillige organisasjoner som omtales under. Inntekter knyttet til arbeidet eller de utgiftene
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som er ført, skal også føres opp i regnskapet. Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner,

inntekter på salg av utstyr, varer eller tjenester.

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri— og stiftelsestilsynet.

Dette er en egen tilskuddsordning, og skal holdes utenom regnskapstallet som innrapporteres

for prosjektet/aktiviteten/driften. Alternativt skal momskompensasjonen merkes tydelig, slik

at et eventuelt overskudd som skyldes momskompensasjon ikke trekkes fra fremtidige

tilskudd eller kreves tilbakebetalt.

Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd
Tilskuddet er innvilget for dette året.

Bruk av ubrukt tilskudd:

l. Tilbakebetaling av tilskudd:

Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere ikke benytter hele

tilskuddet til prosj ektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd tilbakebetales

umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med kapittel,

post og vår referanse 14/4963. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling

med e—post til tilskuddCCPhelsedirno merket med vår referanse 14/4963.

2. Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd:

Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke om nytt

tilskudd det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte midler eller så vil

neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene. Dette krever en ny

fullstendig søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring og årlig

søknadsprosedyre. Søknadsbeløpet må inneholde både ubrukt tilskudd og nytt

tilskudd.

3. Overføring av tilskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigstilles/avsluttes  — kun ett

år:

Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er

ferdigstilt, kan det søkes om å få overført tilskuddet ett år. Dette krever en kortfattet

søknad pr brev eller e—post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger

eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles.

Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker

tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser
Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og

regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig

forfølgelse.

Generelle vilkår
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom.

Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som

betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når

prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.

Utgifter til reise—, kost— og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf.

Statens personalhåndbok.
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Dokumentinnsyn

Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til

Helsedirektoratet.

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon

Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til

grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum 10 år etter

tilskuddet ble mottatt.

Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte

kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere, jf. bevilgningsreglementet  §  10.2.

Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til andre, tar vi også

forbehold om deres rett til kontroll.

Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i

lov om Riksrevisjonen  §  12, 2. ledd.

Kunngjøring av tilskudd

Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under www.helsedirektoratet.no/tilskudd. På

nettsidene våre kan dere abonnere på kunngjøringer.
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AKSEPT  AV VILKÅR

Akseptbrevet må fylles ut, signeres og returneres umiddelbart, og senest innen 29.mai  2017.
Brevet skal sendes i retur til:

Fylkesmannen i Troms Eller i skannet versjon til

Postboks 6105 fmtr ostmotlak®f lkesmannenno
9291 TROMSØ

Vår referanse: 2017/2843-12

Nordreisa kommune

Postboks 174, 9156 STORSLETT

Innvilget beløp: 906  600,-
Beløp til utbetaling: 906  600,-

Kontonummer

IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge)

BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge)

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge)

Kommunens organisasjonsnummer

Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig

Utbetalingen til mottaker bes merket med

Aksept av vilkår:

Nordreisa kommune aksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av 22.05  .  17 med

referanse 2017/2843-12.

Nordreisa kommune bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto eid av

tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer.

Sted, dato og signatur

Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og

fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet.
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Aust og vestagder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag

Oppland

Oslo

Akershus

Rogaland

Sogn og fjordane

KRISTIANSAND

KOMMUNE HELSE—

OG
SOSIALSEKTOREN

NEDRE EIKER
KOMMUNE (3)
AL  KOMMUNE

HELSE  OG
S  OS  IALSEKTOR

ALTA KOMMUNE  (3)

ELVERUM

KOMMUNE  (1)

EIDS KOG

KOMMUNE  (2)

FOLLDAL

KOMMUNE

MASFJORDEN

KOMMUNE  (  1)

KRISTIANS  UND
KOMMUNE  (2)

ALES  UND
KOMMUNE  (2)

MOLDE KOMMUNE

(4)

VAGAN KOMMUNE

(2)
BODØ KOMMUNE

(2)
HØYLAN  DET
KOMMUNE  (1)

ØYER KOMMUNE  (1)

OSLO KOMMUNE

HELSEETATEN

OSLO KOMMUNE

S YKEHJEMSETATEN

ENEBAKK

(Folloregionen med
SKI i ledelse)

LØRENSKOG

KARMØY

KOMMUNE  (3)

SOLA KOMMUNE  (2)

FØRDE KOMMUNE

(2)

Innføring av velferdsteknologi i Agder

Trygg Implementering av Teknologi i Tjenestene.
— TITT—prosj ektet.

Velferdsteknologi i Hallingdal

Velferdsteknologi i Finnmark  —  Implementering
og spredning

Velferdsteknolo gi i Sør—Østerdalen,
interkommunalt samarbeid  2017  — 2018

Trygg hjem i eget hjem

Velferdsteknologi FARTT

Nordhordland Region  — saman om
velferdsteknologi

Pasientens behov i sentrum for implementering av
velferdsteknologiske løsninger på Nordmøre

Digitalt fyrsteval  — fridom, meistring, tryggleik!

Velferdsteknologi i Romsdal-felles
spredningsprosjekt for Velferdsteknolo gi i  ROR—

kommunen

Velferdsteknologi: Lengst mulig aktivt i eget liv

Fra rutinetilsyn til hendelsesorientert tilsyn  2017—
2020

Velferdsteknologi i Namdalen

Velferdsteknologi; en integrert del av helse— og
omsorgstjenesten i de samarbeidende kommunene

Implementering av velferdsteknologi

Digitalt tilsyn i Sykehjemsetaten i Oslo

Innfasing av varsling/lokaIiseringsteknologi og
digitalt tilsyn  — Follo

Tiskudd implementering velferdsteknologi

Implementering av velferdsteknologi i Haugaland
Vekst kommunene

Innføring av velferdsteknologiske løsninger i Sør-
Rogaland

Spreiing av velferdsteknologiske løysingari 14
kommunar i Sogn og Fjordane

19



Sør-Trøndelag

Telemark  og Vestfold

Troms

Østfold

MELHUS KOMMUNE

(2)

ØRLAN D
KOMMUNE

SKIEN KOMMUNE

(4)
NORDREIS  A
KOMMUNE ( l  )

EIDSBERG

KOMMUNE ( 1)

FREDRIKSTAD

KOMMUNE

SEKSJ ON

UTDANNING OG

OPPVEKST

28 prosj ekter

Side  2  av  2

Trygg og aktiv i eget liv. Tjenesteinnovasjon og

velferdsteknologi i Melhus, Midtre Gauldal og

Skaun

Implementering av velferdteknologiske løsninger -
for kvalitativt gode tjenester

Velferdsteknologisk samarbeid i Telemark og

Vestfold

Helseteknolo gi i Nord—Troms

Østfold—kommuner satser på velferdsteknologi og

innovative løsninger

Omsorgsplan  2020  — innføring av

velferdsteknologiske løsninger

20



Post Nordreisa

Fra:

Sendt

Til:

Kopi:

Emne:

Vedlegg:

God morgen!

Thyrhaug, Anette Moltu <fmtramt@fylkesmanf:1_gn:no>
tirsdag 23. mai 2017 08:22
Post Nordreisa; Anne-Marie Gaino
Hege Nicolaisen
innvilget tilskudd  — Helseteknologi  i  Nord—Troms
innvilget tilskudd -Helseteknologi i Nord-TromsDOC; Standardvilkår for
tilskudd fra HelsedirektoratetDOC; Aksept av vilkår.DOC; Oversikt over
tilskuddsmottakereDOC

Da har vi den  store  glede å meddele dere i Nord- Troms at dere er tildelt tilskudd til prosjektet Helseteknologi i

Nord-Troms.

Brevet kommer også i ordinær postgang, men siden det er korte frister for tiden, har Helsedirektoratet bedt

om at dere skriver under akseptbrevet og returnerer det hit til oss så snart som mulig.

Merk også at Helsedirektoratet med det første kommer til å invitere til en nasjonal nettverkssamling 6. og 7.

juni, som det er ønskelig at alle prosjektene som får midler er representert i.

Med vennlig hilsen

Anette Moltu Thyrhaug
Fagansvarlig
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkama'nni
Helse— og omsorgsavdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset. Strandvegen 13. Tromsø

Postadresse: Postboks  6105, 9291 Tromso

Telefon: +4777642049

Telefaks: +4777642139

E-post:  fmtramt@f  lkesmannen.no

Web: www.f lkesmannen.no/troms

— i i

Tenk på miljøet for du skriver ut denne eposten

1
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; EZHusbanken

Saksnr Depotnr Q_~Lc~
16716723 8 rq;— , *” tj

Vår saksbehandler Vår dato'
Sonia Rehman, 32 26 26 50 03.05.2017

; «wave
. Awuns

Nordreisa kommune Nordreisa Kommune , QÅ'%åk
Postboks 174 Kommunekassereren: M
9156 STORSLETT 9151 STORSLETT

UTBETALINGSBREV  —  INVESTERINGSTILSKUDD OMSORGSBOL/SYKEHJEM

Vi utbetaler følgende tilskudd pr 08 05.2017
kr 10.386.000 overføres til konto 4740.05.03954.
Ref: Guleng 3.

Med hilsen
HUSBANKEN
Forvaltningskontoret

flaw

%;?” @mm
Sonia Rehman

Post: Postboks 1404 Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 22961600
8002 BODØ Org. nr: 942 114 184 Fax: 32262700

Besøk: Grønland 53, Drammen post@husbanken.no
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Post  Nordreisa

Fra: Berit Fjellberg ** "

Sendt: fredag 19. mai 2017 12:44
Til: Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no);

Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Dan Håvard Johnsen; Eirik
Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger

Kopi: Anne—Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif

Lintho (Leif.LinthnDlyngen.kommune.no); Trond—Roger Larsen; Hanne
Braathen; irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald
Jenssen

Emne: Orienteringssak og årsrapport fra regionrådet
Vedlegg: Årsrapport 2016 sign.pdf; Orientering til k-styrer mai 17.pdf

Til kommunestyrene i Nord-Troms

Vedlagt følger årsrapport fra Nord-Troms Regionråd for 2016 og en orienteringssak til k-styrene vedrørende igangsatt

prosess regionalt samarbeid Nord-Troms.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob /97 56 73 66
tlf /77 58 82 79

web  /  www.nordtroms ortalen.no

1
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Nord-Troms  Regionråd  DA
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Til kommunestyrene  i  Nord—Troms

Orienteringssak — regionalt samarbeid Nord—Troms

1. Bakgrunn
lmøte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde vedtak om å utrede

framtidig organisering. Rådmannsutvalget (RU) ble bedt om å gjøre en totalgjennomgang av alle

interkommunale samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye

samarbeidsområder.

Arbeidet kan sies å ha to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging og bearbeiding av

innsamlet materiale vil gjennomføres parallelt for begge dimensjoner. Å velge ut samarbeidsområder

og skape modeller for interkommunale tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling vil følges opp av RU.

Regional samhandling på politisk nivå og organisering av regionrådet vil følges opp av regionrådets

styre (ordførerne i de 6 kommunene).

Administrativ dimens'on

Pr dato har man 22 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp av felles

tjenester), utenom regionrådet. Det er utarbeidet en status for samarbeidet. RU setter fokus på at

det fins mange typer interkommunale samarbeid og at det er ønskelig å bedre strukturene  -  rydde

opp blant annet i måter å organisere disse på, og utarbeide metode for felles prosedyrer ved

igangsetting og avvikling av tiltak. Viktige avklaringer vil være rådmennenes rolle inn i alle

prosjektene,- hvem bør sitte i styringsgrupper, hvordan flyter informasjonen, interessenter og

legitimitet, forankring inn i kommuneorganisasjonene og kontrollfunksjon.

Politisk dimensjon

Drøftingene i regionrådets styre signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus (færre saker av

administrativ karakter). Regionrådet kan ses på som arena for samskapt politikkutvikling på valgte

politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad — stå sterkere. Drøfting av

arbeidsformer for å styrke det politiske lederskapet og diskusjon om hvordan man kan komme i

posisjon /være i forkant i de politiske prosessene må tas. Videre bør man diskutere hvordan man

forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune — og hvordan man skaper legitimitet for

arbeidet.

2. Mål

POLITISK: Regionalt samarbeid på politisk nivå -samskapt politikkutforming -

prioritering av politikkområder — utviklingsområder, samt K-styrenes

«innflytelse» på dette.

ADMINISTRATIVT: Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og

administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere

gode strukturer for gjennomføring.

ORGANISATORISK: En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene politisk

og administrativt.

1
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3. Milepæler  og framdrift

Høsten 2016: Innsamling av informasjon/kartlegging

1. kvartal 2017: Drøftinger  i  styret  i  regionrådet og rådmannsutvalget (flere møter)

25.  april  2017: Rådsforsamling (representantskap og styre) — Politisk verksted: Forankre mål og

prosess  i  øverste organ  i  regionrådet.

Juni-sept 2017: Utarbeide saksdokumenter med forslag til endra organisering av regionrådet

5. september: Vedtak i regionrådet

Sept-nov: Vedtaki kommunestyrene

I  9. mai 20]  7

Ber/'t Fje//berg

Dag/ig leder

2
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1. MÅLSETTING

NORD-TROMS  REGIONRÅD  DA  SKAL FUNGERE  SOM ET SAMLENDE

ORGAN  OG  JOBBE AKTIVT  FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR

UTmmGEN,.AV.NORD'TROMSr

Nord-Troms Regionråd DA skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med
saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og
rikssammenheng.

Selskapets målsetting er på demie bakgruim å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses
på et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i
regionen.

2.  ORGANISERING
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997.

Eiere

Kvænangen kommune
Nordreisa kommune

Kåfj ord kommune
Skjervøy kommune

Storfjord kommune
Lyngen kommune

Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver.

 

 

Organisasjonskart

Representantskap l '  ', ], "— 3'3;
18 medlemmer) i, .  .:. :. -  .

Styret i V ' a),,- 7,

(ordførere) .  l
.  ’-

. t  Rådmanns- ' *
Daglig leder  j utvalget J t..!

f
N (1 T i  Nord—Troms ? Mangeårig leder av representantskapet, Werner

Startlieseält]; E  Ungdomsråd/ ' Prosjekter Kiil, takkes av på representantskapsmøteti april.
1 RUST )
: ' J..u.:umnw  -  -' »

..
J
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Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av 18 medlemmer (tre kommunestyre-
representanter fra hver eierkommune). Representantskapet ledes av Irene Toresen (Skjervøy) og
nestleder Jenny Fyhn Olsen (Kvænangen) (begge valgt i  2016).  Representantskapet avholder møte en
gang i året, etterfulgt av rådsforsamling (representantskap, ordførere og rådmenn). Hovedtema for
rådsforsamling 2016  var Styrings- og strategidokument for perioden 20]  6—2019.

Styret består av ordførere i regionen, med varaordførere som vararepresentanter. Styret har avholdt
seks møter i  2016.
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St ret har føl ende sammensetnin
Øyvind Evanger, Nordreisa, styreleder Olaug Bergset, personlig vararepresentant

Dan—Håvard Johansen, Lyngen, nestleder Line van Gemert, personlig vararepresentant
Knut Jentoft, Storfjord, styremedlem Hanne Braathen, personlig vararepresentant
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, styremedlem Irene Toresen, personlig vararepresentant
Svein O. Leiros, Kåfjord, styremedlem Ludvig Rognmo, personlig vararepresentant
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen, styremedlem Ronald Jenssen, personlig vararepresentant

Rådmannsutval et har avholdt seks møter i 2016
Frank Pedersen, Kvænangen, leder

Anne-Marie Gaino, Nordreisa

Cissel Samuelsen, Skjervøy
Leif Lintho, Lyngen
Einar Pedersen, Kåfjord
Trond-Roger Larsen, Storfjord

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av
rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og daglig leder. Det har vært fem møter i utvalget i  2016.

3.  ANSATTE

Sekretariatet/RUST

Daglig leder er Berit Fjellberg. Lise Jakobsen er regional ungdomskonsulent i 50 % stilling.

4
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Nord-Troms Studiesenter
Kristin Vatnelid Johansen er leder og Daniel Johnsen er studieadministrator.

Prosjektstillinger
Nærings- og unøiklingsplan for Nord-T roms er Troms fylkeskommunens satsing på Nord—Troms.
Planen er realisert gjennom tre satsinger: Kompetanseløft, entreprenørskapssatsing og boligutvikling.

Kompetanseløftet i Nord-Troms har to prosj ektstillinger, der Lisbeth Holm har Vært ansvarlig for
strategisk kompetanseutvikling i kommunene i deltidsstilling og Jan F. Fjære har vært ansatt som
prosjektleder i full stilling for strategisk kompetanseutvikling i bedrifter.

Entreprenørskapssatsingen HoppIDE består av tre delprosj ekter med egne prosjektledere i
deltidsstillinger (Regionrådet er prosjekteier for grunnskole og unge griindere):

' HopplDE grunnskole, prosjektleder Tonny Mathiassen, Skjervøy vertskommune, kontorsted
Burfjord

' HoppIDE videregående skole, prosjektleder Trude Indrebø, prosjekteier Halti næringshage

. HoppIDE unge griindere, prosjektleder Rune Steinsvik, Halti næringshage

Boligprosjektet er et vertskommuneprosjekt med Storfjord som vertskommune. Prosjektleder er
Torbjørn Tuoremaa.

 

4.  AKTIVITET I 2016 .. -—-—

Satsingsområder
4.1 Politisk og administrativt samarbeid
4.2 Ungdomssatsingen RUST *
4.3 Nord-Troms Studiesenter ?
4.4 Kompetanseløft Nord-Troms .  » _
4.5 Entreprenørskapssatsingen HoppIDE . ,‘r' '  j. "  '

4.6 Boligprosjekt Nord-Troms
4.7 F orskningsnode Nord-Troms

4.8 Mastergradsstipend Nord-Troms ' -';—
4.9 NUNT  —  Forum for næringsutviklere

Nord-Troms J
A'

lntemseminar MS Nordlys 15.l0.16. kombinert med
Dette er alle satsrnger som er forankret 1 Rcztcnk-konferanscn i Harstad.

Regionrådets Sfyrings- og strategidokument
for perioden 201  6-2019.

4.] Politisk og administrativt samarbeid
Nærings— og zm'iklingsplanfor Nord—T roms har også i 2016 vært en av de store oppgavene vi har
jobbet med. At Nord-Troms Regionråd har vært i førersetet på dette arbeidet, har gjort at vi har fått en
forsterket satsing på Nord-Troms Studiesenter og en konkret oppfølging av satsinger med bakgrunn i
Omdønnneprosj ektet (boligutvikling og næringsutvikling, se mer om dette under 4.4—4.6).

2016 var som året før et år med mange store vegprosjekter i regionen. Dette er satsinger Regionrådet
har jobbet politisk med over år i samarbeid med andre gjennom innspill og prioriteringer i Nasjonal
Transportplan. Følgende prosjekter er i gang:

1. E6 Sørkjosfjellet
2. E6 Nordnes
3. E6 Kvænangsfjellet (utbedringsarbeid i sluttfasen, planarbeid tunneler startet)
4. I tillegg er arbeidet med Langbakken FV 866 startet opp.

5
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11. november 2016 hadde vi møte med Tromsbenken og Tromsø-områdets Regionråd, der et av
temaene var infrastruktur.
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Kent Gudmundscn, Øyvind Korsberg, Tove Berit Fjellberg, Svein O. Leiros, Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen.

Karoline Knutsen og Martin Henriksen.

1 i

i.  g , :

tir !  '

Martin Henriksen, Britt Elin Steinveg, Yngve Voktor. Jarle Aarbakke. Øyvind Evanger og Knut Jentoft.

Politiske uttalelser

. Uttalelser til Nasjonal Transportplan  2018—2029
Høring: Handlingsplan for kollektivtransport i Troms  2016—2019

Høring: Stortingsmelding nr. 10 En konkurransekraftig sjømatindustri

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Uttalelse: Nasjonalt skredsenter til Kåfjord

Uttalelse: Langtidsplani forsvarssektoren

Innspill til jordbruksforhandlingene  2016
Høringsuttalelse: Innretning på havbruksfondet

. Regional høring: Nasjonal Transportplan  2018—2029

. Høring vedr. planprogram for regional bibliotekplan  2016—2027
0 Innspill: Regional plan for reindrift

'  Uttalelse vedrørende nedlegging av skattekontor Nord-Troms

' Uttalelse vedrørende fortsatt behov for fleksibel lærerutdanning

. Høring: Struktur tjenestesteder og tj enesteenheter i Troms politidistrikt

Administrativt samarbeid

. Rådmannsutvalget hovedansvar  — egen handlingsplan, fordelt arbeidsområder mellom seg

. Startet arbeidet med gjennomgang av alle interkommunale samarbeidsordninger høsten  2016
' Samarbeid om tj enesteproduksj on. egne stillinger (innkjøp, IT-leder, brannsjef)

' Prosj ektsamarbeid (blant annet velferdsteknologi og barnevern)

6
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Vedtakssaker  — Nord-Troms  Regionråd  DA
Økonomi

Regnskap 2015 og perioderegnskaper 2016

Økonomisk garanti — 16. mai Nordreisa/dekning av underskudd

Søknad fra Kåtjordkoret om økonomisk støtte

Budsjett  2017
Organisasjon

Engasjement av regnskapsfører

Styrets årsberetning og rapport  2015
Oppnevning av representant til styringsgruppe HoppIDE — delprosjekt grunnskole

Oppnevning av representant til styringsgruppe HopplDE  — delprosjekt unge griindere

Strategi og handlingsplan 2016—2019

Kommunikasj onsstrategier Nord-Troms Regionråd

Samarbeid i Nord—Troms, videre prosess/prosessplan fremtidig organisering

Møteplan og årshjul  2017
Engasjement vikariat regional ungdomskonsulent  2017

Andre saker

FoU—satsing Nord—Troms

Helhetlig strekningsstrategi Nord—Troms

Interkommunalt skadefellingslag

Sak vedrørende språkpris trekkes

Overordnet styrings- og strategidokument 2016—2019

Samferdselsutredning Nord-Troms/strategisk utredning Nord-Troms/RUP—søknad

Møte med Tromsbenken og Finnmarksbenken på Stortinget

Henvendelse fra Tromsø-områdets Regionråd vedrørende felles møter

Revisjon av retningslinjer mastergradsstipend

Oppnevning av stipendstyre

Samarbeidsavtale og minimumsstandard for studiebibliotekene

Yrkes- og utdanningsmesse i Nord-Troms

Nærings- og utviklingskonferanse Nord-Troms

Møter/orienteringer, konferanser
Møte med Helse Nord vedrørende sykestuesenger, Storslett  08.01.16
Fylkesmannens januannøte, Tromsø  1 1 .—13.01 .16

Møte med fylkesråd for samferdsel, Olderdalen  03.02.16
Møte med fylkesrådsleder Troms og regionråd Troms  — ulike ungdomstema, Tromsø  02.03.16
Møte med fylkesrådet i Troms  — tema regional planstrategi, Sørkjosen  03.03.16
Kick-off entreprenørskapssatsingen HoppIDE, Olderdalen  08.03.16

Møte med UNN ved samhandlingsenheten og helse— og omsorgsledere Nord-Troms,
(helseløftet, samhandlingsavtaler, samhandlingsbarometer), Olderdalen  29.03.16

Møte vedrørende politireformen, politimesteren, regionlensmann, lokal politileder og
prosjektleder, Olderdalen  29.03.16
Forskningsseminar stedsutvikling, lokal mobilisering og forskningens rolle, Olderdalen  07.04.16
Møte administrasjonen Troms fylkeskommune, Storslett  13.04.16
Samferdselsforum Troms, Tromsø  l9.—20.04.16

Arena Troms, regionale satsinger, fellesmøte Troms fylkeskommune, Tromsø  31.05.16

F orskningsnode Nord—Troms, medarrangør disputas UiT, Storslett  15.06.16
Møte med samferdselssj ef Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, helhetlig
strekningsstrategi Nord-Troms, Sørstraumen  21.06.16
Arbeidslivsdagen UiT, Tromsø  08.08.16

Møte fylkesrådet i Troms vedrørende regionreformen, Tromsø  23.08.16

7
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' Sjømatsseminar, Skjervøy 06.09.16

. Møte rektoratet UiT, Tromsø 07.09.16

. Møte med redaktør Framtid i Nord, tema lokalavisas rolle i regionen, Sørkjosen  22.09.16

. Skredseminar Kåtj ord, Olderdalen  29.09.16
'  Møte med Studiesenteret på Finnsnes, Storslett  30.09.16
0  Re:tenk næringskonferanse, Harstad  14.10.16
. RUST Regional ungdomskonferanse Nord-Troms, Storslett  21.10.16
' Tromskonferansen, Tromsø 31  . 10—01  .1  1.16

' Møte med Tromsbenken og Tromsø—områdets Regionråd, Tromsø 1  1.11.16
. Møte med Fylkesmannen i Troms, tema plan, landbruk og miljø, Olderdalen  05.12.16
' Arena Troms, regionale satsinger, fellesmøte Troms fylkeskommune, Tromsø  13.12.16

Representasjon

' OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene): Anne-Marie Gaino (Nordreisa),

Cissel Samuelsen (Skjervøy, vara)

' Rådmannsforum Troms-KS:  F  rank Pedersen (Kvænangen)

. OSO bamevern: Einar Pedersen (Kåfjord)

0  Oppfølgingsteam unge lovbrytere: Einar Pedersen (Kåfjord)

'  Halti nasjonalparksenter: Berit Fjellberg (styremedlem)

. Representant til styringsgruppen for Vekslingsmodellen ved Nord—Troms videregående skole:

Svein O. Leiros (Kåfjord)

. Representant til ressursutvalg/styringsgruppe Nord-Troms Studiesenter: Øyvind Evanger

(Nordreisa), Svein Leiros (Kåfjord, vara)

.  Representant til styringsgruppe Newtonroni: Knut Jentoft (Storfjord)

. Representanter regionutvalg Statskog: Knut Jentoft (Storfjord) og Øyvind Evanger

(Nordreisa)

'  Representanter til styringsgruppen, prosjekt Nye politidistrikter Troms: Dan-Håvard Johnsen
(Lyngen) og Ørjan Albrigtsen (Skjervøy)

?awaånszeexww . .. .. .
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Nord-Troms-gjengen under Arbeidslivsdagen på UiT  8.  september  — en rekrutteringsarena!
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4.2  Ungdomssatsingen RUST

V1  SKAL  ViNNE  KAMPEN  OM  UNGDOM  PÅHJEMMEBANE!

RUST skal  jobbe  for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. RUST skal
være en kanal for økt ungdomsmedvirkning.

NORD-TROMS  UNGDOMSRÅD  OG FAGRÅD 2016

Kommune Ungdomsråd Fagråd

’9 Silje Lyngra Anette Holst

i Fredrik Nilsen

Tonje Nilsen, nestleder Maria Figenschau, leder

i Sigve Nilsen

Magnus Mathiassen, leder Gerd Steinnes Nilsen

i Sindre Furuseth

? Vilde Marie Karlsen Eldbjørg Ringsby, nestleder

i Hannah S. Larsen

W Ronja E Bergland Pål Haugsnes

' Mathias Kaspersen Roger Aronsen

%) Tara Markussen Marit Boberg
'  .L Astrid Engebretsen

Saksområder
Entre  renal-ska 0  nærino
HoppIDE  — Tonje Nilsen (Storfjord), Hanna S. Larsen (Skjervøy)
Prøv sjøl!  — Fredrik Nilsen (Lyngen)
Boli 11 the]  0 barteboer
Magnus Mathiassen (Kåfjord), Silje Lyngra (Lyngen), Tara Markussen (Kvænangen), Astrid

Engebretsen (Kvænangen)

Skole og uldanning

Magnus Mathiassen (Kåfjord)
Kultur og idrett

Sigve Nilsen (Storfjord), Mathias Kaspersen (Nordreisa)

ä/S—e
Hanna Larsen (Skjervøy), Vilde Karlsen (Skjervøy)

M111!
Hanna Larsen (Skjervøy)

Bemanning og organisering
Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen
Saksordfører: Eirik L. Mevik

Lisa Solbakken sluttet i jobben som regional ungdomskonsulent ved årsskiftet. Lise Jakobsen overtok
stillingen, og har kontorsted sammen med Nord-Troms Regionråd og Nord—Troms Studiesenter på

Halti i Nordreisa.

Si
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Møter
Nord-Troms ungdomsråd har hatt fem møter og behandlet 23 saker i 2016. Det har vært avholdt AU-
møter i forbindelse med tiltak. Fagrådet har hatt tre møter i tillegg til oppfølgende kontakt via e-post
og lyd/bilde-møte.

26.——2 7.  'anuar Tromsø
Ungdommens fylkesråd Troms arrangerte ungdomskonferanse del 1 for ungdomsråd fra hele fylket.
Flere av ungdomsrådene fra Nord-Troms deltok på opplæring og kurs i ungdomsrådsarbeid. Dag 2
foregikk på Vitensenteret under Artic Frontiers Young (AF Y). «AF  Y  provides an innovative platform

for  engaging and involving young participants with an  interest  in Arctic issues.» Dagen inneholdt
gruppearbeidet Klimakapselen og foredrag med klimaforskere om miljø og klimaendringer i arktiske
strøk.
19. ebruar Olderdalen
Møte i RUST — Nord—Troms ungdomsråd og fagrådet. Møtet var avslutning for Lisa Solbakken og
introduksjon for ny regional ungdomskonsulent. Magnus Mathiasen og Tonje Nilsen ble valgt som
leder og nestleder i ungdomsrådet. Saksområder ble fordelt mellom representantene. Det ble vedtatt
møte- og handlingsplan for 2016 samt behandlet søknad til Prøv Sjøl-fondet fra Storslett LAN.
I  fagrådet ble Maria Figenschau leder og Eldbjørg Ringsby nestleder. Fagrådet drøftet oppfølgings-
kurs i Kompetansehevingsprogram for ungdoms- og klubbarbeider i Nord-Troms.
3. mars Reisa ord hotell Sørk'osen
Leder i Nord-Troms ungdomsråd, Magnus Mathiassen, deltok på dialogmøte om fylkesplanstrategi
med fylkesråd for plan og økonomi, Gerd Kristiansen.

7. mars

Regional ungdomskonsulent, leder og nestleder i Fagrådet hadde lyd/bilde-møte for å følge opp saken
om Kompteansehevinsgprogram for ungdoms- og klubbarbeidere.
8. mars Olderdalen
HoppIDE kick-off. HopplDE er en samsatsing mellom kommunene i Nord—Troms og Troms fylkes-
kommune med helhetlig, samordnet og målrettet innsats på entreprenørskap fra grunnskolen  (6—16 år)
til unge grundere (19—35 år).
16.  mars  UiT Tromsø
Regional ungdomskonsulent deltok på Peter F. Hj ort—seminaret og arbeidsøkt om oppgavesamarbeid
mellom virksomheter, studenter og fagmiljø.
7. a ril Olderdalen
Stedsutvikling, lokal mobilisering og forskningens rolle. Regional ungdomskonsulent deltok på
stedsutviklingsseminar i regi av Forskningsnode Nord-Troms.

13. april, Tromsø
Møte i RUST  — Nord-Troms ungdomsråd. I forbindelse med UFRs ungdomskonferanse del 2 ble det
holdt lunsjmøte i Nord-Troms ungdomsråd på Egon i Tromsø. Saker som ble tatt opp var deltakelse på
Tromskonferansen 9. mai, Forskningsdagene og Dyrøyseminaret i september, samt felles hørings-
uttalelse til råd i kommuner og fylkesskommuner for ungdom, eldre og personer med funksj ons-
nedsettelse. Det ble også lagt inn besøk og omvisning på Nye Tvibit  — kompetansesenter for bredde og
prosfesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet.
14. agril Tromsø
Generasjonskonferanse  — kontakt på tvers av generasjonene. Tema: kommunikasjon på tvers av alders-
grense, sikkerhetstiltak og fremtidens Troms. Flere av ungdomsrådene fra Nord-Troms deltok på
konferansen.

MM
Regional ungdomskonsulent presenterte RUST på representantskapsmøte i Nord-Troms Regionråd.
2. mai

Møte i RUST  — Nord-Troms ungdomsråd via lyd/bilde. Saker som ble tatt opp var søknader om støtte
til regionale ungdomsarrangement i Lyngen, Storfjord og Nordreisa, samt søknad til Prøv Sjøl-fondet
fra Kåfjord LAN.

“no"
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3. mai Nordk'osbotn
Møte om HoppIDE Innovasj onscamp på Nordkjosbotn videregående skole høsten 2016. Regional
ungdomskonsulent deltok sammen med Tonje Nilsen, representant for saksområdet entreprenørskap
og næring.
9. mai Tromsø
Leder i Nord-Troms ungdomsråd, Magnus Mathiassen, og regional ungdomskonsulent skulle delta på
Troms konferansen. Den ble dessverre avlyst pga. hotellstreik.
20. mai
Nord-Troms ungdomsråd leverte felles høringsuttalelse til Kommunal- og moderniserings-
departementet om råd i kommuner og fylkesskommuner for ungdom, eldre og personer med
funksjonsnedsettelse.
31. mai Tromsø
Sammen med daglig leder i Nord-Troms Regionråd, Berit Fjellberg, deltok regional ungdomskonsulent
på Arena Troms. RUST og Regionrådets øvrige satsinger innen næring og entreprenørskap, bolig-
utvikling og kompetanse ble presentert for ledere og prosjektledere i de andre regionrådene i Troms.
21. juni
Forhåndsinvitasjon til kommunene i Nord-Troms til oppfølgingsmodul i Kompetansehevingsprogram
for ungdoms- og klubbarbeidere. Arrangør: RUST og Nord-Troms Studiesenter.
5. juli

AU-møte om søknad til NUNT om påfyll til Prøv Sjøl—fondet. Representantene med fagområde
entreprenørskap og næring, Tonje Nilsen (Stort] ord) og Fredrik Nilsen (Lyngen), deltok i møtet
sammen med Berit Fjellberg og Lise Jakobsen.
8. september
HoppIDE Innovasj onscamp på Nord-Troms videregående skole.
12. se tember På taket ka  é  Nordreisa
Møte i RUST. Saker som ble tatt opp var gjennomgang av halvårsrapport, vedtak om revitalisering av
Prøv Sjøl-fondet og søknad til kommunene, vara til styringsgruppe for HoppIDE videregående skole
samt valg av AU til ordførerturen og RUST-konferansen. RUST—konferansen ble flyttet til 21. oktober.
13. september
HopplDE Innovasj onscamp på Nordkjosbotn videregående skole.
26. september

Forskningsdagene i Nord-Troms i regi av Halti næringshage med arrangement i alle kommunene.
RUST deltok i padlekonkurranse på Reisaelva og kom på 6. plass.
27. se tember Nordreisa
AU-møte om RUST-konferanse på Halti og via Skype.
4. oktober
Skoleklasse fra VG2 Entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Nord-Troms videregående skole
besøker Halti og jobber med oppgaver om stedskvaliteter i Nord—Troms og får informasjon om Prøv
Sjøl-fondet. Rekrutterings- og tilsettingsprosess for vikariat i stillingen regional ungdomskonsulent.
Tilsettingsutvalget består av Magnus Mathiassen (leder i Nord—Troms ungdomsråd), Berit Fjellberg
(daglig leder) og Lise Jakobsen (regional ungdomskonsulent).

15. oktober
Ansatte i Regionrådet og Studiesenteret deltok på Re:tenk næringskonferanse i Harstad.
17. oktober Nordreisa
AU-rnøte om RUST-konferanse på Halti.
2] . oktober
RUST-konferansen på Halti i Nordreisa. Om lag 30 ungdommer fra alle kommunene i Nord-Troms
deltok. Foredragsholdere var Kjetil Nielsen Skog fra Framtid i Nord, fylkesråd Gerd Kristiansen,
Victoria Mathiassen fra UFR og RUSTs saksordfører Eirik L. Mevik.
25.—26. oktober

Kursmodul 4 i Kompetansehevingsprogram for ungdoms- og klubbarbeidere i Nord—Troms avlyst pga.
for få påmeldte.
28.—29. oktober
Ungdommens fylkesting Troms.
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(?.—9. november
Sjumilsstegkonferansen, Fylkesmannen i Troms.
15.  november
Prøv sjøl-fondets søknadsfrist for elev- og ungdomsbedrifter.
28. november
Møte i Nord-Troms ungdomsråd via Skype for  å  behandle søknader til Prøv Sjøl-fondet fra WiFrii UB
og Trash It UB.

Tildelinger fra Prøv Sjøl-fondeti 2016

0 19. februar: Storslett LAN v/Sigvart Andersen tildelt kr 5000,-
0 2. mai: Kåfjord LAN v/Hans Emil Mathisen tildelt kr 5000,-
0 28. november: Trash It UB og WiFrii UB tildelt kr 10 000,- hver

Andre aktiviteter f "F

I tillegg har RUST nå fått oppdatert egne JJ
hjemmesider på Nord-Tromsportalen med  ' »
vedtekter, informasjon om representanter, ,  .

kontaktinformasjon og søknadsskjema til I“ _
Prøv Sjøl-fondet. Her er også link til alle '  ,
de kommunale ungdomsrådenes hjemme—
sider og Facebook-sider. I samarbeid med

 

Nord-Troms Regionråd har RUST jobbet ', ,. ”7;.” .  i

med fotograf Eili Braastad Johannessen om  3 ' * !" i'- ,; ,'.-
en serie foto som skal brukes i markeds— . ‘3 _ (få ,  .; -'
føring og kommunika5jonsarbe1d. &  . >. 55 x -_

;:
Lise Jakobsen går ut i ett års permisjon fra

l 1 .  januar. Hege Elisabeth Liland overtar
stillingen i permisjonstiden.
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4.3 Nord—T roms  Studiesenter

STYRKE  SAMFUNNS- OG N/ERINGSUTVIKLINGEN I  REGIONEN  VED  Å  GI

UTDANNINGSTILBUD SOM KAN  BIDRA  TIL Å  REKRUTTERE, vRE-

UTVIKLE  OG  BEHOLDE KOMPETENT  ARBEIDSKRAFT.

Nord-Troms Studiesenter er en kompetanseinfrastruktur for de seks kommunene i Nord-Troms og har
som hovedoppgave å legge til rette for høyere utdanning gjennom å gi fleksible tilbud. Studiesenteret
har en aktiv samarbeidsavtale med UiT  — Norges arktiske universitet, og driver i tillegg utdannings-
virksomhet på flere nivå, formelt og uformelt, basert på kunnskapsbehov som er til stede for  å  utvikle
regionen.

Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet iht. føringene i Strategisk plan  2014—2018.  Studie—
senteret har satt i gang prosj ektet  Kompetanselaft iNord— Troms. Dette har vært med på å skape et
sterkere fokus på kompetanse som et av virkemidlene til å videreutvikle næringsliv og offentlig virk-
somhet, som får tilgang til kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for
utvikling av eget personale.

Ressursutvalg/styringsgruppens arbeid
Nord-Troms Studiesenter har ressursutvalg/styringsgruppe med eget mandat. Gruppen består av
representanter fra UiT, Troms fylkeskommune, næringslivet og kommunene i regionen, videregående
skole og studiebibliotekene.

Ressursutvalget har hatt to møter i 2016:

0 18. mars i Olderdalen
I  dette møtet ble årsrapport og regnskap for 2015 behandlet. Dessuten fikk ressursgruppen
fremlagt status for utviklingsprogrammet Kompetanseløftet, og utfordringer og prioriteringer
fremover ble drøftet. Ressursgruppen la særlig vekt på Studiesenterets betydning for Nord-
Troms.

'  26. oktober på Storslett
I dette møtet drøftet ressursgruppen hvilken struktur NTSS skal ha i fremtiden, status for
Kompetanseløft i Nord-Troms og strategier videre i prosjektet, lralvårsrapport og regnskap.

Drift
Nord-Troms Studiesenter deltar på ulike arenaer for å fremme utdanning som tema og bidra til at
kompetanse settes på dagsordenen. Vi jobber tett opp mot utdanningstilbydere for å få gode og
fleksible løsninger for studenter fra Nord-Troms. Studiesenteret etablerer og følger opp studier, kurs
og praksisplasser i tett samarbeid med kommunene og næringslivet i regionen. Vi jobber aktivt med
rekruttering av studenter til ulike studier gjennom inforrnasj om til elever på videregående skole og i
egne infomøter (eks. DSU), annonsering på hjemmeside, i aviser og ved deltakelse på karriere-
veiledningsdager. En del av den daglige driften gjenspeiles også i Kompetanseløftets Motor-Megler-
Møteplass.

Aktiviteter i  2016
o  Fulgt opp desentralisert sykepleierutdanning, aktiv omsorg og BBD—emner

' Oppfølging av studenter

. Forhandlet frem avtale på studier for studieåret 2016/2017

. Planlagt og gjennomført kurs
0 Å skrive gode teksteri sosiale medier
o Dokumentasjon helse
0 HACCP
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Coachende ledelse
Vertskaps- og lokalkunnskap
Praksisveiledning
Coachende ledelse del II (23 deltakere)

Økonomi for ikke-økonomer (2 kurs/29 deltakere)
o Ungdom og selvmord (avlyst pga. få påmeldte)

'  Deltatt i ViN—nettverket på Mo i Rana i mai og i Tromsø i september

Rapportering og søknader

Avholdt eksamener på våren og i november/desember
o 11 studenter har tatt til sammen 17 eksamener

Kick—off nytt studieår  — september

Deltakelse og innlegg om internship på Sjømatkonferansen på Skjervøy 6. september

Deltakelse med stand på Arbeidslivsdagen ved UiT 8. september

Deltakelse på Reztenk næringskonferanse i Harstad 14. oktober

Forhandlet frem avtale om praksiskoordinator for Helsefakultetet ved UiT

Møter gjennom året med ulike institutter ved UiT for å få i gang studier i Nord—Troms

Arbeid opp mot politikerne på fylket og i KUF-komiteen i forbindelse med finansiering av
Nord-Troms Studiesenter

.

OOOOO

Statistikk studier  o  kurs  2016  0 totalt

Antall Antall studenter/deltakere Antall studie oen

Studier 16 83 1 200

Eksamener 14 29 *)

Totalt studier 2006—2016 131 **) 1 022 21 015

Kurs 11 248

Totalt kurs  2006—2016 1 193

*) Vi arrangerer ikke eksamen for desentralisert sykepleie. Kull 13 avsluttet i desember 2016. Kull 15 pågår.
**) Studiepoenggivende studier. En person kan ha tatt flere studier.

4.3.1 Utviklingsprogrammet Kompetanseløft i Nord-Troms

I løpet av prosjektperioden skal det gjennomføres tre utviklingsprogram rettet mot utvikling av
kompetanse i kommunesektoren, næringslivet og Nord—Troms Studiesenter.

”Kam bää—ÅNSéLØFT  l  N'cjéD-TäoMs

 

, XXMEGLER/ l  STRATEGISK

NQOTO \z  KOMPETANSE  .
MØT/E? SS UTVIKLING

\~.\ I  BEDRIFTER ;
./ *x I  , %'

Kap. 4.3.2 Kap. 4.3.4 Kap. 4.3.3

Faser i arbeidet

'  F å kunnskap om rekrutterings- og kompetansebehov i kommuner og næringsliv.

' ldentifisere hindringer og flaskehalser for utvikling av kommuneorganisasj oner og næringsliv
i regionen, slik at Nord—Troms kan ta del i veksten som forutsettes å komme.

l—l
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' Skape arenaer for kommuner og bransjer der strategier for rekruttering og kompetanse-

utvikling settes på dagsordenen.

. Utvikle Nord-Troms Studiesenter som et verktøy for et kompetanseløft for regionen.

. Utarbeide regionale planer for rekruttering og kompetanse.

' «Megle» treffsikre kunnskapstilbud til regionen av formell og uformell karakter og på ulike

nivå (fagutdanninger/høyere utdanning osv.).

' Metoder og verktøy som utvikles i løpet av prosjektperioden skal kunne nyttiggj øres andre

gjennom spredning av kunnskap, årlig rapportering osv.

4.3.2  Strategisk kompetanseutvikling i kommunene
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Helse- og omsorgskonferansen i Tromsø 2. november. Dokumentasjon helsehjelp 2. samling ijanuar.

Første prioritet: Satsingsområde helse- og omsorgssektoren

' FASE l: Behovskartlegging. UiT v/RESULT bidro sammen med NTSS og kommunene. Over

900 stillinger innen helse kartlagt (2014/2015).

o FASE 2: Analyse og strategier. UiT v/RESULT bidro. Flere nivå i kommunene ble koblet inn

for  å  legge strategier sammen med NTSS (2015).

. FASE 3: Kompetansetiltak iverksettes i 2016.

Rekrutterings- og kompetanseplan  2016—2020  Helse— og omsorgsområdet i Nord—Troms

Prosjektmedarbeider for strategisk kompetanseutvikling i kommunene har i løpet av våren utarbeidet

Regional rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og omsorgsområdet i Nord- Troms i tett

samarbeid med helse- og omsorgsledeme i de seks kommunene i Nord-Troms.

Planen ble sendt ut på høring 14. september. Etter høringsfristen ble høringsuttalelsene bearbeidet og

sendt de seks kommunene til politisk behandling. Planen er vedtatt av alle kommunene.

Kunnskap om Regional relnwtterings- og kompetanseplan og rapporten som ligger bak arbeidet med

planen, Levende studie- og læringssentra? Varsel om en mulig krise (Grepperud/Danielsen/Roos 2016),

ble formidlet i kommunene ved arrangementet Helsedag 3 og på to helsekonferanser i Tromsø i

november (stand og innlegg .

Annet

0  Planlagt og gjemiomført etterutdanning/kurs
o Aktiv omsorg

o Dokumentasjonhelsehjelp
o Praksisveiledning

.  Begynt arbeidet med å mekle frem videreutdanninger innen helse i regionen

' Program for helsefagarbeidere

. Planlegging av temadager innen helse

'  Arbeidsgruppen helse videreføres som leder-nettverk

]

'Jl
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Helsefagarbeiderløftet er et selvstendig prosjekt med egne prosjektmidler. Mål for dette prosjektet er
at kommunene gjennom konkrete tiltak skal bli dyktige læringsarenaer for utdanning og rekruttering
av helsefagarbeidere. NTSS har hatt det faglige ansvaret for prosjektet, som har hatt samme
arbeidsgruppe/referansegruppe som Regional rekrutterings— og kompetanseplan.

Neste satsingsområde for strategisk kompetanseutvikling i kommunene er videreutdanning av lærere i
samarbeid med Regionkontoret (jfr. Styringsgruppen 20.06). Skisse til strategier ble lagt høsten 2016,
behandlet i ledernettverk oppvekst 15. desember. Hver kommune kartlegger behov for videre—
utdanning av lærere innen 1. februar 2017.

  

4.3.3  Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter

a" ."

W.:—,; ., ffs.

Vertskaps— og lokalkunnskapskurs ijuni. Kurs i Coachende ledelse i oktober.

Aktiviteter i 2016

0  Arbeid med kompetanseplan for næringslivet. Kompetanse- og kursplan versjon 2 ble
ferdigstilt basert på innspill fra kommunenes næringsmedarbeidere og sentrale aktører i
næringsforeningene. Konkretisering og videreutvikling av demie vil fortsette.

. Møter og telefonsamtaler med sentrale personer i regionens næringsforeninger. Dette har gitt
viktig tilbakemeldinger fra næringslivet om aktuelle satsingsområder.

' Møter og telefonsamtaler med NUNT-medlemmer for å avdekke hvor det er behov for tiltak
med tanke på både rekruttering og kompetanse.

Samordningsmøte om kurs og kompetansetiltak med Halti næringshage.

Arrangert kurs.

Evaluering og dokumentering av vertskaps— og lokalkunnskapskurset for at det skal bli et
opplegg som enkelt skal kunne gjemiomføres og videreutvikles i årene fremover.

. Arrangement om potensialet for reiselivet i nasjonalpark- og verneområdene ble arrangert på
Halti og Ovi Raishiin med 10 deltakere fra reiselivsnæringen. 11 informert i etterkant. Det er
aktuelt med lignende arrangementer knyttet til verneområdene i Kvænangen og Lyngen i løpet

av 2017.

0 Alle kompetansetiltak evalueres fortløpende i samarbeid med deltakerne etter gjennomføring.
Ulike verktøy for kvalitetssikring og evaluering av kurs er testet ut.

. Etablert en god og nær samarbeidsstruktur med UiT, særlig med hensyn til internship-
programmet.

Jobbet direkte mot havbruksnæringen i regionen med tanke på rekruttering av internship.

Produsert og publisert referanseartikler for to av årets gjennomførte internship: Tina
Pettersen hos Lyngsfjord Adventure og Ragnhild Olsen Fossmark hos Skardalen
Settefisk/Wilsgård.

Utlysning av internship for Lyngsfj ord Adventure. Fire søknader ble oversendt bedriften.

Flere møter om anbudsproblematikk relatert til bygg- og anleggsbransjen og til
offentlige/kommunale prosjektledere.

16
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Arena/nettverksbygging — nye bransjer/næringer
Tema det har vært  jobbet  med etter innspill fra næringsmedarbeidere og næringsforeninger:

4.3.4

 

Rekrutteringsutfordringer/kompetansebehov på fiskemottak i regionen, både selvstendige
fiskemottak og mottakene som er del av den desentraliserte mottaksstrukturen i Nord—Troms,
som de fleste kommunene har økonomiske interesser i. Blandet mottakelse, undersøkes

videre.

Bygg- og anleggsbransjens utfordringer med hensyn til å vinne lokale og regionale anbud og
offentlige anskaffelser. Både kommunale prosjektledere og næringsaktører har behov for mer
kompetanse innen disse områdene. Det arbeides med et kursopplegg for offentlig sektor og et
annet for aktuelle næringsaktører.

Lederne for regionens fiskarlag har kommet med innspill som bearbeides videre for å vurdere

om etterspurte tiltak er egnet som tilbud fra Studiesenteret.

Ledere av regionens bondelag og bonde- og småbrukarlag har kommet med innspill om
aktuelle tiltak. Denne dialogen fortsetter inn i 2017, også med de ansvarlige for landbruks-
eller jordbrukssaker i kommunene.

Kompetansetilbud rettet spesielt imot handelsnæringen er et tredje område det er arbeidet med
ultimo 2016.

En videreføring av økonomikurset for ikke-økonomer er aktuelt, særlig rettet mot spesielle
behov i reiselivsnæringen.

Fokus på økt lønnsomhet i bedrifter planlegges i starten av 2017.

Fellesområdet motor—megler—møteplass

.-

,.: ”Ø .— fl

”-

Møte med UiT 21.10.16 om samlingsbasen lærerutdanning. Avslutning desentralisert sykepleierutdanning.

Aktiviteter i  2016

Gjennomført møter med alle kommunene, UiT Campus Tromsø og Alta, Innovasjon Norge,
næringslivet, Regionrådet, infomøte videregående skole, ressursgruppen, F  innsnes  studiesenter.

Deltatt på P.F. Hjort seminar, Stedsutviklingsseminar, Reztenk og Tromskonferansen.

Gjennomgang av hovedavtalen med rektoratet ved UiT, møte 7. september.

Deltatt med stand på Arbeidslivsdagen i Tromsø 8. september.

Innlegg om internship på Sjømatseminar på Skjervøy 6. september.

Gjennomført studier og kurs.

Skaffet praksisplasser i kommunene for studieåret  2016/2017  for Helsefakultetet.

Nytt kull desentralisert sykepleierutdanning. Opptak i desember, oppstart januar 2017.

IT
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Vært med og fått lærerutdanningen i gang igjen i
regionen fra høsten 2017. Prekvalifiseringskurs i

matematikk og norsk starter opp 16. januar 2017.

Jobbet frem ny avtale for praksiskoordinator.

Arbeidet frem ny Samarbeidsavtale om studiebibliotek

som ble vedtatt i kommunene i november—desember.

Fulgt opp Kompetanseløftet jevnlig ved interne og
eksterne møter.

Media/markedsføring

Artikkel i FiN 2. februar: «Økt kompetanse skal føre til
økt kvalitet».
Ny hjemmeside ble lansert 19. august.

Kronikk i Nordlys i mai: «Nord-Troms-kom1nunene tar

grep».

Artikkel i FiN 27. oktober om fleksibel
masterutdanning for lærere.

Annonser på nettsiden, Facebook og FiN om studier og
kurs.

Deltatt på Helsekonferansen med stand.

i ”TFC—mc

Vi—N—XI—r,

tesem—é;   
,  .x

Helse- og omsorgskonferanse i Tromsø.

november 2016.

Deltatt i NRK Nordnytt radio 29. november om Regional rekrutterz'ngs- og kompetanseplan  —
helse.

Deltatt på Samhandlingskonferansen til UNN med stand og innlegg.

IF;
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4.4 Entreprenørskapssatsingen  HoppIDE
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Del A:6—l6år  (Grunnskole)
Prosjekterer Nord—Troms Regronråd

Forsjektledelse Regronkcntoret for N—T

Hovedmål: Styrke lramtrdrg nærrngsutvrklrng

ved å blr kje!" med og se mulrgnter r egen
region.

Tlltakene skal brdra tr! kompetanseutvilding.

øke bolyst og stimulere til entreprenørskap

og grandemtvltllng. Dette skal oppnås
gJennom  utarberdelse av en felles regronal

plan for pedagogrsk entreprenørskap. lokale

læreplaner samt økt samarbend med

naenngsl-v.

Frnansrerrng Troms fvlkeskommune.

egena1del deltakerkonlmuner

uktrge andre aktører UE. kommunene.

nærmgslr». skolesjefer. NUNT. regrorra'e

kornperanseakrorev (scrrlntek Juan how-Tran

Srudlunmr, Senter 'or nordlr . folk m '11

Del B.l6—l 9år (VG opplæring)
FVOSJEkIEIEf og proqektledeise

Haltr Nænngshage AS

Hovedmål" Styrke lramtrdrg bedrrlts— og

nænngsutvrklmg cg umkle

entreprenørskaoskultur .egen reglen.

Delmål:
Entreprenørskap skal Inn r lokale læreplaner.

cg uderegående skoler regronen skal blr
kjent for satsrng på entreprenørskap.

Vlrkemldler'lnnovaspnstamp. kvalrlrserrng

lærere, UE på tvers av studleretnrng.

Fokus på helse. havbruk og relseln

Frnansrerrng' Troms fylkeskommune. eget

arbeld VCS cg eget arberd og ekSterne mrdler

fra sarnarberdsakrorer.

Vlktrge andre aktnrer X'CS, VUNT  RUST .

RKNT. nærrngslw. NHO.  LIE.  Opplærrnqs—

kontor. regionale kompetanseaktorer
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Del C;l9-35 år (Unge grL'rndere)
Prosjekterer Nord-Troms Regronrid

Prosjektledelse Halt. Nanngshage AS

Hovedmål: økt eratlerrrrg og ut.-lklxng at en
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4.4.1  Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms  2016-2018 — delprosjekt  A

STYRKE  FREMTIDIG N/ERINGSUTVIKLING  VED  Å  BLI  KJENT  MED  OG  SE

MULIGHETER I EGEN REGION.

Andre mål

0 F elles plan for grunnskolene i Nord—Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv
læring. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og implementeres i grunnskolene.

.  Kunnskap om og bevisstgjøring av regionens stedskvaliteter som fortrinn i fremtidig utvikling
og entreprenørskap.

. Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktive, og gjemiom satsing på

entreprenørskap gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle
bedrifter i Nord-Troms.

Aktivitetsmål
Tiltakene skal bidra til kompetanseutvikling, å  øke bolyst og stimulere til entreprenørskap og gn'inder-
utvikling. Tiltakene (opplæringen) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke
disse i fremtidig griindervirksomhet og i arbeidslivet som gode arbeidstakere.

Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov og

muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten for at de bosetter seg på hjemstedet. Det vises også
til at elever som deltar i elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbel så stor sannsynlighet for å
etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.

Hva er gjennomført første prosj ektår?
Det har vært fokus på opplæring/kursing og forankring av satsingen i alle kommuner/skoler i 2016.
Flere skoler er kommet i gang med ulike programmer (se oversikt nedenfor).

Kommune Status

Kvænangen Har gjennomført nesten alle programmene på alle trinn.

Nordreisa To av seks skoler har så vidt startet gjennomføring, to nye skoler planlegger oppstart i
februar/mars. Forventer solid forbedring når vi oppsummerer året. To skoler er ikke
med ermå.

Storfjord Ungdomsskolene i gang, ingen program eimå på barneskolene.

Lyngen Skolene har ventet på at prosjektet skal komme til dem, varsler oppstart snarlig.

Skjervøy Har ventet på at de skal få opplæring. En skole er ikke med ennå.

Kåfjord Har ventet på at de skal få opplæring.

2O
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4.4.2 Unge entreprenører i videregående skole —- delprosjekt  B

STYRKE FREMTIDIG BEDRIFTS- OG  N/ERINGSUTVIKLING  OG  UTVIKLE

ENTREPRENØRSKAPSKULTUR  I  EGEN REGION.

Aktiviteter i  2016
'  Kurs for lærere  — planleggingsdag august

. Camp Nord-Troms 8. september i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE)
Camp Nordkjosbotn 13.september i samarbeid med  UE
Opparbeide nettverk av veiledere og sponsorer på innovasjonscamp

Kreativ prosessdag elever entreprenørskap

Salgskurs elever entreprenørskap

Salgspiteh mot bedrifter: Trash It UB og WiFrii UB

Sponsing av ungdomsbedrifter

Mentor for ungdomsbedrifter

Samarbeid lærer entreprenørskap, samarbeid med UE, «Sett sjøbein»

Opplæringsdag på Lerøy Aurora for entreprenørskapsklasse

Opplæringstimer med Fiskebåt Nord og Hermes for entreprenørskapsklasse

.  Elever fra Nord—Troms vant marin innovasj onscamp på Hell  ©

4.4.3 Unge griindere  — delprosjekt C

ØKT  ETABLERING  OG  UTVIKLING  AV EN  PLLOTMODELL  FOR  DISTRIKTER

MED  OPPL/ERING  OG  OPPFØLGING  SOM  lNVOLVERER HELE HJELPE-

APPARATET.

Delmål 1: Etablereropplæring
Utvikle et tilpasset gränderopplegg som integrerer bruk av ny teknologi og kompetanseheving for
etablerere basert på eksisterende verktøy.

Delmål 2: Etablereroppfølging
Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av griindere over tid (fra idé til veletablert
bedrift) og skaper en gränderkultur.

Delmål 3: Tilrettelegging
Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om utvikling av «griinderkultur» og
investeringsvilj e.

Status

. Noe forsinket oppstart grunnet nye ordførere og NUNT—medlemmer.

.  Hovedsakelig fulgt innvilget prosj ektskisse, tradisjonell kursform pluss oppfølging av
prosjektleder og mentorer.

Fire griinderkvelder.

Fem kurs i kursrekke, fokus på utvikling av forretningsmodell.

Grändere: 19/7/6/3.

I gang med <<struktur»-arbeid av hjelpeapparatet.

Grändennetodikk Nord-Troms: Vi må finne ut hva som fungerer.

Har møtt på utfordringer på fleksibilitet i arbeidet sett i forhold til definerte aktiviteter i
innvilget prosjektskisse. Endringssøknad under utarbeidelse.

 

,2],
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4.5 Boligprosjekt  Nord-T roms
Boligprosjektet er et vertskommuneprosj ekt med Storfjord som vertskommune. Prosjektleder er
Torbjørn Tuoremaa.

Prosjektet har følgende mål:
Å bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene.

At økt boligpolitisk fokus og kompetanse skal bidra til boligutvikling og utbygging i
kommunene.

Å  tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging som innebærer næringsutvikling,
kompetansetilførsel, levende og attraktive bomiljøer osv.

Å  bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som f.eks. base for
kommunale tjenester, kompetanseutvikling, opplæringsarena osv.

At kommunene i regionen skal etablere og videreutvikle gode samarbeidsforhold med
alliansepartnere og samiiinnsaktører som Husbanken, næringslivet osv.

Hva har vi i  2016  oppnådd av prosjektmålet?

4.6

Boligbygging skjer i dag på etablerte boligfelt med naturlig stedsutvikling i kommunene. Nye
boligfelt som planeres blir mer nøysomt planert med tanke på fremtidig stedsutvikling.

For at kunne realisere byggeprosjekter i kommunene, må kommunenes politiske og adminis-

trative ledelse jobbe mot samme mål. Det har gått bra i de fleste kommuner, og vi har fått i
gang flere prosjekter.

Kommunene jobber videre med samfunnsplanlegging, der den boligpolitiske handlingsplanen
er viktig.

Det planlegges en del prosjekter med hensyn til institusjonelle boligarealer.

Vi har etablert et godt samarbeidsforhold med utbyggere og Husbank samt en de] av det
lokale næringslivet.

Vi har fått oppstart på ca. 41 leiligheter hittil i år, og det planlegges 37 leiligheter i 2017.

F  orskningsnode Nord- Troms
Forskningsnode Nord-Troms er et treårig prosjekt hvor Nord-Troms Regionråd og Halti næringshage
sammen med UiT  — Norges arktiske universitet setter forskning på den regionale dagsordenen.

Med utgangspunkt i det som rører seg i regionen, vil vi avholde forskningsseminarer og forestå
forskningsformidling som er relevant for forvaltning, nærings- og kulturliv. Hensikten er å bringe
forskning om regionen tilbake til regionen og å få frem ideer til ny forskning. Ikke minst vil prosjektet
prøve å få til dialoger om forskningsbehov med ulike aktører i regionen.

Prosjektet har følgende målsettinger:

Etablere en vedvarende arena for kontakt mellom forskning og næringsaktører i Nord-T roms,
samt frembringe konkrete forskningsresultater som både skal være initiert og forankret
regionalt. Kunnskapen skal styrke konkurranseevnen og bidra til verdiskaping lokalt.

Styrke et regionalt uniiklingsmiljø gjennom etablering og utvikling av en faglig arena som
trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i forskningen.

Årsrapport 2016 — Nord-Troms Regionråd DA
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4.  7 Mastergradsstipend Nord-Troms
l  2016  ble det avsatt kr 40 000,- på Regionrådets budsjett til mastergradsstipend. Da arbeidsutvalget
skulle iverksette ordningen, ble mulighetene for en forsterking/utvidelse av stipendordningen
diskutert. Arbeidsutvalget ønsket å invitere andre regionale aktører i Nord—Troms til samarbeid.
Begrunnelsen var at en styrking av stipendordningen ville kunne gi større oppmerksomhet og bidra til
ny kunnskap med relevans for regionen samt at fondet ville øke i størrelse slik at man kunne dele ut
flere stipend. En annen effekt kan på sikt bli at arbeidslivet i regionen knytter kontakter med studenter
som kan være potensielle arbeidstakere etter studiene.

Følgende regionale aktører ble med på samarbeidet:
' Sparebank 1 Nord-Norge

. Ymber AS

. Halti-miljøet (Halti nasj onalparksenter, Statskog, Nord-Troms Museum, Halti

kvenkultursenter og Halti næringshage)

Det var enighet om å prøve ut ordningen over to år med påfølgende evaluering før eventuell videre—
føring. Stipendfondet beløper seg til kr 100 000,- som søkbart beløp per år i to år (2016 og 2017).
Regionrådet bidrar med kr 40 000,- per år.

I septembermøtet ble retningslinjene (fra 2013) justert til å omfatte næringsutvikling i tillegg til
kommune- og regionsperspektivet. Regionrådet oppnevnte også et stipendstyre:

o Rådsordfører, leder av styret (Øyvind Evanger)

' Regionbanksj cf, styremedlem (Hege Olaussen)

. Representant fra UiT, styremedlem (Inger—Ann Hanssen)

Stipendordningen ble lyst ut første gang i høst, med søknadsfrist 15. oktober 2016. Ved søknads-
fristens utløp var det kommet inn seks søknader. Stipendstyremøtet valgte å tildele to stipend i 2016.

4.8  N  UNT —— forum for næringsutviklere Nord-T roms
Næringsutvalget i Nord—Troms (NUNT) er et underutvalg av Nord—Troms Regionråd som består av en
næringsmedarbeider fra hver kommune. Utvalget ble opprettet høsten 2014 med følgende målsetting:

N  UNT skal arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta eiernes interesser med
blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging. Næringsutvalget i Nord—Troms skal
være regionens verktøy i uniiklingsarbeid, og skal fremme Nord-Troms Regionråd sine
satsinger på næringsutvikling.

Det har vært liten aktivitet iNUNT de tre første kvartalene i 2016, siden flere av stillingene har stått
vakante siden 2015. Men i siste del av 2016 har forumet konstituert seg og valgt Silja Karlsen til leder
og Jens Kristian Nilsen til nestleder. NUNT har valgt  å  prioritere entreprenørskapssatsingen HoppIDE
som en av satsingsområdene i 2017.
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5.  REGNSKAP

Selskapets regnskapsfører er Kaj Båtnes, ansatt på engasjement i deltidsstilling. Selskapets revisor er
lP Revisjon AS (Skjervøy).

2016-regnskapet for Nord-Troms Regionråd DA er gjort opp med et årsoverskudd på kr 64 284,—.

Det bekreftes med dette at forutsetning for fortsatt drift er til stede.

Nord-Troms, 28. mars 2017

. , "7 .  '  x ,

2  i”” 7  ”°,/** gan-1  O  Gimli”

 

Øyvind Evanger Svein O. Leiros

styremedlem styreleder styremedlem

/ Rfn. ,xLl' /// .», 13/- L (Å,! ”  (f/

=*l—iån Albrigtsen Dan- åvard Jo nsen Eirik L. Mevi

styremedlem nestlede styremedlem
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Fra: Emely Bertelsen (emely.bertelsen@komrevnord.no)
Sendt: 01.06.2017 14:56:59
Til: Rita Toresen; Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: Oversendelse revisjonsberetning og nr. brev P.B Lunds legat
Vedlegg: Revisjonsberetning 2016 P.B. Lunds legat.pdf;Revisjonsbrev nr 4 - 2016.pdf
Hei
Vedlagt oversendes revisjonsberetning for regnskapet  P.B. Lunds legat 2016. Vedlagt også nummerert brev 4‐2016
for legatet. Disse sendes kun pr. e‐post til dere.
 
 
Med vennlig hilsen
Emely Bertelsen
Revisor
KomRev Nord IKS
E‐post: eb@komrevnord.no
Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76
Internett: www.komrevnord.no
 

50



51



52



53



54



55



Post Nordreisa

Fra:

Sendt:," ., ..  u

Til:” -

Koni;.‘..i_,. .

3-; in: ' "*"

ll.——.....,..w .. .. am-.,

Emne:

Vedlegg:

Til ordførere

Berit Fjellberg
mandag 15. mai 2017 13:23
Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros;
Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger
Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset;
Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); lngvild Pedersen
(post@iprevisjon.n0); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin Vatnelid

Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Hege Liland; Jenny Fyhn Olsen;
Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no);
Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen;
Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Stig Kjærvik; Anne-Marie Gaino;

Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen
RE: Saksliste og dokumenter til møte Nord—Troms Regionråd 15.05.17
Protokoll fra møte NTRR 15.05.17.docx

Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord—Troms Regionråd DA

mob /97 56 73 66

tlf/ 77 58 82 79

web /www.nordtroms ortalen.no

.‘I
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N  ord-Troms  Regionråd  DA
Lam Stm-Hold Kil-lord Shi—rm Nordahl hann:;-

W'WWW
PROTOKOLL FRA MØTE

NORD—TROMS REGIONRÅD DA

EMNE: S remøte Nord—Troms Re ionråd nr 4—201 7

STED: Sk e

TIDSPUNKT: 15. mai 2017 kl 1000

DELTAKERE:

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

KnutJentoft, Storfjord

Dan—Håvard Johnsen, Lyngen

Svein O. Leiros, Kåf'ord

Fra adm: Berit F'eIIber ,da li leder

Forfall: Eirik Losne aard Mevik, Kvænan en

Merknad til innkallin : ingen

Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende saker under eventuelt:

.  Orientering —  mottaksstasjoner for fisk

.  Generalforsamling Halti næringshage, hvem kan møte

0  Studiesenteret.no

.  Vekslingsmodellen — kort orientering

VEDTAKSSAKER:

Sak 22/17 Godkjenning av referat fra møte 27.—28.03.1 7

Saksdokumenter:

. Protokoll fra møte

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet i 27. og 28.

mars 2017 på Lyngskroa.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post:  re  ionmd@ntr0ms.no
www.nordtroms orm/enno . '  I  ' o
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Sak 23/17 Oppfølging av sak vedrørende eksisterende løypenett for snøskuter i

Nord—Troms

Saksdokumenter:

.  Referat fra møte med Fylkesmannen 5. desember 2016, Olderdalen

.  Sak 02/17 Uttalelse: vedrørende behov for utredning av eksisterende

løypenett for snøscooter i Nord—Troms

Saksopplysninger:

lhenhold til den nye Motorferdselsloven som trådte i kraft 15.06.15 må samtlige

snøskuterløyper i landet utredes og godkjennes på nytt for å være gyldig også etter

2021. Eksisterende løypenett i Nord—Troms er utredet og godkjent tidligere. Med ny

lov og forskrift er det er gitt en overgangsordning på 6 år for å utrede og godkjenne

etablerte løyper i Nord—Troms og Finnmark på nytt. lmøte med Fylkesmannen i

Troms i desember 2016 var et samlet regionråd enige om at;

«Å utrede eksisterende vedtatte løypenett på nytt, fordrer unødvendig bruk av

ressurser, både i forhold til økonomi og personell.»

l sak 02/17 ble det i regionrådsmøte ijanuar gjort følgende vedtak:

«Eirik Losnegaard Mevik utarbeider forslag til uttalelse fra regionrådet som

oversendes til godkjenning i styret. Uttalelsen sendes media, departementet,

Statsråd stortingsrepresentanter fra Troms— og Finnmark og Fylkesmannen i

Troms.»

Det er pri dag ikke utformet og sendt en egen uttalelse fra Nord—Troms, men saken

er tatt opp i møte med representanter fra Troms og Finnmark på Stortinget i april

2017. ltillegg er saken også tatt opp med fylkesråd Ørnebakk i Troms.

Vurderinger:

KS Finnmark har i høringsrunden i 2014, sak 14/25, gitt tydelige innspill på at de

ikke støttet noen overgangsordning for etablerte skuterløyper i Nord—Troms og

Finnmark begrunnet med omfattende kommuneplanarbeid og kostnader for å

beholde et velfungerende løypenett. Videre foreslo KS at «hjemmel for videreføring

av eksisterende løypenett i Nord— Troms og Finnmark bes inntatt med egne

bestemmelser i lov og forskrift».

Etter at loven og forarbeidene er behandlet i Stortinget, hvor alle løyper kreves

utredet (også eksisterende), har KS Finnmark behandlet saken på nytt. Vedtaket fra

januar 201 7 i fylkesstyret; «... mener at nye krav om utredning av skuterløyper ikke

skal ha tilbakevirkende kraft på allerede godkjente skuterløyper i Finnmark.

Adr.: Hovedveien 2, 97 57 Storslett
Tlf, 77588279, Org. nr. 979  470452 '  I  .  h.  I  .. l .

E—post: re ionradéöntromsno
www.nordtroms orta/en.no ' '  '  ' '
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Kommunene opp/e ver at ny motorferdselslov stiller meget strenge krav og fører til

en svært ressurskrevende utredning av traseer for skuter/øyper».  «  ....det er

forståelse for at nye løyper behandles etter ny motorferdse/s/ov, men alle

eksisterende godkjente skuter/øyper i Finnmark og Nord— Troms skal ha automatisk

godkjenn/n ».»... .mener kravene til saksbehandling fra Mi/jødirektoratet er mye

strengere enn det Stortinget har forutsatt når de vedtok den nye lo ven.»

Klima— og miljøminister Helgesen har svart KS Finnmark på henvendelsen om

utredningskrav. Statsråden viser  i  sitt brev til behandlingen  i  Stortinget og at

overgangsbestemmelsene (periode på  6  år) for Nord—Troms og Finnmark var

gjenstand for en grundig drøfting. Videre vises det til at samme utredningskrav

gjøres gjeldende for både nye løyper og eksisterende løyper som skal videreføres

innenfor det nye regelverket. Helgesen sier også; kan ikke se at det er noe under

stortingsbehandlingen av saken som tilsier at Stortinget har forutsatt noen form for

automatisk godkjenning av eksisterende skuter/øyper. ”

Saken ble også nevnt som en viktig politisk sak i regionrådets rådsforsamling i april.

Slik status i saken er pr dd, er det behov for åjobbe videre med denne politisk mot

nasjonalt nivå.

Saken legges fram uten innstilling fra saksbehandler.

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Ordførerne Leiros og Mevik følger opp saken på vegne av Nord—Troms Regionråd.

Innspill gitt i møtet;

.  Det må utarbeides en uttalelse hvor man viser til vedtakene fra KS Finnmark

.  Regionrådet bør be om et møte med KMD ved statssekretær Grete Ellingsen

.  Bør gå uti media med saken

.  Gjøre en henvendelse til leder i KS Troms Tom Mikalsen

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

Sak  24/17  Høring — planprogram og varsel om oppstart av regional plan for

reindrift

Saksdokumenter:

0 Innspill fra Nord—Troms Regionråd til regional plan for reindrift av 15.04.16

.  Høringsbrev og planforslag fra fylkesrådet i Troms 12.04.17

Adr. : Hovedveien 2, 9757 Storslett
Tlf.  77588279, Org. nr. 979 470452 .  I . I;  I  .. o  .

E—post: re ionmdéöntromsno

www.nordtroms orta/en.no '  '  '  ' '
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Saksopplysninger:

Fylkesrådet  i  Troms har utarbeidet et forslag til planprogram  — regional plan for

reindrift i Troms. Dette er sendt på høring med frist 7. juli i år.

Nord—Troms Regionråd har i april 2016 gitt innspill til videre arbeid med

planprogrammet, hvor vi sluttet oss til forslaget til innspill fra Kvænangen

kommune.

lforkant av dette deltok Nord—Troms  i  første fase (2015/2016) av arbeidet med

planprogrammet. Vi ble invitert til  å  delta i ulike arbeidsgrupper. Det var lagt opp til

3 arbeidsgrupper, hvor hvert regionråd kunne delta med 1 representant.

Rådmannsutvalget oppnevnte følgende representanter:

1. Tema arealutfordringer: Svein Solberg, Skjervøy

2. Tema reindrifta som næringsaktør: Kåre Pedersen, Kåfjord

3. Tema kulturell bærekraft: Anne Berit Bæhr, Kvænangen

Det er også utarbeidet en verdikjedeanalyse for næringen av Norut ijuni 2016.

Innstillin til vedtak:

Kommunene i Nord—Troms bes gjennomgå tidligere innspill fra regionrådet og gjøre

eventuelle endringer i forkant av regionrådets møte 27. juni 2017. Saken behandles

i regionrådet før uttalelse sendes innen frist 7717.

Vedtak: innstillingen ble enstemmig bifalt.

ORIENTERINGS— OG DISKUSJONSSAKER:

Masterutdannin lærere — søkertall Nord—Troms

Søkere til fleksibel modell Finnmark og Nord—Troms:

0  1—7 har 104 søkere totalt, hvorav 13 fra Nord—Troms

o  5—1 0 har 117 søkere totalt, hvorav 11 fra Nord—Troms

Informas'on til kommunest rene

o Årsrapport 2016

0 Orientering om utredningsarbeid regionalt samarbeid, sak kommer til

kommunestyrene høsten 2017

0 Sendes ut samlet

Stedskvaliteter Nord—Troms

. Kort ferdig opptrykt, 4  stk med konvolutter

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf.  77588279, Org. nr. 979 470452 . l  .  l.  I  .I l .
E—post: regionradäntromsno
www.nordtroms orm/enno ' '  ' ' '
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Skal brukes i tilknytning til satsingen HopplDE

Skal også benyttes under konferansen til høsten

ional un domskonsulent

Hege Liland som var engasjert  i  vikariatet for Lise Jakobsen sluttet 30. april

Tidligere leder av Nord—Troms ungdomsråd Victoria Mathiassen fra Skjervøy

er engasjert i perioden  15.08.—31.12.17

FORkommune — forsknin s ros'ekt

4  av Nord—Troms kommunene (Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen) har

sagt ja til å delta i forprosjekt «innovasjon og nettverk i kommunesektoren»

Storfjord og Kåfjord sjekker opp deltakelse fra egen kommune

Arbeidslivsda en UiT 13. studenttref  —14.  se tember

Halti næringshage har sendt ut invitasjon til kommunene om de vil delta på

felles opplegg med studenttreff (kl  1900  onsdag 13.09) og felles stand for

Nord—Troms  (14.09) på UiT som tidligere år. Frist  15.05.17

Bør være mer struktur på opplegg om kvelden — flere ordførere gir

tilbakemelding om at de ønsker å delta

Lyngen valgte å bruke andre til å representere kommunen (unge folk) — skal

være tydeligere i kommunikasjon vedrørende en felles regional stand

Skal vi gjøre noe ekstra — gjøre noen stunt? Hvordan kan vi synliggjøre vår

region på en bedre måte? Tenke litt strategi og plan

Bør NUNT (næringsutviklerne) ha en rolle?

Ideliste/momentliste — hvordan markere oss  +  arbeidskraftbehov både i

offentlig og privat sektor

Er det en ide å samle studentene til en egen samling?

Alle sender innspill til sekretariatsleder med momenter til forbedring

ÅPEN POST/ DlSKUSJONSSAKER:

Forsla møte lan tema  2017:

27.juni  — skypemøte  — flyttes fram til 19.juni kl  12—14

5. september i Kvænangen  —  Fors/ag fra AU: diskutere hvordan sette politisk

dagsorden — sjekke mulighetene for prosess/eder fra K5

31. oktober skypemøte — valg av ny leder og nestleder — Kåfjord kan ta

lederverv, diskutere nestleder og avklare hvem som er neste i rulleringen

28. november i Lyngen Fors/ag fra AU." tema for møte: iverksette/se endra

organisering — utarbeide årshju/ for  20/8

Det er ok med ordning at kun ordførere deltar i skypemøter og rådmenn

Adr.: Hovedveien 2, 9151  Storslett
T/f.  77588279, Org. nr. 979  470452 '  I  .  IA  I  .I l  .
E-post: re  ionrad@ntrom5.no
www.nordtroms orm/enno '  '  ' '  '
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deltar ved fysiske møter. Ved endra organisering er det aktuelt at en av

rådmennene deltar på styremøtene

S ret  i  re ionrådet var eni e om:

Å flytte møte ijuni til mandag 19. Styret var enige i forslag til tema fra AU på de

ulike møtene.

i tillegg forslås følgende:

0 Helsedag i samarbeid med UNN — høst 2017 Forslag: 24. oktoberi Olderdalen

— ok dato

.  Nærings— og utviklingskonferanse — styringsgruppa foreslår 28. septemberi

Nordreisa  -  ok dato

.  Medie—handtering ved kriser — Forslag fra  AU." tas med som innspill til årshjul

20/ 8. Skjervøy ved Ørjan; skal sjekke om muligheten for å åpne for

deltakelse fra de andre kommuner på planlagt seminar 30. mai

/  til/egg er l-jel/oven aktuell å sette som tema for ett møte i  2018.  sekretariats/eder

oversender tidligere uttalelse vedr samerettsutva/get ll.

Eventuelt

Hvem kan møte for regionrådet i eneralforsamlin Halti Nærin sha e 22. mai

2017?  Daglig leder møter for regionrådet.

Mottaksstas'oner Nord—Troms ved Svein:

Ordning pr i dag med lokale mottak som har samarbeid med Karls fisk og skalldyr

som henter fisken på mottakene. Det gis føringstilskudd for denne ordningen,

avtale fra 2010. Avtalen er inngått med flere parter blant annet Råfisklaget og

Troms fylkeskommune. Regionrådet inviterer seg på et møte med Råfisklaget i

Tromsø.

Studiesenteret.no ved Ør'an:

Salangen kommune har tatt kontakt med Skjervøy kommune vedrørende situasjonen

for studiesenteret.no. Det er bare Skjervøy av kommunene i Nord—Troms som er

medeier i studiesenteretno.

Vekslin smodellen  — Svein har vært på møte i styringsgruppa. Modellen fungerer

godt. Ønskelig å få med Nordkjosbotn vgs. Møte i morgen iTromsø  — fokus på

viktighet med erfaringsutveksling og fokus på kvalitet. Eget seminar for veiledere til

Adr.: Hovedveien 2, 975 ! Storslett
Tlf 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452 ' n  .  I  . n ..  n .

E—post: regionmdébntroms. no
www.nordtroms orm/enno .  '  I  ' o
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høsten  er  spilt  inn av  Svein.

Neste  møte: mandag 19.juni  kl  1200  på skype.

Møtet hevet k/ l I30

Rett protokollutskr/ft be vitnes

] 5  .  mai  2017

Berit Hel/berg

Referent

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E—post: re ionrad@ntr0ms.n0

www. nordtroms orm/en. no
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Ordfører Øyvind Evanger

Deres ref:
2017/417- Vår ref:
2 17/2646-5 Vår dato: 3.5.2017

SVAR  PÅ  «UTVIKLING  AV NAV-KONTOR lTROMS»  -
POLITISK  INVOLVERING

Det  Vises  til ditt brev av 24.04.2017.

Det er svært positivt at formannskapet i Nordreisa ønsker involvering av politikere i
planleggingsprosessen. NAV Troms har avtalt et møte med rådmennene  —  vår
samhandlingspart i kommunene  —  den 23.5.2017. Målsettingen med møtet er å starte en
prosess for planlegging av utvikling av NAV-kontorene i fylket. l dette møtet legges det ikke
opp til diskusjoner om sammenslåinger med mindre det er noen kommuner som er i gang
med prosesser og ønsker å formidle det. Vi er kommet langt i planleggingen av møtet, og har
derfor heller ikke fasilitert for flere deltakere enn rådmenn og NAV-ledere. Vi anmoder om at
politiske innspill til møtet videreformidles til rådmannen.

Vi tar utgangspunkt i innspill fra ordførere og rådmenn, og kommer tilbake med forslag til
politisk involvering i den videre planprosessen.

Vennlig hilsen n

åååKristo sen OMFQ LM
Fylkesdirekt Oddru hansen
NAV Troms Avdelin irektør

Kopi:
Rådmannen i Nordreisa

NAV  TROMS  II  FYLKESADMINISTRASJON

Postadresse: p.b.6070, Langnes /I 9290  TROMSØ

Besøksadresse  :  Grønnegata 122 // 9008 TROMSØ
Tel: 22 82 20 00 // Faks: )0( xx xx xx

www.nav.no nav.troms@nav.no
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Fra: Anne-Marie Gaino (Anne-Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 26.05.2017 14:29:09
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: FW: søknad "Innføring av velferdsteknologiske løsninger"
Vedlegg: søknad tilskudd nasjonalsatsing 2017.pdf;Prosjektskisse Helseteknologi i Troms.docx
From: Hege Nicolaisen 
Sent: Wednesday, April 5, 2017 1:10 PM
To: Anne‐Marie Gaino <Anne‐Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>; Inger Johanne Nilsen
<IngerJohanne.Nilsen@storfjord.kommune.no>; Tom Eirik Jensen <tom@ntroms.no>; Tommy Arne Hansen
<TommyArne.Hansen@skjervoy.kommune.no>; Trond Skotvold <Trond.Skotvold@kafjord.kommune.no>; Unni
Edvardsen <Unni.Edvardsen@kvanangen.kommune.no>
Subject: søknad "Innføring av velferdsteknologiske løsninger"
 
Hei !
 
Jeg har nå sendt inn søknaden for tilskudd til den nasjonale satsingen. Kristins Standal (prosjektleder
nasjonalsatsing) ønsket at jeg skulle sende som vedlegg en oppdatert prosjektskisse for prosjektet, dette har jeg
gjort. Oppdateringen har gått ut på å omforme fra at teknologi skal prøves ut og til at det handler om
implementering, dette var for øvrig et kriteria for å være med. Jeg har også flettet inn de fire satsingsområdene
som det var enighet på forrige styringsmøte om. Jeg har også tatt bort at dette er et forprosjekt.
Legger ved søknaden og den oppdaterte prosjektskissen.
 
Det bes om at kommunene legger av datoene 2. – 5. Mai 2017 da der vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle
prosjekter. Intervjuene vil primært gjennomføres via video/Lync.
 
Med vennlig hilsen
Hege Elisabeth Nicolaisen
Prosjektleder helse- og velferdsteknologi Nord-Troms
Hege.nicolaisen@nordreisa.kommune.no
77588154 / 96095120
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Søknad om tilskudd  

 
Mellomlagring
For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke
lagreknappen nederst til høyre på sidene.
 
Skjema er utfylt av    

Fornavn HEGE ELISABETH  

Etternavn NICOLAISEN  

Fødselsdato 22.08.1987  

 

 

Informasjon om søker
- Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres.
- Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til.
- Dersom flere virksomheter eller organisasjoner samarbeider skal dere forklare hvem dere samarbeider med og hva
samarbeidet består av.
- Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.
- En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

 
Organisasjonsnummer
Må være basert på en juridisk enhet.

943350833  

Organisasjonsnavn NORDREISA KOMMUNE  

Adresse Postboks 174  

Postnr./-sted 9156 STORSLETT  

Organisasjonsform KOMM  

Kommunenummer
Kun for kommuner.

1942 NORDREISA

Virksomhetens/organisasjonens e-postadresse postmottak@nordreisa.kommune.no  

Webadresse www.nordreisa.kommune.no/  

Kontonummer 47400503954    

Merknad på utbetaling av tilskudd
Oppgi hvilken merknad dere ønsker på innbetalingen dersom dere får innvilget tilskudd.

Helseteknologi i Nord-Troms

Kopiadresse
Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret.
Dersom dere ønsker, sender vi kopi av alle brevene til den adressen dere oppgir her.

gfedc Vi ønsker kopi av brev til annen adresse  

Kontaktperson
Oppgi minst én person Helsedirektoratet kan kontakte dersom vi har spørsmål om søknaden.

Fornavn Hege Elisabeth
Etternavn Nicolaisen
Telefonnummer
Landkode og telefonnummer

+ 47 96095120

E-postadresse hege.nicolaisen@nordreisa.kommune.no

 

 
Organisasjonsstruktur
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  Moder-, søster- eller datterorganisasjoner  
  nmlkj Vi har ingen moder-, søster- eller datterorganisasjoner  
  nmlkj Vi har moder-, søster- eller datterorganisasjon(er)

- Legg ved fullstendig organisasjonsoversikt
 

  nmlkji Vi er statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt forvaltningsorgan
- Organisasjonsoversikt behøver ikke legges ved

 

 
Samarbeidspartnere i prosjektet

 

  gfedcb Prosjektet skal utføres i samarbeid med andre virksomheter

Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket.

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Kvænangen 1943

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Kåfjord 1940

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Lyngen 1938

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Skjervøy 1941

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Storfjord 1939

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Nord-Troms VGS

Hva består samarbeidet av?

Samarbeidet er interkommunalt mellom kommuner i Nord-Troms sammen med Nord-Troms 
videregående skole.
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Søknad om tilskudd

 

 
Tilskuddsordning
- Kunngjøringene under Tilskudd på www.helsedirektoratet.no inneholder nødvendig informasjon for å kunne søke om
tilskudd.
- Søknaden kan dere utdype i et eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig.

Tema for tilskuddsordningen
Påvirker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under.

- Alle tilskuddsordninger -
Tilskuddsordning

Omsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsninger

 
År dere søker om å motta tilskudd 2017

nmlkji Nytt prosjekt

nmlkj Videreføring av prosjekt som har fått tilskudd av Helsedirektoratet

Helsedirektoratets referanse
Saksnummer merket "vår referanse" i siste brev dere mottok under ordningen.

Opplysninger om tilskudd/offentlig støtte

Ja Er det søkt om tilskudd/støtte til prosjektet fra andre tilskuddsordninger i Helsedirektoratet?

Navn på tilskuddsordningene

Kommunalt Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017

 

Nei Har virksomheten mottatt annet tilskudd/offentlig støtte de tre siste årene?
Er det søkt om annet tilskudd/offentlig støtte som dere venter på svar om innvilgelse?

Oppgi hvilket år, beløp, til hvilket formål og fra hvem dere har mottatt tilskudd/støtten fra de siste tre årene. Dersom
noe er gitt som bagatellmessig støtte skal det opplyses om det. Oppgi samme informasjon for søknader dere venter
på svar om innvilgelse.
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  Søknad om tilskudd  

  Prosjektbeskrivelse
- Beskriv prosjektet, tiltaket eller aktiviteten dere søker om tilskudd til, og målene med dette.
- Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av søknadene.

Tittel for prosjektet
Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks 100 tegn.

Helseteknologi i Nord-Troms

Kort oppsummering
Skriv en kort oppsummering av prosjektet/tiltaket og hva tilskuddet skal brukes til - maks 300 tegn.

Gjennom prosjektet ønsker Nord-Troms kommunene å implementere velferdsteknologi i helse- og
omsorgstjenesten. 

Bakgrunn for prosjektet
Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig og beskriv prosjektets eventuelle historikk i korte trekk.

I framtiden vil det skje en endring i samfunnet både når det gjelder den demografiske utviklingen
gjennom en fordobling av antallet eldre innen 2040 og en endring i sykdomsbildet ved at det er et
stigende antall i befolkningen med kroniske lidelser og sammensatte sykdommer. Denne endringen
vil skape utfordringer for helse- og omsorgstjenestene i framtiden. I tidsperspektivet fra i dag til 2040
så vil ikke den delen av befolkningen som er i arbeidsdyktigalder øke like mye, og dermed vil man få
færre «varme hender» i framtiden samtidig med at behovet for tjenester vil øke. Spesielt utsatt vil
distriktene være, der andelen eldre over 70år kan være så høyt som en av tre, for Nord-Troms vil
dette gjennomsnittet være en av fire. I Nord-Troms er det også andre utfordringer. Det er lange
distanser for hjemmetjenesten å dekke, og ofte kan vær og kjøreforhold være en utfordring. I mange
tilfeller bor også pårørende langt unna bruker. Det vil være gunstig allerede nå å implementere
velferdsteknologiske løsninger i tjenesten for å forberede kommunene på de utfordringene som
kommer slik at både kvaliteten og effektiviteten på tjenestene øker samtidig med at brukeren og
pårørende føler økt sikkerhet, trygghet og egenmestring i hverdagen.

 
Målene for året dere søker om tilskudd
Hva vil dere oppnå dersom dere får innvilget tilskudd?

Mål 1

Hovedmålet er å innhente kunnskap og kartlegge muligheter for økt bruk av digitale verktøy og
velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten, og dernest legge opp en strategi for
tjenesteinnovasjon og implementering innen helse og omsorgssektoren i kommunene i Nord-Troms
(implementering av velferdsteknologi i Nord-Troms). 

Metoder, kunnskap eller erfaring
Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på.

Implementeringen av velferdsteknologiske løsninger vil bygge på de erfaringer som framkommer
gjennom de to gevinstrealiseringsrapportene som er utgitt og i tillegg de rapporter som framkommer
på de satsingsområdene som er valgt. 

Metoder for gjennomføring av prosjekt er det hentet inspirasjon både fra «Velferdsteknologi –
Verktøykasse» utgitt av Nordens välfärdscenter, sammen med verktøy fra Samveis.no. 

 
Tiltaks- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd
Sett inn de viktigste tiltakene for å nå målene for prosjektet.
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Tiltak 1

Måned Tiltak

Februar status/kartlegging i kommunene 

 
Tiltak 2

Måned Tiltak

Mars status/kartlegging i kommunene
 
Tiltak 3

Måned Tiltak

April status/kartlegging i kommunene
 
Tiltak 4

Måned Tiltak

Mai Forslag satsingsområder, kontakte leverandør, valg teknologi
 
Tiltak 5

Måned Tiltak

Juni valg teknologi, satsingsområde, kartlegge teknologisk infrastruktur
 
Tiltak 6

Måned Tiltak

August kartlegge teknologisk infrastruktur, Valg av superbrukere, opplæringstiltak
 
Tiltak 7

Måned Tiltak

September Velferdsteknologiens ABC
 
Tiltak 8

Måned Tiltak

Oktober Velf.tek ABC, Implementering, erfaringsutveksling
 
Tiltak 9

Måned Tiltak

November Velf.tek. ABC 
Implementering
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Tiltak 10

Måned Tiltak

Desember Velf.tek. ABC 
Implementering

 

Risikofaktorer
Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere skal nå målene, selv om dere mottar tilskudd fra Helsedirektoratet?

Risikofaktor 1

Risikofaktorene for at prosjektet ikke blir 100% vellykket er hvis det ikke er tilstrekkelig med
kompetanse ute i kommunene. Kompetanseheving på ulike nivå i kommunene er dermed noe som vil
prioriteres i kommunene.

 

Kontrolltiltak
Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås. Beskriv
om de gjennomføres allerede eller er planlagte.
Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen,
evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for
at målene nås.

Det er ansatt en egen prosjektleder som vil ha som arbeidsoppgaver å sørge for at prosjekt
gjennomføring. Dette innbefatter rapportering til styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper;
utarbeide sluttregnskap og sluttrapport når prosjektet er fullført. 
Det skal utarbeides rapporter på de ulike delprosjektene i tillegg til en helhetlig prosjektrapport for
hele prosjektet samlet. 
Prosjektregnskapet føres av søkerkommunen, som sørger for internkontroll og revisjon av prosjektet 

Merknader til søknaden

En mer detaljert beskrivelse finnes i prosjektskissen "Helseteknologi i Nord-Troms".
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 Søknad om tilskudd  

  Budsjett
Inntekter
Skriv alle beløp i hele kroner.

Søknadsbeløp   1 557 000  

 
Utgifter
- Oppgi budsjett for søknadsbeløpet på følgende kategorier.
- Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen.
- Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante
regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet.
 
Skriv alle beløp i hele kroner.

Lønnsutgifter med sosiale utgifter 600 000  
Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser 50 000  
Konsulenttjenester 200 000  
Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader 20 000  

Investeringer, inventar og utstyr
Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette.

0  

Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi 60 000  
       
Andre utgifter - Spesifiser     Beløp  
Vikarutgifter velferdsteknologiens ABC   627 000  

 
 
Sum utgifter

     
1 557 000

 

 
 
Netto
Netto regnes ut etter det dere har oppgitt under inntekter og utgifter. Inntekter og utgifter må være like store i
budsjettet.

Søknadsbeløp inkludert ubrukt tilskudd     1 557 000  
Sum utgifter     1 557 000  
Netto     0  

        
Andre inntekter

Når Helsedirektoratet skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om alle andre inntektskilder i
prosjektet.

Inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd  
Redegjør for inntektskilder dere har fått eller har søkt om. Oppgi hvor dere har søkt om finansiering, beskrivelse av
finansieringen og beløp.

Har fått 700 000 i tilskudd fra kompetanse og innovasjonstilskudd 2016 fra Fylkesmannen i Troms som
er søkt videreført til 2017 med justeringer i budsjett.

Egenfinansiering
Redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har fått innvilget eller har søkt om til
prosjektet fra egen virksomhet.

Hver medlemskommune har innvilget en 20% stilling hver til prosjektet som tilsvarer 720 000kr,
sammen med at Nord-Troms VGS har satt av 120 000kr.

 

 

Arkivert: 05-04-2017 12:45:56 AR
194870261

Ar
ki

ve
rt:

 0
5-

04
-2

01
7 

12
:4

5:
56

 A
R

19
48

70
26

1

772



 

Arkivert: 05-04-2017 12:45:56 AR
194870261

Ar
ki

ve
rt:

 0
5-

04
-2

01
7 

12
:4

5:
56

 A
R

19
48

70
26

1

873



 Søknad om tilskudd  

  Sjekkliste for vedlegg

Dere kan utdype søknaden i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig.

Klikk fanen "Oversikt - Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg.

  Fullstendig organisasjonsoversikt gfedc Elektronisk gfedc Post

  Tilleggsinformasjon til søknad gfedcb Elektronisk gfedc Post

 
Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til:
Helsedirektoratet
PB 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo
Norge

 
Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av søknaden.
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 Søknad om tilskudd  

  Godkjenning
- Søknaden skal være forhåndsgodkjent av styreleder eller den som har prokura.
- For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden være forhåndsgodkjent av rådmannen eller den rådmannen har
delegert myndigheten til.

Den som føres opp som godkjenner skal:
 
    - Kjenne til vilkårene og kravene i kunngjøringen           

    
- Godkjenne at opplysningene i søknaden er korrekte og et godt grunnlag for å vurdere å tildele
statstilskudd

 
 
Godkjenner

Fornavn Anne-Marie   Etternavn Gaino
Tittel/rolle godkjenner Rådmann Nordreisa kommune

gfedcb Jeg ønsker at vedtaket sendes elektronisk til virksomhetens e-postadresse som er oppgitt på side 1 i skjemaet.
 
Merk at epostadresse på side 1 må fylles ut for at du skal kunne velge elektronisk vedtak.

   
 

 

Arkivert: 05-04-2017 12:45:56 AR
194870261

Ar
ki

ve
rt:

 0
5-

04
-2

01
7 

12
:4

5:
56

 A
R

19
48

70
26

1

1075



 

 

  

HELSETEKNOLOGI I 
NORD-TROMS

Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord

Prosjektskisse

76

http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.lyngen.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/www.nordreisa.kommune.no
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/www.storfjord.kommune.no


1 

1 Innhold 
1. Innledning ............................................................................................................................2 

2. Prosjektorganisering ............................................................................................................3 

3. Hovedmål og delmål ............................................................................................................4 

4. Delprosjekt ...........................................................................................................................5 

4.1 Delprosjekt 1 ................................................................................................................5 

4.2 Delprosjekt 2 .....................................................................................................................7 

4.3 Delprosjekt 3 .....................................................................................................................7 

4.4 Delprosjekt 4 .....................................................................................................................8 

4.5 Delprosjekt 5 .....................................................................................................................9 

5. Budsjett ..............................................................................................................................11 

6. Fremdriftsplan for 2017 .....................................................................................................12 

 

 

77



2 

1. Innledning 
I framtiden vil det skje en endring i samfunnet både når det gjelder den demografiske 
utviklingen gjennom en fordobling av antallet eldre innen 2040 og en endring i sykdomsbildet 
ved at det er et stigende antall i befolkningen med kroniske lidelser og sammensatte 
sykdommer. Denne endringen vil skape utfordringer for helse- og omsorgstjenestene i 
framtiden. I tidsperspektivet fra i dag til 2040 så vil ikke den delen av befolkningen som er i 
arbeidsdyktigalder øke like mye, og dermed vil man få færre «varme hender» i framtiden 
samtidig med at behovet for tjenester vil øke. Spesielt utsatt vil distriktene være, der andelen 
eldre over 70år kan være så høyt som en av tre, for Nord-Troms vil dette gjennomsnittet være 
en av fire. I Nord-Troms er det også andre utfordringer. Det er lange distanser for 
hjemmetjenesten å dekke, og ofte kan vær og kjøreforhold være en utfordring. I mange 
tilfeller bor også pårørende langt unna bruker. Det vil være gunstig allerede nå å 
implementere velferdsteknologiske løsninger i tjenesten for å forberede kommunene på de 
utfordringene som kommer slik at både kvaliteten og effektiviteten på tjenestene øker 
samtidig med at brukeren og pårørende føler økt sikkerhet, trygghet og egenmestring i 
hverdagen. 
Forholdet mellom kravet og forventningene til kommunene som velferdsprodusenter og de 
ressursmessige forutsetninger for å innfri kravene, er et regnestykke som stiller krav til 
nytenkning og kreativitet. Tjenesteinnovasjon blir vil her være nøkkelen til å kunne møte de 
utfordringene som kommunene står overfor i framtiden.  

Med dette prosjektet ønsker Nord-Troms kommunene å implementere velferdsteknologiske 
løsninger som skal ha til hensikt å forsterke tjenestemottakernes opplevelse av trygghet, 
sikkerhet og egenmestring, samt til mer effektiv elektronisk samhandling mellom 
helsepersonell på ulike nivå og pasienter og pårørende. Dette skal sikres ved å fokusere på 
sikkerhets- og trygghetsteknologi.  
 
Arbeidet med forprosjektet er organisert inn i fem ulike delprosjekt: 

1. Kartlegging av brukerbehov og valg av aktuelle løsninger for implementering 
2. Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning 
3. Alarmmottak og utrykking 
4. Infrastruktur i helse og omsorgsbygg 
5. Kartlegging av kompetansebehov, opplæring og kompetanseutvikling 

 

Prosjektet er en bestilling fra den enkelte kommune. Rådmannsutvalget i Nord Troms har 
valgt å lage dette som et interkommunalt prosjekt i samarbeid med Nord-Troms videregående 
skole. Det foreligger dermed en forankring på rådmannsnivå.  
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2. Prosjektorganisering 
Prosjektet organiseres med en overordnet styringsgruppe med 6 representanter og en 
prosjektgruppe med 10 representanter, som også inkluderer brukerrepresentant og tillitsvalgte. 
Arbeidsgrupper etableres i delprosjektene etter behov.  
Både styringsgruppe og prosjektgruppe er interkommunalt sammensatt.  

 
Styringsgruppe: 
Rådmann 
Helse og omsorgsleder 
Helse og omsorgsleder 
Helse og omsorgsleder 
IKT leder 
Hovedtillitsvalgt  
 
 
Prosjektgruppe: 
Prosjektleder 
IT-ansatt 
Hjemmetjenesten 
Boligtjenesten utviklingshemmede 
Helse og omsorgsleder 
Brukerrepresentant 
Hovedverneombud 
Hovedtillitsvalgt 
Videregående skole 
Ergoterapeut 
 
Kommunale arbeidsgrupper:  
Det opprettes arbeidsgrupper i hver kommune inkludert en leder, hvor både 
brukerrepresentanter og tillitsvalgte er med. Arbeidsgruppene får blant annet i oppgave å 
utføre en stor del av kartleggingen i forbindelse med prosjektet. Organiseringen av gruppen er 
dynamisk og kan variere på størrelse ettersom hva det er behov for. Det skrives et referat fra 
hvert møte som også sendes til prosjektleder. 
Prosjektleder deltar på hvert møte i de kommunale arbeidsgruppene.  
 
Brukerrepresentant:  
Det er opprettet samarbeid med brukerrepresentanter for både prosjektgruppe og 
arbeidsgrupper slik at de kan bidra med bruker og pårørendes synspunkter, samt stille gode 
spørsmål både i forhold til kartlegging og øvrige problemstillinger som dukker opp.  
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3. Hovedmål og delmål 
Prosjektet har et overordnet hoved mål med tilhørende del mål som ønskes oppnådd gjennom 
aktivitetene fra de fem delprosjektene.  
 
Hovedmålet er å innhente kunnskap og kartlegge muligheter for økt bruk av digitale 

verktøy og velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten, og dernest legge opp en strategi 

for tjenesteinnovasjon og implementering innen helse og omsorgssektoren i kommunene 

i Nord-Troms (implementering av velferdsteknologi i Nord-Troms).   
  
Det er 7 ulike delmål som ønskes oppnådd ved gjennomføringen av prosjektet: 
 

- Det skal kartlegges og prioriteres tjenestebehov fortrinnsvis hos hjemmeboende 
brukere og brukere i omsorgsboliger. Bruk av velferdsteknologiske løsninger i 
sykehjem er også meget aktuelle både ift. pasientsikkerhet, ressursøkonomiske hensyn 
mv. 

 
- Beskrive eksisterende infrastruktur og teknologi inkludert endringsbehov, og foreslå 

teknologiske verktøy basert på behov. 
 

- Legge en strategi for å digitalisere helse og omsorgssektoren på områder som gjelder 
pasientsikkerhet og dokumentasjon 

 
- Bidra til å bygge kompetanse og innovasjonsnettverk mellom kommuner og brukere, 

pårørende, videregående skole (Helse- og oppvekstfag). 
 

- Videreutdanning/etterutdanning på innovasjon innen helse og omsorg og innen 
velferdsteknologi.  

 
- Det skal utvikles en strategi for innføring av velferdsteknologi. Strategien skal 

inneholde forslag til prioriteringer. 
 

- Kompetansebehov beskrives for gjennomføring av forfasen og for ansatte, brukere og 
pårørende i gjennomføringsfasen. 

 

Delmålene vil bli realisert gjennom arbeidet i de fem ulike delprosjektene. Det vil i 
sluttrapporten bli gitt en beskrivelse av i hvor stor grad målene er blitt oppnådd og på hvilken 
måte.   
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4. Delprosjekt 
 

4.1 Delprosjekt 1 
Kartlegging av behov og valg av aktuelle løsninger for implementering 
 
Første steg på veien er å kartlegge hvordan kommunene jobber i dag og danne et bilde av de 
mest aktuelle utfordringene for tjenesten som helhet og for de aktuelle tjenestemottakerne. Å 
forstå organisasjonens og sluttbrukerens behov er grunnleggende for å kunne implementere 
velferdsteknologi. Ved å inkludere tjenestemottakere, pårørende og ansatte i tjenesten i 
innovasjonsprosessen danner kommunene seg et helhetlig bilde av utfordringer og behov: 
kommunene kan eksempelvis ha ønske om å effektivisere tjenesten, ansatte kan ha behov for 
å frigjøre tid til andre oppgaver, tjenestemottakere kan ha behov for mer kontroll over egen 
livssituasjon og pårørende kan ha behov for avlastning. Gjennom bred kartlegging defineres 
tjenestens utgangspunkt, og det identifiseres og defineres hvilke mål og gevinster som ønskes 
oppnådd ved å endre tjenesten ved innføring av velferdsteknologiske løsninger. 
Gjennom den kartleggingen som er gjennomført i forbindelse med oppstart av prosjektet 
finnes det fremdeles et stort antall analoge trygghetsalarmer i kommunene i Nord-Troms, til 
disse finnes det ikke tilleggsutstyr. For å implementere aktuelt tilleggsutstyr tilhørende 
digitale trygghetsalarmer, må det først blir foretatt en orientering på hva markedet har å tilby 
før man velger seg ut en modell med tilhørende utstyr for testing (delprosjekt 2).  
Også andre velferdsteknologiske løsninger er aktuelle for kommunene å implementere.  
 
Det skal defineres et nullpunkt/tjenestens utgangspunkt før det implementeres en 
velferdsteknologisk løsning slik at det er mulig å måle eventuelle gevinster gjennom å se på 
spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet på tjenesten.  
Det skal gjennomføres en ROS-analyse for hver innføring av ny teknologi til tjenesten slik at 
risikoreduserende tiltak kan prioriteres slik at det risikoen som blir igjen er akseptabel. En 
ROS-analyse bør inneholde personvern, sikkerhet i den tekniske løsningen, hvilke 
konsekvenser innføringen har for tilhørende praktisk arbeid og om det er behov for rutiner. 
ROS-analysen skal dokumenteres skriftlig.  
Det skal være en tett oppfølging i forhold til den velferdsteknologiske løsningen som 
implementeres for å sikre at den fungerer etter intensjonen slik at korrigering eller valg ny 
løsning kan skje raskt.  
 
Digitalt tilsyn (utvidet trygghetsalarm med sensorer som også inkluderer kamera) 
Dette blir også omtalt som sensorteknologi eller passiv varsling.  
Implementering av denne type teknologi kan resultere i mer målrettede besøk fra 
hjemmetjenesten, sammen med at det øker kvaliteten på tjenesten og brukeren vil i mange 
tilfeller økt selvstendighet og bruker kan dermed bo lengre hjemme og dermed utsette 
tidspunkt for institusjonsplass.  
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Varslings – og lokaliseringsteknologi (GPS) 
Flere kommuner har prøvd ut GPS-løsninger for lokalisering av personer ved behov. Slik 
teknologi bør tilbys i nært samspill med pårørende, der pårørende ofte kan være mottakere av 
varsler. For potensielle brukere som ikke har bistandspersoner må kommunen sikre gode 
rutiner for forsvarlig bruk og oppfølging. Varslings- og lokaliserings-teknologi synes særlig 
aktuelt som tilbud til personer med demens (i en tidlig fase av sykdommen) og annen kognitiv 
svikt. Resultatene fra utprøvinger av varslings- og lokaliseringsteknologi kan vise til økt 
livskvalitet for tjenestemottaker og pårørende, økt kvalitet på tjenester og økonomiske 
besparelser for kommunen. Det legges vekt på at varslings- og lokaliseringsteknologi gir 
bruker frihet til å bevege seg fritt utendørs samtidig som den trygger pårørende og 
helsepersonell, der hvor bruker bor i institusjon. Flere institusjoner har redusert behov for å 
leie inn ekstrapersonell for å håndtere uro knyttet til beboere med demens. Kommunene som 
har deltatt i velferdsteknologiprogrammet kan vise til bedre bruk av ressurser i form av utsatt 
behov for institusjonsplass og/eller behov for opptrapping av tjenester.  

Elektronisk medisineringsstøtte  
Dette omfatter både elektroniske multidosedispensere og elektroniske rondell-løsninger hvor 
pillene legges manuelt inn i en «karusell» med kamre. Til forhåndsinnstilte tider varsles 
bruker ved lyd og/eller blinkende lys når medisinen skal tas. Erfaringene viser at der hvor 
elektronisk medisineringsstøtte gjør bruker uavhengig av besøk fra hjemmesykepleien for å ta 
sine medisiner, opplever bruker økt egenmestring og bedre livskvalitet. Erfaringer viser også 
færre medisineringsavvik. Økonomiske gevinster oppstår når en kan redusere antall 
hjemmebesøk eller fjerne disse helt. 
 
Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem 
Her kan sensor teknologi kombineres med smarthusteknologi på institusjon eller 
omsorgsboliger.  
 
Implementeringen skal resultere i en rapport der erfaringene ved bruken av den spesifikke 
velferdsteknologiske løsningen kommer fram, samt gevinstrealisering fra hver kommune, 
samt at det også skal utarbeides en felles sluttrapport for prosjektet som helhet.  
 
Kartlegging:  

Det skal kartlegges brukerbehov hvor teknologi kan anvendes for å oppnå økt trygghet og 
egenmestring for bruker og pårørende. Ut fra kartlagte behov skal det gjennomføres tester 
fortrinnsvis av de aktuelle tilleggs- løsninger som finnes i tilknytning til kommunenes 
trygghetsalarmer.  
 
Videre må man finne de «riktige brukerne» som har kvalifikasjoner til å kunne benytte seg av 
de velferdsteknologiske hjelpemidlene. Det vil i arbeidet med å finne riktig bruker med de 
riktige kvalifikasjonene en individuell kartlegging.  
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4.2 Delprosjekt 2 
Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning  
I Nord-Troms finnes det fremdeles endel analoge trygghetsalarmer og på grunn av at de 
analoge linjene skal legges ned og også at det ikke finnes tilleggsutstyr i from av blant annet 
sensorer vil det være nødvendig med utskiftning til digitale alarmer.  
 
Digitalisering 
Det analoge telefonnettet som dagens trygghetsalarmer benytter forsvinner i løpet av 3-4 år. 
Analogt fasttelefoni vil eksistere fram til 2017, men kommunene må allerede nå ta i bruk 
trygghetsalarmer på mobilnettet der det er mulig. Mobilnett og fibernett overtar, og 
utviklingen av nye løsninger skjer så fort at det kan være vanskelig å få oversikt. Dette i 
tillegg til at kommunen har et stort antall gamle trygghetsalarmer som må skiftes ut gjør 
delprosjektet svært sentralt i forhold til å planlegge framtidsrettet.  

Kartlegging 
Vi må kartlegge hvilke løsninger som finnes på markedet og lage beslutningsgrunnlag for 
utskifting og innkjøp av alarmer på kort og lang sik. Informasjonen innhentes gjennom 
dokumentsøk, kontakt med mobilleverandører, leverandører av trygghetsalarmer og andre 
kommuner.  

Ulike problemstillinger kartlegges i forhold til drift av trygghetsalarmtjenesten, samt hva som 
bør endres i møte med framtidig økt bruk av alarmer og annen velferdsteknologi (eksempelvis 
delprosjekt 4 «Infrastruktur i helse og omsorgsbygg»).  

Trygghetsalarmer 
Hvordan fungerer betjening av trygghetsalarmene i kommunene?  Hvordan er dette 
organisert? Eksempelvis har noen kommuner betjent mottak for trygghetsalarmen hos 
legevakta, i hjemmetjenesten eller på sykehjemmene.  

Kartlegging 
Prosjektet skal kartlegge organiseringen og hvordan dette fungerer i kommunene, samt 
hvordan kvaliteten på mobildekningen er i de ulike kommunene med tanke på hvordan dette 
tenkes løst med ny teknologi.  
 

4.3 Delprosjekt 3  
Alarmmottak og utrykking 
 
Prosjektet skal kartlegge forutsetninger og ulike mulige organisasjonsmodeller for framtidig 
mottak og utrykking. Målet med undersøkelsen er å fremskaffe et grunnlag for å vurdere 
alternative framtidige modeller for organisering av alarmtjenesten i Nord-Troms kommunene.  

De aller fleste kommuner er opptatt av framtidige endringer som følge av innføringen av 
velferdsteknologi og hvordan mottak av alarmer skal organiseres. Hovedskillet går mellom en 
desentralisert modell der en spesifiserer mottaket etter et bestemt oppsett, og som kan variere 
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fra person til person og en sentralisert modell der alle alarmer i første instans går til en 
definert mottakssentral. 

Kartlegging 

Prosjektet skal kartlegge forutsetninger og ulike mulige organisasjonsmodeller for framtidig 
mottak og utrykking. Målet med undersøkelsen er å fremskaffe et grunnlag for å vurdere 
alternative framtidige modeller for organisering av alarmtjenesten i Nord-Troms kommunene.  

4.4 Delprosjekt 4 
Infrastruktur i helse og omsorgsbygg 
 
Kommunes helse og omsorgsbygg er viktige arenaer for å ta i bruk ulik teknologi. 
Bygningsmassen har et stort spenn i alder og teknisk kvalitet, og i mange bygg er 
datainfrastrukturen mangelfull eller dårlig.  
Det må i økonomiplansammenheng budsjetteres med årlige investeringsmidler for å komme i 
gang med en planmessig oppgradering og utvidelse av basisinfrastruktur. Utvidelsen består i 
hovedsak av datakabling til alle pasientrom/leiligheter. Det er ønskelig å komme bort fra egne 
kabler for ulike tekniske systemer til å benytte felles kabling for alle system. Det er ønskelig å 
komme fram til en teknisk standard for å kunne ta i bruk velferdsteknologi.  

Erfaringer fra lignende prosjekter viser at det interne samarbeidet på tvers av 
Eiendomsavdeling, IT-senter og prosjektgrupper har medført større bevissthet omkring 
konsekvenser og forutsettinger ved en større utrulling og bruk av datanett for alarmoverføring 
i helse og omsorgsbyggene.  

Det er viktig i denne prosessen at arbeidet er godt forankret i ansvarlige fagenheter. 
Prosjektleder skal delta i den videre framdrift med organisering av anbudsutarbeidelse og 
utlysning, samt tilskuddssøknader til Husbanken.  

Nord-Troms som region bærer også preg av geografiske områder der det ikke er tilstrekkelig 
mobildekning eller mulighet for å koble seg på internett. Det er viktig å få kartlagt disse 
områdene for det kan ha noe å si for bruk av trygghetsalarm, sporingsteknologi/GPS, 
mobilomsorg o.l., dermed også for brukeres sikkerhet og trygghet.  
 
Kartlegging 
Som grunnlag for den tekniske kartleggingen har bla Tromsø kommune laget en mal som 
beskriver: hva vi trenger av informasjon og hva skal inn i byggene. Denne malen vil bli brukt 
som grunnlag for den kartleggingen som vil finne sted i Nord-Troms kommunene.  

Det skal gjennomføres en teknisk kartlegging i det enkelte bygg. Kartleggingen skal resultere 
i en rapport som beskriver utbedringsbehovene og en kostnadsberegning av utredningsbehov, 
herunder spesielt hva som må til for å kunne ta i bruk hensiktsmessig teknologi for å fremme 
beboernes trygghet og egenmestring. I denne rapporten skal det også sies noe om 
dekningsforhold både for mobildekning og internett tilkobling. 
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I forbindelse med å kvalitetssikre kartleggingsprosessen til den teknologiske infrastrukturen er 
det ønskelig å leie inn konsulent med fagspesifikk kompetanse på velferdsteknologiske 
løsninger og IKT eller ansette en prosjektmedarbeider med tilnærmet samme 
kvalifikasjonene.   
 
4.5 Delprosjekt 5 
Kartlegging av kompetansebehov, opplæring og kompetanseutvikling 
 
Implementering av velferdsteknologi vil kreve omfattende opplæring av personalet og 
brukerne. Det er en annen og ny type kompetanse som kreves av både helsepersonell, brukere 
og pårørende ved implementering av velferdsteknologi. De må være teknologikompetente, ha 
kunnskap om teknologiens muligheter, virkeområder og avgrensinger. Kjente 
arbeidsoppgaver endrer karakter og må gjøres på en ny måte. Implementering av 
velferdsteknologi krever derfor at kommunene ikke bare investerer i ny og spennende 
teknologi, men også skaffer seg kompetanse slik at teknologien kan implementeres klokt og 
langsiktig. Det vil derfor være naturlig at opplæringstilbud skal være en del av prosjektet. 
Dette vil skje ved deltakelse på konferanser, kurs og/eller interne opplæringstilbud.  

Visnings/testleilighet 
Det er et samarbeid med Nord Troms videregående skole gjennom 
helsefagarbeiderutdanningen. 
De ønsker å se på muligheten til å etablere en testleilighet med velferdsteknologi på skolen, 
som kan brukes i opplærings- og kurssammenheng.  I samarbeid med kommunene tenkes 
leiligheten også brukt til testing av teknologi overfor enkeltbrukere. Leiligheten er tenkt å 
være en del av avdelingen for spesialundervisning slik at løsninger vil bli prøvd ut i daglig 
bruk. 
 
Testleiligheten må etableres i samarbeid med kommunene og relevante bedrifter regionalt. 
Den vil være undervisningsarena for elever innen helse- og oppvekst\fag, IKT-servicefag og 
elektrofag, i tillegg til ansatte innen helsesektoren. 

Erfaringsutveksling 
Det vil bli arrangert interkommunale møter organisert i form av cafè-dialog der det blir tatt 
opp ulik velferdsteknologiske temaer og problemstillinger. Målet med denne aktiviteten er at 
det skal oppstå erfaringsutveksling mellom de seks kommunene i Nord-Troms.  
Dette vil være spesielt nyttig når ulik teknologi blir utprøvde i kommunene, slik at de 
erfaringene som kommunene har ervervet seg settes ord på og videreformidles.  
 
Velferdsteknologiens ABC 
Som et kompetanseutviklingstiltak vil det blir gjennomført Velferdsteknologiens ABC blant 
ansatte i helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms.   
Fem ansatte fra hver av de seks ulike Nord-Troms kommunene skal gjennomføre som de 
første i Nord-Troms Velferdsteknologiens ABC.  
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Gjennomføringen vil i stor grad organisert etter anbefalinger fra KS som har utarbeidet 
sammen med SINTEF dette kompetansehevingstiltaket.  
De kommunale gruppene vil være bestående av fem medlemmer inkl. en leder og gruppen 
skal tverrfaglig sammensatt så langt det lar seg gjøre, slik at erfaringsbredden vil bli størst 
mulig. 
 
Målet for året er at det gjennom gjennomføringen av Velferdsteknologiens ABC skjer en 
kompetanseheving på velferdsteknologi i Nord-Troms kommunene, og at dette fører til at de 
ansatte begynner å se mulige velferdsteknologiske løsninger på arbeidsoppgaver. Det er viktig 
for skapelse av nye løsninger og implementering. Samtidig at det skjer en spredning av 
kompetanse slik at interessen øker generelt blant de ansatte.  
 
Prosjektleder vil være tilstede på første samling, eventuell oppfølging om det trengs og skal 
sikre at det gjennomføres. 
 
Den interkommunale prosjektgruppen vil også gjennomføre Velferdsteknologiens ABC med 
oppstart i April 2017. Opplærings kurset vil bli gjennomført i forbindelse med møter i 
prosjektgruppen.  
 
Kommunikasjonsplan 
Det er viktig at det utarbeides en kommunikasjonsplan både internt og eksternt i kommunene. 
Det blir sett på som en forutsetning for å oppnå en vellykket implementering.  
Intern kommunikasjon er viktig i forhold til å få alle ansatte med i prosjektet og målet er at de 
får en form for eierskapsforhold til det å skal realisere målet med prosjektet/delprosjektet.  
 
Kartlegging 
Kompetansebehov må derfor kartlegges og etableres i alle prosjektets faser som en 
gjennomgående aktivitet. 

Kompetansearbeidet kan kobles til pågående arbeid med rekrutterings- og kompetanseplan for 
helse– og omsorgsektoren i Nord-Troms (Kompetanseløft i Nord-Troms). 
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5. Budsjett  
 

Prosjektkostnader     
Lønn prosjektleder 600 000   
Reise og opphold 50 000   
Prosjektmedarbeider/ekstern 
konsulent 200 000  
Kontorhold inkl. driftsutgifter 
o.l. 60 000   
Trykking, publikasjoner o.l 20 000  
Vikarutgift. Velferdstek. ABC 627 000   
Eget arbeid Nord Troms vgs 120 000  
Eget arbeid i kommunene 720 000 20% stilling i hver kommune 
  2 397 000   
     
Finansiering    
Tilskudd 1 557 000   
Eget arbeid 840 000   
  2 397 000   
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6. Fremdriftsplan for 2017 
 

Måned/År Tiltak 
Januar 2017 Oppstartsmøte: Bakgrunn for prosjekt 

Gjennomgang av status i kommunene/kartlegging 
Februar 2017 Gjennomgang av status i kommunene/kartlegging 
Mars 2017 Gjennomgang av status i kommunene/kartlegging 
April 2017 Gjennomgang av status i kommunene/kartlegging 
Mai 2017 Forslag til satsingsområder 

Kontakte leverandører 
Valg av teknologi 

Juni 2017 Valg av teknologi  
Kartlegging av teknologisk infrastruktur  
Bestemme satsingsområde for de ulike kommunene 

Juli 2017 Kartlegging av teknologisk infrastruktur  
August 2017 Superbrukere – ansvar for opplæring og oppfølging av brukere, samt 

rapportering 
Opplæringstiltak – kompetansehevingstiltak superbrukere 

September 2017 Velferdsteknologiens ABC 
Oktober 2017 Velferdsteknologiens ABC 

Implementere velferdsteknologiske løsninger i kommunene 
Interkommunalt Cafè-dialog møte - erfaringsutveksling 

November 2017 Velferdsteknologiens ABC 
Implementere velferdsteknologiske løsninger i kommunene 

Desember 2017 Velferdsteknologiens ABC 
Implementere velferdsteknologiske løsninger i kommunene 

Januar 2018 Velferdsteknologiens ABC 
Implementere velferdsteknologiske løsninger i kommunene 

Februar 2018 Velferdsteknologiens ABC 
Implementere velferdsteknologiske løsninger i kommunene 
Interkommunalt Cafè-dialog møte - erfaringsutveksling 

Mars 2018 Velferdsteknologiens ABC 
Implementere velferdsteknologiske løsninger i kommunene 

April 2018 Velferdsteknologiens ABC 
Implementere velferdsteknologiske løsninger i kommunene 

Høst 2018 Implementere velferdsteknologiske løsninger i kommunene 
Vår 2019 Resultat av implementering av velferdsteknologiske løsninger 
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Avfallsservice  AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens  art

Avfallsservice AS er et interkommunalt renovasjonsselskap. Kontor og administrasjon ligger i Sørkjosen i
Nordreisa kommune. Virksomhetsområdet er i hovedsaki de 6 eierkommunene: Nordreisa, Skjervøy,
Kilt] ord, Storfjord, Lyngen og Kvænangen.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

2016 2015 2014
Driftsinntekter 59 695 701 59 960 775 55 900 741
Driftsresultat 9  523 247 5  504 368 4  063 417
Årsresultat 6  841 032 3  909 333 2  368 739

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Balansesum 80 262 841 71 503 828 69 208 329
Egenkapital 30 611 716 31  219146 27 309 814
Egenkapitalprosent 38 44 39

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte
årsregnskapet. Selskapet har ingen forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder mener at det er riktig å  legge forutsetningen for fortsatt  drift  av  selskapet  til  grunn  for
avleggelse  av årsoppgjøret. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er god.

Arbeidsmiljø og personale

Ved regnskapsårets slutt hadde selskapet  26  ansatte. Totalt sykefraværet i året er på  2,02  %  (forrige år
3,0 %), herav korttidssykefravær på  0,66 %  (under  8  uker) og langtidssykefravær på  1,36 %  (over  8  uker).
Arbeidsmiljøet  i bedriften anses  å være godt. Det har vært 0  ulykker  med  personskader  i  2016.

Av selskapets ansatte er  3  kvinner og 23 menn. Bransjen er mannsdominert, men selskapet ønsker at man
hadde flere kvinner ansatt. Av samme årsak oppfordrer man alltid kvinner til å søke på utlyste ledige
stillinger. Ved årets utgang hadde bedriften  1  person på lærlingkontrakt.

Styret består av  3  kvinner og 4  menn, og tilfredsstiller kravet til kjønnskvotering.

Miljørapport

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som knytter seg til vanlig drift. På Galsomelen blir
metangassen tatt ut fra de gamle deponiene og benyttet til produksjon av nærvarme. Etter at det gamle
deponiet ble avsluttet i henhold til statlige krav er gassproduksjonen redusert betydelig, og det benyttes

mer strøm og olje til oppvarming. Avfallsservice har program for etterdrift av deponiene, herunder
overvåkning og kontroll av sigevann iht. EU-direktiv.

lnnsamlet avfall blir sendt til energigjenvinning, materialgjenvlnning og noe til deponi.

Oppgaver og planer fremover

Med bakgrunn  i  bedriftens strategiske plan er følgende tiltak prioritert.

Arbeidet med å oppgradere miljøstasjonene i regionen for å kunne ta imot avfallet på en slik måte at det
kan gå inn i retursystemet fortsetter. Våren  2017  sluttføres oppgradering av Skjervøy Miljøstasjon.

Origo Skibotn AS er etablert og anlegget har vært bygd ut for å kunne mellomlagre ballet restavfall fra
Remiks. Deponi for aske, inerte masser etc. planlegges bygd i  2017.  Arbeidet med et biogassanlegg
videreføres.
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Avfallsservice AS

Årsberetning 2016

På grunn av nedgangen i gassproduksjonen har det vært gjennomført et større ENØK tiltak på
Galsomelen. Tiltaket er støttet av ENOVA og vil bli videreført i 2017.

Arbeidet med å miljøtårnsertifisere alle skolene i regionen er også et viktig tiltak i 2017.

For å forlenge driftstiden på deponiet skal deponiet utvides.

Det er inngått kontrakt om bygging av nytt administrasjonsbygg. Forventet ferdigstillelse er høsten 2017.

l 2017 er det 25 år siden selskapet ble etablert og dette markeres med en del aktiviteter i regionen i løpet
av året.

Årsresultat og disponeringer

Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet på kr  6  841 032:
Avsatt til utbytte 3 000 000
Overført til annen egenkapital 3 841 032
Totalt 6  841 032

Selskapets frie egenkapital pr. 31.12 i regnskapsåret består av:
Annen egenkapital 30 311 716
Fri egenkapital 30 311 716

Sørkjosen den 10.32017

Styreleder Johnny A. Hansen NestlederSlgrun Johansen

llé'd'lé'rä Hélig'éir' 'Nåililåié' it"/isåfall; 'n'-:'i'n'år' "E'r'ikg'e'h'

li'e'äléhl'éér'a'k'ri's'tiéä's'éä Méälé'räiilä'e'h'y'väil """"

Medlem John Are Leirbakk Daglig leder Sigleif Pedersen
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Avfallsservice AS

Resu Itatreg nskap

Note 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 55 475 497
Annen driftsinntekt 2 4 220 204
Sum  driftsinntekter 59 695 701

Driftskostnader
Varekostnad 71 474
Lønnskostnad 3 16 499 401
Avskrivning på varige driftsmidler 4,5 8 077 275
Annen driftskostnad 6 25 524 304
Sum  driftskostnader 50 172 454

DRIFTSRESULTAT 9  523 247

FINANSINNTEKTER  OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 549 407

Annen finansinntekt 0

Sum finansinntekter 549 407

Finanskostnader
Annen rentekostnad 820 497

Sum  finanskostnader 820 497

NETTO FINANSPOSTER (271  090)

ORDINIERT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 9  252 157

Skattekostnad på ordinært resultat
Skattekostnad på ordinært resultat 7,8 2 411 125

ORDlN/ERT RESULTAT 6  841 032

ARSRESULTAT 6  841 032

OVERFØRINGER
Avsatt til ordinært utbytte 3 000 000
Overføringer annen egenkapital 3  841 032
SUM  OVERFØRINGER 6  841 032

Årsre nska for Avfallsservice AS

2015

59 161 775
799 000

59 960 775

33 21 1
15 882 033
8291 096

30 250 067
54 456 407

5  504 368

568 781
13 000

581 780

994 608
994 608

(412 828)

5  091 541

1 182 208

3  909 333

3  909 333

0
3  909 333
3  909 333

Or anisas'onsnr. 964180644
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Avfallsservice  AS

Balanse  pr. 31.12.2016

EIENDELER

Anleggsmidler
Utsatt skattefordel
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Investeringer i tilknyttet selskap
Lån til tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler

SUM  EIENDELER

Årsre nska for Avfallsservice AS

Note

8
4,5

10
11,12

13

14
15
16
17

31.12.2016

1  561 421
19 635 622
20 743 000

3 000 000
4  331 380

636 463
2  820 000

52 727 886

410 000
5 310 534

219 384
21 595 037
27 534 954

80 262 841

31.12.2015

747 516
24 964 000
21 004 000

0
160 380
110 850

2 430 000
49 416 746

154 000
6 297 327

500 174
15 135 582
22 087 082

71 503 828

Or anisas'onsnr. 964180644
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Avfallsservice  AS

Balanse  pr.  31.12.2016

EGENKAPITAL  OG  GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser

Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG  GJELD

Note

18

12,19

12,20
21

22

7

Styreleder Johnny A. Hansen Nestleder Sigrun Johansen

Styremedlem Einar Eriksen Styremedlem Gerd Kristiansen

Styremedlem John Are Leirbakk Daglig leder Sigleif Pedersen

Årsre nska forAvfaIlsservice AS

31.12.2016

300 000
300 000

30  311716
30  311716

30  611716

6 632 101
2  820 000
9  452 101

27  942 179
27 942 179

3  024 889
1 567 005
2  424 414
3  000 000
2  240 537

12 256 845

80 262 841

Sørkjosen den  31.12.16 /10.03.17

31.12.2015

300 000
300 000

30  919146
30  919146

31219146

O
2 430  000
2 430  000

29  861 656
29  861 656

2  491 361
1  433 690
1  336 636

0
2  731 338
7  993 026

71  503  828

Styremedlem Hallgeir Naimak

Styremedlem Hilde Nyvoll

Or anisas'onsnr.  964180644
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Avfallsservice AS

Noter 2016

Reg nskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante
bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk
og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke
foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang
mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiserin er mht re nska s rinsi er:

Inntektsføring

lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Deponi avskrives i takt med estimert fyllingsgrad. For øvrig er lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede
økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold  I  påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendelens kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper
for å bringe eiendelen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendelen (tatt hensyn til teknisk utvikling fram til i dag)
kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardhevning av eiendelen ut over standarden ved vårt kjøp.
tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til
påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste
regnskapsår, i tillegg til endring i  utsatt  skatt/skattefordel. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller
som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Avsetning til fond for avslutning og
etterdrift av deponi er ikke utlignet da dette reverseres langt frem i tid.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom KLP. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet.
Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Noter for Avfallsservice AS Or anisas'onsnr.  964180644

96



Avfallsservice AS

Noter 2016

Note  1  -  Avdelingsregnskap

Regnskap avdelinger

Kommunal
Total (selvkost) Næring

2016  2015 2016 2015 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekter 55.475 59.161 26.608 25.822 28.867  33.339

Andre salgsinntekter 4.220 799 560 428 3.660 371

SUM  DRIFTSINNTEKTER 59.695 59.960 27.168 26.250 32.527 33.710

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnader 72 33 0 O 72 33

Personalkostnader 16.499 15.882 9.321 8.858 7.178 7.024

Avskrivninger 8.077 8.291 4.135 3.991 3.942 4.300

Andre driftskostnader 25.524 30.250 12.906 12.617 12.618 17.633

SUM  DRIFTSKOSTNADER 50.172 54.456 26.362 25.466 23.810 28.990

DRIFTSRESULTAT 9.523 5.504 806 784 8.717 4.720

FINANSINNTEKTER  OG
FINANSKOSTNADER

Andre renteinntekter 549 569 0 O 549 569

Andre finansinntekter 0 13 0 0 0 13

Andre rentekostnader 820 995 373 507 447 489

NETTO FINANSPOSTER -271 -413 -373 -507 102 94

ORD.  RESULTAT  FØR
SKATT 9.252 5.091 433 277 8.819 4.814

Skattekostnad på ord.
resultat 2.411 1.182 0 0 2.411 1.182

ARSRESULTAT 6.841 3.909 433 277 6.408 3.632

Akkumulert selvkostfond 770 331

Note  2  -  Annen  driftsinntekt

I  år I fjor
Gevinst ved salg avdriftsmidler 4.032.000 799.000
Andre inntekter/refusjoner 188.204 0
Sum annen driftsinntekt 4.220.204 799.000
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Note 3 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 29 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fior

Lønn 14 241 081 13 732 943
Arbeidsgiveravgift 0 O
Pensjonskostnader 1 761 283 1 735 013
Andre lønnsrelaterte ytelser 497 037 414 077

Totalt 16 499 401 15 882 033

Ytelser til  ledende  personer og revisor

Daglig leder (lønn, forsikring, tlf) 736.367
Styremedlemmer (honorar, møtegodtgj, tapt arb.fortj.) 392 625
Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon 60 404
Attestasjonsoppgaver O
Skatterådgivning 0
Andre tjenester 14 190
Samlet honorartil revisor, eks. mva 74 594

Det er ikke inngått avtaler om bonus, overskuddsdeling eller forpliktelser knyttet til særskilt vederlag ved opphør av
ansettelsesforhold eller verv overfor daglig leder og styret. Det er heller ikke inngått forpliktelser om aksjeverdibasert
godtgjørelser eller lignende overfor ansatte eller tillitsvalgte. Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte,
aksjeeiere og styremedlemmer utgjør kr O.

Pensjon

Selskapet har pensjonsavtale for ansatte forsikret i KLP. Ordningen omfatter alle ansatte og tilfredsstiller kravene til
obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er oppført i balansen. Årets premie belastes
regnskapet fortløpende.

Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler
Tomter, bygninger Driftsløsøre, Sum

og annen fast inventar, verktøy,
eiendom kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1 70 811 875 45 496 952 116 308 828
+ Tilgang 0 5 330 275 5 330 275
-  Avgang 12 683 950 5 730 870 18 414 820

Anskaffelseskost pr. 31/12 58 127 925 45 096 357 103 224 282

Akk. av/nedskr. pr 1/1 45 847 875 24 492 952 70 340 828
+  Ordinære avskrivninger 2 805 000 5 272 275 8 077 275

+  Avskr. på oppskrivning 0 O O

-  Tilbakeført avskrivning 9 758 950 5 411 870 15 170 820
+  Ekstraord nedskrivninger 0 O O

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 38 893 925 24 353 357 63 247 282

Balanseført verdi pr 31/12 19 234 000 20 743 000 39 977 000

Prosentsats for ord.avskr 5-12 10-33

Note 5 - Avskrivninger deponi

Deponiet på Galsomelen avskrives i takt med fyllingsgraden.
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Note 6  -  Annen  driftskostnad

Leie- og leasingavtaler er kostnadsført  i  regnskapet. Selskapet har følgende løpende avtaler:

Leasingavtaler lår Ifior

Kostnadsført leasing 778.833 1.085.602

Restgjeld leasing 525.000 1.244.000

Note  7  -  Skattekostnad  på ordinært resultat

Grunnla for skattekostnad endrin  i  utsatt skatt  o betalbar skatt

Resultat før skattekostnad 9 252 157
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel -390 000
+/- Permanente forskjeller 132 109

=  Grunnlag for årets skattekostnad 8  994 266

+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel -2 726 245

=  Grunnlag for betalbar skatt  i resultatregnskapet 6  268 021
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatti balansen) 6  268 021

Fordelin av Skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats) 1 567 005
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel 844 121

=  Skattekostnad  (grunnlag for årets skattekostnad  x sats) 2  411 126

+/- Differanse US grunnlag motUS/USF ifjor -1 658 026
+/- For mye/lite avsatt skatt i fior og andre skattekostnader 1  658  025

=  Skattekostnad i resultatregnskapet 2  411 125

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i Skattekostnaden 1 567 005

=  Betalbar skatti balansen 1  567 005

Note  8  - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

2016 2015

+  Driftsmidler inkl. goodwill 3 832 724 -251  067
+  Utestående fordringer -249 000 -309 000
+  Gevinst— og tapskonto -637 546 O
-  Andre avsetninger for forpliktelser 2 820 000 2 430 000
+  Pensjonspremiel- forpliktelse -6  632 101 O

=  Grunnlag utsatt skatt -6  505 923 -2 990 067

Utsatt skatt 0 0

Negativt grunnlag utsatt skatt 6 505 923 0

=  Grunnlag utsatt skattefordel 6  505 923 2  990 067

Utsatt skattefordel 1  561 421 747 516
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Note  9  -  lnvesteringer  i tilknyttet selskap

(Alle tall i 1.000 kr)

Firma / kontorsted Anskaffelseskost

Origo Skibotn  AS 3 000

Totalt 3  000

Note  10  -  Lån til tilknyttet  selskap

Lån Arctic Waste Management AS
Lån  Origo  Skibotn AS
Sum lån til tilknyttet selskap

Pantstillelse, annen sikkerhetsstilielse samt garantier o.l.
Arctic  Waste Management, garanti og sikkerhet

Note 11  -  Investeringer i aksjer og andeler

Aksjer Rekom AS
Aksjer Arctic Waste Management
Aksjer Arnøy og Laukøyforbindel
Egenkapitaltilskudd KLP
Sum Investeringer i aksjer og andeler

Egenkapitaltilskudd KLP er innarbeidet i balansen samtidig med balanseføring av netto pensjonsforpliktelser og er ført
direkte mot selskapets egenkapital.

Note 12 -Pensjonsforpliktelser

Selskapet har endret regnskapsprinsipp for regnskapsposten pensjonsforpliktelser i inneværende regnskapsår.

Balanseført
Egenkapital

7 209

7 209

lår
160 380

4  171 000

4 331 380

440 000

I  år
89 850
11 000

10  000

525 613

636 463

Eier- og
stemmeandel

50%

I  fjor
160  380

O
160 380

440.000

I  fjor
89 850
11 000
10  000

0
110 850

Endringen  er ført direkte mot egenkapitalen ved regnskapsårets begynnelse, og har gitt følgende effekt på
regnskapsposter, utsatt skatt og egenkapitalen:

Sammenligningstall

Effekt på regnskapsposten pensjonsforpliktelser
Effekt på regnskapsposten investering i aksjer og andeler
Effekt på utsatt  skatt

Effekt på egenkapitalen

Sammenligningstallene fori tjor er ikke omarbeidet med hensyn på endring av regnskapsprinsipp på de punkter hvor
det er gjort endringer som angitt i spesifikasjonen ovenfor.
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i årets regnskap
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1.658.025
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0

0
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Note  13  -  Obligasjoner  og andre  fordringer

Andre fordringer gjelder bundet bankinnskudd til dekning av avslutning og etterdrift deponi.

Bundet bankinnskudd
Sum andre fordringer

Note 14 - Varer

Varelager vurdert til kostpris
Sum varer

Note 15 -Kundefordringer

Kundefordringer til pålydende
-  avsatt for påregneiige tap
Sum kundefordringer

Note 16 - Andre fordringer

Andre korts. fordringer
Forskudd ansatte
Forskuddsbetalte kostnader
Påløpne renter
Sum andre fordringer

Note 17 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 745 934 og utgjorde pr 31.12. i fior kr 643 795.

Note  18  -  Selskapskapital

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 10.000.-, samlet aksjekapital utgjør kr 300.000.-

Selskapet har  6  aksjeeiere:

Aksjonærens navn:
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Kvænan en kommune

Noter for Avfallsservice AS

Antall aksjer:
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lår
2  820 000
2  820 000

lår
410.000

410.000

I år

5.559.534
-249.000

5.310.534

I år

25 000

28 000

89 638
76 746

219 384

I fjor
2  430 000
2 430 000

I fjor
154.000
154.000

lfjor

6.606.327
-309.000

6.297.327

i fjor

0
70 316

429 858
0

500 174
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Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

Antall  aksjer:

Daglig leder: 0
Medlemmer av styret: 0
Medlemmer av bedriftsforsamlin en: 0

Note 19 - Annen egenkapital

Aksjekapital  I Annen Sum
selskapskapital egenkapital egenkapital

Pr1.1. 300 000 30 919146 31219146
Tilført fra årsresultat O 3 841 032 3  841 032
Pensjonsforpliktelser balanseført: 0 -4 448 463 -4 448 463

Pr  31.12. 300 000 30 311 716 30 611 716

Note 20  -  Pensjonsforpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er både avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivået
når den enkelte når pensjonsalderen og størrelsen på de framtidige ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er
forsikret i et gjennom et forsikringsselskap.

Forutsetninger av aktuarmessig art bygger på vanlig benyttede forutsetninger innen denne type forsikring, og foreløpig
Norsk Regnskaps Standard om pensjonskostnader.

I år I fjor

Antall ansatte som omfattes av pensjonsordningen 80 XXXX
Diskonteringsrente lagt til grunn i

beregning av pensjonsforpliktelsen 2,6 % XXXX %
Årlig regulering av pensjonen (*) 1,48 % XXXX %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,6 % XXXX %

Nåverdi av årets pensjonsoppq'ening 1.860.128 XXXX
+  Rentekostnad av forpliktelsen 754.174 XXXX
-Avkastning av pensjonsmidler 579.059 XXXX
+  Arbeidsgiveravgift O XXXX

=  Pensjonskostnader 2.035.243 XXXX

Opptjente pensjonsforpliktelser pr 31.12. 27464728 XXXX
+  Effekt av framtidige lønnsreguleringer (beregnet) 0 XXXX

=  Beregnede forpliktelser pr 31.12. 27.464.728 XXXX

— Pensjonsmidler pr 31.12. (markedsverdi) 21346642 XXXX
+/— Estimatawik (ikke resultatført) 514.015 XXXX
+  Arbeidsgiveravgift O XXXX

=Netto pensjonsforpliktelse pr 31.12. 6.632.101 XXXX

(*) inkl. lønnsregulering, pensjonsøkning og regulering av grunnbeløpet i folketrygden

Note 21  -  Avsetning for forpliktelser

I år lfjor
Avsetning til fond for avslutning og etterdrift av deponi 2.820.000 2.430.000
Sum avsetninger for forpliktelser 2.820.000 2.430.000
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Note  22  -  Pantstillelser

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 27,9 mill og pr 31.12. i fjor kr 29,8 mill.

Pantsettelser lår lfjor

Gjeld sikret med pant 20629679 21799156

Bankgarantier 706.000 706.000

Pantsatte eiendeler:

Anleggsmidler 36.883.000 39.744.000

Kundefordringer 5.310.534 6.297.327

Sum  pantsatte  eiendeler 42.193.534 46.041 .327

Av langsiktig gjeld er kr 7.312.500 sikret ved garanti fra eierkommunene.
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Revisionsberetning 2016

Vedlagt følger vår revisjonsberetning for 2016 for Avfallsservice AS

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etterat det er

godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

Årsregnskapet skal sendes inn via Regnskapsregisteret sine skjema på www.altinn.no.

Årsregnskap som sendes i posten blir returnert av Regnskapsregisteret uten at

innsendte dokumenter blir vurdert.

For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskap med noter, årsberetning og eventuell

revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret senest 31. juli — i året etter

regnskapsåret. Dette gjelder for enheter med avslutningsdato i perioden 01.07.—31.12.

For enheter med avslutningsdato i perioden 01 .01 .—30.06. er tilsvarende frist 28. februar

(29. februar ved skuddår).
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Til generalforsamlingen  i  Avfallsservice AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Avfallsservice AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 6 841  O32.  Årsregnskapet består

av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter

til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt  i  samsvar med lov og forskrifter og gir et

rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk  i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene international Standards on Auditing (lSA—ene). Våre oppgaver og plikter

i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi

er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i

samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig

som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke

årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige

informasjonen.

i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å

vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap

vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig

feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å

rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i

Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse

om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for

årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning

som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at

en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA—ene, alltid vil
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avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. i tillegg:

-  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

-  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

-  evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

-  konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
selskapet ikke fortsetter driften.

'  evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvn'ge lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente
med årsregnskapet og i  samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandiinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (lSAE) 3000  «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfytt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 13. mars 2017

KPMG AS

' MSW, ”Quay )
Statsautorisert revisor
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gPMG AS Telephone +47 04063

takke—rolivegen 41 F +47 77 64 30 1O
Postboks 6262 latx t k9292 Tromsø n erne . www. pmg.no

Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamiingen  i  Avfallsservice AS

Uavhengig revisors beretning til selvkostregnskap —  kommunal
slam  2016

Konklusjon

Vi har revidert seivkostregnskapet vedrørende kommunal slam  2016  for Avfallsservice AS som viser
ett underskudd på kr 172  000.  Selvkostregnskapet består av oppstilling over inntekter og kostnader
knyttet til kommunal slam. Selvkostregnskapet er utarbeidet av ledelsen.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene international Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
selvkostregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering -  Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon

Selvkostregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til generalforsamiingen i Avfallsservice AS.
Selvkostregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet
på ledelsen i Avfallsservice AS og generalforsamiingen iAvfallsservice AS og skal ikke distribueres til
andre parter.

Ledelsens ansvar for seivkostregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av seivkostregnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av seivkostregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at seivkostregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder lSA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på seivkostregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lSA—ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. i tillegg:
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m Revisors beretning - selvkostregnskapet  2016  - Avfallsservlce AS

-  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av intern kontroll.

-  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av Selskapets interne kontroll.

.  evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning iden interne
kontrollen.

Tromsø, 13. mars 2017

KPMG AS

[% W  %  LW
Gunnar Alskog )
Statsautorisert re  visor
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gPlrkG AS Telephone +47 04063
; ta 'evollvegen 41 +

Postboks 6262 Fix 4:77f5130 10
9292 Tromsø nernewww. pmg.no

Enterpnse 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Avfallsservice AS

Uavhengig revisors beretning til  selvkostregnskap — kommunal
renovasjon 2016

Konklusjon

Vi har  revidert  selvkostregnskapet vedrørende  kommunal  renovasjon  2016  for Avfallsservice AS som
viser ett overskudd på kr 605  000.  Selvkostregnskapet  består av oppstilling over inntekter og
kostnader knyttet til kommunal renovasjon. Selvkostregnskapet er utarbeidet av ledelsen.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
selvkostregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering -  Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon

Selvkostregnskapet er utarbeidet for  å  gi informasjon til generalforsamlingen i Avfallsservice AS.
Selvkostregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet
på ledelsen i Avfallsservice AS og generalforsamlingen i Avfallsservice AS og skal ikke distribueres til
andre parter.

Ledelsens ansvar for selvkostregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av selvkostregnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av selvkostregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at selvkostregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på selvkostregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lSA—ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. ltillegg:
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m Revisors beretning - selvkostregnskapet  2016 - Avfallsservlce AS

-  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av  intern  kontroll.

-  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av Selskapets interne kontroll.

-  evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket  i  løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Tromsø, 13. mars 2017

KPMG AS

Gunnar Alskog
Statsautorisert re  visor

2

110



 

 

Mai 2017 

 

Folketallsutviklingen i Troms 
1. kvartal 2017 
 

Første kvartal 2017 hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. 

Pr 31.03.2017 var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 619 innbyggere fra 

årsskiftet, eller 0,37 %. Dette var 0,2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. 

For Troms u/Tromsø økte folketallet 1. kvartal 2017 med 120 innbyggere, eller 0,13 %. 

Landet som helhet hadde en befolkningsvekst på 8 829, eller 0,17 % i første kvartal 2017. Dette er 

den svakeste veksten i 1. kvartal siden før 2006. 

 

 
Kilde: SSBs befolkningsstatistikk, sist oppdatert 19. mai 2017 med folketall pr 31.03.2017  
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Folketallsutviklingen i 2016 og 1. kvartal 2017 
Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms ved utgangen av hvert kvartal. Grønn farge 

indikerer vekst, mens rød farge indikerer nedgang. 

 

Pr 31.03.2017 var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 619 innbyggere fra 

årsskiftet, eller 0,37 %. Dette var 0,2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. 

For Troms u/Tromsø økte folketallet i 1. kvartal 2017 med 120 innbyggere, eller 0,13 %. 

Landet som helhet hadde en befolkningsvekst på 8 829, eller 0,17 % i første kvartal 2017. Dette er 

den svakeste veksten på landsbasis i 1. kvartal siden 2006. 

I Troms hadde 17 kommuner vekst i folketallet 1. kvartal 2017, 2 kommuner hadde uendret folketall 

mens 5 kommuner hadde reduksjon i folketallet.  

Det er Salangen som hadde høyest prosentvis befolkningsvekst første kvartal med 0,95 %, fulgt av 

Gratangen (0,89 %), Tromsø (0,67 %), Målselv (0,66 %), Ibestad (0,65 %) og Kåfjord (0,42 %). 

Størst prosentvis nedgang i første kvartal 2017 var det i Berg (-1,20 %) og Storfjord (-0,58 %).  

Kommuner

Folketallet 

ved 

utgangen av 

1. kvartal 

2016

Folketallet 

ved 

utgangen av 

2. kvartal 

2016

Folketallet 

ved 

utgangen av 

3. kvartal 

2016

Folketallet 

ved 

utgangen av 

4. kvartal 

2016

Folketallet 

ved 

utgangen av 

1. kvartal 

2017

Absolutt 

endring 1. 

kvartal 2017

Prosentvis 

endring 

1.kvartal 

2017

Tromsø 73776 73924 74346 74541 75040 499                 0,67 %

Harstad 24742 24741 24807 24845 24854 9                      0,04 %

Kvæfjord 3026 3024 2992 2986 2977 -9                    -0,30 %

Skånland 3050 3064 3054 3048 3046 -2                    -0,07 %

Ibestad 1402 1400 1397 1394 1403 9                      0,65 %

Gratangen 1123 1143 1133 1121 1131 10                   0,89 %

Lavangen 1058 1068 1076 1076 1080 4                      0,37 %

Bardu 4024 4021 3999 3994 3995 1                      0,03 %

Salangen 2213 2241 2227 2220 2241 21                   0,95 %

Målselv 6750 6749 6765 6781 6826 45                   0,66 %

Sørreisa 3444 3462 3501 3496 3503 7                      0,20 %

Dyrøy 1154 1154 1143 1138 1141 3                      0,26 %

Tranøy 1540 1524 1546 1540 1544 4                      0,26 %

Torsken 914 903 912 921 923 2                      0,22 %

Berg 915 898 900 914 903 -11                  -1,20 %

Lenvik 11603 11629 11644 11697 11723 26                   0,22 %

Balsfjord 5694 5693 5706 5685 5687 2                      0,04 %

Karlsøy 2283 2272 2262 2273 2279 6                      0,26 %

Lyngen 2874 2900 2874 2876 2876 -                  0,00 %

Storfjord 1859 1877 1881 1890 1879 -11                  -0,58 %

Gáivuotna Kåfjord 2142 2140 2135 2132 2141 9                      0,42 %

Skjervøy 2904 2916 2911 2912 2903 -9                    -0,31 %

Nordreisa 4890 4882 4888 4919 4919 -                  0,00 %

Kvænangen 1233 1231 1235 1233 1237 4                      0,32 %

Troms 164 613           164 856           165 334           165 632           166 251           619                 0,37 %

Troms u/Tromsø 90 837             90 932             90 988             91 091             91 211             120                 0,13 %

Hele landet 5 223 256       5 236 826       5 252 166       5 258 317       5 267 146       8 829              0,17 %

EndringFolketallsutvikling
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Tabellen under viser den prosentvise veksten i folketallet siste 5 kvartal. Grønn farge indikerer vekst, 

mens rød farge indikerer nedgang. 

 

Vi ser at veksten i første kvartal 2017 er høyere enn de foregående kvartalene både for Troms og 

Troms u/Tromsø.  

Troms samlet har i første kvartal en vekst på 0,37 %, dette er 0,2 prosentpoeng over 

landsgjennomsnittet. 

For landet som helhet var den en svak økning i veksten fra foregående kvartal, fra 0,12 % i 4. kvartal 

2016 til 0,17 % i 1. kvartal i 2017. 

Det har vært sammenhengende vekst i Troms siste 5 kvartal. Av Troms-kommunene er det bare 

Tromsø som har hatt sammenhengende vekst i perioden. Lavangen, Målselv, Torsken og Lenvik har 

hatt vekst i 4 av de 5 siste kvartalene.  

Kvæfjord derimot har hatt sammenhengende befolkningsnedgang de siste 5 kvartalene. 

Kommuner

1 kvartal 

2016

2 kvartal 

2016

3 kvartal 

2016

4 kvartal 

2016

1 kvartal 

2017

Tromsø 0,40 % 0,20 % 0,57 % 0,26 % 0,67 %

Harstad 0,19 % 0,00 % 0,27 % 0,15 % 0,04 %

Kvæfjord -0,10 % -0,07 % -1,06 % -0,20 % -0,30 %

Skånland 0,30 % 0,46 % -0,33 % -0,20 % -0,07 %

Ibestad -0,07 % -0,14 % -0,21 % -0,21 % 0,65 %

Gratangen -1,23 % 1,78 % -0,87 % -1,06 % 0,89 %

Lavangen 0,67 % 0,95 % 0,75 % 0,00 % 0,37 %

Bardu 0,12 % -0,07 % -0,55 % -0,13 % 0,03 %

Salangen -0,76 % 1,27 % -0,62 % -0,31 % 0,95 %

Målselv 0,13 % -0,01 % 0,24 % 0,24 % 0,66 %

Sørreisa -0,23 % 0,52 % 1,13 % -0,14 % 0,20 %

Dyrøy -0,35 % 0,00 % -0,95 % -0,44 % 0,26 %

Tranøy -0,19 % -1,04 % 1,44 % -0,39 % 0,26 %

Torsken 0,11 % -1,20 % 1,00 % 0,99 % 0,22 %

Berg 0,00 % -1,86 % 0,22 % 1,56 % -1,20 %

Lenvik -0,13 % 0,22 % 0,13 % 0,46 % 0,22 %

Balsfjord -0,12 % -0,02 % 0,23 % -0,37 % 0,04 %

Karlsøy 0,04 % -0,48 % -0,44 % 0,49 % 0,26 %

Lyngen 0,45 % 0,90 % -0,90 % 0,07 % 0,00 %

Storfjord -0,32 % 0,97 % 0,21 % 0,48 % -0,58 %

Gáivuotna Kåfjord -0,37 % -0,09 % -0,23 % -0,14 % 0,42 %

Skjervøy -0,55 % 0,41 % -0,17 % 0,03 % -0,31 %

Nordreisa -0,10 % -0,16 % 0,12 % 0,63 % 0,00 %

Kvænangen 0,16 % -0,16 % 0,32 % -0,16 % 0,32 %

Troms 0,17 % 0,11 % 0,29 % 0,18 % 0,37 %

Troms u/Tromsø -0,01 % 0,03 % 0,06 % 0,11 % 0,13 %

Hele landet 0,18 % 0,26 % 0,29 % 0,12 % 0,17 %

Vekstregnskap siste 5 kvartal

113



 

Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk 

innflytting/utflytting i 1. kvartal 2017 
 

Tabellen under viser faktorene bak folketallsutviklingen i 1. kvartal 2017. 

 

Det var et fødselsoverskudd for Troms i første kvartal 2017 på 77, mens det for Troms u/Tromsø var 

et fødselsunderskudd på 42. 

4 kommuner hadde fødselsoverskudd i første kvartal 2017, 14 hadde fødselsunderskudd og 6 

kommuner hadde like mange fødsler som dødsfall. 

Netto innflytting (inkl. inn- og utvandring) var for Troms 542 personer og for Troms u/Tromsø 162 

personer i 1. kvartal 2017.  

Hele 19 av 24 kommuner hadde netto innflytting i første kvartal 2017. 

Befolkningsveksten i første kvartal 2017 for Troms og landet for øvrig skyldes hovedsakelig 

innvandring fra utlandet.  Troms hadde netto innvandring på 508 og Troms u/Tromsø på 339. I landet 

som helhet var netto innvandring på 6 435 personer. 

22 av 24 Troms- kommuner hadde netto innvandring i første kvartal 2017. 

Troms fylke hadde størst prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet i 1. kvartal 2017. 

Møre og Romsdal, Oppland og Telemark hadde nedgang i folketallet samme kvartal. 

Folketallet pr. 

01.01.2017 Fødte Døde

Fødsels-

overskudd Innvandring Utvandring

Innflytting, 

innenlandsk

Utflytting, 

innenlandsk

Nettoinnflytting, 

inkl. inn- og 

utvandring

Folketallet pr. 1. 

april 2017

Befolknings-

vekst 1. kvartal 

2017

Befolknings-

vekst 1. 

kvartal 2017 

(prosent)

Tromsø 74 541 222 103 119 274 105 669 458 380 75 040 499 0,67 %

Harstad 24 845 60 50 10 53 22 200 232 -1 24 854 9 0,04 %

Kvæfjord 2 986 7 13 -6 45 1 28 75 -3 2 977 -9 -0,30 %

Skånland 3 048 3 7 -4 12 2 24 32 2 3 046 -2 -0,07 %

Ibestad 1 394 3 5 -2 5 1 13 6 11 1 403 9 0,65 %

Gratangen 1 121 1 6 -5 11 0 24 20 15 1 131 10 0,89 %

Lavangen 1 076 3 3 0 2 1 17 14 4 1 080 4 0,37 %

Bardu 3 994 17 17 0 27 3 45 68 1 3 995 1 0,03 %

Salangen 2 220 2 4 -2 42 4 23 38 23 2 241 21 0,95 %

Målselv 6 781 23 16 7 41 6 97 94 38 6 826 45 0,66 %

Sørreisa 3 496 5 5 0 5 2 33 29 7 3 503 7 0,20 %

Dyrøy 1 138 3 4 -1 1 0 9 6 4 1 141 3 0,26 %

Tranøy 1 540 3 5 -2 0 0 16 10 6 1 544 4 0,26 %

Torsken 921 5 5 0 5 1 9 11 2 923 2 0,22 %

Berg 914 4 4 0 2 3 4 14 -11 903 -11 -1,20 %

Lenvik 11 697 27 38 -11 77 11 96 125 37 11 723 26 0,22 %

Balsfjord 5 685 6 18 -12 9 0 44 39 14 5 687 2 0,04 %

Karlsøy 2 273 9 6 3 6 2 22 23 3 2 279 6 0,26 %

Lyngen 2 876 4 6 -2 8 2 13 17 2 2 876 0 0,00 %

Storfjord 1 890 2 5 -3 10 2 4 20 -8 1 879 -11 -0,58 %

Gáivuotna Kåfjord 2 132 6 6 0 26 0 12 29 9 2 141 9 0,42 %

Skjervøy 2 912 3 10 -7 2 1 22 25 -2 2 903 -9 -0,31 %

Nordreisa 4 919 10 13 -3 7 0 44 48 3 4 919 0 0,00 %

Kvænangen 1 233 0 2 -2 8 1 13 14 6 1 237 4 0,32 %

Troms 165 632 428 351 77 678 170 1 481 1 447 542 166 251 619 0,37 %

Troms u/Tromsø 91 091 206 248 -42 404 65 812 989 162 91 211 120 0,13 %

Landet 5 258 317 13 677 11 283 2 394 15 247 8 812 0 0 6 435 5 267 146 8 829 0,17 %

Endring 1. kvartal 2017
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Kvartalsvis befolkningsutvikling siste 12 kvartal 
 

Figuren under viser prosentvis befolkningsendring pr kvartal for Troms, Troms u/Tromsø og landet 

som helhet, fra 2. kvartal 2014 tom 1. kvartal 2017. 

 

Befolkningsveksten i Troms har vært høyere enn landet de to siste kvartalene. Det har bare skjedd 

enn gang tidligere i siste 12-kvartalsperiode (4. kvartal 2014).  

Veksten i Troms u/Tromsø er stigende og holder seg omtrent på nivå med landsgjennomsnittet.  

Veksten på landsbasis øker svakt fra foregående kvartal, men veksten på landsbasis 1. kvartal 2017 er 

den svakeste i 1. kvartal siden før 2006. Fødselsoverskuddet for landet har ikke vært lavere siden 

2003.  
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Fra: Emely Bertelsen (emely.bertelsen@komrevnord.no)
Sendt: 13.06.2017 10:34:42
Til: Post Nordreisa
Kopi: Rita Toresen; Jorunn Solberg

Emne: Oversendelse Revisors beretning - momskompensasjon 2. termin 2017
Vedlegg: Utg 566 - Revisors beretning kompensasjonsoppgave for mva 2. termin.pdf
Vedlagt sendes revisors beretning for kompensasjons oppgave for merverdiavgift 2. termin 2017. Denne sendes
kun pr. e‐post til dere.
 
 
Med vennlig hilsen
Emely Bertelsen
Revisor
KomRev Nord IKS
E‐post: eb@komrevnord.no
Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76
Internett: www.komrevnord.no
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Fra: Kristian Figenschau (kristian.figenschau@tromsfylke.no)
Sendt: 09.06.2017 13:17:08
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Kopi: Kristine Østrem Nordal; Håkon Dahlmo

Emne: Utlysning av ramme for kommunale grunnlagsinvesteringer 2017
Vedlegg: image001.png;Utlysning av ramme for kommunale grunnlagsinvesteringer 2017.pdf;KOMMUNALE
GRUNNLAGSINVESTERINGER 28 03 14.docx
Til alle kommuner i Troms!
 
Fylkesrådet har vedtatt å avsette 15 millioner kroner til utlysning av rammen for «kommunale
grunnlagsinvesteringer 2017»
 
Av disse midlene lyses det ut 13 millioner kr. i denne omgang.
 
Merk dere søknadsfristen som er 15. september.
 
Vedlagt finner dere utlysningen. I tillegg er gjeldende retningslinjer for ordningen lagt ved.
 
Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til undertegnede.
 
 
 
 
Vennlig hilsen

Kristian Figenschau
Seniorrådgiver
Næringsetaten, Verdiskapning og samfunn
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 82 38
Mobil: +47 909 36 128
www.tromsfylke.no
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Utlysning av ramme for kommunale grunnlagsinvesteringer programkategori 13.50 

kap. 550 post 64  2017 

 

 

Fylkesrådet har gjennom de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene under 

programkategori 13.50 kap. 550 post 64 vedtatt å lyse ut 15 millioner kroner til prosjekt som 

kan defineres som kommunale grunnlagsinvesteringer (utvalgssak 67/17).  

Det lyses i denne omgang ut 13 millioner kroner. Næringsetaten i Troms fylkeskommune 

har fått i oppdrag å gjennomføre utlysningen og er ansvarlig for den videre oppfølgingen. 

 

Søknadsfrist er 15. september.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for 2017 laget en ny målstruktur for 

programkategori 13.50. «Hovedmål 1» i denne kategorien påpeker at det skal være et 

«omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene». Kap. 550 post 64, hvor rammen 

for kommunale grunnlagsinvesteringer er fordelt, har som delmål (1.2) «inkluderende og 

vekstkraftige lokalsamfunn i områder med særlige distriktsutfordringer. 

 

Prosjekter som svarer på målsetting i nevnte programkategori og som omhandler 

vannverksutbygging, næringsarealer, industrikaier eller kaier til næringsformål kan søke om 

støtte.  

 

Målet for ordningen kommunale grunnlagsinvesteringer er å støtte opp under gode 

infrastrukturtiltak som legger til rette for næringsliv og bedriftsetableringer, bidrar til å øke 

attraktiviteten til regioner og lokalsamfunn, samt bedre levekårene for innbyggerne. 

Målgruppen er alle kommuner i Troms. 

 

Overordnede krav til søknaden 

 

1. Tiltaket svarer på målsetting i programkategori 13.50 kap. 550 post 64. 

2. Tiltaket skal være behandlet politisk i kommunen, finansiering av kommunens andel må 

være forankret i budsjett (vedtatt politisk) og tiltaket må være regulert for formålet. 

3. Kommunen skal eie arealene som utløser investeringene (Disposisjonsrett basert på 

festeavtale kan godkjennes). 

 

Påkrevde vedlegg 

Felles vedlegg for tiltakene næringsareal, industrikaier og kaier til næringsformål: 

 

- Søknaden vedlegges gode kart og situasjonsplaner, profiler og nødvendig underlag. 

- Situasjonsplan i målestokk  

- Politiske vedtak egenkapital-/finansiering og annen finansiering  

- Bekreftelse på at tiltaket er modent og klart for byggestart i søknadsåret 

- Realistisk framdriftsplan 

- Kostnadsberegninger; detaljert og på hovedposter 

 

Tilleggs vedlegg på tiltak som næringsareal og kaier 
- Tegninger som viser utbyggingsløsning 

- Planavklaringer, godkjent reguleringsplan for det planlagte utbyggingsområdet 

- Grunnrettigheter. Disposisjonsrett basert på festeavtale i henhold til Lov om 

eigedomsregistrering (matrikkellova) regnes også som tilfredsstillende grunnsikring.  
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Tilleggs vedlegg på tiltak som vannverksutbygging  
- Dokumentasjon på at utbygging er i tråd med Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

(drikkevannsforskriften)  

- Plangodkjenning fra Mattilsynet som inneholder beskrivelse av internkontrollsystem 

- Prosesstegninger/skjema (vannbehandling)  

- Beregning av vannavgifter før og etter tiltak (se retningslinjer) 

- Beskrivelse og kart som omfatter eksisterende og planlagt vannforsyningssystem 

- Oppgave over abonnenter i forsyningsområdet som er tilknyttet og/eller som skal 

tilknyttes anlegget 

- Dokumentasjon på at tiltaket er en del av kommunens hovedplan for vann 

 

Retningslinjer for kommunale grunnlagsinvesteringer finner dere her:  

 

 

Det søkes via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no 

 

Søknader må være komplett ved innsending. Det innebærer at nevnte avklaringer må 

redegjøres for i søknaden og at spesifiserte vedlegg må lastes opp i søknadsportalen. 

Resultater og effekter av tiltaket må fremheves. Mangelfulle søknader kan ikke påregnes å bli 

behandlet og/eller prioritert.  

 

 

For spørsmål vedrørende utlysningen, ta kontakt med 

 

 

Kristian Figenschau 

seniorrådgiver 

Næringsetaten 

Troms fylkeskommune 

Tlf. 777 88 238 

Epost:kristian.figenschau@tromsfylke.no 
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KOMMUNALE GRUNNLAGSINVESTERINGER 
Retningslinjer av mars 2014 

 
 
MÅL FOR ORDNINGEN  
Målet for ordningen er å opprettholde og utvikle kommunenes mulighet for god 
samfunnsservice og gode levekår for innbyggere i fylket samt kommunenes mulighet for 
tilrettelegging for næringsliv.  
 
Geografisk avgrensning: alle kommuner i Troms fylke. 
 
OM ORDNINGEN 
Det er store behov for kommunale grunnlagsinvesteringer i kommunene i Troms og fylket 
mottar årlig søknader som langt overskrider tilgjengelige rammer. Kommunene kan dermed 
ikke påregne tilskudd.  
 
Det kan gis støtte til:  
 Vannverksutbygging 
 Næringsarealer 
 Industrikaier og kaier til næringsformål 

 
Det er viktig at søknadene og tiltakene er tilstrekkelig utredet fra kommunens side, det vil si at 
tiltak er behandlet politisk i kommunen, at fullfinansiering er oppnådd og at tiltaket er 
regulert. Tilskudd fra fylkeskommunen vil ha en viss varighet som kommunene er pliktig til å 
overholde og det følger klare vilkår som forutsetning for utbetaling av tilskudd.  
 
Grunnsikring: Kommunen skal eie arealene som utløses av investeringene. Disposisjonsrett 
basert på festeavtale i henhold til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) regnes også 
som tilfredsstillende grunnsikring.  
 
Kommunene som søker er pålagt å følge innkjøpsforskriften, byggherreforskriften og dersom 
det kreves også internkontrollsystem.  
 
Kostnadsposteringene skal kunne videreføres og rapporteres på under hele prosjektet og 
tiltakets byggefase. Eventuelle endringer skal formidles omgående underveis i byggetiden. 
Dersom endringer ikke er omforent og godkjent kan de ikke påregnes medtatt i sluttoppgjøret.  
 
Merverdiavgift vil ikke være en godkjent kostnad men skal tas med som separat post i 
kostnadsoverslag.  
 
For alle typer søknader innenfor ordningen er det innført søknadsfrist. Denne vil publiseres på 
regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er endelig.  
 
Generelle vilkår: 

a) Prosjektet må ikke være igangsatt før søknad er avklart med fylkeskommunen 
b) Søknaden må ha oppstart i det gjeldende søkeåret 
c) Tilskudd til prosjekt kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har en legere varighet 
d) Søknaden må være komplett og ha alle nødvendige vedlegg  
e) Kostnadsberegninger skal oppfølges gjennom hele tiltaket og rapporteres  
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f) Vannforsyninger skal ha dokumentasjon i kommunens hovedplan vann, samt vedlagt 
uttalelse/plangodkjenning fra Mattilsynet 

g) Søknaden må ha vedlagt politisk vedtak på fullfinansiering uavhengig av evt. tilskudd 
fra fylkeskommunen. Det vil si fullfinansiering vedtatt før innsending av søknaden.  

h) Søknad vedlegges realistisk framdriftsplan, med milepæler og tidsangivelser.  
i) Søknaden vedlegges gode kart og situasjonsplaner, profiler og nødvendig underlag.  
j) Kommunene plikter å følge opp evt. tilskudd ut fra de til enhver tid gjeldene vilkår 
k) Mangelfulle søknader kan ikke påregnes å bli behandlet og/eller prioritert.  

 
Det gjøres oppmerksom på at søknader som ikke er fullstendige og har de nødvendige 
planavklaringer og politiske vedtak ved søknadsfristen ikke kan påregnes behandlet. Slik 
sikres en mest mulig rasjonell behandlingsprosess og framdrift av de gode søknadene.  
 
Nærmere avgrensning – tiltak som faller utenfor støtteordningen:  
 Tiltak igangsatt eller fullført på søknadstidspunktet 
 Opparbeidelse av vei, vann, avløp og overvann i forbindelse med etablering av nye 

boligfelt eller fortetting av eksisterende boligområder.  
 Utarbeidelse av reguleringsplaner, kommunedelplaner og kommuneplaner 
 Kommunale bygg med unntak av bygninger tilknyttet vannforsyningsformål 

(trykkøkning/trykkreduksjon, vannbehandling, inntaksarrangement) 
 Prosjekter som gir eksklusive rettigheter til fordel for en abonnent/bruker  
 Arealer med utbygging av boliger, forretninger, kontorer, hotell, samferdselstiltak (veg, 

parkering, vendeplasser) og så videre faller utenfor ordningen.  
 Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte 

oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre. 
 
 
Kostnadselementer som ikke er tilskuddsberettiget: 
 Tomtetekniske arbeider i forbindelse med tilrettelegging av næringsområder 
 Utgifter til klausulering av nedslagsfelt/drikkevannskilde 
 Grunnerverv og erstatninger 
 Byggelånsrenter 
 Utgifter til legging av stikkledninger 
 Rene reparasjons- drifts- og vedlikeholdstiltak 
 
 
VANNFORSYNING 
 
Troms fylkeskommune kan gi tilskudd til utbygging av kommunal hovedvannforsyning i 
nye/eksisterende vannverk som har som hovedmål:  
 å oppnå tilfredsstillende leveringskapasitet/kapasitet (f.eks. høydebasseng, ringledninger, 

trykkøknings-/trykkreduksjonsanlegg, ombygging inntaksarrangement, utbygging av ny 
kilde eller parallelle overføringsledninger) og/eller  

 å oppnå tilfredsstillende drikkevannskvalitet levert til abonnentene (f.eks. utbygging av ny 
kilde, vannbehandlingsanlegg for etablering av 1. og/eller 2. barriere).  

 
Utbygging skal være del av hovedplan vann og kunne argumenteres ut fra behov i befolkning 
eller næringsliv. Utbygging må være i tråd med drikkevannsforskriften.  
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Private vannverk: Private vannverk som søker egenutbygging framfor å inngå i kommunal 
utbygging må ha dette omforent med kommunen og må være en del av kommunens 
hovedplan vann. Kommunen må forplikte seg gjennom tilskudd, arbeid eller på annen måte 
som synliggjøres i søknaden.  
 
Søknaden skal inneholde gode tegninger med situasjonsplan, nedslagsfelt, ledningstrase, 
prosesstegninger, plan og profiler mm.. Søker skal vedlegge beregning av vannavgift basert 
på variable tilskuddsgrader på mellom 0 % og 25 %.  
 
Kommuner/vannverk med høy vannavgift vil prioriteres. Kommunen må ha en vannavgift 
som er på samme nivå som snittet i fylket eller over. For private vannverk skal avgiften 
tilsvare minst de kommunale satsene.  
 
Tilskudd kan gis inntil 25 % av de tilskuddsberettigete kostnadene.  
 
Hva kan ikke støttes?  
 Kommunale oppgaver som vedlikehold og utbedringer 
 Det gis ikke tilskudd til avløps- og/eller renseanlegg 
 Rene beredskapstiltak innen vannforsyning (f.eks. innkjøp av tankbil, mobile 

behandlingsanlegg og etablering av nødvannskilder)  
 Vannforsyningsanlegg som ikke bygges ut i samsvar med godkjenning gitt med hjemmel i 

drikkevannsforskriftenes bestemmelser eller som ikke er godkjenningspliktige i henhold 
til drikkevannsforskriftenes bestemmelser  

 Kvalitetsforbedrende tiltak innenfor vannforsyningen for å sikre en kvalitet ut over 
kvalitetskravene i drikkevannsforskriften 

 Avløpsutbygging i byer og tettsteder (oppgradering av ledningsnett, omlegging fra felles- 
til separatsystem, pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg) 

 
Vedlegg til søknad om støtte til vannverksutbygging:  
 Dokumentasjon på at utbygging er i tråd med Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

(drikkevannsforskriften)  
 Plangodkjenning fra Mattilsynet som inneholder beskrivelse av internkontrollsystem 
 Situasjonsplan i målestokk 
 Prosesstegninger/skjema (vannbehandling)  
 Beregning av vannavgifter før og etter tiltak1 
 Beskrivelse og kart som omfatter eksisterende og planlagt vannforsyningssystem 
 Oppgave over abonnenter i forsyningsområdet som er tilknyttet og/eller som skal 

tilknyttes anlegget 
 Dokumentasjon på at tiltaket er en del av kommunens hovedplan for vann 
 Politiske vedtak egenkapital-/finansiering og annen finansiering 
 Bekreftelse på at tiltaket er modent og klart for byggestart i søknadsåret 
 Realistisk framdriftsplan 
 Kostnadsberegninger detaljert og på hovedposter 
 
NÆRINGSAREAL 
 
Kommunens tilrettelegging av arealer til næringsformål er utslagsgivende for nye 
bedriftsetableringer. Troms fylkeskommune kan støtte:  

 
1 Årsgebyr skal beregnes på en standardbolig 120 m2 bruksareal, før og etter utbygging, basert på finansiell 
dekningsgrad og støttesats på 0 % og 25 %.  
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 delvis dekning av kostnader for omramningssjeté for å sikre næringsarealer i sjø mot 
utglidning 

 delvis tilskudd til forsterkning av eller bidrag til framføring av adkomstveg for 
anleggstrafikk dersom slik ikke foreligger 

 framføring av vannforsyning samt eventuell utføring av avløp til/fra området   
 mudring for å oppnå tilfredsstillende stabilitet for omfatningssjeteen 
 
Støttesatsene for de delene som er tilskuddsberettiget er inntil 50 %.  
 
Hva kan ikke støttes? 
 Mudring i forbindelse med farled inn mot kai/havn dekkes ikke 
 All infrastruktur inne på området er kommunalt ansvar og anses som kostnader i 

forbindelse med tomteopparbeiding som kommunen dekker inn ved salg av næringstomter 
og dekkes ikke 

 Arealer med utbygging av boliger, forretninger, kontorer, hotell, samferdselstiltak (veg, 
parkering, vendeplasser) og så videre faller utenfor ordningen 

 
Vedlegg til søknad om støtte til næringsareal:  
 Situasjonsplan i målestokk  
 Tegninger som viser utbyggingsløsning 
 Planavklaringer, godkjent reguleringsplan for det planlagte utbyggingsområdet 
 Grunnrettigheter. Disposisjonsrett basert på festeavtale i henhold til Lov om 

eigedomsregistrering (matrikkellova) regnes også som tilfredsstillende grunnsikring.  
 Politiske vedtak egenkapital-/finansiering og annen finansiering 
 Bekreftelse på at tiltaket er modent og klart for byggestart i søknadsåret 
 Realistisk framdriftsplan 
 Kostnadsberegninger detaljert og på hovedposter 
 
INDUSTRIKAIER OG KAIER TIL NÆRINGSFORMÅL 
 
Fylkeskommunen kan støtte industrikaier/kaier eller havner/havneanlegg/sjeté/moloer til 
næringsformål med tilhørende kommunale veganlegg. Følgende kan støttes:  
 Bygging av faste eller flytende kaier 
 Utvidelse av eksisterende kai for å bedre forholdene for eksisterende virksomhet og/eller 

etablering av nye virksomheter 
 Mudring i tilknytning til kai for å oppnå tilstrekkelig dybde foran kai 
 Utlegging av frontmolo/fyllingsfot inkludert stabiliseringsmudring for fyllingsfoten.  
 
Støttesatsene for de delene som er tilskuddsberettiget er inntil 50 %.  
 
Hva kan ikke støttes? 
 Flytebryggeanlegg for fritidsflåte inkl. utdyping for og skjerming av flytebryggeanlegg  

 
Vedlegg til søknad om støtte til industrikaier og kaier til næringsformål: 
 Situasjonsplan i målestokk  
 Tegninger som viser utbyggingsløsning for anlegget 
 Planavklaringer, reguleringsplan for det planlagte utbyggingsområdet 
 Grunnrettigheter. Disposisjonsrett basert på festeavtale i henhold til Lov om 

eigedomsregistrering (matrikkellova) regnes også som tilfredsstillende grunnsikring.  
  Politiske vedtak egenkapital-/finansiering og annen finansiering 
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 Bekreftelse på at tiltaket er modent og klart for byggestart i søknadsåret 
 Realistisk framdriftsplan 
 Kostnadsberegninger detaljert og på hovedposter
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Fra: Emely Bertelsen (emely.bertelsen@komrevnord.no)
Sendt: 09.06.2017 08:44:23
Til: Post Nordreisa; John Arne Jensen
Kopi: Rita Toresen; Dag Funderud

Emne: Oversendelse revisorerklæring og rapport om resultat av kontrollhandlinger - Nordreisa EPC
Vedlegg: Utg 565 - Revisorerklæring vedlagt rapport om resultat av kontrollhandlinger for prosjektet.pdf
Hei
Vedlagt oversendes revisorerklæring for prosjekt SID 14/1864 – Nordreisa EPC  for viderebehandling hos dere og
oversendelse til Enova. Denne sendes kun pr. e‐post til dere.
 
Med vennlig hilsen
Emely Bertelsen
Revisor
KomRev Nord IKS
E‐post: eb@komrevnord.no
Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76
Internett: www.komrevnord.no
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/310-7 

Arkiv:                004  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 09.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/17 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 07.06.2017 
2/17 Nordreisa eldreråd 06.06.2017 
18/17 Nordreisa formannskap 15.06.2017 
26/17 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 30.05.2017 
 Nordreisa kommunestyre  
13/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 06.06.2017 
2/17 Nordreisa råd for funksjonshemmede 06.06.2017 
   

 

Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune 

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

1424) 
Vedlegg 
1 Årsmelding 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Årsmelding 2016 tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsmelding 2016 tatt til orientering. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 07.06.2017  
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Behandling: 
Innstillinga enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsmelding 2016 Nordreisa kommune vedtas. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas.  
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal 
rådmann utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen 
er rådmannens melding til politikerne om virksomheten. 
 
Årsmelding for 2016 har endret struktur og er samlet for hele den kommunale virksomheten og 
består av rådmannens kommentarer til drift og organisasjon, om økonomiske resultat, om 
Nordreisa samfunnet og beskrivelser fra sektorer. Rådmannen sluttførte omorganiseringen fra 2 
til 3 nivå modell i 2016, årsmeldingen for 2016 viser at organisasjonen nå er organisert etter 
3nivå modellen. Rådmann har bestrebet få en helhetlig tråd i årsmeldingen jfr 
organisasjonsmodell.  
 
I tillegg til de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i 
Nordreisa kontrollutvalg og ungdomsrådet. Rådmannens årsmelding behandles i 2016 i alle 
utvalg. Til neste år vil rådmannens årsmelding behandles i alle utvalg foruten sektorutvalgene 
som får sine egne årsmeldinger med detaljerte opplysninger fra hver sektor.  
 
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter 
regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling. 
 

Vurdering 
Rådmannen foreslår at årsmelding for 2015 slik den foreligger, vedtas 
 

134



   

Årsmelding 2016 

Nordreisa kommune 
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2016 var et krevende år for hele organisasjonen.  

Året startet med en full gjennomgang av alle kommunale 

tjenester. Med utgangspunkt i tjenestebehovet ble det 

utarbeidet nye bemanningsplaner i henhold til budsjett-

rammene for de ulike sektorer.  Hovedutvalgenes vedtat-

te bemanningsplaner resulterte i en nedbemanning av 

over 30 årsverk. Nedbemanningen ble gjennomført uten 

oppsigelser, men den resulterte i at noen ansatte ble om-

plassert i lavere stillingsprosent.  
 

Omorganiseringa tilbake til 3 nivå-modellen ble fullført 

ved at rådmannens stab og støttefunksjoner ble delt i to 

tjenester; økonomi og service- og personal.  
 

Rådmannen har inngått lederavtaler med alle sektorlede-

re og har også gjennomført medarbeidersamtaler med 

alle ledere som rapporterer til rådmannen. 
 

Følgende planer/reglement/forskrifter ble vedtatt av 

kommunestyret:  

 Delegasjonsreglement 

 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flykt-

ninger 

 Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling 

for alkohol 

 Eierskapsmelding Nordreisa kommune 

 Kommunal planstrategi 

 Revidering av skoleskyssordningen 

 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivi-

tet og bygging av anlegg 

 Lønnspolitiskplan 

 Regional rekrutterings- og kompetanseplan for 

helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms  

 

Kommunestyret gjennomførte temadag 27. september 

om «kommunen som skoleeier». 
 

På grunn av færre flyktningeankomster til landet, ble det 

redusert behov for antall asylmottak i landet.  UDI la der-

for ned akuttmottaket for asylsøkere i Nordreisa 

31.12.16, som på det meste bosatte over 160 asylsøkere. 

IMDI anmodet Nordreisa kommune om å bosette enslige 

mindreårige flyktninger, og Nordreisa kommunestyre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vedtok å etablere et bokollektiv for enslige mindreårige 

med inntil 10 plasser. Bokollektivet kom i drift på høsten 

med 7 beboere.  Kollektivet har 7,82 årsverk som går i 3-

delt turnus. 

 

Kommunestrukturarbeidet fortsatte i 2016, der de fire 

nordligste Nord Troms kommunene fikk utarbeidet en 

rapport som anbefalte en videre prosess med intensjon 

om sammenslåing av kommunene Kvænangen, Kåfjord, 

Nordreisa og Skjervøy.  Rapporten ble presentert på et 

felles kommunestyremøte 30. mars og ble fulgt opp av 

underskrevne intensjonsavtaler i mai.  

Det ble avholdt folkemøter om fremtidig kommunestruk-

tur på Storslett, i Oksfjord og Rotsundelv henholdsvis 11., 

12. og 18. april.  I tillegg ble det gjennomført en opinions-

undersøkelse, hvor 53 % av respondentene (388) var for 

at Nordreisa skal slå seg sammen med én eller flere kom-

muner. 

Videre ble det avholdt folkeavstemning om kommune-

sammenslåing 25. mai. Kun 17,3% av de stemmeberetti-

gede avga stemme og resultatet var at 52,09% var for 

kommunesammenslåing. Et klart flertall av disse ønsket 

Nord-Troms 4 alternativet, fremfor kun Nordreisa og 

Skjervøy. 

Endelig vedtak ble gjort av kommunestyret 16. juni og 

vedtaket ble at Nordreisa kommune ikke ønsket kommu-

nesammenslåing. 

 

Arbeidet med oppdatering av kommunens beredskaps-

plan har vært en kontinuerlig prosess, og er blitt et doku-

ment som kriseledelsen aktivt forholder seg til. 

å dmånnens innledning 
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Intern kontroll er et gjennomgående tema og kommu-

nens administrasjon jobber fortsatt med implemente-

ring av det digitale internkontrollsystemet i alle virksom-

heter.  Dette er et arbeid som krever kontinuerlig fokus 

og det rapporteres om knapphet på ressurser i forhold 

til oppfølging av systemet. 

 

Nord Troms kommunene deltok i en arbeidsgruppe med 

Helse Nord og UNN, der mandatet var å evaluere beho-

vet og samfunnsnytten av sykestuesengene. Rapporten 

ferdigstilles i 2017 og endelig avklaring om finansiering 

av sengene vil bli gjort av Helse Nord-styret. 

 

Nord Troms kommunene har også igangsatt en gjen-

nomgang av alle interkommunale samarbeid. Konklusjo-

nen på gjennomgangen vil komme i 2017.  

 

Nordreisa kommune er fortsatt med i prosjektet kompe-

tanseutvikling i helse og omsorg i Nord-Troms, der pro-

sjektet nå er i en iverksettingsfase.  

I mars ble den interkommunale entreprenørsatsinga 

igangsatt og Nord Troms kommunene kom også i gang 

med helseteknologiprosjektet, som er finansiert av Fyl-

kesmannen. 

 

Utredninga om en felles barneverntjeneste i Nord 

Troms kom ikke i gang i 2016, slik det var planlagt. 

 

Etter innføringa av månedsrapportering i 2015, der virk-

somhetene månedlig rapporterer til sektorleder og sek-

torleder rapporterer til rådmannen, oppleves det at 

økonomikompetansen og økonomistyringa er blitt 

bedre.  Dette gjenspeiles også i regnskapet for 2016, 

som ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk 

på 22,8 mill kr . Den budsjetterte inndekninga av det 

akkumulerte merforbruket på 7,8 mill kr ble innfridd, og 

det ble avsatt 3,3 mill kr til disposisjonsfond. 

Investeringsregnskapet ble avlagt i balanse. 

  

Kommunen har en målsetning om 92 % nærvær, noe 

som ble oppnådd i 2016. Nærværsarbeidet har hatt et 

spesielt fokus de siste årene og flere tiltak er iverksatt, 

bla arbeidsnærværsdag og IA-pris. 

  

Rådmannen vil rette en takk til politikere, ledere, tillits-

valgte og ansatte i Nordreisa kommune, som gjennom 

solidaritet og felles innsats klarer å opprettholde gode 

tjenester til beste for befolkningen i Nordreisa kommu-

ne. 

  

Storslett, 31.03.17 

Anne-Marie Gaino 

rådmann 
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”Mot et åpent kunnskapssamfunn” 

I samfunnsdelen definerer de viktigste målene for utvik-
lingen av lokalsamfunnet i Nordreisa. Kommuneplanens 
samfunnsdel som ble vedtatt våren 2013, er en langsiktig 
plan – og minst en gang i hver valgperiode skal kommu-
nestyret ta den opp til rullering.  

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomi-

planen kan illustreres som følger: 

 

 

 

 

DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN  

 Konkurransedyktige arbeidsplasser 

 Muligheter for bolig 

 Livskraftig sted 

 Godt bomiljø 

 Utdanning og oppvekst 

 Markedsføring og omdømme 

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN 

—DET A PNE STED 

 Innbyggernes medbestemmelse 

 Åpen stedsidentitet 

 Ta i bruk innflytternes kompetanse 

FOLKEHELSE —PA VIRKNING FORAN BEHAND-

LING 

 Økt arbeidsdeltakelse 

 Flere med fullført utdanning 

 Bolig til alle  

 Sosial tilhørighet 

 Tilrettelegging for positiv helseatferd 

ØKONOMISK HANDLEFRIHET 

 Positiv netto driftsresultat 

 Stram økonomistyring og ledelse 

 Effektiv tjenesteproduksjon og organisering 

 Økt arbeidsnærvær 

NATUR, MILJØ OG KLIMA 

 Klima i endring vil gi utfordringer for det kommuna-

le tjenester 

 Overordnet risiko– og sårbarhetsanalyser er viktige 

i alt arbeid og planlegging 

Mye 
laksFlott 

skole

Gode 
veger, 

flytilbud 
og 

bredbånd

Halti II

Mange 
gjestereiså mot må lene 
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Driftsresultat  
Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2016 gikk 
med et mindreforbruk på kr 22,8 mill. Det ble foretatt 
inndekning av tidligere års merforbruk med kr 7,88 
mill. I 2015 gikk driftsregnskapet med underdekning på 
kr 1,98 mill.  

 

 

 

 

 

Netto driftsresultat: Netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntektene er netto resultatgrad. Netto driftsre-
sultat skal brukes til å delfinansiere investeringer. Det 
som ikke kan finansieres med egenfinansiering (hentet 
fra netto driftsresultat) må lånes. Grunnen til at vi må 
ha et netto driftsresultat på en viss størrelse er for å 
kunne opprettholde et høyt investeringsnivå over tid. 
Dersom vi ikke makter å ha en høy egenfinansierings-
andel vil vi enten bli "spist opp" av renter og avdrag 
eller vi må redusere investeringsnivået drastisk. 

Likviditetsgrad 1: Likviditetsgrad 1 forteller noe om 
forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke 
sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfal-
ler. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 2. Formelen 
for Likviditetsgrad 1 er omløpsmidler/kortsiktig gjeld.  

Netto driftsresultat styrket seg betraktelig i 2016 og 
den negative trenden, økonomisk sett, er snudd fra to 
år med negativt netto driftsresultat.  

Når det gjelder likviditetsgrad 1 ble den også styrket 
seg i positiv retning i 2016. I den korrigerte likviditets-
graden er premieavviket holdt utenfor på grunn at den 
er med å «blåse opp» omløpsmidlene. Den korrigerte 
viser at likviditetsgrad 1 også er styrket, og gir signaler 
om at kommunens evne til å dekke sine betalingsfor-
pliktelser er blitt bedre. Dette gjenspeiles i at kommu-
nen i 2016 kun har brukt kassakreditt i korte perioder. 
Tidligere år ble kassakreditten benyttet hver måned.  

 

Likviditet  

I løpet av 2016 har arbeidskapitalen styrket seg. Sam-
menlignet med 2015 er omløpsmidlene økt med kr 
31,03 mill, mens kortsiktig gjeld er redusert med 9,03 

mill. Til sammen er arbeidskapitalen styrket med kr 
40,06 mill.  

Omløpsmidlene består av postene kasse/
bankinnskudd, kortsiktige fordringer og 
«fordringssiden» på premieavviket. Kasse/
bankbeholdning styrket seg sett mot 2015 med kr 32 
mill, og kommunen benyttet kassakreditt kun noen få 
ganger i 2016. Kortsiktige fordringer ble styrket med kr 
0,4 mill. Premieavviket ble redusert med kr 1,35 mill 
sett mot 2015. Fordringen på premieavviket er kun 
regnskapsteknisk og det følger ingen innbetaling av 
likvider, og blåser dermed opp omløpsmidlene.  

Kortsiktig gjeld består av postene annen kortsiktig 
gjeld og premieavvik. Sammenlignet med fjoråret ble 
kortsiktig gjeld redusert med kr 9,03 mill. Av dette ut-
gjør annen kortsiktig gjeld kr 7,53 mill, mens 
«gjeldssiden» på premieavviket ble redusert med kr 
1,5 mill.  

Kortsiktig gjeld består av postene annen kortsiktig 
gjeld og premieavvik. Sammenlignet med fjoråret ble 
kortsiktig gjeld redusert med kr 9,03 mill. Av dette ut-
gjør annen kortsiktig gjeld kr 7,53 mill, mens 
«gjeldssiden» på premieavviket ble redusert med kr 
1,5 mill.  

Pensjon  

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er 
KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pen-
sjonskasse. Det er balanseført 714 mill kr i pensjons-
forpliktelser og 582 mill kr i pensjonsmidler. Samlet 
akkumulert premieavvik er på kr 27,8 mill, noe som er 
en økning på kr 0,1 mill sett mot 2015. Premieavviket 
skal utgiftsføres i løpet av en 7/10/15 årsperiode. 

Fond  

Den samlede fondsbeholdningen er på 41,15 mill kr 
fordelt mellom følgende fondstyper:  

 

  2016 2015 2014 2013 

Netto driftsre-
sultat i % 

7,6  -0,48  -0,25 4,07 

Likviditetsgrad 
1 

2,12 1,44 1,44 1,69 

Korr likviditets-
grad 1 

1,79 1,06 0,90 1,24 

konomi og resultåt 

Tall i mill kr RS 

2016 
RS 

2015 
RS  

2014 
RS 

2013 

Endring arbeids-

kapital balanse 

40,1 1,94 10,3 11,55 

Endring arbeids-

kapital resultat 

40,1 1,94 10,3 11,55 
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Investeringer  

Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler er 
på kr 49,12 mill, mot kr 46,37 mill i 2015. Investerings-
regnskapet gikk i 2016 i balanse.  

Byggingen av Halti II ble ferdigstilt i 2016 og endte i et 
merforbruk på kr 4,96 mill. Merforbruket hadde ikke 
budsjettinndekning, og det ble dermed ikke foretatt lå-
neopptak på prosjektet. Prosjektet ble inndekket ved 
ubrukte lånemidler fra andre prosjekter. Låneopptaket 
på Halti II vil blir gjort i 2017.  

På kjøp av grunn er ett grunnkjøp som skulle gjennomfø-
res i 2016 utsatt til 2017, og gir differanse i forhold til 
budsjett. Kjøpet er utsatt ettersom det ikke var samsvar 
mellom hjemmelshavere og grunnboken, som følge av 
arveoppgjør.   

I regnskapsskjema 1A og 1B gir manglende budsjettregu-
lering på momskompensasjon differanse på blant annet 
Guleng, uteområdet Storslett skole, EPC energispare-
kontrakter, ny vei Moan skole, og Saga skistadion. Dette 
skyldes at kommunen benytter nettofinansiering på pro-
sjektene. Momskompensasjon gir prosjektet ingen utgift 
samlet sett (netto), men gir differanse isolert sett på ut-
giftsposten og inntektsposten. Differansen gir et ikke 
reelt avvik på prosjektene. Kommunen vil dermed foreta 
budsjettregulering på momskompensasjon på investe-
ringsprosjekter i 2017.  

Byggingen av omsorgsboliger, Guleng III, var i 2016 i 
sluttfasen og bygget ferdigstilles i første del av 2017.  

De største investeringsprosjekter i 2016 var:  

Guleng III     kr 27,38 mill 
Halti II     kr   5,08 mill 
EPC kontrakter    kr   7,60 mill 
 
 
Gjeld, renter og avdrag  

Den samlede lånegjelda er i 2016 på kr 517,1 mill inkl 
videreformidlingslån, og har økt med kr 9,86 mill fra 
2015.  Nordreisa kommune har 45 % av lånemassen på 
fastrente med bindingstid over 3 måneder. Dette er in-
nenfor vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % 

fastrente. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investe-
ringer og videreformidlingslån ca 41 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld 
ihht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Husban-
ken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går 
til videre utlån.  

 

 

 

Tall i mill kr RS 
2016 

RS 
2015 

RS 
2014 

RS 
2013 

Disposisjonsfond 3,30 0,00 0,00 0,00 

Bundne driftsfond 17,13 15,70 15,87 16,67 

Ubundne investe-
ringsfond 

3,70 0,27 0,27 0,27 

Bundne investe-
ringsfond 

17,02 18,68 18,58 22,20 

Sum fond 41,15 34,65 34,72 39,14 

Tall i 1000 kr RS 2016 RS 2015 RS 2014 RS 2013 

Samlede 
lånegjeld 

517 103 507 238 493 724 481 872 

Fordelt på 
kreditorer: 

        

Kommunal-
banken 

333 584 318 502 333 005 319 176 

KLP kommu-
nekreditt 

81 449 84 152 55 141 57 371 

DNB 0 192 225 259 

Husbanken 
(videreformi
dlingslån) 

102 069 104 394 105 353 105 066 

Avdrag RS 2016 RS 2015 RS 2014 RS 2013 

Betalt 
avdrag 

16 108 828 17 387 354 15 684 673 14 982 343 

Beregnet 
minste 
lovlig av-
drag 

13 477 038 12 855 430 12 168 577 11 804 038 

Differanse 2 631 790 4 531 924 3 516 096 3 178 305 

Under-

skudd 
Resterende 

underskudd 

31.12.15 

 

2016 
 

2017 

2008   2 230 029 2 230 029   

2009   3 587 672 3 587 672   

2010   4 482 918 2 067 299 2 415 787 

2014      469 043      469 044 

2015   1 978 500   1 978 500 

Sum 12 748 162 7 885 000 4 863 331 
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Inndekning 

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumu-
lert merforbruk på kr. 4,86 millioner per 
31.12.2016. Den budsjetterte inndekningen på tidli-
gere års merforbruk på kr 7,89 mill ble dekket inn i 
henhold til planen.  

Gjenstående merforbruk fremkommer slik: 

 

 

 

 

 

 

Nordreisa kommune søkte departementet om ny 
inndekningsplan som følge av at opprinnelig inn-
dekningsplan ikke er blitt overholdt i 2015. Den nye 
planen for inndekning er som følger:  

Nordreisa kommune klarte inndekning i 2016 som 
budsjettert og det gjenstår ett år igjen av inndek-
ningen.  

 

 

 

 

 

 

Driftsregnskapet 

Netto driftsresultat for 2016 ble på kr 7,6 %, mot 2015 
da netto driftsresultat ble på -0,48 %.  

 

 

Driftsinntektene ble kr 23 mill mer enn budsjettert. De 
største avvikene er : 

 

Merinntekten på voksenopplæringen er som følge av 
flere flykninger og tilskudd til norskopplæring i forbin-
delse med midlertidig flyktningmottak.  

Merinntekten på refusjoner på prosjekter settes på 
fond, og er dermed ikke en reell merinntekt.  

Refusjon på skoler gjelder tilskudd i forbindelse med 
tidlig innsats og tilskudd til språkopplæring.  

Merinntekten på barnevernstjenesten skyldes at tilskud-
det til tjenesten fra Staten var økt i 2016. 

Merinntekten på refusjonen på sykelønn og fødsels-
penger er reelt sett på kr 5 mill når man hensyntar mer-
forbruket på lønnsutgifter.  

Kommunen mottok kr 0,4 mill i merinntekt på fastlønns-
tilskudd. Det gjelder økt tilskudd innenfor fysioterapitje-
nesten. Tjenesten har ikke turnuskandidat før til høsten 
2017, og dette tilskuddet vil dermed ikke være så høyt i 
2017. 

Refusjonen på ressurskrevende tjenester ble 0,43 mill 
mer enn budsjettert. Oppfølgning av denne refusjonen 
er blitt bedre i løpet av 2016, og det ble foretatt to kvali-
tetssikringer av refusjonen i løpet av året.  

Integreringstilskuddet ble kr 2,7 mill mer enn bud-
sjettert. Dette er hensynstatt i budsjettet for 2017. 

Skatteinntektene og rammetilskuddet ble samlet sett kr 
4,1 mill mer enn budsjettert, og skyldes skattetilpasning-
er på nasjonalt plan.  

Gebyr på kart og oppmåling ble kr 0,15 mill mer enn 
budsjettert.  

Leieinntekter og diverse salgsinntekter ble totalt sett kr 
1,3 mill mer enn budsjettert. Sektorlederne følger opp 
dette og sjekker om noen av disse inntektene også vil 
komme i 2017. 

Sektor  Regnskap   Reg.budsjett   Avvik  

Administrasjon             24 499 770       25 917 789          1 418 019  

Oppvekst og kultur           112 444 312     116 741 159          4 296 847  

Helse og omsorg           114 476 883     120 189 641          5 712 758  

Anleggsdrift                    188 868             112 710              -76 158  

Bygg og eiendom             35 719 326       37 290 068          1 570 742  

Skatter og ramme-
tilskudd         -329 524 703   -323 130 800          6 393 903  

Renter, avdrag og 
avsetninger             42 058 957       22 781 006      -19 277 951  

 0 Prosjekter                   136 587               98 427              -38 160  

        

Inntekter  Beløp  

Refusjon fra staten på voksenopplæring          1 500 000  

Refusjon fra staten på prosjekter          2 400 000  

Refusjon på skoler             800 000  

Refusjon på barnevernstjenesten             240 000  

Refusjon sykepenger og fødselspenger          5 960 000  

Refusjon på fastlønnstilskudd fra staten             426 000  

Ressurskrevende tjenester             430 000  

Integreringstilskuddet          2 700 000  

Skatteinntektene          7 500 000  

Gebyr kart og oppmåling             155 000  

Leieinntekter og div salgsinntekter          1 300 000  

Overføringer fra fylkesmannen             900 000  

Rammetilskuddet mindreinntekt -       3 400 000  

År Opprinnelig Gjenstående 
inndekning 

Merforbruk 2010 5 332 559 2 415 787 

Merforbruk 2014    469 043    469 044 

Merforbruk 2015 1 978 500 1 978 500 

Akkumulert mer-
forbruk 

  4 863 331 

Det er total 45 Robek kommuner i landet 

 I Troms 3 kommuner: 

 Kvæfjord 

 Torsken  

 Nordreisa  
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Overføringer fra fylkesmannen/fylket er overført på 
fond, da det gjelder spillemidler.  

Når det gjelder driftsutgiftene ble de kr 1,7 mill mindre 
enn budsjettert, noe som utgjør 0,4 % i avvik. Avviket er 
svært lavt og kommenteres dermed ikke nærmere.  

 

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd  

Merinntekt på skatter og rammetilskudd på 6,4 mill og 
skyldes: 

 Skatt på inntekt og formue ga en merinntekt på kr 
7,5 mill sett mot budsjett. 

 Inntektsutjevningen ga en mindreinntekt på kr 3,4 
mill sett mot budsjett. 

 Kommunen mottok ekstra skjønnstilskudd på kr 
0,2 mill. 

 Statstilskuddet på rentekompensasjon ble kr 0,4 
mill mindre enn budsjettert 

 Integreringstilskuddet ga en merinntekt på kr 2,6 
mill sett mot budsjett. 

 

Sektor 8 – Skatter og rammetilskudd  

Merforbruket på rente, avdrag og avsetninger er på 19,3 
mill: 

 Renteutgifter og renteinntekter ble samlet sett kr 
2,3 mill mindre enn budsjettert. 

 Avdrag på lån ble kr 0,36 mindre enn budsjettert 

 Internkjøp/internsalg ga en mindreinntekt på kr 
0,83 mill, men går i 0,- totalt sett for kommunen. 

 Det ble foretatt avsetning til disposisjonsfond på 
kr 3,3 mill og er i samsvar med budsjettet. 

 Nedbetaling på tidligere års merforbruk ble i hen-
hold til budsjett på kr 7,9 mill. 

 Pensjon ga en merinntekt 1,6 mill på sektor 8 sett 
mot budsjett, mens pensjon gir totalt sett en 
mindreutgift på kr 2,3 mill. 

 Mindreforbruket i 2016 ble på kr 22,8 mill og er 
bokført under sektor 8. 

 

Nordreisa kommune hadde i 2016 et netto driftsresultat 
på 7,6 %. Det er en stor økning sammenlignet med 2015. 
Kommunen klarte inndekningen av tidligere års merfor-
bruk på kr 7,9 mill og har per årsskiftet kr 3,3 mill på dis-
posisjonsfond. 

Det har de siste årene vært svært krevende for virksom-
hetene med innsparinger i form av vakanser, mindre 
bruk av vikarer, utsatte innkjøp og mindre vedlikehold. 
Disse innsparingene har pågått i flere år, og det har vært 

vanskelig å finne rom for ytterligere nedskjæringer uten 
å berøre antall ansatte.   

Det var nødvendig å gjøre grep for å ta ned driften. Kom-
munen foretok i 2016 nedbemanning på ca 30 årsverk, 
på bakgrunn av den negative økonomiske trenden kom-
munen sto overfor. Driften av Nordreisa kommune er nå 
på et tilfredsstillende nivå økonomisk sett, og kommu-
nen har handlingsrom til å møte uforutsette hendelser. 
Likviditeten er også betydelig styrket, og kassakreditten 
ble kun benyttet noen få ganger i 2016. 

Selv om kommunen har gjort tiltak for å ta ned driften er 
de økonomiske utfordringene ikke over. I tiden fremover 
vil økningen i inntektene ikke stå i forhold til økningen 
på utgiftssiden, og nye tiltak må finansieres innenfor 
eksisterende drift. Det er da viktig at kommunen går 
gjennom hele driften for å finne effektive metoder å le-
vere tjenester på. Spesielt innenfor helsesektoren da det 
er i denne sektoren at presset vil være størst i årene 
fremover. Det økte presset på kommunale tjenester i 
den sektoren er allerede merkbart. Dette vil tilta ytterli-
gere på grunn av at andelen av den eldre befolkning vil 
øke, med dertil økte behov for kommunale tjenester.  

Internt i organisasjonen ble det gjort mange grep for å få 
bedre kontroll på økonomien. Det ble gitt opplæring i 
regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for nye virk-
somhetslederne. Det ble i tillegg gitt beskjed at de som 
hadde behov for ytterligere opplæring skulle selv kon-
takte økonomiavdelingen, noe mange ledere også gjor-
de. De månedlige rapporteringer fra virksomhetsledere 
til sektorledere og fra sektorledere til Rådmannen fort-
satte. I rapporteringen skal det blant annet komme frem 
om lederne har kontrollert lønnsutbetalingene innenfor 
sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring 
på avvik, samt utvikling og oppfølgning av sykefravær. 
Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og 
budsjett, og selv analysere hvorfor et avvik oppstår.  

I 2016 var det spesielt merinntekter som ga et stort 
mindreforbruk, mens driftsutgiftene var i balanse. Disse 
merinntektene må gjennomgås nøye for å få en oversikt 
på om disse kommer i 2017 også.  

 

 

143



 10 

144



 11 

Nordreisa kommune har en folkevekst på 0,49%, Troms 

fylke en vekst på 0,79% og landsgjennomsnittet er på 

0,85%. Troms uten Tromsø hadde en vekst på 0,27%.  

Folketallet i Nordreisa går opp, men der er en trend på 

nedgang i kommunene rundt. Kommunen har stadig fød-

selsunderskudd slik at befolkningsvekst kommer av inn-

flytting og innvandring.   

 

 

 

 

Framskrivingen viser at Nordreisa kommune vil ha et 

folketall på 5 638 i 2040. Det vil bli økning i alle alders-

grupper, men størst økning i gruppene med behov for 

tjenester og mindre endringer i gruppen yrkesaktiv al-

der. Antall eldre over 80 år fordobles mot 2040.  Kom-

munen merker et stadig økende press mot helse– og 

omsorgstjenester, og det vil også bli økt krav innenfor 

gruppene barn i barnehager og grunnskole. Nordreisa 

kommune vil i framtiden være avhengig av rekruttering 

av arbeidstakere utenfor kommunen.  

 Vekst i % Folkevekst Innbyggere 

Kåfjord -0,84 -18 2132 

Skjervøy -0,27 -8 2912 

Kvænangen  0,16 2 1233 

åmfunn og livskvålitet 
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Kommunens folkehelsprofil   

 I åldersgruppen 45 å r og eldre er åndelen som bor ålene høyere enn i låndet.  

 Andelen bårn 0-17 å r som bor i husholdninger med låv inntekt er lik låndsgjennomsnittet.  

 Andel 5. klåssinger som er på  låveste mestringsnivå  i lesing er høyere enn låndet for øvrig. 

Mens fråfåll i videregå ende skole ikke er forskjellig frå låndssnittet.  

 Andel med overvekt inkludert fedme er høyere enn låndet som helhet vurdert for gutter og 

jenter 17 å r. 

 Antibioktikåbruk i kommunen en låvere enn låndet som helhet, må lt etter åntåll utleveringer 

pr 1000 innbygger.  

  

Antall personer: 

Ingen utdanning: 39 

Grunnskolenivå:  1 401 

Videregående nivå: 1 628 

 

Univ / høgskole: 745 

Univ / høgskole lang: 156 
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Boligkontor og aktivitet                   
       

 

 

      

Arbeidsledigheten 2,5% 
Troms      2,0 % 

Menn    41 personer 

Kvinner  19 personer 
 

Arbeidsledigheten har gått ned fra 3,1 % i 2015.   

Uføre                 13,4 % 
Troms     10,6 %  

Norge              9,5 % 

Uføreprosenten  i Nordreisa er den samme som i 

2015.    

Søkere 
startlån 

Innvilget Av-
slått 

Ikke benyttet/ 
forhåndsgod-
kjenning 

24 5 8 11 

Noen av lånene ble innvilget i 2015, men utbetalt i 

2016 

I 2016 ble det utbetalt kr. 5 130 550,- i startlån. På 

grunn av endringer i husbankens retningslinjer er ikke 

ungdom i etableringsfasen lenger i målgruppen for å få 

startlån, de blir oppfordret til å spare opp nødvendig 

egenkapital søke lån i vanlig bank.                                                                                          

Det er derfor en nedgang i antall søknader og utbeta-

linger i 2016 

Tilskudd til 
tilpasning/
etablering 

Innvilget Avslått 

3 søknader 2 1 

Noen av tilskuddene ble innvilget i 2015, men utbetalt i 

2016 

Bostøtte 
søknader 

Innvilget/
status 
pr.12/2016 

Avslått/flyttet/for 
høy inntekt osv. 

242 84 158 
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Nordreisa kommunestyret er kommunens øverste myndig-

het og har også som organ arbeidsgiveransvar for ansatte i 

kommunen.  

Kommunestyret har 21 representanter 

olitisk styring og åktivitet 

Nordreisa kommunestyre 2015—2019 

 Øyvind Evanger 

Sigrund Hestdal 

AP 

AP 

Hilde Anita Nyvoll  

Sigleif Pedersen 

Tore Elvestad   

Olaug Bergset    

Olaf Malvin Skogmo  

Siv Elin Hansen 

Helga Jæger Wigdel  

Karl Mattis Nyheim  

Terje Olsen 

Johanne Olaussen 

Herborg Ringstad 

Per Sverre Moan  

Anne Kirstin Korsfur 

Arthur Tørfoss 

John Roald Karlsen  

Tor Arne Isaksen 

Ingvil B. Andersen 

Davida  Olsen 

AP 

AP 

Ap  

SP 

SP  

SV 

SV  

MDG  

H 

H 

H 

H  

FRP 

FRP 

FRP  

KRF 

KRF 

KRF 

Ordfører for valgperioden 2015—2019  

 Øyvind Evanger fra Arbeiderpartiet, i sin  

første periode som ordfører.  
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Politisk aktivitet Antall politiske 
møter 

Antall saker / 
vedtak 

Kommunestyret 9 106 

Formannskap 12 37 

Administrasjons utvalg 6 26 

Helse– og omsorgsutvalg 7 45 

Oppvekst og kulturutvalget 7 49 

Miljø, plan og utviklings utvalg 9 51 

Næringsutvalget 5 17 

Eldrerådet 3 6 

Rådet for funksjonshemmede 2 4 

BUK 1 6 

Ungdomsråd 3 15 

Råd og utvalg Leder 

Kommunestyret Øyvind Evanger (AP) 

Formannskapet  Øyvind Evanger (AP) 

Administrasjonsutvalget Øyvind Evanger  (AP) 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget Hilde Nyvoll ( AP) 

Næringsutvalget  Øyvind Evanger (AP)  

Helse– og omsorgsutvalget Olaug Bergset (SP) 

Oppvekst– og kulturutvalget Siv-Elin Hansen (SV) 

Kontrollutvalget John Karlsen (FrP) 

Klagenemnd Ole Morten Pedersen (AP) 

Byggekomite Terje Olsen (H) 

Eldreråd Knut  M. Pedersen (AP) 

Rådet for funksjonshemmede Harry Kristiansen (AP) 

Dispensasjonstutvalg, disp. Olav Rokne Erichsen (MPDG) 

Fellesmøte om kommuereformen på Halti kulturscene våren 2016. I panelet  fra høyre; ordfører i Nordreisa Øyvind 

Evanger, ordfører i Kvænangen Eirik Losnegaard Mevik, ordfører i Kåfjord Svein O Leiros og ordfører på Skjervøy 

Ørjan Albrigtsen.    
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Nordreisa ungdomsråd og  

Barnas og unges kommunestyre 

 

Ungdomsrådets representanter:  

 Hermod Bakken, leder 

 Anna Elisa Henriksen, nå nestleder,  

 Ronja Dalsaune Sætre  

 Christian Giæver  

 Sigvart Andersen 

 Scott Isaksen Nordstrøm 

 Marie Nyvoll 

 Aimie Mikalsen  

 

Vararepresentanter:  

 Oda Fossvoll 

 Mathias Bergmo 

 Ottar Evensen Storaas 

 Anna Jaatun 

 Merete Eri Bråstad  

 

I november ble det også valgt inn representanter til 

utvalgene, formannskapet, og kommunestyret.  

Det ble avholdt BUK 8. Desember med tema nett 

vett, hvor politistudenter holdt foredrag om te-

maet, og søknad fra Rotsundelv skole til innkjøp av 

utstyr til wiglo og bålpanne, og fikk innvilget søkna-

den på kr 8000,-, samt sak fra Rotsundelv skole om 

at vindu i ventehuset på fergekaia i Rotsund var 

knust, forslag til løsning var at huseier satte inn nytt 

vindu.  Om arbeidsutvalget til BUK, BUKA burde 

endres slik at ungdomsrådet skulle disponere over 

pengemidlene, og dermed kunne deles ut oftere, 

siden ungdomsrådet har møte hver 6. uke. Dette 

ble nedstemt i BUK.  BUK ble også orientert om 

budsjett og økonomiplanen for 2017- 2020.  

Det har vært godt oppmøte på møter. 

Regionalt ungdomsråd, RUST, er et arbeidsfelles-

skap i kommunene i Nord- Troms. To medlemmer 

fra Nordreisa ungdomsråd er representert. RUST 

jobber i dialog med Ungdommens fylkesråd. Saker 

som Ungdommens fylkesråd fremmer sammen med 

ungdomsrådene er blant annet å ha miljøet i fokus, 

fremme yrkesfagene i videregående skole, minske 

kløften mellom generasjoner.  

I tillegg er det et fagråd der ungdomskontaktene i 

Nord-Troms kommunene jobber sammen med sa-

ker som de ønsker å fremme.    

Fra 1. november ble det ansatt ungdomskontakt i 

Nordreisa kommune som jobber mot «lav terkel 

aktiviteter» samt fremme dialog og samtaler med 

ungdom. Tiltakene skal være rusforebyggende. I 

tillegg har ungdomskontakten ansvar for å tilrette-

legge, å være sekretær, samt ha ansvar for opplæ-

ringstiltak i ungdomsrådet. Ungdomsrådet jobber 

mot politiske saker som angår ungdom, og for tiltak 

som skape trivsel og aktiviteter for ungdom i Nord-

reisa. 

Det ble arrangert rusfritt arrangement den 13. Mai 

2016 hvor produsent teamet var involvert.  

BUK 8. desember 2016 

Ordfører BUK— Hermod Bakken 

Rådmann BUK—Øyvind Evanger  
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edårbeidere og orgånisåsjon  

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Omorganisering av stabsfunksjonene personal, økono-
mi, servicetorg og ikt ble gjennomført med virkning fra 
01.07.16  Med denne omorganiseringen er hele kommu-
neorganisasjonen organisert i en 3 nivå modell.  

Det er forholdsvis god interesse for ledige stillinger i 
Nordreisa kommune.  Det er midlertid utfordringer til å 
rekruttere i lederstillinger.  Det er også utfordringer med 
å få dekket behovet for fagarbeidere/høgskole-
utdannede innenfor helse og omsorg.  Det samme gjel-
der ved rekruttering av kvalifiserte vikarer for avvikling 
sommerferien.   

Som i 2015 gjennomførte man i 2016 også en stor ned-
bemanningsprosess. Til sammen ble 30 stillinger tatt 
ned. Det ble i denne forbindelse gjort 36 vedtak. Ingen 
ansatte mistet jobben, men inntil 36 personer fikk annet 
arbeidssted/ arbeid.    

Fra 2016 ble arbeidsnærværsdagen innført i Nordreisa 
kommune. Dvs at du får 1 nærværsdag hver tertial der-
som du ikke har vært borte fra jobb.  

Gymsalen og svømmehallen, 3-4 timer per uke, benyttes 
av rundt 20 ansatte.    

Det føres ikke oversikt over sosiale aktiviteter/
sammenkomster, men uformelt er vi likevel orientert 
om at ansatte innimellom treffes for sosialt samvær 
utenom arbeidstid.  Slike uformelle møteplasser er posi-
tivt for arbeidsmiljøet.  Arrangement som omfatter alle 
ansatte samtidig, har ikke vært gjennomført på flere år. 

 

Lærlinger 

Å legge til rette for lærlinger, både ordinære lærlinger 
og vekslingselever er et viktig samfunnsrettet og organi-
satorisk tiltak for å rekruttere fagarbeidere. Gjennom 
Rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og om-
sorgsområdet vedtatt av kommunestyret desember 
2016 bes kommunen om å ha forpliktende vedtak på 
fast antall læringer, samt å gi påskjønnelse til veiledere 
for å ha lærlinger. Nordreisa kommune har vedtak om å 
ha 10 lærlinger inne til enhver tid. Kommunen har pr 31. 
Desember 11 lærlinger fordelt slik: Barne- og ungdoms-
arbeider (Oppvekst) 6 stk, Helsefagarbeider (Helse- og 
omsorg) 4 stk. Iktfag (IT) 1 stk.  

 

Sykefravær 

Etter en lengre periode med gjennomgående nedgang i 
sykefravær, så klarte kommunen som organisasjon å 
komme under måltall på 92% arbeidsnærvær i 2016.   

I 2016 gav sykefraværet kommunen 9069 tapte dags-
verk, dette er 2107 færre tapte dagsverk enn i 2015.  De 
2107 færre tapte dagsverk tilsvarer 5.5 mill kroner i øko-
nomisk besparelse men gir også bedre kvalitet på tje-
nester siden flere faste ansatte er på jobb.  

Troen på vedvarende fokus, jobbnærvær som tema, 
fremvisning av statistikker og kostander relatert til fra-
vær bidrar på en positivt på utviklingen.  

Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget innfør-
te flere tiltak for å bedre arbeidsnærvær i organisasjo-
nen bl.a. arbeidsnærværsdagen.  
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Arbeidsnærværsdag er en fridag pr tertial uten fravær. 
Dette  inkludert fravær med syk barn. Det ble tatt ut    
nærværsdager i 2016 fordelt slik:   
 Administrasjon 15 
 Oppvekst og kultur: 58  
 Helse-  og omsorg inkl DMS: 133 
 Drift og utvikling: 55  
 
Til sammen utgjør dette i overkant av 1 stilling, 253 ar-
beidsnærværsdager. 1 stilling betyr 233 faktiske virkeda-
ger med ferie og bevegelige helligdager fratrukket.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefraværet for 2016 er det laveste tall som er regi-

strert. Det er et gledelig resultat. Det er også gledelig at 

NAV Arbeidslivssenter benytter Nordreisa kommune 

som godt eksempel ovenfor andre kommuner som øns-

ker å redusere sykefravær. Nordreisa har siste årene fått 

et godt omdømme på nærværsfremmede arbeid i 

Troms.  

 

IA-arbeidet  

IA-avtalens delmål 1 – redusere sykefraværet/oppfølging 
av sykemeldte: 

Arbeidet med å øke jobbnærværet gjøres hver eneste 
dag. Resultatet av dette arbeidet gjenspeiles i utvikling-
en av sykefraværet. 

 

IA-avtalens delmål 2 – økt sysselsetting av personer med 
redusert funksjonsevne: 

Haltibygget, Storslett skole, Guleng 1 og 2, Guleng3, Son-
jatunbyggene, Oksfjord skole– og barnehage, Moan sko-
le, Idrettshall, Leirbukt barnehage, Høgegga barnehage 
er universelt uformet og tilrettelagt for personer med 

redusert funksjonsevne. Gamle bygg, for eksempel råd-
hus og svømmehall/gymsal er ikke utformet i hht til uni-
verselt utforming 

Kommunen tar inn og har også vedtak om inntak av ar-
beidspraksisplasser og IA arbeidsplasser på hver sektor 
og virksomhet. Det tas inn både for arbeidsplassvur-
deriner, språkpraksisplasser mv.  

IA-avtalens delmål 3 – å forlenge den yrkesaktive perio-
den: 

AML har bestemmelser om rett til redusert arbeidstid 
basert på alder, 62 år.  
Nordreisa kommune gir et generelt seniortillegg på kr 
10.000,- til ansatte fra fylte 62 år.   
 

Tillitsvalgte 

Nordreisa kommune har inngått avtaler med fagfore-
ningene om antall tillitsvalgte og frikjøp. Til sammen har 
er 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunksjonene for-
delt på: 
Fagforbundet 0,80 stilling 
Utdanningsforbundet 0,40 stilling  
Sykepleierforbundet, 0,20 stilling 
Delta 0,10 stilling 
 

Forhandlinger 

Tariffoppgjøret i 2016 var et hovedoppgjør, men de sent-

rale parter ble enige om at lokale lønnsforhandlinger, 

kap 4, ikke skal gjennomføres før høsten 2017.  Sentralt 

tillegg i kap. 4 ble gitt per 1.5.16, nytt sentralt tillegg gis 

per 1.8.17.  Lokale tillegg gis etter forhandlinger, med 

virkning per 1.9.17. 

Det ble kun gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter 

Hovedtariffavtalens (HTA) kap 3 og 5.  Forhandlingene 

for både kap 3 og 5 ble gjennomført den 5.10.16.  For-

handlingene ble ført uten brudd mellom partene. 

   

I tillegg foreligger det enighetsprotokoller etter følgende 

forhandlinger: 

 3 protokoller i henhold til HTA 4.2.4 – kompetanse 

 2 protokoller i henhold til etter HTA 4.2.2 – særs-

kilte forhandlinger 

 1 protokoll i henhold til HTA 3.4.2 – lederavløn-

ning, virksomhetsleder 

 1 protokoll i henhold til HTA 3.4.4 – forhandlings-

bestemmelser og tvisteløsning 

 1 protokoll i henhold til HTA 5.2 – annen lønnsre-

gulering 

 1 protokoll i henhold til HTA, fellesbestemmelser 

3.4.1 – omplassering 

 1 protokoll i henhold til AML § 14.9 – fast tilsetting 

 1 protokoll i henhold til ASA 4301, ASA 4310 og 

SFS 2305 – forhold omkring fastlegeavtale 

Årstall Gj snitt 4. kvartal 

2005 10,6 10,2 

2006 13,6 13,8 

2007 11,3 11,1 

2008 10,7 10,6 

2009 10,9 11,9 

2010 11,1 11,9 

2011 11,1 9,3 

2012 10,7 10,8 

2013 9,8 9,9 

2014 10,56 12,41 

2015 9,62 7,94 

2016 7,94 7,88 

Egen statistikk over 

fravær. Egenmeldt og 

sykemeldt 
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Likestilling  
Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune omhandler ak-
tivt arbeid med følgende  målsettinger: 
 

 Økt mangfold i virksomheter. 
 Like arbeidsmuligheter for alle ansatte. 
 Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag 

av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, reli-
gion m.m. 

 Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være univer-
sell utformet.  

 Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innen-
for kultur, idrett og friluftsområder.   

Kommuneplanens samfunnsdel gjengir inkludering og 
universell utforming jfr krav i diskrimineringsloven og i 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Videre er det i    
lønnspolitisk plan vedtatt at lønn skal fastsettes på sam-
me måte for kvinner og menn. Kommunen har også ved-
tatt retningslinjer for uønsket deltid. I tilsettingsrutinene 
skal søkere  som står kvalifikasjonsmessig likt, foretrek-
kes det kjønn som er underrepresentert.  
 

Kjønnsbalansen i Nordreisa kommunestyre er pr i dag 
12 menn og 9 kvinner. I rådmannens leder gruppe er der 
6 kvinner inkl rådmann og 2 menn. Øvrig ledelse  i Nord-
reisa kommune består av 19 kvinner og 6 menn.   
 

SSB vurderer en kommunes likestillinggrad på  en skala 
fra 0-1. 1 representerer full likestilling. Nordreisa kom-
mune får en skår på 0,719 og er en av de mest likestilte 
kommunene  i landet.   

 
Etisk standard  
 

Nordreisa kommune er ansvarlig for grunnleggende vel-

ferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av 

fellesskapet. Kommunen er gitt stor makt som forvalter 

av en rekke lover og forskrifter.  Et fungerende lokalde-

mokrati forutsetter at innbyggerne har tillit til kommu-

nen.  Nordreisa kommunestyre vedtok i juni 2015 etiske 

retningslinjer for Nordreisa kommune.  Formålet er å 

skape et  godt tillitsforhold mellom ansatte, folkevalgte 

og innbyggerne, vil Nordreisa kommune legge vekt på at 

gode etiske grunnholdninger skal prege virksomheten: 
 

Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.  

Det er et felles ansvar å bygge tillit. 

Kommunen skal følge god forvaltningsskikk. 

Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habilitet og 

interessekonflikter. 

De ansatte skal opptre lojalt. 

Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som representanter for 

kommunen.  

Ansatte har rett og plikt til å varsle. 

Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing og 

diskriminering.  

Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre fordeler. 

Det skal vernes om kommunen sine ressurser og verdier.  

Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media . 

 

 

Internkontroll 

Alle kommuner har et selvstendig ansvar for å føre kon-

troll med egen virksomhet, jfr Kommuneloven.   

Internkontroll dreier seg om å være beredt og forebyg-

ge.  Nordreisa kommune tatt i bruk et elektronisk verk-

tøy; KF kvalitetsstyring, som er  til hjelp med formalise-

ring og dokumentasjon av rutiner, prosedyrer og avvik. 

Systemet ble etablert i 2015 og det har også i 2016 job-

bet med å etablere systemet i organisasjonen. Arbeidet 

er ressurskrevende og en stor oppgave. Mål om å få sys-

temet etablert i hele organisasjonen er ikke oppnådd.  

 

 

Ugleprisen 2016 

Ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive 

støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre 

når det gjelder kompetanse, utvikling og service kan til-

deles årets ugle. Medlemskap kan også gis til personer 

som har satt kommunen i spesielt positivt medielys.  

Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig 

bevis for sin viktige rolle i kommunen. Jakkemerket er ei 

ugle.   

Ifølge gresk mytologi satt ei ugle på skulderen til en vis 

og klok gudinne. På denne måten ble klokskapen og vis-

dommen overført til uglen. Vi kan derfor si at Ugla sym-

boliserer kompetanse, klokskap og visdom. 

 

Ugleprisen for 2016: Vaktmester ved  Sonjatun helse-og 

omsorgstjenester: Nils Benjaminsen   
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Arbeidsgiverpolitikk 

 

Nils Benjaminsen har jobbet i kommunen siden 1976, er 
alltid blid og hjelpsom, serviceinnstilt og lojal. I begrun-
nelsen fremkommer også at vedkommende er et JA-
menneske som alltid stiller opp for andre. 

Mange av forslagsstillerne synes også at vedkommende 
bør bli hedret for lang og tro tjeneste.  

Andre kjennetegn er: 

•             Positiv 
•             Fremmer kommunen på en god måte 
•             Tilgjengelig til alle døgnets tider 
•             Har høy kompetanse 
•             Hyggelig og grei, sier aldri nei. 
  
Vinneren er et forbilde for ansatte i Nordreisa kommune 
og blir nå medlem i kommunens Ugleklubb.  
  
 

Organisering fra 

helhetstenking  Effektiv, utviklingsori-

enter, tilpasningsdyk-

tig organisasjon 

Ansatte er viktigste 

ressurs   

Attraktivt omdømme 

for rekruttering  

Heve kompetanse i 

hele organisasjonen 

gjennom etter– og vi-

dereutdanning 

Redusere  ufrivillig 

deltid 

Nordreisa skal ha  

en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt 

arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige  

fagfolk og kompetanse 
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Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sek-

torovergripene funksjoner. Under sentraladministra-

sjonen ligger rådmann, personal, økonomi, servicetorg 

og ikt.  

Fra juli 2016 ble administrasjonen delt inn i to nye stab

– og støttetjenester; Service– og personaltjenester og 

økonomitjenester. Service- og personaltjenester orga-

niseres med 2 fagledere; fagansvarlig sak og arkiv og IT

-ansvarlig.  Økonomisjef og Service- og personalsjef, 

rapporterer direkte til rådmannen 

 

Service– og personaltjenester.  

Ansvarsområde 

Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som 

forhandlinger, sentrale avtaler, tilsettinger, lønnsfast-

settelser, HMS, kvalitetssystem, beredskap, samar-

beidsutvalg, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, 

saksbehandling, bindeledd mellom politisk og admini-

strativt nivå, drift og utvikling IKT, personalforvaltning, 

servicetorg, politisk sekretariat, arkiv, valg, pressekon-

takt, sosiale medier, boligkontor, skjenkesaker og alko-

holforskrift,  

Status økonomi 

Service– og personaltjenester hadde i 2016 et stort 

mindreforbruk på kr 1.188.856,-. Innsparingen var ho-

vedsakelig på fellesutgifter personaltiltak og drift ikt.   

Status medarbeidere  

Både omorganisering sentraladministrasjon og omstil-
lingsprosessen medførte endringer både i ledelse og 
personalgruppe for Service– og personaltjenester. Ser-
vicetorg fikk redusert bemanning og nytt personale, 
det ble etablert personalsjef med sektorovergripene 
funksjoner. Ikt fikk ressurser til lærling i 2016 og re-
kruttering ble gjennomført i desember. Service– og 
personaltjenester består nå av 9,80 hjemler pluss 1 ikt 
læring fordelt på 11 personer.   

Sykefraværet lå under måltall bortsett fra Servicetorg 
som viste et fravær på 9,99%.  

Det er utført 10 forventingssamtaler /
medarbeidersamtaler etter omorganiseringsprosessen.  

 

Status tjenester  

Det benyttes relativt mye ressurser på å følge opp be-
hov ute i sektorene for å ivare forvaltningen og tjenes-
teproduksjonen på en mest mulig måte. Det har vært 
hovedforhandlinger på lønn og det ble gjennomført 4 
møter i administrasjonsutvalget i 2016 og utvalget be-
handlet 26 saker. I tillegg behandlet avdelingen 266 
saker (delegerte vedtak), som angår ansatte, i  2015 
var antallet 185. De fleste av disse gjelder tilsetting, 
øvrige saker er justering av stillingsstørrelse, endring 
av arbeidssted, permisjonssaker, nedbemanningssa-
ker, søknader om terminalbriller,  tildeling av fylkes-
mannens kompetansemidler i helse- og omsorgstje-
nesten og støtte i forbindelse med studiepermisjon.   

entrålådministråsjon   
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Ikt har hatt følgende hovedoppgaver i 2016: 
 Nettverksarbeid Sonjatun 
 Vedlikehold og oppgradering av diverse fagsyste-

mer 
 Endring av BBFT samband          
 Innføring av Ipads til politikere 
 Installasjon av EMS styringssystem klienter 
 Fokus på datasikkerhet 
 Installasjon Visma Flykning 
 Endring telefoni Familiesenteret 
 
På Servicetorget er hovedoppgavene :  
 Kundetorg 
 Politisk sekretariat inkl. valgadministrasjon 
 Sekretariat ansettelsessaker 
 Saksbehandling politikk, startlån, bostøtte, alko-

holsaker 
 Sentralarkiv og postmottak 
 Systemansvar for kommunens sak- og arkivsys-

tem og brukersupport, råd og veiledning av den-
ne 

 Arkivplan 
 Informasjonsknutepunkt 
 
Informasjon til og fra hele organisasjonen går igjennom 
servicetorget, som også jobber mot kommunens hjem-
meside, facebook, intranett og arkivplan.  
 
Boligkontoret administrerer kommunale startlån, bolig-
tilskudd, samt gir veiledning i Husbankens tjenestetil-
bud, blant annet bostøtte. 
 
I 2016 ble det igangsett elektronisk postforsendelse og 
bestilt og klargjøring for gjennomføring av elektroniske 
politiske møter, gjennom iPads til alle politikerne. 
 
Status internkontroll 

Rådmannen startet opp i 2015 med elektronisk kvali-
tetssystem. Det har ikke vært rom for å prioritere dette 
arbeidet innenfor IKT og Servicetorg. Servicetorg jobber 
i 2016 med innføring av Arkivplan. Arbeidet vil fortsette 
i 2017.  På personalområdet benyttes kvalitetssystemet 
og det legges inn reglement og rutiner. HMS systemet 
er enda ikke godt nok ivaretatt.  

Ikt startet opp med ROS på telefonisystemet i desember 
som forventes sluttført i primo 2017.  

 

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 
2016. 

 

 

 

Økonomitjenester  

Ansvarsområde 

Økonomitjenester består av ansvarsområdene økonomi
- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskatte-
kontor, regnskapsføring for kommunen og menighetsrå-
det, legat, fakturering og innfordring av kommunale 
krav, kommunekasse, lønnsarbeid, og skatteoppkreving 
og arbeidsgiverkontroll.  

Status økonomi 

Økonomitjenester hadde i 2016 et mindreforbruk på kr 
186.000,-. Innsparingen var hovedsakelig på lønnsområ-
det, da vi ikke tar inn vikarer ved sykefravær.  

Status medarbeidere  

Bemanningen var stabil og det jobbes kontinuerlig med 
å styrke fagkunnskapen. Sykefraværet i 2016 var på 6,7 
%, noe som er under måltallet.  

 

Bemanningen var stabil og det jobbes kontinuerlig med 
å styrke fagkunnskapen. Sykefraværet i 2016 var på 6,7 
%, noe som er under måltallet.  

Status tjenester  

Det ble i 2015 innført månedlig rapportering for både 
virksomheter og for sektorene, og i 2016 fortsatte ar-
beidet med å gjennomføre opplæring i forbindelse med 
rapporteringen. Det har bidratt til økt fokus ut i organi-
sasjonen på tildelt ramme og økt bevissthet rundt bud-
sjettprosessen. Antall attestanter av faktura ble redu-
sert med mål om å oppnå bedre kvalitet på regnskapet. 
I tillegg ble det foretatt endringer i arbeidsfordeling 
rundt fakturering, også det med mål om å oppnå bedre 
kvalitet.    

Innenfor lønnsområdet ble A-melding innført, som er 
rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatte-
etaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.  

Hvert tertial har det vært rapportert til formannskapet 
og kommunestyret med en oppsummering av regns-
kapsstatus. Til hvert formannskapsmøte ble det avgitt 
en rapport på lønnsstatus.  

 

Status internkontroll 

Økonomitjenester har fokus på internkontroll. Blant 
annet ved utbetalinger fra bank må to personer elektro-
nisk godkjenne utbetalingen. Det kreves attestasjon og 
anvisning på det som utbetales. Det ble i 2016 startet 
arbeid med å legge rutinebeskrivelser inn i det nye kva-
litetssystem, og dette arbeidet fortsetter i 2017.  

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 
2016. 
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Ansvarsområde 

Sektor for oppvekst og kultur har ansvar for kultur, fami-

liesenteret (barnevern, helsesøstre og åpen barnehage), 

flyktninger, voksenopplæring, skolene og barnehagene. 

Sektoren har en stab bestående av 2 konsulenter, Ol-

weus instruktør og en spesialpedagog.  Sektorleder har 

12 virksomheter under seg, med hver sin virksomhetsle-

der.   

 
Pr 31.12.2016 er det 151,64 årsverk i sektoren. 
 
Sektoren rapporter politisk til Oppvekst– og kulturutval-
get.  
 

Status økonomi  
 

Sektor for oppvekst og kultur har et stort mindreforbruk 
på lønn. Dette er blant annet som følge av at sektoren 
har hatt nedgang i sykefravær, og fordi virksomhetene 
har vist forsiktighet ift å ta inn vikarer ved fravær.  
 
Øvrige utgifter: 
Sektoren har et mindreforbruk på øvrige utgifter. Det 
varierer fra virksomhet til virksomhet på hvordan forbru-
ket er. Kjøp spesialundervisning på private skoler er gått 
ned i 2016. Dette har sammenheng med tett samarbeid 
med skolene, og variasjoner fra år til år.  
 
Inntekter: 
Sektoren har merinntekt. Dette skyldes blant annet refu-
sjoner for gjesteelever og asylnorsk for beboerne på 
Nordreisa mottak. Refusjoner fra andre kommuner må 
sees i sammenheng med faktiske utgifter til eks. gjeste-
elever.  
 

Status medarbeidere  

I økonomiplanen er det satt opp målsettinger for sektor-
ene.  
100 % gjennomføring av medarbeidersamtaler 

92% arbeidsnærvær 

Stolthet over egen arbeidsplass, målscore: 4. 

 

ppvekst og kultur  

Konto Regnskap Budsjett For-

bruk  

% 

Avvik 

Lønn 

inkl 

82 967 237,37 85 203 557 97,38   -2 232 333 

Øvrige 

utgifter 

51 184 210,92 51 305 459 99,76  -123 133  

Inntek-

ter 

-23 213 205,27 -19 738 430 117,60  -3 583 964 

Totålt 

2016 

110 938 243,02 116 770 586 95,01 - 5 826 852  
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Arbeidsnærvær 
 
Sektorens totale sykefravær var 8,19 %. Målet for kom-
munen er 8 %.  
Fraværet fordeler seg som følger:  
 Oksfjord oppvekstsenter: barnehage 14,64%/

skolen 7,16% 
 Moan skole 9,4 %/Moan SFO 5,8%.  
 Rotsundelv skole: skolen 2,81%/SFO 0,17%  
 Storslett skole: 8,5% 
 Høgegga barnehage: 12,84% 
 Storslett barnehage: 16,42% 
 Sonjatun barnehage: 3,36% 

 Leirbukt barnehage: 12,84% 

 Sørkjosen barnehage:7,46% 

 Familiesenteret: barnevern 10,59%/Helsestasjon 

1,81% 

 Kulturvirksomheten: 18,26 % 

 Voksenopplæringssenteret: Bokollektiv enslige 

mindreårige: 2,33%/Voksenopplæringen (VO): 

2,06%/Flyktningetjenesten  2,01%           

 
Hovedtyngden av sykefraværet er langtidssykemeldte. 

For hele sektoren har ansatte opparbeidet seg 58 nær-

værsdager i løpet av året. Det arbeides kontinuerlig med 

sykefravær. Ansatte informeres underveis om kommu-

nens og virksomhetens sykefravær.  

 

Medarbeidersamtaler 

Det varierer fra virksomhet til virksomhet hvordan de 

ligger an ift medarbeidersamtalene. Sektorleder har god 

oversikt over status ift medarbeidersamtaler. Omtrent 

halvparten har fullført samtalene, og de som ikke har 

fullført disse, er i gang/har en plan for gjennomføring 

 

Medarbeiderundersøkelsen 

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 

2016. Siste undersøkelse ble gjort i 2014.  

Medarbeiderundersøkelsen gir en god pekepinn på ar-

beidsmiljøet og medarbeiderne gir god tilbakemelding 

om sin opplevelse av arbeidsforholdene  

  

Tjenester og resultat 

Politisk forholder sektoren seg til hovedutvalg for opp-

vekst og kultur. 

Utvalget har hatt 7 møter og behandlet totalt 49 saker 

mot 76 saker i 2015.  

Sektor for oppvekst og kultur har som mål å styrke det 

tverrfaglige arbeidet, og på den måten komme tidlig inn 

for å gi hjelp. Sektoren er i gang med å kartlegge de ulike 

formene for samarbeid, og holder på å lage en helhetlig 

plan for hvordan samhandle innenfor sektoren.  

 

Skoler 

 

Mål: Redusert spesialundervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesial-

undervisning 
2013 2014 2015 2016 

Totalt 13,5% 12,4% 13,4% 11,6% 

1-4. trinn 6,5% 5,6% 7% 9,1% 

5-7. trinn 17% 13,5% 14,4% 15,3% 

8. – 10. trinn 20,1% 20,7% 21% 11,2% 

Uteskoleprosjekt med vannets egenskaper i romtemperatur, 

 ved oppvarming og som her, ved kulde. 

 

Skøyting Rotsundelv skole 
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Nasjonale prøver 

Lesing 5 trinn. Mål: 15% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt. Resultat: 48% gjennomsnitt: 

Regning 5 trinn. Mål:17% på høyeste nivå 50% på nasj gjennomsnitt. Resultat: 46% gjennomsnitt: 

Engelsk 5 trinn. Mål: 8% på høyeste nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt. Resultat: 47% gjennomsnitt: 

 

 

Mål: lesing ungdomstrinn 13% på høyeste nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt. Resultat: 50% gjennomsnitt: 
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Mål: regning ungdomstrinn 17% på høyeste nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt. Resultat: 48% gjennomsnitt: 

Mål: engelsk ungdomstrinn 8% på høyeste nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt. Resultat: 50% gjennomsnitt: 

Grunnskolepoeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksamenskarakterer 10 trinn     

Matematikk: Mål: 3,1. Resultat:  

 

 

 

Norsk. Mål: 3,5. Resultat:  

 

 

 

Engelsk. Mål: 3,8. Resultat: 

 

 

Tilstandsrapportene de siste årene viser en positiv fram-

gang i 2015 på elevenes læringsmiljø, støtte fra lærer, og 

vurdering for læring. Skolene arbeider stadig med å gi 

mer tilrettelagt undervisning for å få ned mengden av 

spesialundervisning. Grunnskolene vil fra høsten få 

støtte fra universitet og høgskoler for å videreutvikle 

klasseledelse og grunnleggende ferdigheter. Dette forut-

setter at sektorleder har en aktiv rolle i prosessen ift pro-

sjektet Ungdomstrinn i utvikling.  

Indikator og nøk-
keltall 

Nordreisa Troms  Nasjonalt 

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt 

38,3 41,1 41,2 

Nordreisa kommune, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Alle 
eierformer, 2015-2016, Trinn 10, Begge kjønn. 

Indikator og  
nøkkeltall 

2013- 
2014 

2014-
2015 

2015- 
2016 

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt 

36,2 41,0 38,3 

Nordreisa kommune, Grunnskole, Grunnskolepoeng, 
Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn. 

2013-14 2014-15 2015-16 

2,2 2,7 2,8 

2013-14 2014-15 2015-16 

4,5 muntlig 4,9 muntlig 3,4 

2013-14 2014-15 2015-16 

3,1 3,3 3,0 
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Barnehager 

 

Barnehagene arbeider målrettet med språkutvikling hos 

barn, og har i tillegg kursrekke for assistenter uten for-

mell kompetanse. 

 

Barnehagene har barnehageåret 2015/2016 deltatt på 

kurs om språkutvikling og dette skal implementeres i 

barnehagens planer for 2016/2017. 

 

Barnehagene har som mål å øke lesegleden hos alle bar-

na, og at barna skal få bli lest mye for. Etter et år med 

høyt trykk på lesing, ser barnehagene at barna daglig 

etterspør lesestund, og de viser stor glede med å bli lest 

for. Barnehagene har også hatt økt fokus på de minste 

barna i barnehagen – tilvenning, tilknytning.  

 

Barnehagene har hatt «natur» som tema dette barneha-

geåret. Det er et stort tema, som inneholder både plan-

ter, dyr, friluftsliv, skog, hav m.m. Nasjonal satsing på 

barn og aktivitet gjør at barnehagene tilrettelegger sær-

lig for aktivitet/bevegelse i uterommet. Ift kosthold ar-

beider barnehagene holdningsfremmende og med be-

visstgjøring ift sukker- og fettinnhold i mat barnehagen 

tilbyr. I samarbeid med foreldre har barnehagene utar-

beidet ett sunnere alternativ til kosemat/ bursdager.  

 

Barnehagene jobber ellers kontinuerlig i forhold til års- 

og virksomhetsplan for barnehagene. Personalet arbei-

der med temahefte: Språklig og kulturell mangfold, og 

med barns medvirkning. I september startet det opp as-

sistentkurs som gikk over 4 kursdager, der alle ansatte 

som ikke har formel kompetanse fikk en innføring i lov-

verket og rammeplanen. 

Familiesenteret 

 

Helsesøstertjenesten 

Andel barn fullført helseundersøkelse 2-4 år: mål 95 %. 

Oppnådd resultat: 58 %. Denne lave prosenten kommer 

av at 3-åringer generelt ikke innkalles til konsultasjon. 

Bare de som er for tidlig født, og andre som har behov 

for ekstra oppfølging innkalles. Begrepet «2-4 år» må 

endres til «2 og 4 år» ved neste rapportering. 

Andel barn fullført helseundersøkelse 1. trinn: mål 100 

%. Oppnådd resultat 93 %. Tallet er tilfredsstillende. No-

en kan ha flyttet, noen har det ikke passet for på tross av 

flere innkallinger. 

Andel nyfødte med hjemmebesøk 2 uker etter hjem-

komst: mål 100 %. Oppnådd resultat 69%. Alle har fått 

tilbud om hjemmebesøk, men ikke alle besøk ble foretatt 

innenfor 2 uker etter hjemkomst. Tjenesten var underbe-

mannet/vakanse halve året, og det har påvirket resulta-

tet. 

 

Helsetjenester for flyktninger 

Prioritert arbeid har vært oppfølging i forhold til smitte-

vern, helsesamtaler med nyankomne bosatte, oppføl-

gingssamtaler (med tolk), samt oppfølging i forhold til 

spesialisthelsetjenester og opplæring i å ta eget ansvar. 

Undervisning i kost/helse er også gjennomført.  

 

 

Barnevern 

Andel påklaginger omgjort av Fylkesmannen: mål 0 %. 

Oppnådd resultat: 0 

Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd: 

mål 0%. Oppnådd resultat 30,6% 

Andel barn med tiltaksplan: mål 85 %. Oppnådd resultat: 

1. halvår: 72,2 %. 2. halvår 40,47%. 

Kommentar: 2 erfarne medarbeidere sluttet, og 2 nye 

uten erfaring ble ansatt.  

I tillegg fikk tjenesten ansvar for oppfølging av enslige 

mindreårige flyktninger. Saksbehandlere ble tillagt nye 

oppgaver i og med nedbemanning merkantil men virk-

ning fra andre halvår. Tjeneste har ansvar for 20 plasser-

te barn, pr 31.12.16, samt 3 ungdommer på ettervern. 

Tjenesten mottok 82 meldinger i 2016. 15 ble henlagt. 

Tilrettelegging uterom i barnehage 
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Kulturvirksomheten 

Bibliotek 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket var med på å gjennomføre 57 ulike  

arrangement, antall frammøtte var 1.902. De ulike  

arrangementene fordeler seg slik:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forpliktende samarbeidsavtale om studiebibliotekene 

 mellom Nord-Troms studiesenter og kommunene i  

Nord-Troms ble i 2016 vedtatt i alle kommuner.  

 

Kino  

2016 har vært det første hele driftsåret med kino og  

kulturscene i Halti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halti kulturscene 

 

* Arrangement u/billettsalg inkluderer DKS, møter, konferanser o.l. 

 

 

UKM 

På den lokale UKM-mønstringa deltok 43 deltakere med 

21 innslag fordelt på drama, musikk, litteratur, media, 

kunst, arrangør og konferansier. 3 innslag gikk videre til 

fylkesmønstring, hvorav en musikkgruppe og et kunst-

verk fra Nordreisa gikk videre til landsfinalen.   

 

Idrettsanlegg og spillemidler 

I 2016 er det utarbeidet og vedtatt ny Kommunedelplan 

for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg for perio-

den 2017 - 2020. I 2016 hadde Nordreisa fem søknader 

om spillemidler til ordinære anlegg (to gjentatte og tre 

nye), hvorav kun en søknad fikk tilsagn om midler. I til-

legg var det tre nye søknader til nærmiljøanlegg, hvorav 

to fikk tilsagn.  

 

Kulturmidler og øvrig kulturarbeid 

Det ble tildelt tilsammen kr 252 000 til 26 søkere til føl-

gende type aktiviteter: Idrett, musikk, barn og ungdom, 

eldre og funksjonshemmede samt drift av grendehus. I 

tillegg ble det gjort delutbetaling på tilsammen kr 

126 000 i kommunal andel til to spillemiddelanlegg. Re-

gionalt rusfritt ungdomsarrangement ble i 2016 arrang-

ert 13. mai i Nordreisahallen. Fellesarrangementet 17. 

mai ble også gjennomført på samme måte som tidligere 

år.  

 

Halti Virvel 

Nordreisa kommune var med og etablere samvirkesel-

skapet Halti Virvel SA i august 2016, med en eierandel på 

10.000 kr. Selskapet gir tjenester og tilbud innen kultur, 

natur og næring, og skal ha særlig fokus på verdiskap-

ning, informasjon, opplevelser og formidling. 

Videre har kommunen gitt Halti Virvel i oppdrag å drifte/

organisere turistinformasjonen.  

 

  2015 2016 
Utlå n - Hovedbi-

blioteket 

17.430 16.040 

Utlå n - Bokbus-

sen 

7.987 9.649 

Utlå n til Bårn 17.778  (69 %) 17.645 (69 %) 

Besøk – Hovedbi-

bliotek/Bokbuss 

18.500 18.000 

  Arr.  Fram-

møtte 
Strikkekåfe , lesesirkel, foredråg, 

forfåttermøte, etc. 

13 317 

Ole Bok, eventyrstund, FIFA-

turnering, Bokfest, forfåttermø-

ter, etc. 

 23 1170 

Arr. i såmårbeid med eksterne. 

Eks. turne  bokbuss, Lesefestivål, 

etc. 

 21 409 

  2016 2015 

Antall forestillinger 109 84 

Antall besøkende 6237 4309 

Gjennomsnitt pr. forestilling 58 51 

Omsetning billettsalg (eks. mva) 524 989,- 328 641,

- 
Omsetning kinokiosk (eks. mva) 170 128,- 121 881,

- 
Kinokiosk andel av produktsalg på 

Halti 
63,9% 89,2% 

Antall skolekino 3 0 

Antall besøkende skolekino 318 0 

Antall barnehagekino 1 0 

Antall besøkende barnehagekino 75 0 

Antall seniorkino 1 0 

Antall besøkende seniorkino 79 0 

  2016 2015 Endring 

Antåll årrångement 

m/billettsålg 

31 18 +72,2% 

Antåll besøkende m/

billettsålg 

2792 1361 +105,1% 

Omsetning billettsålg 

(eks. mvå) 

522 260,- 290 410,- +79,8% 

Antåll årrångement 

u/billettsålg* 

45 34 +32,4% 

Antåll besøkende u/

billettsålg 

5860 Ukjent Ukjent 
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Voksenopplæringssenteret 

Nordreisa voksenopplæringssenter har mål om å få 

75% av kursdeltakeren ut i jobb eller videre utdanning 

etter endt introduksjonsprogram. I 2016 var måloppnå-

elsen 65% av de som gikk ut av programmet gikk ut i 

arbeid/utdanning. De nasjonale målene er å få 55% ut i 

jobb eller utdanning.   

Der var totalt 57 kursdeltakere: 29 norsk og samfunns-

kunnskap, 22 grunnskole og 6 spes.ped. 

Det ble gitt undervisning i norsk med samfunnskunn-

skap for innvandrere.  Engelsk, matematikk, norsk sam-

funnsfag og naturfag på grunnskolenivå og spes.ped 

med ADL-trening. 13 personer var ute i språkpraksis.  

Av de flyktningene som avsluttet norskopplæringen i 

2016 er de fleste ute i jobb eller videreutdanning.  

Flyktningetjenesten  

Flyktningkonsulenten brukte mye tid på å følge opp de 

i språkpraksis, programveiledning samt bosetting av 

nye flyktninger. Miljøarbeideren har, i tillegg til praktis-

ke oppgaver med bosetting, fulgt voksne og barn til 

ulike aktiviteter, samt koordinert samarbeidet med 

frivillige organisasjoner/lag. I løpet av høsten var det 

planlegging/oppstart for bokollektivet for enslige mind-

reårige (EM). Mange praktiske ting var ikke klare og 

mye skulle samordnes underveis. De ansatte ved bokol-

lektivet for EMF har gjort en fantastisk innsats til tross 

for mange utfordringer under etableringen og oppstar-

ten. EMF har hatt et midlertidig tilbud ved voksenopp-

læringen. 

 

 

Status brukerundersøkelser 

 

Olweusundersøkelse ble gjennomført i 4. klasse i novem-

ber 2016. Resultat er på samme nivå som de 2 foregåen-

de år.  

 

Resultat på elevundersøkelser:  

7 trinn, alle eierformer, 2016-2017, begge kjønn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 trinn, alle eierformer, 2016-2017,begge kjønn:  

 

 

 

Indikator og 
nøkkeltall 

Nordreisa Troms  
Nasjo-
nalt 

Læringskultur 3,8 4,0 4,1 

Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,6 3,8 3,8 

Faglig utfordring 3,7 4,0 4,1 

Felles regler 4,0 4,2 4,3 

Trivsel 4,1 4,3 4,4 

Mestring 4,0 4,0 4,1 

Støtte fra lærerne 4,0 4,4 4,4 

Motivasjon 3,6 3,9 4,0 

Vurdering for læ-
ring 

3,4 3,9 3,9 

Støtte hjemmefra 3,9 4,4 4,4 

Mobbet av andre 
elever på skolen 

1,3 1,3 1,3 

Indikator og 
nøkkeltall 

Nordreisa Troms Nasjonalt 

Læringskultur 4,2 3,9 3,8 

Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,8 3,4 3,3 

Faglig utfordring 4,2 4,3 4,2 

Felles regler 4,1 3,9 3,9 

Trivsel 4,4 4,2 4,2 

Mestring 4,1 3,9 4,0 

Utdanning og yrkes-
veiledning 

3,9 3,7 3,8 

Støtte fra lærerne 4,2 4,0 4,0 

Motivasjon 3,6 3,6 3,5 

Vurdering for læring 3,7 3,3 3,3 

Støtte hjemmefra 3,8 4,0 4,0 

Mobbet av andre 
elever på skolen 

1,1 1,3 1,3 
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Bokkoffert, Geitekillingen som kunne telle til til 

—barnehagen,  Oksfjord Oppvekstsenter 

Barnehagene gjennomførte brukerundersøkelser i 2016: 
 
Høgegga barnehage 

Sørkjosen barnehage 

 
 

Storslett barnehage    

                         

Sonjatun barnehage: 

 
 

 
Familiesenteret 
 
I 2016 ble det gjennomført brukerundersøkelse for bru-
kere av barnevern, helsesøster og åpen barnehage. Un-
dersøkelsen ble gjennomført av RKBU – UiT Norges Ark-
tiske Universitet. Dessverre var det får få respondenter i 
barnevernundersøkelsen til at tjenesten kunne få en rap-
port. Konklusjonen for Åpen barnehage og Helsestasjo-
nen er at brukere er svært godt fornøyd med tilbudet de 
får.  
 
 
 
 
 
 
 

Indikator Mål Resultat 

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt 

barns trivsel og utvikling 

4,5        6 

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter 0,8   18,5 % 

Allsidig lek og aktiviteter 4,9 5 

Barnets mulighet til medbestemmelse av innhold i 

barnehagen 

4,5 2,2 

Indikator Mål Resultat 

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt 

barns trivsel og utvikling 

4,5 5,9 

Allsidig lek og aktiviteter 4,9 3,0 

Barnets mulighet for å være med å bestemme 

innholdet i barnehage 

4,5 5,8 

Indikator Mål Resultat 

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt 

barns trivsel og utvikling 

4,5 3,8 

Andel barn med språklige og kulturelle minoriteter 

i barnehage 

0,8 29,16 

Allsidig lek og aktiviteter 4,9 4,5 

Barnets muligheter for å være med å bestemme 

innholdet i barnehagen 

4,5 4,0 

Indikator Mål Resultat 

Fornøydhet med informasjonen vedrørende mitt 

barns trivsel og utvikling 

4,5 4,5 

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter 0,8 3,7 

Allsidig lek og aktiviteter 4,9 4,5 

Barnets mulighet til medbestemmelse av innhold i 

barnehagen 

4,5 4,2 

Status internkontroll 
 
Oppfølging av politiske vedtak gjøres fortløpende og 
oversikt over status er tatt inn i Resultatrapporten som 
sendes inn månedlig.    
 
Kulturvirksomheten har forberedt og gjennomført føl-
gende saker: revitalisering av kulturskolen, ny Kommu-
nedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, prioritering 
av spillemiddelsøknader og kommunale tilskudd bygging 
av idrettsanlegg. 
 
Gjennomført branntilsyn på følgende virksomheter; Sør-
kjosen, Sonjatun, Storslett, Leirbukt og Høgegga barne-
hager. Det er også gjennomført branntilsyn på Storslett, 
Moan og Rotsundelv skoler, Oksfjord oppvekstsenter, 
samt kulturvirksomheten. 

 
 
Det har vært gjennomført tilsyn i barnehager etter Lov 
om barnehager og tilsynsplan for Skjervøy, Kvænangen 
og Nordreisa kommuner. Det ble gitt anmerkning ang 
dokumentasjon på leverte politiattester og dokumenta-
sjon på at det er gjennomgåttopplæring av ansatte ang. 
opplysningsplikt til barnevern og sosialtjenesten. Barne-
hagene i Nordreisa har utarbeidet nye rutiner som føl-
ger av anmerkningene. 
 
Oksfjord barnehage og Moan skole og SFO har gjennom-
ført ROS-analyser. 
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else og omsorg  

Ansvarsområde 

Helse og omsorg er organisert i en sektor med 8 virk-
somheter og en stabsfunksjon. Herunder 3 sykehjem, to 
omsorgsboliger, rus og psykisk helsetjenester, hjemme-
tjenester og helse. Helse delen består av legeseksjonen 
med dens funksjoner og fysioterapien.  

Helse og omsorg har 167.21 årsverk.   
 
Politisks styringsorgan er Helse– og omsorgsutvalget 
som ledes av Olaug Bergset (SP)  
 

Status økonomi 
 
Budsjettreguleringene er nå foretatt ut fra de politiske 
vedtakene og vedtaket er lagt inn for å gjelde hele året. 
Det er også foretatt andre budsjettreguleringer. 
 

Sektoren har et mindre forbruk på lønn med kr. på kr 
2.570403 
mindre forbruk på andre utgifter med kr. 1.234.370 
Detter medfører et mindre forbruke på kr. 3.804.773 
På den andre siden har vi mindre inntekter med kr. 
778.995 
Netto mindre forbruk kr. 3.025.778 

Status medarbeidere  
 
I økonomiplanen er det satt opp målsettinger for sek-
torene.  
100 % gjennomføring av medarbeidersamtaler 
92% arbeidsnærvær 
Stolthet over egen arbeidsplass, målscore: 4. 
 
Arbeidsnærvær  
Samlet sykefravær 6,2% da er ikke NAV og Distrikts me-
disinsk senter inkludert. Det er stor variasjon i forhold til 
sykefravær, som ligger mellom 1,1 % til 12,1 % sykefra-
vær. 
 
Fraværet fordeler seg som følger:  

 Helse og omsorgsadministrasjonen 1.67 % 

 Sonjatun sykehjem 8.31 % 

 Sonjatun omsorgsenter7.40 % 

 Sonjatun bo og kultursenter 8.1 % 

 Hjemmesykepleien 9.16 % 

 Hjemmehjelpstjenesten 2.48 % 

 Rus og psykisk helse 12.19 % 

 Fosseng 4.85 % 

 Høgegga boliger 11.06 % 

 Miljøarbeidertjenesten 1.10 % 

 Guleng bofellesskap 8.27v% 

 Sonjatun kjøkken 12.71 % 

 Legetjenesten 3.06 % 

 Fysioterapitjenesten 4.87 % 

Sonjatun kjøkken opplyser at fraværet er feil og ikke 

mulig å rette i Agresso 

  Regnskap Budsjett For-
bruk i 

% 

Avvik 

Lønn ink sos 
utgifter 

92 160 025 94 730 492 97,29 2 570 403 

Øvrige ut-
gifter 

49 006 509 50 240 880 97,51 1 234 370 

Inntekter 2 071 413 34 002 219 60,91 13 291 805 
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Kommunen innførte flere IA-tiltak i 2015. Ett av til-

takene er arbeidsnærværsdag. For hele Helse og 

omsorg har ende tall  er det opparbeidet 133 ar-

beidsnærværsdager i 2016.  

Sykefravær og statistikker er også innført som fast 

tema på personalmøter på de fleste virksomhetene.  

 

Medarbeidersamtaler 

Virksomhetene Høgegga, Sonjatun kjøkken, Guleng, 

Fysikalsk og administrasjonen har rapportert full-

ført medarbeidersamtaler, mens de andre virksom-

hetene har ikke rapportert fullførte medarbeider-

samtaler for 2016 .  

 

Medarbeiderundersøkelse 

 Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført 2014 

og i forhold til ansattes stolthet over egen arbeids-

plass skårer tjenestene mellom 3.9 og 5.5 så det 

virker som det er stolthet blant ansatte over egen 

arbeidsplass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenester og resultat 

Brukerundersøkelser 

Det har ikke vært gjennomført bruker / pårørendeun-

dersøkelser siden 2011.   

 

Helse og omsorg stabsfunksjoner 

Stab til helse og omsorg består av 6 årsverk. Tillegg tilhø-

rer kjøkken Sonjatun, 4 årsverk, vaskeritjeneste, 0,5 års-

verk og miljøarbeidertjenesten 1,35 årsverk til stab. Tje-

nesten bistår de andre virksomhetene med økonomi,  

dokumentasjon og kvalitetssikring av vedtak og tjenes-

ter. Oppgavene er fakturering, oppfølging av hjemme-

hjelperne og fungerer som servicekontor til avdelingene 

og brukerne av hjemmetjenester. Mye tid går med til 

formidling av telefoner og beskjeder fra brukerne. Alt av 

vedtak om korttidsopphold, avlastning, støttekontakter 

m.v. gjøres av staben, i tillegg til at man har en del direk-

te oppfølging av brukerne. 

 

Sykehjem  

Helse og omsorg driver 3 sykehjem. Sonjatun sykehjem, 

26 beboere, 21,66 årsverk, her er de mest pleietrengen-

de pasientene og legevaktsentralen og trygghetsalar-

men er plassert på sykehjemmet.  Sonjatun omsorgssen-

ter er spesielt tilrettelagt for personer med demens har 

16 plasser og 16.78 årsverk og Sonjatun Bo– og kultur-

senter med  18 beboere og 16.59 årsverk.  

 

Hjemmetjenesten  

Hjemmetjenesten består av 2 soner, Storslett sone og 

Distrikt sone. Bistand fra hjemmetjenesten er hjemlet i 

Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. 

Tjenesten omfatter praktisk bistand og hjemmesyke-

pleie/kreftsykepleie. Under praktisk bistand kommer 

hjemmehjelp og opplæring/hjelp til å klare dagliglivets 

gjøremål. Hjemmehjelpen gir hjelp til husvask og annen 

praktisk bistand. Hjemmesykepleie gir hjelp til personlig 

hygiene, ernæring, medisiner og annen medisinsk hjelp. 

Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke og mennesker 

med ulike funksjonsnedsettelser. Hjemmesykepleieren 

har 20.70 årsverk og hjemmehjelpstjenesten har 5.74 

årsverk  

 
Rus -og psykisk helsetjeneste.  
Virksomheten er delt inn i en ute tjeneste og ett bo-
fellesskap. Utetjenesten gir oppfølging fra mandag til og 
med fredag på dagtid til personer som bor i egen bolig, 
leier kommunalt eller privat. I perioder er det også per-
soner uten fast bopel. Bofellesskapet Fosseng gir tilbud 
om oppfølging 24 timer i vanlig turnus tjeneste. Brukere 
av tjenesten har enten psykiatri diagnose eller blanding 
av psykiatri og rus. Fosseng har 8.75 årsverk og utedelen 
i Rus og psykisk helsetjenester har 5.30 årsverk inkludert 
kommune psykolog.  

Dagtilbudet unge funksjonshemmede ungdom drives i regi av 

ASVO  

Sykepleier på legevaktsentralen. 
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Høgegga - hjemmetjenester til psykisk utviklingshem-
mede og Guleng bofellesskap og avlastning.  

Døgnkontinuerlig tjeneste som omfatter praktisk bistand 
i form av opplæring, veiledning og hjelp til å klare daglig-
livets gjøremål, tilsyn og hjemmehjelp og avlastningstil-
bud.  

Brukergruppa på Høgegga er voksne og eldre med sam-
mensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og /eller fysisk 
funksjonsnedsettelse. Høgegga har 17.74 årsverk. Bru-
kergruppen på Guleng er funksjonshemmede, og avlast-
ning for barn/unge med sammensatte funksjonsned-
settelser som bor hjemme hos sine foreldre og som i 
perioder er i avlastningsboligen etter oppsatt turnus.  

Bemanningsbehovet er 1:1 til alle brukere på Guleng. 
Guleng bo og avlastning har 16.59 årsverk, Guleng 2 og 
Guleng 4 har 7.36 årsverk.  

 

Allmenhelsetjenste 

Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal 
praksis hovedsakelig 62.5/37.5. I den kommunale delen 
utfører de legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsesta-
sjon og skolehelsetjenesten. Det er også et samarbeid 
med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-
Troms (DPS) og NAV trygd. Legene har veiledningsansvar 
for 3 medisinstudenter og 2 turnusleger hvert år. 
Kommuneoverlege ansvaret for miljørettet helsevern og 
rapporterer direkte til rådmann. 
Laboratoriet utfører alle laboratorietjenestene for syke-
hjemmene, DPS og spesialisthelsetjenesten. Legetjenes-
ten har  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysikalsk avdeling  

Avdelingen gir tjenester til helsestasjon, barnehager, sko-
ler og institusjoner. Gjelder undersøkelser og behandling, 
både i egne lokaler, i hjem eller på kommunale institusjo-
ner. Det gis også poliklinisk behandling, hjelpemiddelfor-
midling og veiledning i forhold til boligtilpasning.  

Fysioterapi har 7 årsverk.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Status intern kontroll 
 
Oppfølging av politiske vedtak 
 Dagtilbud tilpasset demente og eldre i samarbeid 

med frivillig sektor søkes innarbeidet i budsjettet 
for 2017 - Ikke kommet i gang.  

 Bruk av andre etasje Leonard Isaksens vei—utført 
men arbeid gjenstår.  

 Sette fokus på arbeidsmiljø Sonjatun sykehjem—
arbeidet pågår  

 40 års jubileum Sonjatun helsesenter markeres - 
arbeidsgruppe nedsatt  

 Prosjekt hjemmebesøk for innbyggere 72 pr, tverr-
faglig gruppe settes ned—Ikke utført  

 Omsorgsbolig for heldøgns pleie—igangsatt., ikke 
avsluttet 

 
 
Avvik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I løpet av året er det er det ført 450 avvik i Profil, det er 
kommet få tilbakemeldinger fra virksomhetslederne på 
om avvikene er lukket. Man ser også at flere av de avvik-
ene som er registrert inn, ikke i realiteten skal være defi-
nert som avvik.  

Glade ansatte på laboratoriet  

Gruppetrening sammen med fysioterapeut  på Fysikalsk 

avdeling. 

Avvik meldt inn i 
PROFIL  

Lite 
alvorlig 

Middels 
alvorlig 

Al-
vorlig 

sum 

Sonjatun bo og kultur-
senter 

29 16 2 47 

Sonjatun sykehjem 67 40 5 112 

Sonjatun omsorgsen-
ter 

4 6 4 14 

Hjemmetjenesten 46 29 6 81 

Guleng 20 12 2 34 

Guleng 2 og 4 49 23 8 80 

Høgegga 41 30 4 75 

Fosseng 3 3 1 7 

Sum 259 159 32 450 
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Eksempel på dette er f.eks. at personalet ikke finner bru-
ker hjemme når de kommer som avtalt. 
Enkelte tjenester har flere avvik som gjelder underbe-
manning på grunn av ikke tilgjengelig vikar noe som har 
medført at bruker ikke kommer seg på jobb på grunn av 
manglende ledsager 
 

   

Status tilsyn og kontroller 
Det har vært gjennomfør branntilsyn ved Sonjatun Om-
sorgssenter. Det ble 3 avvik. To avvik er lukket, men tje-
nesten mangler branntegninger til bygget og det er det 
leder på teknisk avdeling som skal ordne. Tilsynet er av-
sluttet. 
 Det har også vært gjennomført branntilsyn ved Sonjatun 
bo og kultursenter i januar. Alle avvik er lukket. 
 Det har vært gjennomført branntilsyn på Sonjatun syke-
hjem 9 avvik. Avvikene er lukket.  
Det har vært gjennomført branntilsyn på Guleng 3 avvik. 
 
ROS-analyser  
Fysikalsk avdeling, Guleng og kjøkkenet har gjennomført 
ROS analyse brann,  
Høgegga har gjennomført ROS analyse i forhold til 
brannrutiner.  
Guleng rapporterer Har gjennomført risikoanalyser i alle 

emner i kvalitetssystemet.   

KF kvalitetssystem  

Guleng 2 avvik 

Sonjatun bo og kultur 1 avvik 

Spnjatun omsorgsenter 4 avvik 

Sonjatun sykehjem 15 avvik 

Sum 22 avvik 

Sonjatun Bo– og kultursenter  
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istriktsmedisinsk senter Nord-Troms 

Ansvarsområde  

Distriktsmedisinsk senter består av:  
 Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) 
 Fødestue 
 Hudavdeling 
 Røntgen 
 I-bedrift 
 Teleortopedi 
Interkommunal jordmortjeneste. Kommunal jordmortje-
neste i Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen.  
Sykestue, KAD seng, samarbeid med UNN Helse-Nord  
om drift av observasjon og medisinsk behandling.  
Dialyse, 3 plasser til hemodialyse 
 
 

Status økonomi 

Merforbruk på lønn skyldes overtid. Hadde en ikke hatt 
dette overforbruket ville en sett en innsparing på lønn. 
Det har også vært merforbruk på øvrige utgifter. Dette 
skylles i hovedsak at en har kjøpt inn en ny dekontamina-
tor til Sykestue/OGT som det ikke var budsjett for. Mer-
inntekt skylles blant annet ikkebudsjetterte inntekter til 
ny tjeneste dialyseavdeling. Det jobbes  med å få refu-
sjon fra UNN for drift av teleortopedi.  

Status medarbeidere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legestilling i OGT ble lyst ut etter at overlege gikk av med 
pensjon. To leger deler nå samme stilling.  
 
Medarbeidersamtaler 
Det var 16 ansatte som fikk tilbud. 5 ble gjennomført.  
 
Arbeidsnærvær 
Jordmortjenesten og sykestuen har nådd måltallet for 
sykefravær.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvar 350, 
351, 352, 353 

Regnskap Budsjett For-
bruk 

I % 

Avvik 

Lønn inkl sos 12 360 991 12 243 279 100,93 117 712 

Øvrige utgifter 6 627 326 6 493 209 102,07 134 117 

Inntekter 17 852 675 16 612 081 107,47 1 240 595 

  Antall 
ansatte 

Årsverk 

Distriktsmedisinsk 
senter 

31 14,02 

Interkommunal jord-
mortjeneste 

5 5,3 

Sykestue 16 4,44 

Dialyse 3 1,23 

Sum 55 24,99 

  Fravær 

Distriktsmedisinsk senter 9,57% 

Interkommunal jordmor- 
tjeneste 

7,51 

Sykestue 7,9 

Dialyse 17,29 
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Status tjenester  
  
Fødestue  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svangerskapskontroller fordelt på områdene 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilleggstjenester, kvinnehelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Områdegeriatrisk tjeneste   
 
Innleggelser og liggedøgn i OGT: 

 
 
 
 
 
 
 

På grunn av omlegging i dataprogram DIPS hvor man 
registrerer inn pasientene ser vi at det har blitt noe feil 
når en skal hente ut rapportene. Tallet for innleggelser 
og liggedøgn er mellom 01.01.2016 til 01.11.2016. OGT 
har liggedøgnskapasitet på 1686 per år, så fremdeles 
kapasitet.  
 
 
Medisinsk behandling og observasjon - Sykestue 
 
Sonjatun Sykestue har døgnkontinuerlig drift hvor lege- 
vakt betjenes på natt. Det er 4 senger hvor dette også er 
KAD (kommunal akutt døgntjeneste). Dette utgjør en  
liggedøgnskapasitet på 1460 liggedøgn. I 2016 er det 
registrert 1422 liggedøgn, som gir en beleggsprosent på 
97,13%. Dette er en økning fra året før.  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Antall inn- 64 44 60 58   

Antall lig- 952 689 1238 1048   

  2012 2013 2014 2015 2016 

Totalt antall gravide 
fulgt opp fra føde-
stua/gravide i opp-
taksområdet 

100 108 105 97 114 

 Hvor av flyttet til 
annet sted før fødsel 

      5 4 

Antall gravide som 
ønsker Sonjatun som 
fødested 

    34 38 51 

Totalt antall innleg-
gelser på fødestua 

75 69 57 57   

Liggedøgn på føde-
stua 

  147 104 92 120 

Beleggsprosent   10,1 7,1% 6,3 % 8,9% 

Fødsler ved fødestua 19 32 26 23 31 

Av disse; Første-
gangsfødende 

    3 6 6 

Gjennomsnittsvekt     3685 3482 3566,5 

Transport fødsler 
underveis til føde-
stua, eller ikke plan-
lagt hjemme. 

4 1 0 2 0 

Transport fødsler 
underveis fra føde-
stua til sykehus 

1 0 0 0 0 

Gravide/fødende 
undersøkt på føde-
stua før transport til 
sykehus 

53 37 41 35 21 

Kvinner som er selek-
tert UNN, men fødte 
på Sonjatun * 

    7 2 2 

Kvinner som ønsker 
UNN, men fødte på 
Sonjatun ** 

      3 1 

Kvinner som var 
usikker på fødested, 
forventet grønn 
gruppe 

      6 4 

         Hvor av fødte på        
          Sonjatun 

      3 1 

         Hvor av fødte på 
          Unn*** 

      3   

Kvinner som ønsker å 
føde på Sonjatun, 
født på UNN <41+3 

      4 6  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Totalt 816 839 722 733 722 

Nordreisa       204 251 

Skjervøy       207 188 

Kåfjord       120 71 

Kvænangen       40 45 

På fødestua, 
alle kommuner 

      162 167 

Prevensjon 2015 2016 

Innsetting av spiral 31 46 

Innsetting av p-stav 1 2 

Cytologi prøver 52 92 

Kontroll spiral   7 

Fjerne spiral   10 

Fjerne P-Stav 0 0 

Gynekologisk undersøkelse 1 2 

Intravenøs væskebehandling 
hyperemesis 

8 1 
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Sykestua—utvikling over år:  

 

Fordeling på alder av innlagte på sykestue:  

 

Dialyse 

Dialyseavdelingen har åpningstid mandag – onsdag – 
fredag. Der er 3 maskiner for gjennomføring av dialyse-
behandling. Det er beregnet ut fra befolkningsgrunnla-
get i Nord-Troms at antall pasienter som har behov for 
hemodialyse vil variere noe, men ligge rundt 3 i gjen-
nomsnitt.  

 
 
 
 
 

 

Røntgen 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer til Tabell: en får ikke hentet ut reelle tall i 
fra 2016 på grunn av omlegging av datasystemet DIPS. 
Det en kan se er at antall pasienter til røntgen er noe 
lavere enn året før. Røntgen holdt i tillegg 2 uker stengt, 
som igjen resulterte at flere måtte reise til sykehus enn 
normalt.  
 
 
Hud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Det har ikke vært mulig å fremskaffe korrekte tall på 
grunn av opplegging i DIPS. Det har vært pågang med 
hudpasienter og hudavdelingen har vært bemannet hver 
mandag, onsdag og fredag.  
 
i-Bedrift 
Det er en fysioterapeut i 80% stilling. I tett samarbeid 
med arbeidslivsenteret, NAV og I-bedrift i Tromsø. Det 
er satt ned en arbeidsgruppe lokalt som har møter flere 
ganger i året. Er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke 
jobbnærværet. Med fokus på muskel og skjelett plager 
og lettere psykiske lidelser. Dette skjer gjennom individ-
tiltak, informasjon til ansatte i mindre grupper, større 
samlinger, kursing av ledere.  
 
Aktivitet: 

  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Innleggelser totalt 202 216 332 297 297 243 281 

Fra hjem 159 168 238 244 203 207 231 

Fra UNN 36 43 87 47 38 25 30 

Fra andre 7 5 5 6 6 11 13 

Utskreven hjem 169 160 211 203 173 174 187 

Videre til UNN 43 47 76 51 32 57 40 

Til sykehjemmet 7 7 27 5 23 7 32 

Døde 10 7 13 8 14 8 9 

 

0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre 

M K sum M K sum M K sum M K sum M K sum M K sum 

Nordreisa 1 2 3 13 17 30 27 22 49 37 41 78 41 35 76 11 34 46 

  2015 2016 

Antall konsulta-
sjoner 

79 312 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ant. 
under- 
søkel-
ser 

2138 2098 2896 2768 2961 3590   

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ant kons- 
ultasjoner 

1224 1358 1165 669 1148 1204   

 2015 2016 

Bedrifts presentasjoner 38 51 

Nettverkssamlinger 2 2 

Antall virksomheter 15 18 

Antall ansatte Ca 
400 

Ca. 500 

Polikliniske utredninger 43 48 

Pasient oppfølginger   22 

171



 38 

Prosjekt  

Ressurs senter Huntington:  

Ble avviklet i desember 2016. En ansatt hadde jobbet i 

20% stilling i dette, mens 2 ansatte ble frikjøpt til under-

visning og møter.       

         

Status intern kontroll 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, UNN og 

Helse Nord har det blitt jobbet med et masterdokument 

som skal evaluere sykestuesengene i Nord-Troms. Dette 

arbeidet skulle ferdigstilles til desember, men måtte ut-

settes til over nyttår da en hadde en jobb å gjøre med å 

kvalitetssikre tall som var samlet inn.  

 

  2016 

Politiske vedtak 

som IKKE er gjen-

nomført 

1 

Antall avvik 28 

Tilsyn 0 

ROS / vernerunder 1 
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åv sosiål  

Ansvarsområde  
 
NAV Nordreisa jobber innenfor det kommunale ansva-
ret etter Lov om sosiale tjenester i NAV.  
 
Målsettinger  
 
Målet for tjenesten er at NAV Nordreisa skal bidra til 
sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til 
arbeid og aktivitet.  
 

Økonomi  
 
Ansvarsområdene som skjøttes for Nordreisa kommu-
ne i NAV Nordreisa er:  
360 – administrasjon av sosiale tjenester  
361 – økonomisk sosialhjelp inklusiv kvalifiseringspro-

gram 

Administrasjonen av sosiale tjenester er i balanse med 

ett lite overforbruk på kr. 14791,- 

Kommentarer til økonomien ansvar 361:  

Tendensen i 2016 er mindre forbruk kr. 368112, sam-

menlignet med budsjettert behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbeidere 

 

NAV Nordreisa har 3,5 kommunale årsverk som inklu-

derer gjeldsrådgiver i kommunen.  

 

Blant kommunalt ansatte var sykefraværet i gjennom-

snitt 4,9 % for 2016. Tendensen er lavere fravær sam-

menlignet med tidligere år.  

 

Det er gjennomført statlig medarbeiderundersøkelse 

hvor alle ansatte har tilbud om å svare på undersøkel-

sen. Denne er i etterkant gjennomgått sammen med 

medarbeiderne.   

 

Alle medarbeidere gjennomførte medarbeidersamta-

ler i 2016. 

 

Det pågår for tiden høringer om hvordan NAV konto-

rene skal være organisert/lokalisert samt hvordan re-

gionene skal være inndelt. 

  

Status tjenester 

I 2016 ble det totalt åpnet 24 nye gjeldssaker og av-

sluttet 36 saker. Ved utgangen av 2016 var 9 personer 

på venteliste.  

NAV mottok 657 søknader om sosialhjelp i 2016. Til 

sammenligning var det 624 søknader i 2015.  

NAV Nordreisa har ingen åpne avvikstilfeller.  

NAV Nordreisa har ikke hatt noe tilsyn fra Fylkesman-

nen i 2016. 

NAV gjennomfører årlige brukerundersøkelser og NAV 

Nordreisa scorer som snittet av NAV kontorene i 

Troms.  

Ansvar Regnskap Budsjett Avvik  

360 2 411 373  2 396 582  100,62  14 791 

361 4 331 450   4 699 562  92,17  368 112  
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I desember vedtok kommunestyret å ansette aktivitets-

leder for å styrke oppfølgingen av ungdommer under 30 

år.  NAV Nordreisa ser frem til å kunne tilby ett arbeids-

rettet tiltak i regi av kommunen for målgruppen.  

 

 

NAV fremover  

I 2017 vil aktivtetstiltaket være i fokus i driften. Videre 

pågår det en kraftig digitaliseringstrend i NAV generelt 

som vil påvirke hvordan tjenestene fra NAV leveres til 

innbyggerne i Nordreisa. Fra og med april 2017 skal inn-

byggerne i Nordreisa (og landet for øvrig) finne svarene 

og søknadsskjemaer på internettsidene til NAV, eventu-

elt ringe NAV telefonen på tlf. 55553333. Denne digita-

liseringen handler om hvordan NAV kan levere bedre 

tjenester, samtidig som NAV frigjør tid til tettere, ar-

beidsrettet oppfølging av brukerne som trenger det 

mest. 
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ektor for drift og utvikling  

Ansvarsområde  

Sektor for Drift og utvikling består av fire virksomheter. 

Anleggsdrift, Byggdrift, Renhold og Utvikling. Videre er 

det en stab og to prosjektstillinger som jobber med pro-

sjekter innen bygg og anlegg. 

Anleggsdrift har ansvar vei, vann, avløp, slam, brann, 

havn, forurensningsmyndighet samt tilsyn på elvefor-

bygninger i Reisadalen, Oksfjorddalen og Rotsunddalen. 

Byggdrift, har forvaltning av kommunens eiendommer, 

utleie, drift og vedlikehold av kommunens bygnings-

masse.  

Renhold har ansvar renhold i alle kommunale bygg.  

Utvikling omfattet fagområdene næring, jord- og skog-

bruk, bygningsmyndighet, miljø, motorferdsel, viltfor-

valtning, kart, oppmåling og planlegging, veterinærtje-

nesten samt endel prosjekter 

Staben består av konsulent, Ikt/Gis konsulent og pro-

sjektledere med ansvar for gjennomføring av kommu-

nale utbyggingsoppgaver. 

 

Pr 31.12.2016 er det 60,4 årsverk. 
 

Status økonomi  
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt ligger lønn inkl sosiale utgifter på 96,45 %. Dette 
kommer av at flere stillinger ble holdt vakant i flere må-

neder. Innen øvrige utgifter er forbruket på 108,6 %.  
Innen inntekter er det kommet inn mer enn budsjettert 
På selvkostområdet ligger lønn inkl sosiale utgifter på 
98,3 %. Fastlønn har også et forbruk på 98,3%. Videre 
er det noe underforbruk og noe overforbruk på faste 
tillegg overtid, lønn beredskap  
Innen øvrige utgifter er forbruket på 104,5 %. De størs-
te avvikene er; mindreforbruk internkjøp VA 90,3 %, 
drivstoff 94 %, De største postene med merforbruk er; 
arbeidstøy 163 %, vedlikehold biler 251 %, vedlikehold 
bygg og anlegg 103 %, tjenestekjøp andre kommuner 
106% og avsetning til bundet fond 1,443 millioner. 
 
Innen inntekter er det kommet inn mer enn budsjettert, 
102,9 %. Hovedgrunn er det et resultat av arbeid med å 
kvalitetssikre kundedatabasen.  
 
 

Status medarbeidere  
 
Arbeidsnær 
Sektorens totale sykefravær var 8,44 %.  
Fraværet fordeler seg som følger:  
 Staben 0,57 % 
 Anleggsdrift, 5,10 % 
 Byggdrift 0,80 % 
 Renhold 17,02 %  
 Utvikling 7,63 % 
Hovedtyngden av sykefraværet er langtidssykemeldte. 
 
Kommunen har innført flere IA-tiltak. Ett av tiltakene er 
arbeidsnærværsdag. For hele Driftssektoren er det føl-
gende tall; 58 ansatte har opparbeidet seg 96 nærværs-
dager i løpet av året.  

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 22 446 655 23 272 097 96,45 825 442

Øvrige utgifter 31 045 778 28 587 334 108,6 -2 458 444

Inntekter -12 445 671 -10 792 263 121,99 3 203 743

Sum 35 719 326 37 290 068 95,79 1 570 741

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 3 698 553 3 762 641 98,30 64 087

Øvrige utgifter 15 704 529 15 022 969 104,54 -681 560

Inntekter -19 214 215 -18 672 900 102,90 541 315
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Medarbeidersamtaler 

Arbeidet med medarbeidersamtalene viser forskjeller 

mellom virksomhetene. Hovedgrunnen til dette er va-

kanser i virksomheten og mye annet forvaltningsarbeid. 

Totalt er det gjennomført 28 samtaler av totalt 64 med-

arbeidere. Staben/ledere 8 av 8 gjennomført, Anleggs-

drift 10 av 10 gjennomført, Byggdrift 0 av 15 gjennom-

ført, Renhold 5 av 26 gjennomført og Utvikling 6 av 6 

gjennomført. 

 

Medarbeiderundersøkelsen 

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 

2016. Siste undersøkelse ble gjort i 2014.  

 

Status tjenester  

 

Politiske forholder sektoren seg til hovedutvalg for Mil-

jø, plan og utvikling og Næringsutvalget. Miljø, plan og 

utviklingsutvalget har hatt seks møter og behandlet to-

talt 67 saker mot 52 saker i 2015. Tillegg ble det be-

handlet 220 saker delegert mot 209 saker i 2015. Videre 

ble det også behandlet ca 130 tilskuddssøknader av for-

skjellig art innenfor jord- og skogbruk.   

Næringsutvalget har hatt fem møter og behandlet totalt 

17 saker mot 22 saker i 2015 

 

Starten av året var utfordrende med flere vakante stil-

linger og pålagte økonomiske kutt. Dette har medført 

utfordringer i forhold til å måloppnåelse etter noen av 

målsettingene som er vedtatt.  

 

Målet om å levere tjenester og utføre forvaltningsopp-

gaver av høy kvalitet slik at antall klager blir på et mini-

mum er nesten nådd. Det er to forvaltningssaker som er 

opphevet av Fylkesmannen for saksbehandlingsfeil. I 

forhold til at det er gjennomført ca 350 vedtak, er det 

en liten prosentandel. 

 

Anleggsdrift 

 

Vannforsyning og avløp 

Hovedplan vann er igangsatt og mindre investeringstil-

tak er iverksatt. Innenfor avløp er arbeid med å avdekke 

årsak til fremmedvann iverksatt.  Flere tiltak for å få 

kontroll over vannmengder i VA-nettet er igangsatt her-

under større datafangst på pumpestasjoner og måle-

kummer. 

 

Målsetting om ingen avvik fra drikkevannsforskriften er 

oppnådd, 8 mindre avvik av totalt 936 analyser av ulike 

parametere. 5 % av vannledningsnettet er rengjort.  

 

Pumpestasjon avløp Leirbukt har fått oppgradert over-

bygg (overbygg fra gamle Skarpsno).  

Som del av arbeidet med å avdekke fremmedvann i av-

løpsnettet, er det etablert to mengdemålere og en ned-

børsmåler. To overvannstiltak er gjennomført. Mål-

setting om mindre enn fire kloakktilbakeslag i bygninger 

der kommunen er ansvarlig for tilbakeslaget, er opp-

nådd med kommunalt ansvar for et tilbakeslag i år av 

totalt tre kjelleroversvømmelser.  12 % av avløpsled-

ningsnettet er vedlikeholdsspylt i år. Rensekrav på kom-

munens kloakkrenseanlegg er overholdt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brannvern og oljevern 

Nordreisa brannvesen har hatt 42 utrykninger, deriblant 

tre trafikkulykker og fire større bygningsbranner. Det er 

gjennomført 9 brannøvelser for mannskapene, noe som 

knapt dekker minimumsbehovet. Brannvernuka 2016 

ble gjennomført med bra besøk, og er et viktig kontakt-

punkt mot publikum for forebyggende brannvernar-

beid.  

 

Veier og veilys 

Året har vært noe krevende i 

første del for vintervedlike-

holdet, periodevis mye snø 

og vind. Registrerte avvik på 

brøytestandarden er som 

siste år. Det er registrert to 

klager på brøyting på avklart 

standard.   

 

 

 

Arbeid på vannledning. 

Utskifting av veglyspærer 
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Havner 
Statens vegvesen har i løpet av året bygd opp igjen mo-
loen i Sørkjosen havn. Under besøk til Nordreisa 13. juli 
ble H.M Dronningen tatt imot av havnesjefen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggdrift 
Det er i løpet av året gjennomført noen ombygginger. 
Moan skole ble bygd om på en mer praktisk måte, slik at 
man fikk flere rom til undervisning. Sørkjosen skole ble 
noe ombygd for å gi kontorplass til Statnett. Leietakeren 
stod selv for alle utgifter til ombyggingen, og de gir en 
betydelig leieinntekt i en leieperiode på tre år, med op-
sjon på ett år til. 
 
Nord-Troms Bioenergi gikk konkurs i juni 2016. Bygg som 
ble berørt er Sonjatun, Storslett skole og Svømmehallen. 
På Sonjatun er det stor nok backup til å klare seg uten 
bioenergi. Svømmehallen hadde en elektrokjel som ble 
bygde om slik at den overtok for fjernvarme. Storslett 
skole har ikke stor nok elektrokjel til å gi nok varme på 
de kaldeste dagene.  
 
Presteboligene Høgegga 68 og Einevegen 3 ble solgt til 
private eiere. 

 
I svømmehallen varmepumpen reparert for en større 
sum og Nordreisahallen fikk nytt banedekke. I tillegg ble 
det montert ny resultattavle, høyttalere og ledlys i taket. 
Hele bygget ble gjennomgått og pusset opp. Det ble også 
tatt en full rengjøring av hele bygget. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forvaltningsprogrammet Famac er i løpet året fullt inn-
ført og brukes nå for alle bygg.  
 
Renhold 
Renhold har å hatt sitt første år med heltidsleder.  
I nedbemanningsprosessen ble fem medarbeidere om-
plassert til renhold.  
Det er i løpet av høsten kjøpt inn noen nye maskiner og 
annet lettere utstyr for å lette arbeidssituasjonen for de 
ansatte.  
Økt stilling på 20% pga utleie av Sørkjosen skole til Stat-
nett.  
Virksomheten har hatt et kurs i smitterenhold.  
 
Utvikling 
 
Næring 
Det er i år behandlet 16 politiske næringssaker, mot 22 i 
2015. Det er videre sluttbehandlet 25 saker administra-
tivt, mot 51 saker året før.  
Av midler gjenstår det kr 93 088 på regionalt nærings-
fond, og kr 946 069 på kommunalt utviklingsfond.  
Stillingen som næringsutvikler sto vakant første halvdel 
av 2016, og en direkte konsekvens av dette er reduksjo-
nen i antall behandlede politiske og administrative saker, 
samt et underforbruk av midlene i kommunalt utviklings-
fond.  
 
Jordbruk 
Det ble behandlet en søknad til Innovasjon Norge. Det er 
behandlet 11 søknader om tilskudd til avløser ved syk-
dom mv og to søknader om nydyrking. Innen ordningen 
Regionalt miljøprogram (RMP) behandlet kommunen 17 
søknader og en søknad i ordningen organisert beitebruk.  

Dronning Sonja under hennes besøk på 30 årsjubileet Halti 

Nasjonalpark, tas imot på havnen av havnesjef Hilde 

Henriksen.  

Ny molo i Sørkjosen havn  

Nytt gulv på idrettshallen 
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Ved årsskiftet er det ingen restanser i forhold til økono-
miske saker. 
Kommunen mottok i 2016 35 (27 i 2015) nye delingssa-
ker. Det ble behandlet 39 saker og av de var 9 mottatt i 
2015. Det ble også behandlet 7 konsesjonssaker. 5 de-
lingssaker fra 2016 er ikke ferdigbehandlet.  
For de to søknadsomgangene for produksjonstilskudd i 
2015 ble det til sammen mottatt og behandlet 98 søkna-
der, noe som er en nedgang på to fra året før. Det ble 
utført stedlig kontroll på seks av dem.  
Det var to delingssaker som ble opphevet av Fylkesman-
nen pga mangler.  
Tap av beitedyr til rovdyr har i mange år vært et stort 
problem i Nordreisa. Tapstallet (omsøkt tap) i 2016 for 
sau ligger mellom 2 - 19 %, for lam ligger den mellom 9 - 
31 %.  
I 2016 er det ikke gjennomført tapsforebyggende pro-
sjekter i samarbeid med Nordreisa sau og geit.  
 
Under jakta på jerv og gaupe ble det i Nordreisa felt 4 
jerv og 2 gauper. I tillegg er det i 2016 utbetalt skuddpre-
mie på 208 felte rødrev.  
 
Skogbruk 
I løpet av året er arbeidet med skogkultur og vegbygging.  
Det ble behandlet to søknader om planting, som om-
fattet 32 dekar. Det er søkt om og gitt byggetillatelse til 
tre traktorveger på totalt 4050 meter. I tillegg ble en 
traktorveg gitt forlenget arbeidsfrist etter søknad fra 
skogeier. En skogsbilveg, vegklasse 3 på ca. 900 meter er 
ferdigstilt og godkjent. Alle skogsbilveger og traktorveger 
i Nordreisa kommune er nå registrert og oppdatert WEB 
Skas. 
I forbindelse med utbygginga av kraftlinja Storslett – 
Hamneidet, gjennomførte skogbrukssjefen oppgaven 
med å taksere skogen på de eiendommene som ble klau-
sulert som følge av 66 Kv. 
 
Miljø 
Flere miljøoppgaver har dessverre blitt nedprioritert sis-
te år pga manglende personell. Et av tiltakene i Energi- 
og klimaplanen er igangsetting av Energisparekontrakter. 
Et annet tiltak som er iverksatt er elektronisk ekspede-
ring av utgående post. Arbeidet med miljøfyrtårnsertifi-
sering fortsetter. I løpet har det vært jobbet med sertifi-
sering av skoler, men de er ikke ferdige.  
 
I 2016 hadde dispensasjonsutvalget ni møter. Det ble 
behandla 28 saker mot 25 saker i 2015, 105 saker ble 
behandla administrativt.   
Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlings-
feil er oppnådd. 
 
Vilt 
Tildelingen av elg i kommunen var 73 dyr og det ble felt 
61 dyr. Det ble gjennomført bakketellinger av elg i en 

stor del av kommunen i februar/mars. Arbeidet med 
ettersøk og ivaretakelse av skadede dyr blir gjort av den 
kommunale ettersøksringen. Det ble gjennomført sju 
ettersøk.  
Det var i år 44 kandidater som besto jegerprøveeksa-
men.  
Det ble det utbetalt skuddpremie for 72 rev og 20 vill-
mink. 
 
Byggesak 
Det ble ansatt ny byggesaksbehandler i starten av året. 
Ved inngangen av 2016 var det 22 søknader som lå på 
vent. I 2016 er 90 søknader ferdigbehandlet. Ved ut-
gangen av 2016 var det 4 pågående søknader som gikk 
over til 2017.  
 
Kart/oppmåling/GIS  
Det er i løpet av året gjennomført 30 oppmålingsforret-
ning med oppretting av matrikkelenhet i Nordreisa kom-
mune med melding til tinglysing som da er avsluttet med 
matrikkelbrev jfr. Matrikkelloven. Det er også fortatt ni 
arealoverføring og to sammenføying jfr. Matrikkelloven.  
Det er foretatt 14 oppmålingsforretninger med melding 
til tinglysing i Kvænangen kommune.  
Det er foretatt en oppmålingsforretning i Kåfjord kom-
mune. 
Samarbeidet videre innenfor kart- og oppmåling med 
nabokommunen Kvænangen, har hatt en fin og positiv 
utvikling i løpet av året. Vi har ansvaret for kartoppdate-
ring, oppmåling og føring av matrikkelen for Kvænangen 
kommune. 
Nordreisa kommune har en deknings prosent på 99% av 
gate/vegadresser. Det henger litt igjen av gamle matrik-
keladresser som må slettes. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Jobben med å realisere flere av samfunnsdelens mål ved 
bl.a. å sette av tiltak som krever arealer i arealdelen, 
samt å følge opp handlingsdelen, har fortsatt i 2016.  
 
Kommuneplanens arealdel 
Oppfølging av planen gjennom bl.a. utarbeidelse av kom-
munale reguleringsplaner har fortsatt i 2016. 
Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlings-
feil er oppnådd.  
 
Reguleringsplaner 
Én statlig områderegulering ble vedtatt i 2016. Ingen 
kommunale eller private reguleringsplaner ble vedtatt. I 
2016 ble det meldt oppstart for én kommunal regule-
ringsplan. I løpet av året ble to private planer tatt opp til 
behandling og sendt ut på første gangs høring og offent-
lig ettersyn.  
Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlings-
feil er oppnådd. 
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Kystsoneplan 
Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 
følges opp i forvaltning og i øvrig planlegging.  
 
Friluftsråd 
Turkassetrimmen Ut i NORD hadde i 2016 hele 84 turer 
fordelt på de fire medlemskommunene. Totalt var det 
684 unike brukere som til sammen gjennomførte 
10 248 turer.  
Nytt av året var turkassetrimmen JuleSPREK, som ble 
sluppet som julekalender med tre turer i uka per med-
lemskommune i desember, til sammen 48 turer.  
Det ble i samarbeid med verneområdestyrene og kom-
munene utarbeidet nye turkart for alle medlemskom-
munene, og disse ble lagt ut for salg før sommerferien.  
I forbindelse med sommer- og høstferie har det vært 
arrangert friluftsskoler for både barn og unge.  
Det har vært arrangert friluftsdager for flyktninger, med 
god oppslutning.  
Friluftsrådet fikk i samarbeid med Nord-Troms turlag 
gjennomført Opptur! for alle 8.klassingene i regionen.  
«På tur med ordføreren» ble gjennomført 5. juni. Turen 
gikk til Kildalsdammen.  
Friluftsrådet har også videreført arbeidet med skilting av 
turløyper.  
Friluftsrådet er også med på satsningen 
www.utogplukk.no , der Friluftsrådene i Nord-Norge 
samarbeider for å få flere ut på bærtur. 
 
Utbyggingsprosjekter 
Det har pågått etterarbeid med Halti byggetrinn II  hvor 
det ble gjort opprettinger helt til høsten 2016, som igjen 
medførte at sluttregnskapet ikke ble avlagt før helt på 
slutten av året.   
Guleng III ble nesten ferdig i løpet av året. Overtakelse 
og innflytting første halvår 2017.  
 

Tunellmasser fra Sørkjostunellen har blitt utnyttet til 
samfunnsmessige tiltak. Det er bygd ny veg til Moan sko-
le og parkering utenfor skolen og løftet veien mellom 
menighetshuset og kirka. Videre er det bygd parkerings-
plasser ved kommunehuset, ved Sonjatun, ved Ymber 
arena og Saga skistadion.  
 
Uteområde Storslett skole ble sluttført på høsten. Tiltak 

som ble gjort var asfaltering av indre skoleområde, is- og 
landhockeybane, lekeapparat, ferdigstilt skaterampe, 
basketballbane og en Tuftepark. 
Det er i løpet av året blitt jobbet med forskjellige alter-
nativer for oppbygging av Leonard Isaksens vei 10.  

 

Status brukerundersøkelser 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i løpet av 
året. Årsaken er vakanser, spesielt i begynnelsen av året 
og at en da har prioritert tjenesteproduksjon.  
 

Status internkontroll 
Oppfølging av politiske vedtak gjøres fortløpende og 
oversikt over status er tatt inn i Resultatrapporten som 
sendes inn månedlig.    
 
For hele sektoren er det meldt inn fire avvik i løpet av 
året. Avvikene er behandlet av virksomhetsledere  
Det ble gjennomført et prosjekt fra mai til august med å 
digitalisere alle byggetegninger for å rette opp avvik 
etter branntilsyn.  Det gjenstår fortsatt noe arbeid som 
må tas i 2017. 
I løpet av året har sektoren ikke hatt tilsyn og kontroll 
fra Fylkesmannen.  
Mattilsynet har gjennomført tilsyn på Låni vannverk.  
Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med kjemisk hel-
serisiko for brannansatte. 
 
Det er gjennomført følgende risiko- og sårbarhetsanaly-
ser for sektoren: 
 Prøvetakingssteder vannkvalitet 
 Veilysarbeid 
 Eksponering for støv, røyk og branngasser 

 
Tiltak beskrevet i analysene er i hovedsak gjennomført. 
Sektoren er godt i gang i arbeidet med å utarbeide og 
legge inn rutiner i kommunens kvalitetssystem innen de 
forskjellige arbeidsfeltene. Dette er et stort arbeid som 
må tas inn i mellom daglig tjenesteproduksjon. Arbeidet 
vil fortsette i 2017. 
 
.  

Tuftepark og lekestativ utenfor Storslett skole 

Guleng III 
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Følg oss på:   

www.nordreisa.kommune.no 

www.facebook.com/nordreisakommune  

 

 

Nordreisa kommune  

Post: Postboks 174, 9156 Storslett  

Epost: postmottak@nordreisa.kommune.no  

 

Adresse: Sentrum 17, 9151 Storslett   

Telefon 77 58 80 00  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/530-1 

Arkiv:                V70  

Saksbehandler:  Elisabeth 
Torstad 

 Dato:                 19.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/17 Nordreisa formannskap 15.06.2017 

 

Retningslinjer for tilskudd til nærings - og miljøtiltak i skogbruket 2016 - 
2019. 

Henvisning til lovverk: 
 
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 
 
 

Vedlegg  
1 Retningslinjene.  

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar 
Nordreisa kommune Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017 – 
2019. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen har førstelinjetjeneste som skogbruksmyndighet og fatter vedtak etter 
skogbruksloven med forskrifter.  

 
Formålet med tilskuddet til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale 
prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som 
miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir 
ivaretatt og videreutviklet. 

 
Vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriftenes § 4, § 6 og § 8 siste ledd fattes av kommunen. 
Det skal fastsettes overordna retningslinjer for prioritering av søknader.  
Fylkesmannen fordeler årlig NMSK-midler til kommunene. 
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Tildeling av NMSK-midler til kommunene i Troms 2017.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investeringer i skogbrukstiltak har ofte svært lange tidsperspektiv. Når et tre plantes så må det 
gjerne stå i hundre år før det er hogstmodent. Videre så har ofte investeringer i skog en stor 
betydning utover den privatøkonomiske verdiskapingen for skogeier. Det ytes derfor betydelige 
tilskudd til investeringer i skog gjennom NMSK-ordningen. Kommunene forvalter tilskudd til 
skogkultur, miljøtiltak og utviklingsprosjekt, mens Fylkesmannen forvalter tilskudd til 
skogsvegbygging og drift med taubane, hest ol. 
 

Vurdering 
De nye retningslinjene viderefører eksisterende ordninger, men med en mer samla tilskuddssats 
for alle kommunene i Troms. 
I dag har vi ubetydelige mengder barskog som er hogstmoden, og det aller meste som hogges i 
Troms er lauvskog til brensel. Dette skyldes kraftig hogst av furuskogen fram til midten av 
forrige århundre og at hovedtyngden av skogplantinga starta etter 1950. Volumene som hogges i 
dag er derfor nokså små og driftsapparatet er begrensa. Vi har for eksempel ingen større sagbruk 
i regionen, så sagtømmer er vanskelig å omsette. Når større mengder av barskogen blir 

Kommune Tildeling 2017 
  
Balsfjord 400 000 
Bardu 400 000 
Berg 0 
Dyrøy 200 000 
Gratangen 0  
Harstad 30 000 
Ibestad 0 
Karlsøy 0 
Kvæfjord 20 000 
Kvænangen 30 000 
Kåfjord 20 000 
Lavangen 0 
Lenvik 40 000 
Lyngen 30 000 
Målselv 650 000 
Nordreisa 50 000 
Salangen 25 000 
Skjervøy 0 
Skånland 65 000 
Storfjord 10 000 
Sørreisa 200 000 
Torsken 0 
Tranøy 0 
Tromsø 30 000 
 
Sum 

 
2 200 000 
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hogstmoden så vil det gi grunnlag for en betydelig økning i skogbruksaktiviteten, og en mer 
helhetlig næringsmessig utnytting.  
Moderne skogbruk er prega av høy effektivitet og store volum. Dersom vi skal ha et 
næringsmessig skogbruk i framtida så er det viktig at vi fortsetter med å bygge opp ressursene 
både gjennom planting av barskog og stell av ungskogen for å sikre god vekst og kvalitet på 
skogen. Skogen har også en stor betydning med tanke på binding og lagring av CO2. Siden 
barskogen produserer opp til fem ganger mer enn lauvskogen på samme areal så vil den også 
binde tilsvarende mer CO2 i tillegg til at det gir en mer økonomisk drivverdig skog. Videre vil 
det også danne grunnlag for større verdiskaping basert på videreforedling av tre produkter i 
regionen. Påstanden om at granskogen ikke har verdi er derfor helt feil. 
 
Siden skogbruket er i en oppbyggingsfase så opererer vi med høyere tilskuddssatser enn det som 
er vanlig i de mer etablerte skogstrøka på Østlandet og i Trøndelag. Forventa verdiøkning av 
tiltaket er det viktigste grunnlaget for prioritering og bruken av midlene.  
Tidligere synspunkt fra småfenæringa bør tas til etterretning, og vi bør utføre tiltak som kan 
redusere ulempene for husdyrholdet. Særlig stammekvisting vil i stor grad redusere ulempene 
med at dyr er vanskelig å finne i plantefelt eller jage i gjennom områder med plantefelt. Vi bør 
også unngå planting på uheldige lokaliteter og unngå små plantefelt som ikke er drivverdig.  
 
Forslag til retningslinjer åpner for tilskudd til stammekvisting og styring av planteaktiviteten. 
Forventa verdiøkning av tiltaket er det viktigste grunnlaget for prioritering og bruken av 
midlene. Det er likevel slik at aktiviteten styres av skogfunksjonærene slik at det alltid er 
tilskudd til de vanlige tiltakene innenfor skogkulturarbeidet. 
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Retningslinjer for 

Nærings– og miljøtiltak 

i skogbruket (NMSK) 

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa 

2017-2019 
Forvaltes etter forskrift om tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

Fastsatt av Landbruksdepartementet 04.02.04. 
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1. Formål. 
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å bidra til økt verdiskaping i 
skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
 
Viktige mål for skogbruket i regionen: 

 Ressursoppbygging. Bidra til å dekke det langsiktige behovet for trevirke av god kvalitet. 
 Økt avvirking og økt lønnsomhet i skogbruket. 
 Binde CO2. Bidra til å oppnå et CO2 nøytralt Troms. 
 Ta vare på skogen som leveområde for planter og dyr og arena for friluftsliv. 

 
2. Virkeområde. 
Det kan det gis tilskudd til alle skogeiere som har mer enn 10 da produktiv skog, og til prosjekt som 
fremmer skognæringa. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid 
mellom flere eiendommer. 
 
3. Vilkår. 
Følgende vilkår må være oppfylt for å få tildelt tilskudd. 

 Tiltaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
 Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig riktig utført. Kravene i Levendeskogstandarden 

og skogbruksloven med forskrifter legges til grunn for miljøtilpasning. 
 Det gis ikke tilskudd til kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd. 
 Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av 

kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår som blir 
knyttet til senere oppfølging og vedlikehold. 

 
4. Tilskudd til skogkultur. 
For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog gis det tilskudd til markberedning, såing, planting, 
avstandsregulering, rydding av lauv, maskinell og manuell førstegangstynning, skjermhogst og 
stammekvisting jfr kap 14. 
 
Særlige vilkår for tilskudd til skogkultur: 
Markberedning: 

 Gjelder naturlig foryngelse av furu. 
 
Planting/Såing: 
 

 Ved fordeling av skogkulturmidlene har Fylkesmannen prioritert planting og oppfordrer 
kommunene til å prioritere dette tiltaket da det er lite NMSK-midler tilgjengelig. 

 Gjelder ordinær skogsmark, ikke tresatt utmark og innmark som er lovlig omdisponert til 
skog. 

 Feltes størrelse skal være på minst 2 daa. Planteantallet skal normalt være 250 planter per 
dekar. 

 Treslaget skal være tilpassa vekstforholdene (Bonitet og klima). 
 Plantefeltet må ikke føre til stor uheldig landskapsvirkning eller stenge for solinnstråling og 

utsikt i bebygde områder eller langs vegnettet. 
 Ved bruk av utenlandske treslag skal tillatelse fra Fylkesmannen foreligge. 

Avstandsregulering/lauvrydding: 
 Gjelder areal med ungskog (hkl 2) som skal driftes som ordinær produksjonsskog. 
 Vekstforholdene (Bonitet og klima) skal være tilpassa treslaget. Tilskudd gis både til 

produktiv lauv og barskog. 
 Prisfastsetting skal så langt det er mulig, utføres etter gjeldende overenskomst utgitt av 

Skogbrukets Landsforening SL. 
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 Hogst av nyttbart lauvvirke: 
 Gjelder hogst av skjermskog i etablerte plantefeltfelt eller hogst/rydding av lauvskog ved 

treslagskifte. 
 Vekstforhold skal (Bonitet og klima) skal være tilpassa treslaget. 

 
Tynning: 

 Det gis tilskudd til førstegangstynning i produktiv skog i hogstklasse 3 og 4 forutsatt at driften 
ikke gir positiv rotnetto. 

 Gjenstående skog skal være av god kvalitet (rettstammet) og ha riktig tetthet. 
 Treslaget skal være tilpasset bonitet og øvrige vekstforhold. Tilskudd gis både til produktiv 

lauv og barskog. 
 
Stammekvisting: 

 Gjelder areal som driftes som ordinær produksjonsskog. 
 Tiltaket skal fremme utvikling av kvalitetstømmer og spesialsortiment, eller tiltaket er viktig i 

forhold til friluftsliv eller beitedyr. 
 

Kommunen gjør vedtak om utbetaling av tilskudd til skogkultur. 

5. Tilskudd til veibygging. 
Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til 
helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene. 
Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift om 
planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Det er videre et vilkår at veien blir bygd i samsvar med gjeldende normaler for 
landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. 
Fylkesmannen gjør vedtak om tildeling av tilskudd til vegbygging etter egne retningslinjer. 
 
6. Tilskudd til miljøtiltak i skog. 
Det kan gis tilskudd til følgende tiltak: 

 Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle 
miljøverdier. 

 Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der 
hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften. 

Merkostnader med drift for å unngå vegbygging som vil redusere” villmarkspregede områder”. 
 
Nøkkelbiotoper/Spesielle miljøverdier skal være registrert i offentlige register eller skogbruksplan. 
Pris fastsettes som ved konsesjon av fast eiendom. 
Kommunen gjør vedtak om tildeling av tilskudd til miljøtiltak. 

 

 
Stammekvisting: 

 Gjelder areal som driftes som ordinær produksjonsskog. 
 Tiltaket skal fremme utvikling av kvalitetstømmer og spesialsortiment, eller tiltaket er viktig i 

forhold til friluftsliv eller beitedyr. 
 
Kommunen gjør vedtak om utbetaling av tilskudd til skogkultur. 
 

7. Tilskudd til drift med taubane, hest o a. 
Det gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest, vekslende driftssystem, skogsdrifter med 
transport over 2 km. 
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Fylkesmannen gjør vedtak om utbetaling av tilskudd til drift med taubane, hest o.a. etter egne 
retningslinjer. 
 
8. Tilskudd til andre tiltak i skogbruket. 
Det kan gis tilskudd til andre tiltak og prosjekt som bidrar til utvikling av skogbruket. 
 
Aktuelle tiltak etter disse retningslinjer kan være prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og 
ressursutnyttelsen i og fra skogen, f.eks. aksjonsrettede skogkulturprosjekter, tilrettelegging for å øke 
forsyningen av furufrø, fellestiltak for økt avvirkning og tiltak som har en pedagogisk verdi ved å 
synliggjøre miljøverdier og/eller skogbrukstiltak i tilknytning til mye brukte stier og skiløyper, skoler, 
barnehager og friluftsområder. 
Tiltak som er en del av en bevist utmarkssatsing gjennom skoler, grunneierlag/utmarkslag eller i 
tilknytning til turistvirksomhet prioriteres foran enkelttiltak. 
Prosjekter bør ha annen ekstern del finansiering, eks. kulturminner, viltmyndighet, vegmyndighet el. 
Kommunen gjør vedtak om tildeling av tilskudd til andre tiltak i skogbruket. 
 
9. Søknad og godkjenning. 
Søknad om tilskudd sendes til kommunen. 
 
For tilskudd etter kap. 5, 6 og 8 skal det søkes før tiltak iverksettes. 
For tilskudd etter kap. 4 og 7 søkes det umiddelbart etter at tiltaket er utført. Det blir gitt tilskudd 
dersom sakene oppfyller vilkårene i kap. 4 og det er tilgjengelige midler. Alle tiltak bør 
forhåndsvurderes av kommunen. 
Søknader behandles fortløpende frem til 1. desember. 
Fylkesmannen kan sette frist for søknader om tilskudd til vegbygging. 

10. Utbetaling. 
 
Søknad om utbetaling av tilskudd gjøres på skjema fra Statens landbruksforvaltning og leveres 
kommunen. 
 
Alle tiltak må være utført og godkjent av kommunen før utbetaling gis. Utbetaling skjer fortløpende. 
 
11. Administrasjon, klage og dispensasjon. 
Alle søknader og utbetalingsanmodninger sendes til kommunen. 
Søker kan påklage godkjenning/avslag fattet av kommunen eller fylkesmannen jfr forskriften. 
 
12. Opplysningsplikt og kontroll. 
Kommunen, Fylkesmannen eller Riksrevisjonen kan kontrollere om tiltaket er utført i tråd med vedtak 
og forutsetninger. 
 
13. Omgjøring, tilbakebetaling og motregning. 
Tilrådd søknad om innvilget tilskudd kan omgjøres umiddelbart dersom forutsetningene for tilskuddet 
ikke er oppfylt. 
 
14. Tilskuddssatsers 2017 – 2019. 
 
(På fagsamling for skogbruk for kommunene i Troms gjennomgikk vi de eksisterende satsene for 
tilskott til skogkultur. For enkelte tiltak spriker satsene mye, og det var enighet på fagsamlinga om at 
Fylkesmannen setter opp veiledende satser.) 
 
 
 
 
 

187



Veiledende tilskottssatser for skogkultur (§4): 
 
Tiltak % tilskott av godkjente 

kostander 
Arealtilskott pr da 

 

 
Kode i 
ØKS/ 
Web-
Skas 

Privat og 
kommunal 
eiendom 

Statlig 
eiendom 

Privat og 
kommunal 
eiendom 

Statlig 
eiendom 

Flaterydding 100 70 60   
Markberedning 101 70 60   
Felling nyttbart lauv a 104   300 300 
Plantekjøp 110 70 60   
Planting 120 70 60   
Suppleringsplanting 130 70 60   
Mekanisk etterarbeid 131 70 60   
Avstandsregulering 133 70 60   
Underskott tynning 140   300/400 b  
Stammekvisting 141 70 60   
      
      

 
a) Omfatter hogst før nyanlegg (planting) eller ved etterarbeid (skjermhogst). 
b) Maskinell/manuell tynning 

 
Kommunene kan velge å sette opp tilskottssatser for flere tiltak dersom det er ønskelig. Det skal ikke 
gis tilskott til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller tiltak som ved uttak av virke gir overskott.  
  
For miljøtiltak (§6) og andre tiltak (§8) må det gjøres ei skjønnsmessig vurdering av den enkelte sak 
innafor den ramma forskrifta setter.  
 
*Fylkesmannen i Troms fastsetter satser og gjør vedtak om tildeling av midler. 
 
Tilskudd beregnes av totalkostnad uten mva.  
 
15. Prioriteringer. 
Kommunen har myndighet til å prioritere/vurdere tiltak ut fra størrelsen på årlig tildeling av 
virkemidler i henhold til prioriteringsliste. Ved prioritering mellom ulike områder og tiltak, legges 
skogfaglige vurderinger om forventa verdiøkning av tiltaket til grunn. Prosjekter med størst 
næringspotensiala prioriteres. Det skal også tas hensyn til om tiltaket har positiv betydning for andre 
interesser som friluftsliv, beite og kulturlandskap.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/17 Nordreisa formannskap 15.06.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Årsregnskap 2016 - Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 Kommuneloven 
 Bokføringsloven 

 
 

Vedlegg 
1 Revisjonsberetning 2016 
2 Revisjonsbrev nr 12/2016 - Manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2016 
3 Årsregnskap 2016 - Kortversjon 

 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommunes regnskap 2016 godkjennes.  
 Nordreisa kommunes mindreforbruk i driftsregnskap på kr 22.809.892 overføres 

disposisjonsfondet.  
 Nordreisa kommunes investeringsregnskap godkjennes i balanse.  

 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2016 gikk med mindreforbruk på kr 22,8 mill. Det 
ble foretatt inndekning av tidligere års merforbruk på kr 7,88 mill, noe som er i henhold til 
budsjett. Investeringsregnskapet gikk i balanse i 2016. I 2015 ble driftsregnskapet til Nordreisa 
kommune avlagt med et merforbruk på kr 1,98 mill, mens investeringsregnskapet ble avlagt med 
underdekning på kr 0,39 mill. 
 
Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 4,86 millioner per 
31.12.2016. Gjenstående inndekning av tidligere års merforbruk er budsjettert i 2017 med kr 
4,86 mill. I løpet av perioden 2011-2013 har Nordreisa kommune dekt inn kr. 22,9 mill av 
tidligere års merforbruk. I 2014 og 2015 fikk kommunen ytterligere merforbruk på henholdsvis 
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kr 0,47 mill og kr 1,98 mill. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent følgende 
inndekningsplan for Nordreisa kommune: 
 
 
 

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 

 
 
 
Netto driftsresultat ble på kr 7,6 % i 2016, mot -0,48 % i 2015. Driftsinntektene ble kr 23 mill 
mer enn budsjettert. Nedenfor vises de største avvikene: 
 
Inntekter Beløp
Merinntekter

Refusjon fra staten på voksenopplæring 1 500 000 Overføring med krav om motytelser
Refusjon fra staten på prosjekter 2 400 000 Overføring med krav om motytelser
Refusjon på skoler 800 000 Overføring med krav om motytelser
Refusjon på barnevernstjenesten 240 000 Overføring med krav om motytelser
Refusjon sykepenger og fødselspenger 5 960 000 Overføring med krav om motytelser
Refusjon på fastlønnstilskudd fra staten 426 000 Overføring med krav om motytelser
Ressurskrevende tjenester 430 000 Overføring med krav om motytelser
Integreringstilskuddet 2 700 000 Andre statlige overføringer
Skatteinntektene 7 500 000 Inntekts- og formuesskatt
Gebyr kart og oppmåling 155 000 Andre salgs og leieinntekter
Leieinntekter og div salgsinntekter 1 300 000 Andre salgs og leieinntekter
Overføringer fra fylkesmannen 900 000 Andre overføringer (overført fond)

Mindreinntekt
Rammetilskuddet (inntektsutjevningen) mindreinntekt 3 400 000-      Rammetilskudd

Sum inntekter 20 911 000  
 
 
Regnskapsoversikt per sektor: 
Sektor Regnskap Reg.budsjett Avvik
1 Sektor for administrasjon 24 499 770 25 917 789 1 418 019
2 Sektor for levekår 112 444 312 116 741 159 4 296 847
3 Sektor for helse og omsorg 114 476 883 120 189 641 5 712 758
5 Anleggsdrift 188 868 112 710 -76 158
6 Bygg og eiendom 35 719 326 37 290 068 1 570 742
7 Skatter og rammetilskudd -329 524 703 -323 130 800 6 393 903
8 Renter, avdrag og avsetninger 42 058 957 22 781 006 -19 277 951
0 Prosjekter 136 587 98 427 -38 160

 
 
Viser til kapittel 6 i Årsmelding 2016 for mer utdypende informasjon om regnskapet for 2016. 
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Vurdering 
Nordreisa kommune har i lang tid vært på ROBEK listen, noe som begrenser kommunens 
handlingsrom. I budsjettet for 2016 ble det foretatt omfattende grep for å bedre den økonomiske 
situasjonen og det ble innført ansettelsesstopp i påvente av en nedbemanningsprosess. I løpet av 
2016 ble det foretatt nedbemanning på ca 30 årsverk, noe som påvirket hele organisasjonen både 
arbeidsmessig og følelsesmessig.  
 
Kommunen fikk i 2016 et netto driftsresultat på 7,6 %, og per årsskriftet hadde kommunen et 
disposisjonsfond på kr 3,3 mill. Likviditeten ble styrket betraktelig, og det har kun vært behov 
for kassakreditt noen få ganger i løpet av 2016. Det ble foretatt nedbetaling på tidligere års 
merforbruk på kr 7,9 mill, noe som var i henhold til budsjett.  
 
Internt i organisasjonen har kommunen foretatt en rekke grep for å få bedre kontroll på 
økonomien. Det er månedlige rapporter fra virksomhetsledere til sektorleder, og fra sektorleder 
til rådmannen. I denne rapporteringen skal det blant annet fremkomme om lederne har 
kontrollert lønnsutbetalingen, økonomisk status med forklaring på avvik, samt utvikling og 
oppfølgning av sykefravær. Lederne må selv sette seg inn i regnskap og budsjett, og gjøre grep 
når et avvik oppstår.  
 
Regnskapet for 2016 viser at kommunen har god oversikt på lønnsområdet og på øvrige utgifter. 
Det er imidlertid merinntekter i forhold til budsjett som ga kommunen et stort mindreforbruk i 
regnskapet for 2016. Det viser at kommunen må fortsette fokuset på økonomiske rammer, og at 
fokuset på avvik på inntekter må styrkes, samt regulering av investeringsbudsjettet.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/373-3 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 24.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/17 Nordreisa formannskap 15.06.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Regulering av budsjett 2017, nr 2 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2017 foreslås revidert som følger: 
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar

1 Sektor for administrasjon -320 000 Reduksjon av lønnsbuffer
1 Sektor for administrasjon 307 000 Faktura fra 2016, samlet kr 928.000
2 Sektor for oppvekst og kultur 101 000 Faktura fra 2016, samlet kr 928.000
3 Sektor for helse og omsorg 520 000 Faktura fra 2016, samlet kr 928.000
2 Sektor for oppvekst og kultur 210 000 Tapsføring faktura fra 2016, Moan skole
3 Sektor for helse og omsorg 135 000 Faktura fra 2016
3 Sektor for helse og omsorg 57 000 Lønnsbudsjett NAV sosial
3 Sektor for helse og omsorg 80 000 Driftsavtaler private
8 Renter, avdrag og avsetninger -500 000 Utbytte fra Avfallsservice
8 Renter, avdrag og avsetninger 500 000 Avsetning til disposisjonsfond
8 Renter, avdrag og avsetninger -1 090 000 Bruk av dispisisjonsfond, fakturaer 2016

500 000 -500 000  
 

 Merverdiavgift budsjettreguleres løpende i samsvar med regnskap.  
 Nedjustering av leieinntektene for Guleng 3 tas av disposisjonsfondet.  

 
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene.  
 
Lønnsoppgjøret er i revidert nasjonalbudsjett nedjustert fra 2,7% til 2,4%. Det foreslås at 
lønnsbufferen til Nordreisa kommune reduseres til 2,4%, noe som utgjør kr 0,32 mil.  
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Faktura fra Kåfjord kommune på IKT samarbeidet ble, ved en misforståelse, ikke hensynstatt i 
regnskapet for 2016. Fakturaen utgjør kr 0,928 mill og er fordelt på flere sektorer. 
 
Moan skole har tapsført et krav som ble sendt ut i 2016. Fakturaen utgjør kr 0,21 mill.  
 
Guleng har mottatt faktura pålydende kr 0,135 mill for tjenester utført i 2016. Fakturaen kom i 
slutten av februar og ble dermed ikke med i årsoppgjøret for 2016. 
 
Lønnsbudsjettet til NAV sosial ble ikke justert for lønnsøkning i budsjettprosessen for 2017. 
Beløpet utgjør kr 0,057 mill.  
 
Fysioterapitjenesten mangler kr 0,08 mill til driftstilskudd til private. Beløpet foreslås 
budsjettregulert.   
 
Nordreisa kommune mottar i 2017 utbytte fra Avfallsservice på kr 0,5 mill. Beløpet foreslås 
overført disposisjonsfondet.  
 
Det foreslås bruk av disposisjonsfondet på kr 1,01 mill for fakturaer og regninger for 
regnskapsåret 2016. 
 
Når det gjelder ressurskrevende tjenester er det varslet en inntekt på kr 15,5 mill mens budsjettet 
er på kr 17,5 mill. Det foreslås imidlertid ikke budsjettregulering i denne omgang, da 
lønnsutgiftene i sektoren ser ut for å ha et mindreforbruk. Det vil trolig være mulig å justere 
mindreinntekten mot lønnsutgiftene, noe som kan gjøre av sektorutvalget.  
 

Vurdering 
Budsjettreguleringen består av driftsendringer som gir konsekvenser på tvers av sektorene. Det 
som foreslås tas av disposisjonsfondet gjelder fakturaer fra 2016 som skulle vært utgiftsført i 
2016. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/549-1 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 31.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/17 Nordreisa formannskap 15.06.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Foreløpig budsjettramme 2018 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 

Vedlegg 
1 Fylkesmannens orientering om kommuneproposisjon 2018 og revidert nasjonalbudsjett 

2017 
 

Rådmannens innstilling 
1. Sektorene og sektorutvalgene starter behandlingen av budsjettet i august/september 2017 og 
følger oppsatt tidsplan som beskrevet i saksfremlegget.  
2. Forslag til ny budsjettramme utarbeides med utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2017, 
justert for lønnsøkninger og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning.  
3. Det budsjetteres med minimum 1,75% i netto driftsresultat.   
 
 

Saksopplysninger 
Regjeringen la 11.mai 2017 frem stortingsproposisjon nr 128 S Kommuneproposisjonen 2018. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2018 som legges frem i 
begynnelsen av oktober.  
 
 
 
Inndekning av tidligere års merforbruk 
Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr 4,86 mill per 
31.12.2016. Resterende merforbruk på kr 4,86 mill skal etter planen dekkes inn i 2017, og det er 
dermed ikke nødvendig å budsjettere med inndekningen i 2018.  
Godkjent inndekningsplan er som følger: 
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Ramme 2018 
Når budsjettrammer for 2018 settes tas det utgangspunkt i den opprinnelige budsjettrammen for 
2017 som ble vedtatt i desember 2016. Denne rammen justeres for lønnsøkning og bindende 
politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelige budsjettramme for 2017 er som 
følger: 
Sektor Økonomisk ramme 2017
1 Sektor for administrasjon 27 067 137
2 Sektor for oppvekst og kultur 125 799 980
3 Sektor for helse og omsorg 120 396 639
5 Selvkost 0
6 Sektor for drift og utvikling 36 850 218
7 Skatter og rammetilskudd -331 022 000 
8 Renter, avdrag og avsetninger 20 878 026
9 Prosjekter 30 000  
 
 
Befolkningsendring 
Folketallet i Nordreisa har økt de senere årene, men samtidig er økningen mindre enn landet for 
øvrig. Dette medfører at kommunen vil få stadig mindre andel av statlige overføringer. Det er 
endringer fra andre kvartal 2016 til andre kvartal 2017 som gir grunnlaget for 
rammeoverføringene for 2018. Som tabellen viser har Nordreisa kommune en økning på 37 
personer fra andre kvartal 2016 til første kvartal 2017. Det siste kvartalet blir offentliggjort i 
august/september.  

2016K2 2016K3 2016K4 2017K1
Folketalet ved inngangen av kvartalet 4890 4882 4888 4919
Fødde 14 9 14 10
Døde 15 7 15 13
Fødselsoverskot -1 2 -1 -3
Innvandring 12 20 30 7
Utvandring 0 8 5 0
Innflytting, innalandsk 31 78 65 44
Utflytting, innalandsk 50 86 60 48
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring -7 4 30 3
Folkevekst -8 6 31 0
Folketalet ved utgangen av kvartalet 4882 4888 4919 4919  
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Revidert nasjonalbudsjett for 2017 
I revidert nasjonalbudsjett for 2017 er anslaget for lønnsveksten nedjustert fra 2,7 % til 2,4 %. 
Lønnsveksten utgjør 2/3 av kommunal deflator, og deflatoren settes på bakgrunn av dette ned fra 
2,5 % til 2,3 %. Lavere lønnsvekst medfører også lavere vekst i skatteinntektene til 
kommunesektoren. Anslaget er nedjusert med kr 850 mill, der kr 160 mill kompenseres gjennom 
økning av rammetilskuddet. Anslaget på øremerkede tilskudd i 2017 er nedjustert med ca kr 60 
mill.  
 
I revidert nasjonalbudsjett er de økonomiske rammebetingelsene for kommunesektoren omtrent 
uendret sett mot budsjettforliket i desember.  
 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 2017: 

 Integreringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser - Flere søknader om tilskudd til 
investeringer i heldøgns omsorgsplasser gjør at Regjeringen foreslår å øke bevilgningen i 
2017 med ca 1300 plasser. 

 Tilskudd til flere barnehagelærere - Regjerningen vil i løpet av våren sende på høring en 
forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager. De ønsker å øke kravene til bemanning 
i barnehagene i form av skjerpede krav. Tilskuddet er foreslått å gå inn i kommunenes 
inntektsramme for å unngå nye krav til søknader og rapportering, og overføres 
kommunerammen allerede i 2017 for å dekke skjerpede krav. Tilskuddet er foreslått 
innlemmet i innbyggertilskuddet.  

 
 
Kommuneproposisjonen 2018 
Det legges opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2018 på mellom kr 3,5 mrd og kr 4,0 
mrd, noe som tilsvarer en realvekst mellom 1,1 % og 1,2 %. Veksten begrunnes i: 

 Kr 300 mill i satsing på rustiltak for å oppfylle målene satt i opptrappingsplanen for rus.  
 Kr 200 mill i satsning på tidlig innsats i barnehage og skole.  
 Kr 200 mill i forebyggende tiltak til barn, unge og familier for å ruste kommunene for 

barnevernsreformen. Underbygger regjeringens satsinger: 
o  i arbeid med psykisk helse, rus og opptrappingsplanen mot vold og overgrep 
o på helsestasjons- og skolehelsetjenester 

 Kr 100 mill fordeles til ferjefylkene for å sikre en god infrastruktur for folk og 
næringsliv langs kysten.  

 
Regjeringen fortsetter fokuset på effektiviseringpotensialet i kommunesektoren. En 
effektivisering på 0,5 % vil øke handlingsrommet til mellom kr 1,65 mrd og kr 2,15 mrd.  
 
 
Pensjonskostnadene 
Det er ikke endringer i de økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonskostnadene. 
Veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader anslås til å være kr 350 mill ut over 
det som dekkes av kommunal deflator. Det hefter stor usikkerhet rundt anslaget.  
 
Skatteinntektene 
Skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes 
samlede inntekter.  
 
Skjønnstilskudd 
Den samlende skjønnsrammen i 2018 er nedjustert med kr 411 mill fra rammen i 2017. 
Basisrammen til kommunene reduseres med kr 91 mill fra kr 1,1 mrd som en overføring til 
innbyggertilskuddet. Dette skal sikre en fordeling etter faste kriterier framfor skjønn. I følge 
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fylkesmannen i Troms er det grunn til å tro at fylkesrammen til Troms reduseres ytterligere i 
årene fremover. Basisrammen til Troms er på kr 683 per innbygger, mot landsgjennomsnittet 
som er på kr 228 per innbygger.  
 
Fornye, forenkle og forbedre 
Det er i 2017 satt av kr 25 mill til en KS administrert ordning for finansiering av kommunale 
IKT prosjekter, og i 2018 settes det av kr 100 mill. Det er en forutsetning at kommunene bidrar 
med egne midler inn i ordningen.  
 
Forslag til endringer i inntektssystemet fra 2018 

 Storbytilskuddet tildeles Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og trolig nye Kristiansand 
kommune.  

 Regjeringen foreslår å øke grenseverdien i inntektsgarantiordningen fra kr 300 til 400 kr 
per innbygger i 2018. Garantien er en overgangsordning som skal sikre at ingen 
kommuner har en vekst i rammetilskuddet som ikke ligger mer enn 400 kr per innbygger 
under landsgjennomsnittet.  

 Regjeringen fremmer ikke forslaget om å innføre tilbakeføring av selskapsskatt for 2018. 
Næringslivet er preget av store omstillinger noe som vil kunne medfører usikkerhet rundt 
inntektssiden dersom selskapsskatten innføres.  

 Sammenslåtte kommuner får støtte til engangskostnader, reformstøtte og 
inndelingstilskudd. I tillegg kan de søke om infrastrukturtiltak og regionsentertilskudd.  

 Det er satt av midler til en overgangsordning for kommuner som skal slå seg sammen 
men som i tiden frem mot sammenslåingen får redusert basistilskudd og 
småkommunetilskudd.  

 Regjeringen vurderer å gi en kompensasjon til noen av de kommuner som på grunn av 
smådriftsulemper har vedtatt sammenslåing med en annen kommune, uten at den andre 
kommunen har fattet gjensidig vedtak. 

 

Vurdering 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har 
økt mer enn inntektene. I 2016 ble det foretatt nedbemanning som ga kommunen et nødvendig 
handlingsrom. Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringene knyttet til 
kommuneøkonomien. Folketallet i Nordreisa har stort sett økt de siste årene, men samtidig er 
økningen mindre enn landet forøvrig. Dette medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre 
andel av statlige overføringer som følge av at kommunen ikke øker like mye som 
gjennomsnittet.  
 
Kommunen har en lånegjeld på kr 517 mill per årsskiftet og er sårbar for renteøkning. 
Lånerenten er svært lav historisk sett, og hvordan renteutviklingen vil bli i fremtiden er 
vanskelig å spå. Kommunen forholder seg derfor til de signalene Norges bank gir. Signalene er 
at rentene vil gå litt ned frem mot 2018 for så å øke i 2019. Disse signalene kan imidlertid endre 
seg frem mot budsjettprosessen til høsten.  
 
Rådmannens signaler fremover er at sektorene må ta utfordringer i sektoren innenfor egne 
rammer, og at dette gjøres av hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det 
hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.  
 
 
 
 
 

252



Tidsplanen for budsjettprosessen: 
Rundskriv fra rådmannen      innen 30.juni 
Administrativ behandling i sektorene/virksomhetene 

- Lønnsbudsjett og konsekvensjustert budsjett  Juni - august 
Politisk prosess i hovedutvalgene     August - September 
Administrativ behandling i sektorene (budsjettforslag)  Innen 15.september 
Politisk prosess i hovedutvalgene     September - Oktober 
Statsbudsjettet legges frem       Midten av oktober 
Administrativ behandling i sektorene/virksomhetene  Oktober – November 
Rådmannens budsjettforslag      Innen 10. november 
Politisk behandling i hovedutvalgene    November 
Formannskapets innstilling      7.desember 
Kommunestyrets vedtak      18.desember 
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 Marianne Winther Riise                  77 64 20 42 
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Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og 

sosialavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

 

 

          

Alle kommunene i Troms   

  

   

 

 

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 
 

Fylkesmannen viser til Prop. 128 S (2016-2017) Kommuneproposisjonen 2018, lagt frem 11. 

mai 2017.  

 

Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske 

opplegget for kommunene for 2017 og 2018.  

 

Sammendrag 

 

Samlet sett er de økonomiske rammebetingelsene for kommunesektoren i revidert 

nasjonalbudsjett om lag uendret i forhold til det opplegget som ble vedtatt av Stortinget 

før jul. Det er imidlertid foretatt en nedjustering i det reviderte budsjettet for 2017 både 

i lønnsvekst og skatteanslag. 

 

For 2018 legger regjeringen opp til at kommunesektoren får mellom 3,8 og 4,3 mrd. kr 

vekst i frie inntekter, dette utgjør en realvekst på ca. 1,2 pst. Dette er en vekst på 

omtrent samme nivå som fjoråret. En del av veksten i de frie inntekter er bundet opp i 

økte kostnader knyttet til demografi og pensjon. I tillegg er 800 mill. kr. bundet opp i 

regjeringens satsinger innen rusfeltet, tidlig innstas i barnehage og skole, forebyggende 

tiltak til barn, unge og familier og ekstra støtte til ferjefylkene.  

  

Det økonomiske opplegget som skisseres gir et handlingsrom på 0,45-0,95 mrd. etter at 

en har tatt hensyn til demografi, pensjonskostnader og regjeringens satsingsområder.  

 

Regjeringen ønsker å synliggjøre det effektivitetspotensiale som ligger i 

kommunesektoren og viser til at dersom sektoren klarer å effektivisere med 0,5 pst., 

øker handlingsrommet til 1,65-2,15 mrd. kroner.  
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Side 2 av 8 

 

1. Revidert nasjonalbudsjett 2017 
  

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 er det lagt fram ny informasjon som har betydning for 

kommunesektorens inntekter i 2017: 

 

 Anslaget for lønnsveksten i 2017 er nedjustert fra 2,7 prosent til 2,4 prosent. 

Nedjusteringen bidrar til at kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) nedjusteres 

fra 2,5 prosent til 2,3 prosent. Isolert sett bidrar dette til en besparelse for 

kommunesektoren på om lag 900 mill. kroner. 

 

 Lavere lønnsvekst medfører lavere vekst i skatteinntektene til kommunesektoren. 

Sammenliknet med saldert budsjett 2017 er anslaget på kommunesektorens 

skatteinntekter nedjustert med 850 mill. kroner. Vel 160 mill. kroner av nedjusteringen 

skyldes endringer i skatteopplegget i revidert budsjett. Det kompenseres gjennom 

økning i rammetilskuddet. 

 

 Anslaget på øremerkede tilskudd i 2017 er nedjustert med om lag 60 mill. kroner. 

 

Etter dette kan realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i revidert nasjonalbudsjett 

for 2017 anslås til 2,3 mrd. kr. tilsvarende 0,5 pst. Det anslås en realnedgang i 

kommunesektorens frie inntekter med 1,5 mrd. kroner, tilsvarende -0,4 prosent. Veksten i 

kommunesektorens inntekter var meget sterk i 2016 blant annet som følge av 

ekstraordinært høye skatteinntekter av engangskarakter. Den forholdsvis beskjedne 

inntektsutviklingen i 2017 må ses i lys av dette. 

 

Samlet sett er de økonomiske rammebetingelsene for kommunesektoren i revidert 

nasjonalbudsjett om lag uendret i forhold til det opplegget som ble vedtatt av Stortinget før 

jul. 

 

Tabellen under viser kommunesektorens frie inntekter i 2016 og anslag for 2017 i nominelle 

priser. Anslag på inntektene i 2016 er korrigert for oppgaveendringer, innlemming av 

øremerkede tilskudd mv., slik at inntektsnivået i 2016 og 2017 er sammenliknbart. 
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2017 

 

Forslag til bevilgningsendringer er fremmet i Prop. 129 S (2016–2017) Tilleggsbevilgninger 

og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017. Nedenfor redegjøres det for enkelte saker som har 

betydning for kommunesektoren.     

 

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

Det har kommet inn mange søknader om tilskudd til investeringer i heldøgns omsorgsplasser. 

Regjeringen foreslår i RNB å øke bevilgningen for 2017. Dette gir rom for om lag 1300 

plasser utover de 1800 plassene som det ble lagt opp til i høst (Prop 1. S). Økningen legger til 

rette for at det kan bygges nye plasser og ytterlig renovering av plasser fram til tilskuddet fra 

2021 kun kan gå til å omfatte netto tilvekst.  

 

Stortinget besluttet i Innst. 11 S (2016–2017) å endre dagens investeringstilskudd, slik at det 

fra 2021 utelukkende gis investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser som gir netto 

tilvekst. Det er lagt opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i 2017–2020. I disse 

årene vil henholdsvis 20 prosent, 40 prosent, 60 prosent og 80 prosent av tilsagnsrammen 

forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. 

  

Tilskudd til flere barnehagelærere 

Regjeringen ønsker å øke kravene til kompetanse i barnehagene i form av skjerpede krav i 

forskrift om pedagogisk bemanning. Forslaget om skjerpet pedagognorm vil bli sendt på 

høring i løpet av våren 2017. For å sikre en enhetlig finansiering foreslår regjeringen at det 

øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere overføres til kommunerammen for å dekke 

skjerpede krav i pedagognormen allerede i 2017. Når tilskuddet går inn i kommunenes 

inntektsrammer, unngår man å innføre nye krav til søknader og rapportering. 

 

Det foreslås at bevilgningen på 172,2 mill. kroner på kap. 231, post 60 

(Kunnskapsdepartementet) innlemmes i innbyggertilskuddet i 2017. 

 

 

 

2. Kommuneproposisjon 2018  
 

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på 

mellom 4,3 og 5,3 mrd. kroner.  

 

Videre leggers det opp til en vekst i frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 mrd. kroner i 

kommunesektoren. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 1,1 og 1,2 prosent. 

Inntektsveksten for 2018 som varsles i denne proposisjonen er regnet fra anslått inntektsnivå i 

2017 i revidert nasjonalbudsjett 2017, jf. kapittel 3. Det innebærer at regjeringen nå varsler et 

nivå på kommunesektorens inntekter i 2018. Dersom anslaget for nivået på 

kommunesektorens inntekter i 2017 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil 

inntektsveksten for 2018 som nå varsles kunne bli endret. 

 

Regjeringen legger opp til at kommunene får mellom 3,5 og 4 mrd. kroner av den foreslåtte 

veksten i frie inntekter i 2018 mens fylkeskommunene får 0,3 mrd. kroner. 
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Av veksten i frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner er: 

 300 millioner kroner begrunnet i videre satsing på rustiltak for å oppfylle målene satt  

i opptrappingsplanen for rus.  

 

 200 millioner kroner av veksten er begrunnet med regjeringens satsing på tidlig 

innsats i barnehage og skole. 

 

 200 millioner kroner er begrunnet med forebyggende tiltak til barn, unge og familier. 

Dette vil være med på å ruste kommunene for barnevernreformen. Samtidig 

underbygger det regjeringens prioriterte satsinger innenfor arbeid med psykisk helse, 

rus og opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og det åpner også for at kommunene 

kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018. 

Regjeringen er opptatt av å gi kommunene frihet til å velge mellom ulike tiltak som 

kan virke forebyggende, for eksempel satsing på sosiallærere, psykologer eller 

samarbeid med private aktører om foreldrestøttende tiltak. 

  

 Regjeringen ønsker å fordele 100 millioner kroner av veksten i frie inntekter til 

ferjefylkene, for å sikre en god infrastruktur for folk og næringsliv langs kysten. Dette 

vil også legge til rette for investeringer i mer miljøvennlig teknologi. 

 

Regjeringen har fortsatt fokus på effektivisering, og som i fjor så viser de hva effektivisering 

innebærer for handlingsrommet i sektoren.  

 

Vekst i frie inntekter og handlingsrom, med og uten effektivisering (mrd. kr) 

 

 
 

Figuren symboliserer hvordan kommunene ved å effektivisere kan øke sitt handlingsrom. 

Som tidligere vises dette med et eksempel på at en effektivisering på 0,5 pst. vil frigjøre 1,2 

mrd. kroner for sektoren samlet, som kommer på toppen av opplegget som legge s fram.  
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Handlingsrommet etter at demografi og pensjon er trukket fra, samt satsing innenfor veksten 

på 800 mill. kroner vil være mellom 0.45 og 0.95 mrd. kroner. 

  

Dersom kommunesektoren klarer å effektivisere med 0,5 pst., øker handlingsrommet til 1,65-

2,15 mrd. kroner.  

  

Pensjonskostnader 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for 2018 ikke foretatt endringer i de 

økonomiske forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene.  

 

Departementet vil opplyse nærmere om de økonomiske forutsetningene for beregning av 

pensjonskostnadene i rundskriv til alle kommuner og fylkeskommuner. 

 

Departementets anslag innebærer at veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader 

vil være i størrelsesorden 350 mill. kroner i 2018, utover det som dekkes av den kommunale 

deflatoren. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet. Lavt rentenivå har over tid bidratt 

til veksten i pensjonspremier og pensjonskostnader. Kommunesektoren har samtidig betydelig 

gjeld og har dermed også fordeler av det lave rentenivået.  

 

Skatteinntekter  

På vanlig måte fastsettes skattøret ved behandling i statsbudsjettet for 2018. Det legges opp til 

at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % 

av kommunenes samlede inntekter. 

 

Skjønnstilskudd 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at den samlede skjønnsrammen for 

2018 blir satt til 1 900 mill. kroner.. Av denne rammen fordeles 1 360 mill. kroner til 

kommunene, og 540 mill. kroner til fylkeskommunene. 
 

Den samlede skjønnsrammen er justert ned med 411 mill. kroner fra 2017.  

 

Dette skyldes:  

 Ordningen med kompensasjon til kommuner som skal slå seg sammen, men som 

midlertidig taper på basistilskudd og småkommunetillegg, overføres til tabell C i 

2018. 

 Tilskudd til infrastrukturtiltak i kommuner som skal slå seg sammen videreføres ikke.  

  

Basisrammen til kommunene på 1,1 mrd. kroner reduseres med 91 mill. kroner som overføres 

til innbyggertilskuddet. En overføring til innbyggertilskuddet sikrer en fordeling etter faste 

kriterier fremfor skjønn, og er en del av en gradvis utjevning av forskjellene i basisrammen 

mellom fylkene. 

 

Det er grunn til å tro at fylkesrammen til Troms vil reduseres ytterligere i årene framover.  

Troms har en basisramme pr. innbygger på kr. 683, dette er godt over landsgjennomsnittet på 

kr. 228. 

 

Fylkesmannen vil få den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidler etter behandlingen av 

kommuneproposisjonen i Stortinget.  
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Fordelingen pr. kommune vil bli offentliggjort i forbindelse med framleggelse av 

statsbudsjettet høsten 2017.  

  

Til sammen 260 mill. kroner av skjønnstilskuddet til kommunene holdes tilbake til 

departementets reservepott og prosjektskjønn.  

 

Innenfor prosjektskjønnsrammen er det satt av 100 mill. kroner til en KS-administrert ordning 

for finansiering av IKT-prosjekter i kommunal sektor, ref. omtale i punktet under. 

 

 

Fornye, forenkle og forbedre  

Digitalisering – finansieringsordning og modell for kommunal medfinansieringsordning. 

Digitalisering er en sterk drivkraft i fornyingsarbeidet. Staten gjør allerede i dag mye som 

bidrar til å forenkle digitaliseringen av kommunale tjenester.  

 

Det er behov for bedre samordning av digitaliseringen i kommunal sektor. KMD har derfor 

satt av 25 millioner kroner i 2017 til en KS-administrert ordning for finansiering av 

kommunale IKT-prosjekter. I 2018 vil vi sette av 100 millioner kroner til formålet. Det er en 

forutsetning at også kommunesektoren bidrar med egne midler inn i ordningen.  

  

I noen tilfeller kan det være aktuelt at kommunesektoren bidrar i finansieringen av nasjonale 

IKT-prosjekter. Departementet vil utrede en modell for uttrekk av kommunerammen for å 

finansiere IKT-prosjekter hvor utviklingskostnadene primært tilfaller staten, mens gevinstene 

i stor grad vil havne i kommunene.  

 

 

3. Inntektssystemet 
 

Regjeringen la fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene i 

kommuneproposisjonen for 2017. Ved behandlingen av proposisjonen ga Stortinget 

tilslutning til regjeringens forslag og endringene trådte i kraft fra 2017. 

 

Oppfølging etter Stortingets behandling av nytt inntektssystem 

I kommuneproposisjonen for 2017 ble det, i tråd med avtalen som ble inngått mellom 

regjeringspartiene og Venstre, varslet enkelte problemstillinger i inntektssystemet for 

kommunene som skulle vurderes nærmere og legges fram for Stortinget på et senere 

tidspunkt. 

 

Det ble blant annet varslet at departementet skulle foreta en utredning av om kommunale 

veier kan inkluderes i utgiftsutjevningen og ytterligere utrede verdien på kriteriet antall 

psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Departementet skulle 

også arbeide videre med å utvikle et kriterium for rus og psykisk helse som kan fange opp 

variasjoner i kommunenes utgifter til blant annet barnevern og sosialhjelp. 

 

Departementet har satt i gang to eksterne forskningsprosjekter for å utrede henholdsvis 

verdien av kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og 

omsorg og hvordan et kriterium for rus og psykisk helse kan utformes. Disse prosjektene 
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ferdigstilles i løpet av våren/sommeren 2017, og departementet vil ut fra det jobbe videre med 

disse problemstillingene. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at kommunal vei er en sektor det er 

vanskelig å inkludere i utgiftsutjevningen og tilrår ikke at kommunal vei inkluderes i 

utgiftsutjevningen. 

 

 

Forslag til endringer i inntektssystemet fra 2018 

 

Utvidelse av storbytilskuddet 

Storbytilskuddet i inntektssystemet tildeles i 2017 til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 

I Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen foreslår Regjeringen at 

kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen slås sammen til en kommune fra 1. januar 

2020. Etter et vedtak om sammenslåing vil Kristiansand kommune motta storbytilskudd fra 

2018. 

 

Inntektsgarantiordningen 

Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet for kommunene er en overgangsordning som 

sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som ikke ligger 

mer enn 300 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Ordningen ble innført i 2009 og 

har vært uendret siden. 

 

Departementets vurdering er at grenseverdien i inntektsgarantiordningen bør økes i tråd 

med den generelle økningen i rammetilskuddet de siste årene. Departementet foreslår å øke 

grenseverdien i inntektsgarantiordningen til 400 kroner per innbygger i 2018. 

 

Selskapsskatt 

I kommuneproposisjonen for 2016 varslet Regjeringen at kommunene ville få tilbakeført en 

andel av selskapsskatten fra og med 2017. I kommuneproposisjonen for 2017 ble 

tilbakeføringen av selskapsskatten utsatt, og det ble varslet at departementet ville komme 

tilbake til saken i kommuneproposisjonen for 2018. 

 

For kommuner med et konjunkturutsatt næringsliv vil tilbakeføring av selskapsskatten i en 

situasjon som fortsatt er preget av stor omstilling i næringslivet kunne medføre økt usikkerhet 

på inntektssiden. Regjeringen fremmer derfor ikke forslag om å innføre tilbakeføring av 

selskapsskatten for 2018, men kommer tilbake til saken på et senere tidspunkt. 

 

Kommunereform og inntektssystemet 

Kommuner som slår seg sammen i kommunereformen får støtte til engangskostnader, 

reformstøtte og inndelingstilskudd, og kommunene kan også søke om støtte til 

infrastrukturtiltak. I tillegg vil nye kommuner som oppfyller kriteriene for ordningene motta 

regionsentertilskudd og kompensasjon gjennom overgangsordningen for kommuner som skal 

slå seg sammen. Fordelingen av regionsentertilskuddet og midlene i overgangsordningen 

for 2017 gjøres kjent etter Stortingets behandling av kommunereformen våren 2017. 
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Departementet vil komme tilbake til de økonomiske virkemidlene for kommuner som 

vurderer sammenslåing etter perioden for kommunereform i kommuneproposisjonen for 

2019. 

 

Overgangsordning til kommuner som skal slå seg sammen 

I 2017 er det avsatt midler til en kompensasjonsordning til kommuner som skal slå seg 

sammen i kommunereformen, men som midlertidig vil få redusert basistilskudd og 

småkommunetillegg i perioden fram til sammenslåingen trer i kraft. 

 

Gjennom denne overgangsordningen får kommuner som vedtas sammenslått i 

reformperioden, ved nasjonale vedtak innen 1. januar 2018, full kompensasjon for en 

eventuell reduksjon i basistilskudd og småkommunetillegg fra 2016 til 2017 som følge av 

innføringen av nytt inntektssystem i 2017. I beregningen av overgangsordningen tas 

det hensyn til at deler av denne reduksjonen kompenseres gjennom inntektsgarantiordningen. 

Denne overgangsordningen er en del av skjønnstilskuddet i 2017. I 2018 foreslår 

departementet at midlene overføres til innbyggertilskuddet og blir fordelt med særskilt 

fordeling. 

 

Kommuner som blir stående ufrivillig alene etter kommunereformen 

Noen kommuner har søkt å redusere sine smådriftsulemper gjennom vedtak om 

sammenslåing med andre kommuner, uten at det er fattet gjensidige 

vedtak i nabokommunen. Flere av disse kommunene taper på endringene i basistilskuddet og 

småkommunetillegget fra 2016 til 2017, noe som kan oppleves som en uheldig konsekvens av 

endringene i inntektssystemet. På bakgrunn av Stortingets vedtak i kommunereformen 

vil departementet i 2017 gi en kompensasjon til kommuner som vurderes å være ufrivillig 

alene etter kommunereformen. Departementet vil i samarbeid med fylkesmannsembetene 

foreta en vurdering av hvilke kommuner som skal motta en slik kompensasjon og størrelsen 

på kompensasjonen til den enkelte kommune. Kompensasjonen gis som en del av 

skjønnstilskuddet i 2017. 

 

----------------------------- 

 

 

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om 

det økonomiske opplegget for kommunene i 2016.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan-Peder Andreassen 

kommunaldirektør 

 

 

 Marianne Winther Riise 

seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/68-10 

Arkiv:                P24  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 08.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/17 Nordreisa formannskap 15.06.2017 

 

Overførselspris gods Sørkjosen Havn 

Henvisning til lovverk: 
Havne- og farvannsloven 
 

Vedlegg 
1 Kart over havneområdet i Sørkjosen 
2 Brev fra Skanska 
  

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar følgende tiltak i forhold til saken med Skanska: 

1. Alle ubetalte fakturaer oversendes til inkasso 
2. Leieavtalen for området i havna sies opp 
3. Hele havneområdet stenges av for båter som skal losse last som skal til Skanska eller 

deres underleverandører. 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med bygging av ny E6 gjennom Reisafjellet har Skanska losset store mengder 
asfalt, grus og stein over kai i Sørkjosen. 
 
Skanska hadde først en lokal underleverandør som hentet grus og stein fra et lokalt steinbrudd. I 
januar 2017 sa de opp denne avtalen og tok over arbeidet i eget regi. Da henvendte de seg til 
kommunen om de kunne få en mengderabatt siden volumet var så stort, (over 60 000 tonn). 
 
Henvendelsen ble behandlet i Miljø, plan og utvikling 25.01.2017 sak 10/17 og vedtaket lyder: 
 
Skanska, Veidekke og Hitra Betong gis et tilbud på overførselspris kr 10,- pr tonn sand/grus/asfalt 
for 2017. Forutsetning for tilbudt pris er minste samlet mengde 60000 tonn sand/grus/asfalt i 2017.  
Oppnås ikke samlet mengde på 60000 tonn, vil differanse mellom kr 10 og kr 12,50 pr tonn 
etterfaktureres. 
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Skanska tok et par uker tidligere kontakt muntlig om de kunne få leie et areal rett nord for 
Felleskjøpet, se kart (De hadde i realiteten tatt området i bruk dagen før muntlig henvendelse). 
De fikk muntlig svar tilbake om at de kunne få leie dette området til mellomlagring av maskiner 
og grus. I ettertid er det lagd skriftlig avtale. Avtalen er underskrevet av Skanska 24.04.2017. 
 
Kommunen har en samarbeidsavtale med Felleskjøpet AS om at de er vår stedlige 
havneekspeditør, og alle som skal laste eller losse fra havna avtaler tid og leverer sedler til 
Felleskjøpet, som igjen sender de til kommunen for fakturering.  
 
Da Skanska begynte å losse masser så losset de noe av massene over kaikanten mens 
størstedelen er losset via transportbånd direkte til det havneområdet de har fått leid. 
Administrasjonen tok dette opp tidlig med Felleskjøpet og de opplyste at de fikk lossesedler for 
både volumet over kaikanten og volumet som ble losset via transportbånd til havneområdet. Ut 
ifra det fakturerte kommunen Skanska for det volumet som var losset. I mars kom det epost fra 
Skanska om at de nektet å betale overførselspris for volumet som var losset via transportbånd 
med henvisning til en forskrift hjemlet i Havneloven.  
 
Kommunen besvarte brevet og henviste til havneloven (Lov om havner og farvann) der det står 
at hele havn og industriområdet innbefattes av denne. 
 
Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)  
§ 4.Definisjoner 

Med fartøy menes i denne loven enhver flytende innretning som kan brukes som 
transportmiddel, fremkomstmiddel, løfteinnretning, oppholdssted, produksjonssted eller 
lagersted, herunder undervannsfartøyer av enhver art. 

Med havn menes i denne loven områder som er til bruk for fartøy 

- som skal laste eller losse gods eller transportere passasjerer som ledd i sjøtransport eller 
annen næringsvirksomhet, 

- har behov for landings- og liggeplasser mv. i forbindelse med utøvelse av fiskeri- og 
havbruksnæring, 

- for øvrig har behov for oppankrings- eller liggeplasser eller lignende. 

Alle områder som hører til eller er funksjonelt knyttet til områder som nevnt i første punktum 
anses også som havn. 

Med havnevirksomhet menes i denne loven tjenesteyting, myndighetsutøvelse og annen offentlig 
forvaltning som retter seg mot fartøy, gods eller passasjerer i havnen. 

Med havneanlegg menes i denne loven arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur 
som brukes i havnevirksomhet, herunder kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og 
omlastningsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger. 

Den 4. mai og 19.mai har kommunen fått nye brev fra Skanska der de helt eller delvis avviser 
seks fakturaer på tilsammen 524.485 eks mva.  
Administrasjonen sendte 5. mai 2017 en henvendelse til KS medlemsservice for å få en juridisk 
vurdering. Kommunen mottok svar 08.juni 2017.  
 
Den 8. mai var ordfører Øyvind Evanger i kontakt med både adm direktør i Skanska Norge og 
stedlig prosjektleder uten at det har kommet til noen avklaring. I ettertid, fram til 8.juni 2017, 
har det heller kommet til noen avklaring i saken.  
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Første uke i juni er det losset en ny båt. Volumet her kommer i tillegg til tallene over. 
 
Mulige reaksjonsformer 
Fram til nå er det sendt purringer på de fakturaene som ikke er betalt. Neste skritt vil være å 
oversende fakturaene til inkasso. 
Arbeidet pågår for fullt og det forventes mer lossing av både stein, sand og asfalt fram til 
tunellen åpner. En mulig reaksjonsform er å si opp avtalen om leie av grunn og/eller stenge hele 
havna for lossing av båter som har last som skal til tunell eller vegene på utsiden. 
 

Vurdering 
Denne saken omhandler et stort beløp 524.485 eks mva, som Skanska prøver å unndra seg. Etter 
administrasjonens syn gjelder havne- og farvannsloven dette området og kommunen kan derved 
kreve overførselspris for lossing av gods. 
 
Alle båtene som har losset har forholdt seg til Felleskjøpet som stedlig havneekspeditør og 
levert sedler med angivelse av hvor mye de har losset. Det kan se ut som prosjektleder for 
Skanska prøver å spare penger ved å nekte å betale fakturaene. Dette ble mer eller mindre 
bekreftet av han 8.mai 2017 i samtale med ordfører. 
 
I forhold til reaksjonsform så mener administrasjonen at det er viktig at det tas grep raskt. Ut i 
fra samtalene med prosjektleder for Skanska synes det som om at det må settes inn større press 
hvis det skal skje noe i denne saken. Det er prøvd med brevskriving, purring og telefonsamtaler, 
uten at en har kommet fram til en løsning. 
 
Anleggsarbeidet er ikke ferdig og de har behov for lossing av mer sand, grus og asfalt. En mulig 
reaksjon er å stenge havna, si opp leieavtalen eller begge deler. Oversende saken til inkasso vil 
også bety at presset for å få til en løsning vil øke. 
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Post Nordreisa

Fra:

Sendt:

Til:

Kopi:
Emne:

Hei igjen.

l

Gildestad, Tor <tor.gildestad@skanska.no>

mandag 13. mars 201715:09

Post Nordreisa
'Olaussen Ken Johar'; Risvold, Jørgen; Nybakken, Odd Eirik 11/68

Deres ref. 2017  /  68-7

Med henvisning til tidligere korrespondanse i denne saken vil Skanska komme med følgende tilleggsopplysning.
Skanska har en avtale med Nordreisa kommune som omhandler kai avgitt, denne ligger fast og det er full enighet om
pris.

Det er samferdselsdepartementet som har fremmet lovhjemmel for innkreving av denne avgift, og det er gitt klare vilkår
for innkrevingen.
Det henvises til Hjemmel LOV-2009-O4-17-19-§42 hvor det  i  § siste setning står klart og tydelig: «Kaiavgiften skal bare
dekke kommunens kostnader knyttet til kaikonstruksjoner og fortøyningsinnretninger (ka/front)»

Skanska vil betale for alle tonn som Nordreisa kommune rettmessig krever, masser som er ført i land på industriområdet
mener vi ikke kommer inn under gjeldene forskrift, og derved skal det ikke avgiftsbelastes.

Mvh

Tor Gildestad

Prosjektleder Sørkjostunnellen

Skanska Norge AS

Region Samferdsel & Energi

www.skanska.no

Mobil tlf.: +47 466 20 590

tor. ildestad skanska.no

Eti'tEtCtlGl'ilS WE?

sent solely for
  

  

 

  
This message, including
confide!) ‘xformahon and

=y contain privileged of

mention and use of the  
intended addresseels; ii you are nøt en intended addresses. you may neifher

use this message nor copy or deliver” it to anyone, än such case. you should
immediately destroy this message and kmdly notify the sender by reply email.

Thank you.

1
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/607-1 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Marion 
Heidenberg 

 Dato:                 09.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/17 Nordreisa formannskap 15.06.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Tertialrapport 1.tertial 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tertialrapporten tas til etterretning. 
 
Sektorene bes om å innrette driften etter sektorenes rammer.   
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 1.tertial i 2017. Regnskap og budsjett for 1.tertial er 
hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  
Per 1.tertial skal forbruket ligge på 36,4 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 
budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 33,3 % for å være innenfor 
budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. På pensjon 
skal forbruket ligge på 33,3 % for å være innenfor budsjett. Denne tertialoversikten viser 
regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som 
står i regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk 
forbruks % i regnskapet for 1.tertial. Kolonnen ”reelt avvik” viser det faktiske avviket etter at vi 
har korrigert for periodisering av budsjett og regnskapstall. Årsaken til avvikene forklares under 
hver sektor. 
 
Prosjekter holdes utenfor da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med 
diverse tilskudd. Det gjøres heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne 
sektoren er selvfinansiert. Denne sektoren er også holdt utenfor oversikten av total drift.  
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Total oversikt sektor 1-8 for 1.tertial 2017 
 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 4 158 175 11 960 220 34,77 -195 345 -175 012
Pensjon 700 350 2 107 770 33,23 -1 537 -1 537
Øvrige utgifter 6 223 097 16 581 937 37,53 701 312 497 924
Inntekter -617 788 -659 312 93,70 -398 237 -31 676
Totalt avvik sektor 1 10 463 834 29 990 615 34,89 106 192 289 698

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 33 103 235 92 742 436 35,69 -655 012 -655 012
Pensjon 4 803 960 13 248 291 36,26 388 305 388 305
Øvrige utgifter 13 945 263 44 438 935 31,38 -866 234 1 629 366
Inntekter -7 325 085 -27 141 440 26,99 1 721 157 -621 272
Totalt avvik for sektor 2 44 527 373 123 288 222 36,12 588 216 741 387

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 38 335 514 116 181 337 33,00 -3 954 493 -1 521 777
Pensjon 6 640 686 21 500 849 30,89 -519 097 -426 097
Øvrige utgifter 15 372 558 38 402 740 40,03 2 584 445 2 466 877
Inntekter -6 714 138 -52 628 311 12,76 10 811 090 342 394
Totalt avvik for sektor 3 53 634 619 123 456 615 43,44 8 921 945 861 397

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 8 812 817 24 745 858 35,61 -194 676 -194 676
Pensjon 1 516 233 4 672 458 32,45 -39 696 -39 696
Øvrige utgifter 11 172 365 20 521 801 54,44 4 338 605 1 794 016
Inntekter -6 985 743 -11 787 948 59,26 -3 060 357 -256 488
Totalt avvik sektor 6 14 515 671 38 152 169 38,05 1 043 877 1 303 157

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -111 056 779 -332 216 000 33,43 -329 186 -128 000
Totalt avvik sektor 7 -111 056 779 -332 216 000 33,43 -329 186 -128 000

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsutgifter 7 717 192 32 487 816 23,75 -3 110 997 -300 000
Driftsinntekter -632 380 -4 463 144 14,17 855 186 -
Totalt avvik sektor 8 7 084 812 28 024 672 25,28 -2 255 811 -300 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 84 409 740 245 629 851 34,36 -4 999 526 -2 546 477
Pensjon 13 661 229 41 529 368 32,90 -172 025 -79 025
Øvrige utgifter 54 430 475 152 433 229 35,71 3 647 131 6 088 184
Inntekter -133 331 913 -428 896 155 31,09 9 599 652 -695 042
Totalt avvik sektor 1-8 19 169 530 10 696 293 179,22 8 075 233 2 767 640  
 
 
 
 

268



 
1 Sektor for administrasjon 

 
Oversikt for sektoren: 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 4 158 175 11 960 220 34,77 -195 345 -175 012
Pensjon 700 350 2 107 770 33,23 -1 537 -1 537
Øvrige utgifter 6 223 097 16 581 937 37,53 701 312 497 924
Inntekter -617 788 -659 312 93,70 -398 237 -31 676
Totalt avvik sektor 1 10 463 834 29 990 615 34,89 106 192 289 698
 Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på kr 0.177 mill.  
o Refusjon sykelønn utgjør kr 0.111 mill. – kostnad sykevikarer utgjør                  

kr 0.066 mill. – gir et mindreforbruk på kr 0.045 mill. 
o Politiske godtgjøringer ligger an til et mindreforbruk på kr 0.115 mill. 

 
 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på øvrige utgifter kr 0.498 mill. 
o Merforbruk på IKT som både gjelder innkjøp av utstyr, og linjer og samband 

utgjør kr 0.540 mill. 
 

 Inntekter: 
o Mindreinntekt på kr 0.032 mill. 

 
 
 

2 Sektor for oppvekst og kultur 
 
Oversikt for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 33 103 235 92 742 436 35,69 -655 012 -655 012
Pensjon 4 803 960 13 248 291 36,26 388 305 388 305
Øvrige utgifter 13 945 263 44 438 935 31,38 -866 234 1 629 366
Inntekter -7 325 085 -27 141 440 26,99 1 721 157 -621 272
Totalt avvik for sektor 2 44 527 373 123 288 222 36,12 588 216 741 387
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn: 
o Mindreforbruk på kr 0.0.267 mill. 
o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 2.456 mill. – kostnad sykevikarer utgjør            

kr 3.329 mill. – gir et merforbruk på kr 0.831 mill. 
o Mindreforbruk på godtgjøringer innen barnevernstjenesten kr 0.204 mill. 
o Mindreforbruk på introduksjonsstønad kr 0.594 mill. 
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o Sektoren har et mindreforbruk på godtgjøringer og introduksjonsstønad som 
trekker ned et merforbruk hos sektoren. Dermed gir pensjonen et merforbruk 
som følge av at godtgjøringer og introduksjonsstønaden ikke har pensjon. 

o Mindreforbruk på fellestiltak grunnskole kr 0.457 mill. 
o Mindreforbruk på kultur kr 0.120 mill. 

 
 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på øvrige utgifter på kr 1.629 mill. 
o Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr 0.489 mill.  
o Merforbruk på flyktninger/voksenopplæringssenteret på kr 0.430 mill. 
o Merforbruk på kultur på kr 0.520 mill. 
o Moan skole og SFO har et merforbruk på kr 0.190 mill. 
o Mindreforbruk på barnehagene utgjør kr 0.100 mill., forventes å jevne seg ut i 

løpet av året. 
o Mindreforbruk på tilskudd private barnehager utgjør kr 0.100 mill. 

 
 Inntekter: 

o Merinntekt på kr 0.621 mill. 
o Merinntekt på billettinntekter og diverse salgsinntekter på kr 0.308 mill. 
o Merinntekt tilskudd finsk/samisk for 2016 på kr 0.315 mill. 

 
 
 

3 Sektor for helse og omsorg 
 
Oversikt for sektoren: 
3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 38 335 514 116 181 337 33,00 -3 954 493 -1 521 777
Pensjon 6 640 686 21 500 849 30,89 -519 097 -426 097
Øvrige utgifter 15 372 558 38 402 740 40,03 2 584 445 2 466 877
Inntekter -6 714 138 -52 628 311 12,76 10 811 090 342 394
Totalt avvik for sektor 3 53 634 619 123 456 615 43,44 8 921 945 861 397  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn: 
o Mindreforbruk på kr 1.948 mill. 
o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 2.459 mill. – kostnad sykevikarer utgjør                  

kr 2.118 mill. – gir et mindreforbruk på kr 0.341 mill. 
o Merforbruk på overtid og forskjøvet arbeidstid på kr 0.505 mill. 
o Mindreforbruk på ferievikarer på kr 0.623 mill., denne forventes å snu da 

hovedferieperioden er i 2.tertial. I 2016 hadde denne posten et merforbruk på 
over 1 mill. 

o Mindreforbruk på kvalifiseringsstønad på kr 0.182 mill. 
o Merforbruk avlastningslønn kr 0.060 mill. 
o Merforbruk lønn lærlinger kr 0.124 mill. 
o Ressurskrevende tjenester gir et mindreforbruk på lønn kr 1.490 mill. De har 

regulert og økt lønnsbudsjettet med kr 3.490 mill. Er gitt samme økning på 
inntekter. Budsjettet må sees i sammenheng med merforbruk på øvrige utgifter på 
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kjøp av private tjenester. Det er nylig gjort nye beregninger fra helse og omsorg 
om at budsjettet skal nedjusteres med 2 mill.  
 

 Øvrige utgifter: 
o Merforbruk på kr 2.467 mill. 
o Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på kr 0.206 mill. 
o Kjøp av private tjenester har et merforbruk på kr 1.531 mill. 
o Avregning medfinansiering behandling og utskrivningsklare pasienter, lite 

utbetalt hittil i år, mindreforbruk på kr 0.120 mill. 
o Legetjenesten har et merforbruk på driftsavtale private kr 0.246 mill., hvorav 

0.100 mill. gjelder etterbetaling fra 2016. 
o Merforbruk på mat og drikkevarer på kr 0.224 mill. 
o Merforbruk på medisiner og medisinsk forbruksvarer/utstyr kr 0.091 mill. 
o Merforbruk på fellesutgifter til datasenter kr 0.395 mill., hvorav andel for 2016 er 

betalt i 2017 og utgjør kr. 0.520 mill. 
o Merforbruk på bruk av vikarer fra private aktører kr 0.107, hvorav andel for 2016 

som er betalt i 2017 utgjør kr 0.140 mill. 
o Mindreforbruk på kurs og reise på kr 0.267 mill. 

 
 Inntekter: 

o Mindreinntekt kr 0.342 mill. 
o Merinntekt på egenandeler på kr 0.242 mill. 
o Merinntekter på refusjoner fra staten på kr 0.093 mill. 
o Ressurskrevende tjenester er beregnet av helse og omsorg til å nedjusteres med   

2 mill., dette gir en mindreinntekt på kr 0.667 mill. per tertial. 
 
 
 

6 Sektor for drift og utvikling 
 
Oversikt for sektoren: 
6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 8 812 817 24 745 858 35,61 -194 676 -194 676
Pensjon 1 516 233 4 672 458 32,45 -39 696 -39 696
Øvrige utgifter 11 172 365 20 521 801 54,44 4 338 605 1 794 016
Inntekter -6 985 743 -11 787 948 59,26 -3 060 357 -256 488
Totalt avvik sektor 6 14 515 671 38 152 169 38,05 1 043 877 1 303 157
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn: 
o Mindreforbruk på kr 0.234 mill. 
o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 0.416 mill. – kostnad sykevikarer utgjør               

kr 0.281 mill. – gir et mindreforbruk på kr 0.134 mill. 
o Sektoren har vakanser innen byggdrift. 
o Er noe merforbruk på overtid og lønn beredskap, dette forventes å jevne seg ut i 

løpet av året da det er sesongmessige variasjoner. 
 

 Øvrige utgifter: 
o Merforbruk på kr 1.794 mill. 
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o Merforbruk strøm kr 0.416 mill., her er det sesongmessige variasjoner, og det er 
normalt at denne posten ligger over per 1.tertial. 

o Merforbruk forsikringer kr 0.048 mill. 
o Merforbruk brøyting kr 0.100, her er det sesongmessige variasjoner, og det er 

normalt at denne posten ligger over per 1.tertial 
o Merforbruk veterinærvakt kr 0.063 mill., kommer merinntekter på dette. 
o Byggdrift har merforbruk innen inventar og utstyr, vedlikehold, bygning, 

elektrisk og vvs på kr 0.718 mill. Har nesten brukt opp hele årsbudsjettet. Det 
meldes om at det er gjort store innkjøp tidlig på året, blant annet nytt 
alarmsystem til Omsorgssenteret på kr 0.250 mill. 

o Merforbruk på drivstoff og leasing kr 0.277 mill. 
o Merforbruk renhold kr 0.184 mill., innkjøp gjort tidlig på året. 
o Tap på fordringer kr 0.050 mill. 

 
 Inntekter: 

o Merinntekter på kr 0.256 mill. 
o Merinntekt veterinærvakt kr 0.086 per 1.tertial, og kr 0.259 for hele året.  
o Merinntekt havn kr 0.605 mill. 
o Mindreinntekt gebyrer innen byggesaker, kart og oppmåling, og landbruk            

kr 0.182 mill. 
o Mindreinntekt husleieinntekt Guleng 3 kr 0.245 mill. Dersom husleien 

nedjusteres i kommunestyret i juni er det forventet en mindreinntekt på totalt     
kr 0.510 for hele året.  

 
 
 

7 Skatt og rammetilskudd 
 
Oversikt for sektoren:  
7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -111 056 779 -332 216 000 33,43 -329 186 -128 000
Totalt avvik sektor 7 -111 056 779 -332 216 000 33,43 -329 186 -128 000
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
Budsjettet er bygget på prognoser for skatteinntekter og statlige tilskudd på bakgrunn av KS 
prognosemodell. 
 
 Skatteinntektene er høyst usikre ettersom de påvirkes av nasjonale tall, men anslaget er at 

det vil bli en merinntekt på kr 0.128 mill. 
 
 
 

8 Renter og avdrag 
 
Oversikt for sektoren: 
8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsutgifter 7 717 192 32 487 816 23,75 -3 110 997 -300 000
Driftsinntekter -632 380 -4 463 144 14,17 855 186 -
Totalt avvik sektor 8 7 084 812 28 024 672 25,28 -2 255 811 -300 000
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
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 Sektoren har samlet sett ett mindreforbruk på kr 0.300 mill.  
 Rente- og avdragsutgifter gir ca kr 0.300 mill. i mindreforbruk 
 Renteinntektene går i balanse. 

 
 
 
Totalt avvik sektor 1-8 
 
Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 84 409 740 245 629 851 34,36 -4 999 526 -2 546 477
Pensjon 13 661 229 41 529 368 32,90 -172 025 -79 025
Øvrige utgifter 54 430 475 152 433 229 35,71 3 647 131 6 088 184
Inntekter -133 331 913 -428 896 155 31,09 9 599 652 -695 042
Totalt avvik sektor 1-8 19 169 530 10 696 293 179,22 8 075 233 2 767 640  

Vurdering 
Nordreisa kommune har per 1.tertial 2017 et merforbruk på kr 2.768 mill. Det er et 
mindreforbruk på kr 2.626 mill. på lønn inkl. sykelønnsrefusjoner og pensjon. Øvrige utgifter 
har et merforbruk på kr 6.088 mill. Inntektene har en merinntekt på kr 0.695 mill. 
 
Sektor for oppvekst og kultur står for et merforbruk på kr 0.741 mill. De har noe besparelse på 
lønn inkl. sykelønnsrefusjoner og pensjon, samt merinntekter. Men utfordringer på øvrige 
utgifter gjør at de totalt sett får et merforbruk.  
 
Sektor for helse og omsorg har et merforbruk på kr 0.861 mill. Hovedutfordringene her ligger på 
ressurskrevende tjenester og regulering av budsjettet på dette. Regulering av budsjettet på 
ressurskrevende tjenester vil påvirke besparelsen på lønn mot merforbruket på øvrige utgifter.  
 
Sektor for drift og utvikling står for et merforbruk på kr 1.303 mill. Noe av merforbruket på 
øvrige utgifter og merinntekter er styrt av sesongmessige variasjoner. Det forventes at disse vil 
jevne seg ut i løpet av året. Byggdrift har brukt opp mesteparten av årsbudsjettet innen utstyr og 
vedlikehold. Det forventes også mindreinntekter av husleie på Guleng 3 som ble startet opp i 
mars med 4 beboere, og de resterende som 4 flyttet inn i mai. 
 
Skatteinntektene er høyst usikre ettersom de påvirkes av nasjonale tall, men anslaget er at det vil 
bli en merinntekt på kr 0.128 mill. 
 
Renter og avdrag har samlet sett ett mindreforbruk på kr 0.300 mill. Rente- og avdragsutgifter 
gir ca kr 0.300 mill. i mindreforbruk, og renteinntektene går i balanse. 
 
Kommunens inntekter er ikke like lett å ha oversikt over for økonomiavdelingen. Analysen av 
inntektene er utfordrende og knytter seg ofte til refusjoner som virksomhetene kjenner best til. 
Her fordrer det at virksomhetsledere og sektorledere leverer gode økonomirapporter. 
 
Kommunen har et stramt budsjett i 2017, noe som er nødvendig med hensyn til avtale med KRD 
om nedbetaling av ROBEK gjelden. Dette gir kommunen utfordringer med hensyn til uforutsette 
utgifter og inndekning av disse. Kommunen har i 2017 et disposisjonsfond, men det er likevel 
viktig at sektorene gjør nødvendige tiltak for å holde budsjettbalansen. 
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