
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 19.10.2017 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkama’nni ~~-—~«—~-»—-- ..

r.
Saksbehandler Telefon VJ; ä' Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 0  .10i2  17 2017/4477 331.2

D  res a O‘ ”  " Deres ref.
2 .05.2017 . . . ,19-17-0006

Skjervøy kommune
Postboks  145
9189  Skjervøy

19-17-0006 -Søknad om prosjektskjønnsmidler  -  Den digitale innbygger i
Nord-Troms

Det vises til Skjervøy kommunens søknad om midler til prosjektet «Den digitale innbygger i
Nord-Troms». Prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Skjervøy, Nordreisa,
Kåfjord, Kvænangen og Storfjord. Søknaden ble levert i søknadsdatabasen ISORD 24. mai
2017.  På bakgrunn av  mangler  ved prosjektbudsjettet ba Fylkesmannen 26.  juni  kommunen
om  å  oversende revidert budsjett. Revidert prosjektbudsjett ble oversendt fra Skjervøy
kommune 7. september.

Fylkesmannen utlyste 27. januar  2017  prosjektskjønnsmidler innen satsingsområdene
digitalisering og velferdsteknologi. Kommunene ble her oppfordret om  å  gå sammen om  å

utvikle større prosjekter innenfor satsingsområdene. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen i
sin tildeling for  2017  valgt  å  prioritere støtte til  8  samarbeidsprosjekter innen digitalisering og
velferdsteknologi. Til orientering mottok Fylkesmannen i alt 15 søknader om
prosjektskjønnsmidler med samlet søknadsbeløp på  12,1  mill. kr.

Fylkesmannen har ut fra ovenstående besluttet  å  støtte Skjervøy kommune med følgende
tildeling:

. Kr. 750 000 til prosjektet «Den digitale innbygger»

I  utlysningen av prosj ektskjønnsmidlene åpnet vi for  å  støtte flerårige prosjekter. Dette betyr
at kommunen kan søke om videre støtte til prosjektet forutsatt at det rapporteres om
tilfredsstillende framdrift i prosjektet.

Kommunen skal rapportere på framdriften i prosjektene i  2017, med frist 1. februar  2018.

All rapportering skal skje i databasen ISORD.

Dersom prosjektet ikke har fremdrift som opprinnelig forutsatt, slik at det ved utgangen av
året gjenstår prosjektskjønnsmidler som skulle vært brukt i  2017, kan disse settes av på
bundet fond i kommuneregnskapet slik at prosjektet kan fortsette i  2018.  Det er ikke
nødvendig å  søke Fylkesmannen om slik overføring av midler til påfølgende år, men det må
fremgå av ovennevnte framdriftsrapportering til Fylkesmannen.

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

Postboks  6105,  9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og kommunalavdelingen  www.fylkesmannen.no/troms
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Fylkesmannen vil på et senere tidspunkt oversende mer utfyllende informasjon om

framdriftsrapporteringen, og hvordan kommunen skal gå fram i forhold til å søke om

eventuelt videreført støtte i 2018.

Tildelte midler vil bli utbetalt over rammetilskuddet for november.

Med hilsen

J an-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Kopi: Kommunene Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og Storfjord

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Tenk miljø  —  velg digital postkasse fra Digipost eller e—Boks på www.norge.no

Kopi til:

Storfjord kommune 9046

Kåfjord kommune /Gaivuona suohkan Boks 74 9148

Nordreisa kommune Postboks 174 9156

Kvænangen kommune 9161

Oteren

OLDERDALEN

Storslett

Burfjord
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NORDREISA KOMMUNE Deres ref.: L_____._______'-._.. .. ,,.

Postboks 174 Vår ref.: 16/30484-4
9156 STORSLETT Saksbehandler: Inger Elisabeth Østraat

Dato: 03.10.2017

Innvilger tilskudd til kommuneturnus for  leger  høsten 2016 og våren 2017 over

statsbudsjettet 2017 kapittel 783 post 61

Kommuner som tar imot nyutdannede leger i kommuneturnus tildeles et turnustilskudd.

Høsten 2017 utbetales tilskudd for høsten 2016 og våren 2017. Tilskuddet utbetales

etterskuddsvis i henhold til mottatte lister fra Fylkesmannen ref. vår sak 16/19619. Det er

derfor ikke krav til søknad fra kommunene. Se mer informasjon om tilskuddet på vår nettside:

htt s: helsedirektoratet.no tilskudd turnus-for-le er-tilskudd-til-kommuner

Deres kommune vil motta tilskudd for en fast stilling for turnuslege/LISl.

Utbetalingen er merket: Tilskudd turnuslege høst 2016/vår 201 7, og utbetales:

Termindato Terminbeløp Kapittel, post

06.10.2017 258 000 kap. 783, post 61

KLAGERETT

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

Evt. korrespondanse sendes til ostmottak helsedir.no eller vår postadresse, og merkes med

vår referanse 16/30484.

Vennlig hilsen

Randi Moen Forfang e.f.

avdelingsdirektør  '

Inger Elisabeth Østraat

seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent e/ektronisk

Helsedirektoratet

      @heseuu m;- .
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UNIVERSITETSSYKEHUSET  NORD-NORGE .
DAWl-NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU H ELSE . . .  NORD

.

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 STORSLETT

Att. Rådmann  Anne-Marie Gaino

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato:

2016/3517-2 Magne  Nicolaisen, 917 36 289 22.09.2017

Oppsigelse av  avtaler

Viser til møte på Sonjatun 29. juni 2017 med deltakere fra Distriktsmedisinsk senter (DMS) Nord-
Troms, Nordreisa kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Tema for møtet var en gjennomgang av aktivitetene ved DMS Nord-Troms og drøfting av
framtidig aktivitet på Sonjatun. Møtet konkluderte med at UNN og Sonjatun sammen skulle
utarbeide forslag på tiltak for  å  redusere sengetallet og dreie mer av driften fra døgn til dag samt
utadrettet drift i tråd med måten pasientsentrert helsetjenesteteam jobber. Et felles mål er å få til
mer kostnadseffektiv drift. Dette arbeidet er igangsatt, og første milepæl i dette arbeidet er en
workshop i Tromsø 26. september.

I forbindelse med dette arbeidet vil det bli nødvending å endre på de inngåtte avtaler. Som en
naturlig oppfølgning av det igangsatte arbeidet sier derfor UNN opp avtalene. Dette gjelder;

o Hovedavtale mellom UNN og Nordreisa kommune om desentraliserte
spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms sies opp, jfr avtalens pkt 8.

o Underatale om desentralisert områdegeriatrisk tjeneste (OGT) ved DMS Nord-Troms sies
opp, jfr. avtalens pkt. 7.

o Underavtale om desentralisert fødetilbud ved DMS Nord-Troms sies opp, jfr. avtalens pkt.
8.

o Underavtale for desentralisert hudbehandlingstilbud ved DMS Nord-Troms sies opp, jfr.
avtalens pkt 8.

o Underavtale for desentralisert røntgentilbud ved DMS Nord-Troms sies opp, jfr. avtalens
pkt. 9.

o Underavtale for desentralisert dialysetilbud ved DMS Nord-Troms, jfr avtalens pkt 7.

Avtale mellom Nordreisa kommune og UNN om drifi av sykestueplasser er allerede sagt opp i
brev datert 16.4.2012.

Postadresse: Avdeling: Samhandlingsavdeling Telefon: 77 62 60 00
UNN HF Besøksadr.: lntemett: www.unn.no
9038 Fakturaadr: UNN HF, c/o Fakturamottak, Postboks  3232,  7439 Trondheim E-post:  post@unn.no

Org.nr7



I

d vennlig hilsen

Magn Nicolaisen
avdelingsleder

Kopi til:
DMS Nord-Troms v/leder Aina Karoline Hagen, Sonjatunveien 21  ,  915 1 Storslett

Side  2  av  2
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Fra: Emely Bertelsen (emely.bertelsen@komrevnord.no)
Sendt: 10.10.2017 10:38:58
Til: Post Nordreisa
Kopi: Rita Toresen; Marion Heidenberg

Emne: Oversendelse revisors beretning- momskompensasjon 4. termin
Vedlegg: Utg 571 Revisors beretning - momskompensasjons 4. termin 2017.pdf
Vedlagt sendes revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift 4. 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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v/flyktningkonsulenten

9156 STORSLETT Kommune: 1942

17-02468-3—vst 27.09.2017

SFERSKILT TILSKUDD  FOR  ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
17 - 20 ÅR  -  3.  TERMINUTBETALING 2017

Tilskuddet er i 2017 kr 750 000,- pr person fra og med året barnet fyller 17 år. Særskilt
tilskudd utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

For Deres kommune vil utbetalingen gjelde følgende enslige mindreårige:

7 enslige mindreårige a' kr 750 000,- gir totalt kr 5 250  000,00

Denne utbetalingen gjelder 3. termin, og en fjerdedel av det totale beløpet utbetales

til Deres kontonr 4740 05 03954 med kr 1  312  500,00

Årets siste og 4. terminutbetaling vil skje primo desember.

Hvis utbetalingen ikke stemmer overens med det kommunen mener å ha krav på, eventuelt
ikke har krav på, ber vi om skriftlig tilbakemelding. For mye utbetalt tilskudd vil bli trukket i
senenere utbetalinger, beløpet må eventuelt tilbakeføres til IMDi. Ide tilfellene mor/far
ankommer landet og bosettes sammen med barnet, må kommuen melde fra. Tilskuddet
utbetales til og med terminen etter at mor/far er bosatt sammen med barnet.

Med hilsen
for Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) Veslemøy Standnes (sign.)
økonomi— og tilskuddssjef seniorrådgiver
Økonomi— og driftsavdelingen
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 STORSLETT

Vår ref.:

17/5907-13

Løpenr.:

60453/17

Saksbehandler:

Katja M. Hansen

Tlf. dir.innvalg:

77 78 80 64

Næringsetaten

i .
;;.

Arkiv:

243U62 SAKSARKIV

Deres ref.: Dato:

08.09.2017

TILSKUDD  TIL  DAGLIGVAREBUTIKKER I  UTKANTSTRØK, BUDSJETTÅR  2017

Vi Viser til utlysning av støtte og deres søknad. Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og
næring, har vedtatt følgende den 06.09.2017:

1. Fylkesråd for kultur og næring har behandlet søknader om støtte til dagligvarebutikker i
utkantstrøk i Troms for regnskapsåret 2017.

2. Fylkesråd for næring, kultur og helse bevilger kr 556.100,- som tilskudd til 13
dagligvarebutikker i henhold til oversikt i saksforelegg. Støtten gis som bagatellstøtte ihht.
EØS—avtalens regelverk og utbetales til aktuell kommune som utbetaler Videre til butikkene
sammen med eget bidrag.

Kommunal Fylkeskommunal
Kommune Butikk tildelin 2017 tildelin 2017

Karlsøy kommune 1 Butikken å Karlsø a maks kr 35 000 35 000

2  Remø Handel AS maks kr 35 000 35 000

Kvænangen kommune 3 S ildra Landhandel maks kr 30 000 30 000

Lenvik kommune 4  Larsen Da ligvare 42 900 42 900

S L snes Senter 42 900 42 900

Nordreisa kommune 6 Johs. H. Giæver As maks kr 35 000 35 000

7 Oksf ordhamn Handel maks kr 35 000 35 000

Skjervøy kommune 8 B Odebutikken AS 42 900 42 900

9  Årv1ksand Handel 42 900 42 900
10 Kvaløvåo Landhandleri AS 42 900 42 900

Tromsø kommune 11 Labukt AS, S'ursnes 42 900 42 900

12 Markus En vik Eftf. 42 900 42 900

13 Matkroken, Ven s Handel Butikk nr 4  * 85 800

SUM 556 100

Annonsekostnad 16 293

Total bevil nin 572 393

Besøksadresse Telefon Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 4700 04 00064 864870732

Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks  6600, 9296  TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no

»;.

TNI
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*Kommzmen forplikter seg til dekning av egenandel for inntil 3 butikker. Dersom flere enn 3 butikker

tilfredsstiller kriteriene for støtte i en kommune, dekker ]jølkeskommunen hele støttebeløpet for de overskytende

butikker.

Beløpene overføres til den enkelte kommune på følgende kontonumre  — som vi ber kommunene
sj ekke for  å  unngå feil i overføringen:

Kommune Kontonummer

Karlsøy kommune 4708.04.0003 5

Kvænangen kommune 4740.07.70081

Lenvik kommune 4776.05.02614

Nordreisa kommune 4740.05  .03 954

Skjervøy kommune 4740.05.04578

Tromsø kommune 4750.05.08236

Næringsetaten ber kommunene om  å  utbetale fylkeskommunens sammen med eget tilskudd til
støttemottakeme. Støttemottaker må  i tilsagnsbrevet  gjøres oppmerksom på at støtte gis som

bagatellstøtte i henhold til EØS-avtalens regelverk. Kommunene må videre innhente opplysninger
fra tilskuddsmottaker om hvor mye denne har mottatt i bagatellmessig støtte de siste  3  kalenderår
før støtten kan utbetales. Samlet bagatellstøtte kan ikke overskride  200.000  euro i løpet av  3  år.

Med vennlig hilsen

Tore Østgård

avdelingsleder Katja M. Hansen

rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Gjenpart: Støttemottakerne
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Tilskuddsbrev  høst 2017 - Tidlig innsats  i  skolen gjennom økt lærerinnsats på
1.-4. trinn - Nordreisa kommune

Statsbudsjettet for 2017 ble vedtatt av Stortinget i desember 2016.

Vi viser også til vårt tilskuddsbrev datert 16.02.2017 vedr. tilskuddsutbetaling for våren 2017. 7/12—del av

tilskuddet ble utbetalt da. For bruk av tilskudd til varig styrking og fleksible midler vises også til dette

tilskuddsbrevet.

Formålet med tilskuddsordningen «tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.—4. trinn», kap. 226

post 63, er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn.

THskudd

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgninger i statsbudsjettet har dermed direkte innvirkning på

størrelsen på tilskudd som kan innvilges. Basert på beregninger gjort av Kunnskapsdepartementet gir

Utdanningsdirektoratet følgende tilsagn om tilskudd til Nordreisa kommune i 2017:

Varig styrking til faste stillinger 946057,00 Jan-Des — 946  057,00
Fleksible midler 273953,00 Jan—Des — 273  953,00

Totalt: 1220010,00 1 220 010,00

5/12-del av tilskuddet utbetales nå. Tilskuddsutbetalingen vil bli foretatt til Nordreisa kommune (org.nr.

943350833). Beløpet overføres til kontonummer 47400503954 primo oktober.

Tilskuddet som nå utbetales skulle vært utbetalt i mars. Forsinkelsen skyldes at kommunens rapportering på
midler mottatt i 2016 til varig styrking har vært til en ekstra vurdering. Vurderingen konkluderte med

midlene har blitt, eller vil bli, benyttet i henhold til intensjonen.

Rapportering fra kommunene

Kommunene skal gjennom en enkel rapportering til Utdanningsdirektoratet hvert år bekrefte at

tilskuddsmidlene til varig styrking er brukt til lærerårsverk til undervisning på 1.-4. trinn. Kommuner som

ikke bekrefter at disse midlene er brukt i tråd med formålet for ordningen, vil ikke få tildelt midler
påfølgende år. Denne rapporteringen skal skje senest 31. oktober 2017. Utdanningsdirektoratet vil sende ut

en egen henvendelse vedr. denne rapporteringen.

Kommunene kan bruke de øvrige midlene mer fleksibelt på økte personalressurser i 2017. For disse midlene

skal kommunene rapportere til Utdanningsdirektoratet hvordan midlene er brukt. Rapporteringen skal skje

Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro:

Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo +47 23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no 7694 05 10879

Besøksadresser: Telefaks: Internett: Org.nr.:

Schweigaards gate 15 B, Oslo +47 23 30 12 99 www.utdanningsdirektoratet.no NO 970 018 131 MVA

Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar
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senest 15. januar 2018. Utdanningsdirektoratet vil sende ut en egen henvendelse vedr. denne

rapporteringen.

Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for

budsjettåret 2017.

Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf.  §  10 i

Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere forå kontrollere at

tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen.

Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen,

eller på annen måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd eller

kreve det tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av tilskudd kan det gjøres avregning i påfølgende

tildelinger, eller tilskudd kan kreves tilbakebetalt.

For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside

www.udir.no

Med hilsen

Bjørn Erik Rasmussen Stig Lodve Janbu

avdelingsdirektør Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Post Nordreisa

Fra: Utdanningsdirektoratet <post@udir.no>
Sendt: onsdag 4. oktober 2017 04:00
Til: Post Nordreisa
Emne: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet  — Økt lærerinnsats for  1.-4.

trinn
Vedlegg: Tiiskuddsbrev høst 2017  — Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på

1.—4. trinn  -  Nordreisa kommunepdf

Det er foretatt en betaling til  dere  fra  Utdanningsdirektoratet, jf. vedlegget.
For informasjon om grunnlagsdata for betalingen må dere logge inn i Tavla, htt ://www.udir.no/verkto /tavla/
Tavla er en tjeneste der de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss, finner tilskudds— og utbetalingsbrev,
grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.

Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon  (UBAS) benyttes for innlogging.  UBAS  er laget for at
dere som bruker våre nettjenester skal kunne logge inn med samme brukernavn og passord på flere tjenester.
Informasjon om hvem du skal kontakte hvis du mangler brukernavn og
passord finner du her htt ://www.udir.no/verkto /utdanninosdirektoratets-s stem—for—brukeradministras'on—
ubas

Med vennlig hilsen

Utdanningsdirektoratet
Postadresse: Postboks  9359  Grønland
www.utdanningsdirektoratetno

1
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkama’nni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Linda  Kristin  Selnes 77 64 22 56 25.09.2017 2016/2611 632.4

Deres  dato "  Deres  ref.

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156  Storslett

Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk  -  vår  2017

Fylkesmannen viser til retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i finsk,

grunnskolen, under statsbudsjettets kap. 225 post 67, trådt i kraft 1. januar  2005,
Fylkesmannens tildeling av timer til opplæring i finsk skoleåret  2016/2017  av  20.12.2016,
samt registrerte timer i  GSI.

Utbetalingen for våren  2017  skjer på bakgrunn av tildelte timer fra Fylkesmannen i Troms,

samt kontroll av registrerte timer i  GSI.  Dersom det har vært reduksjon i antall timer til finsk

etter registering av timer i GSI, ber vi om at Fylkesmannen blir orientert om dette. Eventuelt

for mye utbetalt tilskudd kan avregnes å utbetaling for høst  2017  eller trekkes tilbake.

Omsøkte timer år  541,— kr 837

Innvilgede timer  etter  kontroll mot GSI-tall 832

Utbetalt høst  2016  ((5/12) * (innvilget  *  541) 187 547,-

Til utbetaling vår  2017 ((7/12) *  (innvilget * 541) 262 565,-

Kr. 262 565,- utbetales ultimo september til Nordreisa kommunes kontonr. 4740 05

03954  for våren  2017.

Utbetalingen merkes: «Finskopplæring vår  2017»

I  følge Statens bevilgningsreglement § 10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf.  §  12 tredje ledd i

lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen, kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når

som helst føre kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Fylkesmannen

kan holde tilbake tilskudd dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt. Hvis det

viser seg at tilskuddet er utbetalt på uriktige premisser eller opplysninger, eller at det gjøres

feil i utregningen, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd

tilbakebetalt. Vi vil minne om at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om

tilskudd skal oppbevares i henhold til de samme regler som gjelder for oppbevaring av

regnskapsdata og at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det utgiftsføres på i

regnskapet.

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

utdanningsavdelingen
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Etter fullmakt

Hilde Bremnes

utdanningsdirektør

Linda Kristin Selnes

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: biztalk@imdi.no
Sendt: 27.09.2017 12:56:22
Til: Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 25.09.2017
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_grunntilsk_26.09.2017_automatisk_125357372.docx

Til Norsktilskudd

Vedlagt er utbetalingsbrev for Norsktilskudd. For mer informasjon, logg på <fremtidig offisielt navn på IMpact_Tilskudd> her (link til
påloggingside).

Vi ber om at e-post og vedlegg videresendes til den ansvarlige for tilskuddet og til kommunens regnskapsavdeling.

Dette er ikke en betjent e-postadresse, og e-poster vil ikke besvares.

Med vennlig hilsen,
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Med vennlig hilsen

biztalk@imdi.no 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
post@imdi.no
www.imdi.no
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IMDi  Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo  I  Tollbugata 20, 0031 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 
E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

Nordreisa 1942 
Postboks 174  
9151 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 27.09.2017  Fakturanr.: NORSK260917 Fakturadato: 27.09.2017 

 
STATSBUDSJETTET 2017 – KAP. 497, POST 60 
 
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR 
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER GRUNNTILSKUDD 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 575 000 i tilskudd til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap, herunder grunntilskudd, til kommunen. Beløpet er utbetalt til 
kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket Norsktilskudd – 
Grunntilskudd.  
 
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomiavdeling. 
 
Utbetalt tilskudd 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er 
tilgjengelig på www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for utbetalingen, 
se IMDinett. 
 

Tilskuddsår Antall personer i målgruppen Tilskuddsbeløp 
2017 52 Kr 575 000 

 
Tilskuddets formål og vilkår 
Målet med tilskuddsordningen er at kommunene tilbyr opplæring til voksne innvandrere med rett 
og plikt eller rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å 
kunne fungere i yrkes- og samfunnslivet.  
 
Grunntilskuddet skal i tillegg bedre de økonomiske rammevilkårene for de små og mellomstore 
kommunene når det gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 
 
Kommunene skal organisere opplæringen i henhold til de målsettinger, krav og retningslinjer som 
er fastsatt i introduksjonsloven med forskrifter. 
 
Rapportering 
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunene i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR) jf. Introduksjonsloven § 25. I Forskrift om Nasjonalt 
introduksjonsregister er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal registrere. 
 
Kontroll 
IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, 
jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12, tredje ledd.  
 
Dersom tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er utbetalt på 
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feilaktig grunnlag, vil det etter en konkret vurdering kunne bli aktuelt å kreve tilbake det tilskuddet 
som er utbetalt.  
 
Klageadgang 
IMDis tildeling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og 
eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til 
forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på 
IMDis vedtak om tildeling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd jf. fvl §§ 3, første ledd og 28. 
Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak. 
 
Kontakt med IMDi 
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes i det elektroniske supportsystemet IMDinett: 
https://support.imdinett.no/. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Henrik Cafer Cenar   Sunniva Marøy 
økonomi- og tilskuddssjef  rådgiver 
Forvaltningskontoret   
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Post Nordreisa

Fra: Rune Bjørkli <Rune.Bjorkli@ks.no>
Sendt: mandag 9. oktober 2017 14:52
Emne: Tilskuddsordning til kommuner

Viktighet: Høy

Til rådmann/administrasjonssjef,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lyst ut 3 mill.kroner til utvikling av kommunale

veiledningstilbud innen digital kompetanse.

Tilskuddsordningen skal legge til rette for veiledning og opplæring i digitale verktøy og digitale tjenester blant de med

lav digital kompetanse.

Ordningen er avgrenset til de kommuner som per i dag ikke har et slikt tilbud til sine innbyggere.

Det kan søkes tilskudd til følgende:

0  tiltak som bidrar til å bygge opp nødvendig kompetanse internt i egen virksomhet for å kunne tilby digital

veiledning til innbyggerne

0  nettverksbygging mellom aktører som er nødvendige for å kunne etablere det kommunale veiledningstilbudet

f.eks. konferanse- eller reiseutgifter

Les mer om tilskuddsordningen på KMD sine nettsider: htt s: www.re 'erin en.no no de kmd kmd—

tilskudd tilskudd-til-utviklin -av-kommunale-veilednin stilbud-innen-di itaI-kom etanse——-di ih'el en id2568664

Vi ber dere bidra til  å  gjøre dette kjent for biblioteket/informasjonsservice i din kommune.

Søknadsfristen er 13.0ktober kl.  23:59

Tom Mikalsen
Regiondirektør

KS Nord-Norge

1
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Fra: Robert Jensen (Robert.Jensen@vardo.kommune.no)
Sendt: 26.09.2017 09:55:59
Til: 'postmottak@nordkapp.kommune.no'; Post Nordreisa; 'postmottak@malselv.kommune.no';
'postmottak@lenvik.kommune.no'; 'postmottak@tromso.kommune.no'
Kopi: 'Kristina Hansen'; Øyvind Evanger; 'Nils.Foshaug@malselv.kommune.no'; 'Geir-
Inge.Sivertsen@lenvik.kommune.no'; 'Pia Svensgaard'; Irene Toresen; Greiner, Robert

Emne: Vennskapskonferansen i Arkhangelsk - oppsummering
Vedlegg: image001.png;20170922 Oppsummering Norsk delegasjon - Norsk-Russisk konferanse.pdf;20170922
Summary Norwegian delegation - Norwegian-Russian conference.pdf
Hei
Takk for en hyggelig konferanse i Arkhangelsk.
 
Jeg har skrevet ned stikkordene fra min oppsummering av tilbakemeldingene i plenum og disse sendes
Arkhangelsk kommune.
Altså det jeg fremførte i talen under guvernørens mottakelse, og som få fikk med seg noe særlig av grunnet
lydforholdene.
 
Oversender denne som en rapport og tilbakemelding fra min side.
 
Vi vil også vurdere muligheten for å invitere til en oppfølging med konferanse i Norge.
 
Ha en fortsatt flott høst i Finnmarken – Vardøhus.
 
 
Med hi lsen
Robert Jensen

Ordfører

tel :  +4778943301
Robert.Jensen@vardo.kommune.no

Va rdø  kommune
Postboks 292,  9951 Vardø
tel :  78 94 33 00
postmo ak@vardo.kommune.no
org.nr. :  972 418 048

Denne e‐posten  og  eventue l le  ved legg  kan  inneholde  konfidens ie l l  e l le r  pr iv i l i g ier t  in formas jon,  og  er  ute lukkende  beregnet
for  den  personen e l ler  ins tus jonen  den  er  sendt   l .
Dersom e‐posten  er  sendt  fe i l  bes  du  vennl igs t  in formere  avsender  om de e,  og  dessuten  s le e e‐posten  og  eventue l le
ved legg ,  uten  å  kop iere  e l le r  v ideresende  e ‐posten .
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The Norwegian delegation’s conclusions of the sectional work in groups of the 

Russian-Norwegian Conference, Arkhangelsk 22.9.2017 

 

Ildsjeler 

Vi må finne fram til de personer eller ildsjeler I våre samfunn som ønsker å drive med 

folk til folk-samarbeid på tvers av grensene, og som har glede av det. Disse er viktige for 

å få god aktivitet og slik at myndighetene ikke trenger å drive frem tiltakene. 

 

Status og konkretiseringer 

Kommunene meldte status til hverandre og noen konkretiserte ulike tiltak som var under 

gjennomføring eller kan gjennomføres innen kort tid. 

 

Muligheter, felles samarbeidsområder eks. turisme 

Utveksling av erfaringer på områder der begge parter ønsker å utvikle seg er viktig. Dette 

kan danne grunnlag for fremtidig tettere samarbeid. 

 

Konkret – å besøke hverandre 

Vi må besøke hverandre er et unisont budskap, og det må vi arbeide for å få til. 

 

Utveksling av studenter og andre 

Hvordan kan vi få i gang utveksling innen utdanning og kultur er viktig å ha kompetanse 

om slik at vi kan gripe de muligheter vi har, når de er der. 

 

Forretningssamarbeid 

Enkelte drøftet også nærmere forretningssamarbeid. Konkrete ønsker og planer vil alt i 

dag være mulig å gjennomføre. 

 

Drøfte lokaldemokrati og organisasjon 

Et interessant tema for å lære mer om hverandre og styrke vår kunnskap om hvordan våre 

hverdager fungerer, sett opp mot hvordan andre gjør det.  
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Vennskapsavtalen, konkrete spørsmål 

Plan for samarbeidet kan være en nøkkel for faglig, kulturell og økonomisk utvikling. 

Vi må nærmere drøfte hva vi kan gjøre med de mange aktivitetsområder som finnes. 

Enkelte bruker eksisterende arrangementer og festivaler til å holde aktiviteten oppe. 

Vi må revitalisere aktivitet, og særlig få med barn og unge – de som utgjør vår fremtid. 

 

Revitalisering av ildsjeler og oppgavedeling 

Det er viktig å finne frem til organisasjoner som får til en faglig utveksling som både 

inspirerer til flere aktiviteter og gir ny kunnskap om vårt samarbeid. 

 

GLEDE 

Først av alt opplevde vi gleden av å være sammen i et fellesskap der vennskap, samarbeid 

og kommunikasjon over grensene var målet til alle kommuner. 

Vår hovedkonklusjon er da at vi nå har dannet grunnlag for et nettverk av kommuner i 

Norge og Russland som kan inspirere til økt kontakt over vår felles grense i 

Barentsregionen. 

Dersom vi får til en oppfølgingskonferanse, nå i Norge vil dette kunne styrke våre bånd 

ytterligere. 
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The Norwegian delegation’s conclusions of the sectional work in groups of 

the Russian-Norwegian Conference, Arkhangelsk 22.9.2017 

 

Activists 

We need to find those people or enthusiasts in our society who want to engage people 

to people-cross-border cooperation and who enjoy it. These are important in order to 

get good activity and so the authorities do not need to drive the measures. 

 

Status and concretizations 

The municipalities reported status to each other and some concrete measures that were 

under implementation or could be implemented shortly. 

 

Opportunities, common areas of cooperation ex. Tourism 

Exchange of experience in areas where both parties wish to develop is important. This 

can form the basis for future closer cooperation. 

 

Concrete - to visit each other 

To visit each other is an unambiguous message, and we must work to make it happen. 

 

Exchange of students and others 

How to exchanges within education and culture is important to have competence 

about, so that we can seize the opportunities we have, when they appear. 

 

Business Collaboration 

Some also discussed closer business cooperation. Concrete wishes and plans will be 

possible today. 

 

Discuss local democracy and organization 

An interesting theme for learning more about each other and strengthening our 

knowledge of how our everyday lives work, looking up to how others do it. 
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Friendship agreement, specific questions 

Plan for cooperation can be a key to academic, cultural and economic development. 

We need to discuss further what we can do with the many areas of activity that exist.  

Some municipalities use existing events and festivals to keep the activity up.  

We must revitalize activity, and especially with children and young people - those that 

make up our future. 

 

Revitalization of activists and task allocation 

It is important to find organizations which get a professional exchange that inspires 

more activities and provides new knowledge about our cooperation. 

 

JOY 

First of all, we experienced the pleasure of being together in a community where 

friendship, cooperation and cross-border communication were the goal of all the 

municipalities. 

Our main conclusion is that we have now formed the basis for a network of 

municipalities in Norway and Russia that can inspire increased contact over our 

common border in the Barents region. 

If we get a follow-up conference, now in Norway, this will further strengthen our ties. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/373-5 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 10.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/17 Nordreisa formannskap 19.10.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Regulering av budsjett 2017, nr 3 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2017 foreslås revidert som følger: 
 
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar

2 Oppvekst og kultur -37 000 Redusert husleie Oksfjord grendehus
2 Oppvekst og kultur -95 900 Redusert husleie Oksfjord grendehus
3 Helse og omsorg 2 000 000 Redusert inntekt ressurskrevende tjenester per august
3 Helse og omsorg 100 000 Faktura desentralisert sykepleierutdanning
3 Helse og omsorg 1 100 000 Økt budsjett på bruk av konsulenttjenester (ferievikarer)
3 Helse og omsorg 300 000 Økt budsjett ferievikarer
3 Helse og omsorg 800 000 Økt budsjett overtid
3 Helse og omsorg 600 000 Driftsavtaler private legetjeneste
6 Drift og utvikling 132 900 Omdisponering husleie Oksfjord grendehus
7 Skatteinntekter -2 000 000 Økning i skatteinntektene, anslag
7 Skatteinntekter 1 507 000 Inntektsutjevning jamfør KS prognosemodell
7 Skatteinntekter -1 755 000 Skatteinntekter jamfør KS prognosemodell
8 Renter, avdrag og avsetninger 1 048 000 Avsetning til disposisjonsfond
8 Pensjon -1 000 000 Nedjustering av pensjon
8 Renter, avdrag og avsetninger -2 700 000 Nedjustering av renteutgifter

248 000 -248 000  
 

 Investeringsbudsjettet foreslås revidert som følger: 
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Ansvar Prosjekt Utgift Inntekt Kommentar
963 Gjenoppbygging bygg Leonard I. veg -2 300 000 Forskyvning i deler av byggeprosessen til 2018
937 EPC kontrakter 200 000 Reduksjon av lånemidler
937 EPC kontrakter -200 000 Økning av refusjon fra Staten
952 Forprosjekt ny svømmehall -450 000 Forskyvning i deler av forprosjektet til 2018
968 Heldøgns omsorgsbolig -885 000 Forskyvning i deler av prosjekter til 2018
926 Kjøp av Lundejordet 3 050 000 Kjøpet av tomt på Lundejordet 
964 Ny vei Moan skole 400 000 Økt utgift i prosjektet

Forprosjekt ny kirkegård 225 000 Detaljprosjekt og entreprisegrunnlag
930 VAR prosjekt 1 500 000 Guleng pumpestasjon jamfør vedtak i MPU 6.april
960 Kommunehuset - ombygging 400 000 Økt anslag vedrørende ombygging
940 Egenkapitalinnskudd KLP 232 000 Kapitalinnskuddet ble kr 0,23 mill mer enn budsjettert
940 Bruk av ubundet investeringsfond -232 000 Finansiering av investeringsfond

Økt bruk av ubrukte lånemidler -1 940 000 Økt bruk av ubrukte lånemidler
2 172 000 -2 172 000  

 
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene.  
 
Driftsbudsjett: 
 
Nordreisa kommune har redusert husleie i forbindelse med oppsigelse av leieavtalen med 
Oksfjord grendehus. Denne reduserte utgiften var ment å dekke deler av utbyggingen av den 
kommunale delen av bygget. Det utgjør tilsammen kr 0,132 mill som overflyttes til drift og 
utvikling.  
 
Helse og omsorg har flere utgifter som kan se ut for å være vanskelig å dekke innenfor dagens 
budsjett: 

 Ressurskrevende tjenester er nedjustert med kr 2 mill i ny beregning utført fram til 
august 2017. 

 Kommunen har fått en faktura for desentralisert sykepleierutdanning på kr 0,1 mill. 
Denne var finansiert gjennom eksterne midler. Denne inntekten ble imidlertid 
inntektsført i 2015 og ikke satt på fond for å dekke opp kommunens utgift.  

 Budsjettet på bruk av konsulenter har et merforbruk på kr 1,1 mill per september og vil 
være vanskelige å dekke internt i sektoren.  

 Budsjettet på overtid har et merforbruk på kr 0,8 mill og noe som er vanskelig å dekke 
internt i sektoren. 

 Driftsavtalen i forbindelse med legedekning er ikke justert i henhold til oppdaterte satser. 
Dette gir en merutgift på kr 0,6 mill. 

 
Skatteinntektene øker, mens inntektsutjevningen reduseres ifølge KS prognosemodell. I tillegg 
øker skatteinntektene med kr 2,0 mill i forhold til KS’ prognosemodell. 
 
Det foreslås at avsetning til disposisjonsfond økes med kr 1,048 mill.  
 
Utgifter knyttet til pensjon reduseres med kr 1,0 mill.  
 
Renteutgiftene estimeres til et mindreforbruk på kr 2,7 mill.  
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Investeringsbudsjettet 
 
Deler av gjenoppbyggingen av «Doktorgården» i Leonard Isaksens veg blir etter dagens 
prosjektfremgang forskjøvet til 2018. Prosjektet nedjusteres med kr 2,3 mill.  
 
Gjennomføringen av EPC kontrakter har fått mer statstilskudd enn budsjettert og finansieringen 
endres fra låneopptak til Statstilskudd. Utgjør kr 0,2 mill.  
 
Forprosjekt svømmehallen blir forskjøvet i forhold til opprinnelig plan, og prosjektet nedjusteres 
med kr 0,45 mill.  
 
Heldøgns omsorgsboliger blir forskjøvet i forhold til opprinnelige plan, og prosjektet 
nedjusteres med kr 0,885 mill. i 2017. 
 
Kjøp av Lundejordet var opprinnelig planlagt gjennomført i 2016. Oppgjøret er imidlertid 
forventet avklart i løpet av 2017, så fremt hjemmelshavere oppdaterer matrikkelen. Kjøpet er 
avklart til å utgjøre kr 3,05 mill.  
 
Ny vei til Moan skole får økte utgifter på kr 0,4 mill, og budsjettrammene må økes.  
 
Byggekomiteen i forprosjektet til ny kirkegård ber om økt ramme til prosjektet som følge av at 
de ønsker å gjennomføre detaljprosjekt/entreprisegrunnlag i 2017. Utgiften er på kr 0,225 mill.  
 
Miljø-, plan-, og utviklingsutvalget (MPU) har vedtatt et VAR prosjekt (Vann og avløps 
prosjekt) på sanering og flytting av Guleng pumpestasjon. Tiltaket er foreslått finansiert med 
låneopptak, som dekkes med økt avløpsgebyr. 
 
Ombygging av deler av 1.etasje på kommunehuset er foreslått økt på grunn av følgende 
endringer: 
 
Skifergulv gang/foaje/servicepunkt                                                                        160.000,-eks.mva 
Ny mellomgangdør                                                                                                       70.000,-eks.mva 
Betongsaging                                                                                                                 35.000,-eks.mva 
Glassvegger kundemottak                                                                                           15.000,-eks.mva 
El-fag (gulvvarme entre++)                                                                                         30.000,-eks.mva 
Uforutsette kostnader                                                                                                 20.000,-eks.mva 
Adm kostnader                                                                                                              70.000,-eks.mva 
Til sammen                                                                                                                 400.000,-eks.mva 
 
Egenkapitalinnskuddet til KLP er økt i forhold til budsjett. Økningen utgjør kr 0,232 mill og 
foreslås finansiert gjennom bruk av ubundne investeringsfond. Kjøp av aksjer kan ikke 
lånefinansieres.  
 
Foreslått endring gir behov for økt bruk av ubrukte lånemidler på kr 1,94 mill.  
 
 
 

Vurdering 
Budsjettreguleringen består av driftsendringer som gir konsekvenser på tvers av sektorene. I 
tillegg gir endringer i investeringsprosjektene behov for budsjettregulering. 
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 Nordreisa kommunestyre  

 

Tertialrapport 2.tertial 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tertialrapporten tas til etterretning.  
 
Sektorene bes om å innrette driften etter sektorenes rammer. Evt overbruk på virksomhetene skal 
dekkes innenfor sektorenes ramme gjennom budsjettregulering. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 2.tertial i 2017. Regnskap og budsjett for 2.tertial er 
hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  
Per 1.tertial skal forbruket ligge på 63,6 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 
budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 66,7 % for å være innenfor 
budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. På pensjon 
skal forbruket ligge på 66,7 % 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 2.tertial 2017 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 7 323 668 12 094 026 60,56 -368 133 -368 133
Pensjon 1 406 256 2 107 770 66,72 373 373
Øvrige utgifter 7 949 933 11 411 167 69,67 338 685 -259 274
Inntekter -1 100 677 -962 192 114,39 -458 895 -155 258
Totalt avvik sektor 1 15 579 180 24 650 771 63,20 -487 969 -782 291

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 57 016 533 93 994 650 60,66 -2 764 065 -2 764 065
Pensjon 9 358 263 13 233 281 70,72 531 665 531 665
Øvrige utgifter 31 429 330 44 736 684 70,25 1 589 961 1 580 432
Inntekter -14 631 255 -27 470 279 53,26 3 691 421 -83 517
Totalt avvik for sektor 2 83 172 870 124 494 336 66,81 3 048 982 -735 485

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 72 769 299 114 331 122 63,65 54 705 54 705
Pensjon 13 906 332 21 971 249 63,29 -748 492 -748 492
Øvrige utgifter 30 311 945 42 379 373 71,53 2 044 903 1 864 394
Inntekter -20 441 759 -52 628 311 38,84 14 661 325 1 653 691
Totalt avvik for sektor 3 96 545 816 126 053 433 76,59 16 012 441 2 824 298

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 15 612 171 25 611 718 60,96 -676 882 -403 549
Pensjon 3 024 002 4 708 138 64,23 -116 326 -116 326
Øvrige utgifter 18 724 671 22 775 848 82,21 3 533 181 1 025 472
Inntekter -11 370 551 -14 713 515 77,28 -1 556 637 -568 899
Totalt avvik sektor 6 25 990 292 38 382 189 67,71 1 183 335 -63 303

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -213 538 995 -332 564 000 64,21 8 281 193 -1 333 000
Totalt avvik sektor 7 -213 538 995 -332 564 000 64,21 8 281 193 -1 333 000

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsutgifter 16 365 133 31 647 816 51,71 -4 743 960 -2 466 000
Driftsinntekter -1 776 919 -2 550 000 69,68 -76 069 -
Totalt avvik sektor 8 14 588 214 29 097 816 50,14 -4 820 029 -2 466 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 152 721 670 246 031 516 62,07 -3 754 374 -3 481 041
Pensjon 27 694 853 42 020 438 65,91 -332 780 -332 780
Øvrige utgifter 104 781 011 152 950 888 68,51 2 762 769 1 745 023
Inntekter -262 860 156 -430 888 297 61,00 24 542 338 -486 983
Totalt avvik sektor 1-8 22 337 378 10 114 545 220,84 23 217 953 -2 555 781  
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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 7 323 668 12 094 026 60,56 -368 133 -368 133
Pensjon 1 406 256 2 107 770 66,72 373 373
Øvrige utgifter 7 949 933 11 411 167 69,67 338 685 -259 274
Inntekter -1 100 677 -962 192 114,39 -458 895 -155 258
Totalt avvik sektor 1 15 579 180 24 650 771 63,20 -487 969 -782 291
 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 0.327 mill.  
o Refusjon sykelønn utgjør kr 0.211 mill. – kostnad sykevikarer utgjør                  

kr 0.106 mill. – gir et mindreforbruk på kr 0.106 mill. 
o Politiske godtgjøringer ligger an til et mindreforbruk på kr 0.115 mill. 
o Lønn i faste stillinger har et mindreforbruk på kr 0.177 mill. 

 
 Øvrige utgifter: 

o Mindreforbruk på øvrige utgifter kr 0.259 mill. 
o Mindreforbruk kontorutgifter kr 0.215 mill. 

 
 Inntekter: 

o Merinntekt på kr 0.155 mill. 
o Merinntektene gjelder IKT avtaler hos leietakere, tilskudd og refusjoner 

tillitsvalgte. 
 
 
 

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 57 016 533 93 994 650 60,66 -2 764 065 -2 764 065
Pensjon 9 358 263 13 233 281 70,72 531 665 531 665
Øvrige utgifter 31 429 330 44 736 684 70,25 1 589 961 1 580 432
Inntekter -14 631 255 -27 470 279 53,26 3 691 421 -83 517
Totalt avvik for sektor 2 83 172 870 124 494 336 66,81 3 048 982 -735 485
 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 2.232 mill. 
o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 4.885 mill. – kostnad sykevikarer utgjør            

kr 3.657 mill. 
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o Mindreforbruk på introduksjonsstønad kr 0.528 mill. 
o Mindreforbruk på fellestiltak grunnskole kr 0.565 mill. 
o Mindreforbruk på kultur kr 0.123 mill. 
o Merforbruk bokollektiv enslige mindreårige flyktninger kr 0.135 mill. 
o Merforbruk overtid kr 0.047 mill. 
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. 

 
 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på øvrige utgifter på kr 1.580 mill. 
o Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr 0.945 mill.  
o Merforbruk på flyktninger/voksenopplæringssenteret på kr 0.238 mill. 
o Merforbruk på kultur på kr 0.280 mill., gjenspeiler merinntektene. 
o Merforbruk elever i andre kommuner kr 0.392 mill. 
o Mindreforbruk på barnehagene utgjør kr 0.045 mill., forventes å jevne seg ut i 

løpet av året. 
o Mindreforbruk på tilskudd private barnehager utgjør kr 0.185 mill. 

 
 Inntekter: 

o Merinntekt på kr 0.084 mill. 
o Merinntekt på billettinntekter og diverse salgsinntekter på kr 0.093 mill. 
o Mindreinntekt på egenandeler og matpenger kr 0.094 mill. 
o Merinntekt kinobilletter, kiosksalg og salgsinnt.m/mva kr 0.101 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 72 769 299 114 331 122 63,65 54 705 54 705
Pensjon 13 906 332 21 971 249 63,29 -748 492 -748 492
Øvrige utgifter 30 311 945 42 379 373 71,53 2 044 903 1 864 394
Inntekter -20 441 759 -52 628 311 38,84 14 661 325 1 653 691
Totalt avvik for sektor 3 96 545 816 126 053 433 76,59 16 012 441 2 824 298
 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 0.694 mill. 
o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 4.556 mill. – kostnad sykevikarer utgjør                  

kr 3.881 mill. – gir et mindreforbruk på kr 0.675 mill. 
o Mindreforbruk lønn i faste stillinger kr. 1,580 mill. 
o Merforbruk turnustillegg kr. 1,505 mill. 
o Merforbruk på overtid og forskjøvet arbeidstid på kr 1,072 mill. 
o Merforbruk på ferievikarer på kr 0.547 mill. I 2016 hadde denne posten et 

merforbruk på over 1 mill. kr. 
o Mindreforbruk på kvalifiseringsstønad på kr 0.333 mill. 
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o Sektoren har et merforbruk på overtid og variable turnustillegg. Disse er ikke 
pensjonsgivende lønn. Dermed gir pensjonen et mindreforbruk som følge av at 
overtid og variable turnustillegg ikke har pensjon. 
 
 
 

 Øvrige utgifter: 
o Merforbruk på kr 1.864 mill. 
o Avregning medfinansiering behandling og utskrivningsklare pasienter, lite 

utbetalt hittil i år, mindreforbruk på kr 0.295 mill. 
o Legetjenesten har et merforbruk på driftsavtale private kr 0.481 mill., hvorav 

0.100 mill. gjelder etterbetaling fra 2016. 
o Merforbruk på mat og drikkevarer på kr 0.451 mill. 
o Merforbruk på medisiner og medisinsk forbruksvarer/utstyr kr 0.049 mill. 
o Merforbruk på bruk av vikarer fra private aktører kr 0.873, hvorav andel for 2016 

som er betalt i 2017 utgjør kr 0.140 mill. 
o Mindreforbruk på kurs og reise på kr 0.359 mill. 
o Kjøp av private tjenester har et merforbruk på kr 0.591 mill. 
o Merforbruk kompetanse og innovasjonstilskudd for 2015 kr 0.100 mill. 
o Mindreforbruk dagtilbud funksjonshemmede kr 0.048 mill. 

 
 

 Inntekter: 
o Mindreinntekt kr 1.654 mill. 
o Merinntekt på egenandeler på kr 0.473 mill. 
o Merinntekter på refusjoner fra staten på kr 0.093 mill. 
o Mindreinntekt på salg- og matpenger kr. 0.214 mill. 
o Ressurskrevende tjenester er beregnet av helse og omsorg til å nedjusteres med   

2 mill., som vil gi en mindreinntekt på 2 mill. 
 
 
 

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 15 612 171 25 611 718 60,96 -676 882 -403 549
Pensjon 3 024 002 4 708 138 64,23 -116 326 -116 326
Øvrige utgifter 18 724 671 22 775 848 82,21 3 533 181 1 025 472
Inntekter -11 370 551 -14 713 515 77,28 -1 556 637 -568 899
Totalt avvik sektor 6 25 990 292 38 382 189 67,71 1 183 335 -63 303
 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 0.520 mill. 
o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 0.750 mill. – kostnad sykevikarer utgjør               

kr 0.432 mill. – gir et mindreforbruk på kr 0.318 mill. 
o Sektoren har vakanser innen byggdrift. 
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o Anleggsdrift er sterkt sesongpreget, og har 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 1,025 mill. 
o Merforbruk forsikringer kr 0.104 mill. 
o Mindreforbruk brøyting kr 0.661, her er det sesongmessige variasjoner, og det er 

normalt at denne posten ligger under per 2.tertial 
o Byggdrift har merforbruk innen inventar og utstyr, vedlikehold, bygning, 

elektrisk og vvs på kr 1,103 mill. Har brukt mer enn hele årsbudsjettet. Det 
meldes om at det er gjort store innkjøp tidlig på året. Ombygging NAV og 
skranke Halti skal faktureres når det er ferdigstilt, og det vil til sammen utgjøre              
ca. 0.500 mill. som blir hensynstatt på inntektssiden. 

o Merforbruk på drivstoff og vedlikehold biler kr 0.208 mill. 
o Merforbruk renhold kr 0.150 mill., innkjøp gjort tidlig på året. 
o Merforbruk kurs/reise kr 0.064 mill. 
o Tap på fordringer kr 0.059 mill. 

 
 Inntekter: 

o Merinntekter på kr 0.569 mill. 
o Merinntekt havn kr 0.445 mill. 
o Merinntekter vei kr 0.053 mill 

 
 
 

7 Skatt og rammetilskudd 
 
Oversikt for sektoren:  
7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -213 538 995 -332 564 000 64,21 8 281 193 -1 333 000
Totalt avvik sektor 7 -213 538 995 -332 564 000 64,21 8 281 193 -1 333 000
 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 2 mill. på årsbasis. 
 
 
 

8 Renter og avdrag 
 
Oversikt for sektoren: 
8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsutgifter 16 365 133 31 647 816 51,71 -4 743 960 -2 466 000
Driftsinntekter -1 776 919 -2 550 000 69,68 -76 069 -
Totalt avvik sektor 8 14 588 214 29 097 816 50,14 -4 820 029 -2 466 000
 Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
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 Sektoren har samlet sett ett mindreforbruk på kr 2.466 mill.  
 Rente- og avdragsutgifter gir ca kr 2.466 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 152 721 670 246 031 516 62,07 -3 754 374 -3 481 041
Pensjon 27 694 853 42 020 438 65,91 -332 780 -332 780
Øvrige utgifter 104 781 011 152 950 888 68,51 2 762 769 1 745 023
Inntekter -262 860 156 -430 888 297 61,00 24 542 338 -486 983
Totalt avvik sektor 1-8 22 337 378 10 114 545 220,84 23 217 953 -2 555 781  

 

Vurdering 
Nordreisa kommune har per 2.tertial 2017 et mindreforbruk på kr 2,556 mill. Det er et 
mindreforbruk på kr 3,814 mill. på lønn inkl. sykelønnsrefusjoner og pensjon. Øvrige utgifter 
har et merforbruk på kr 1,745 mill. Inntektene har en merinntekt på kr 0.487 mill. 
 
Sektor for oppvekst og kultur har et mindreforbruk på kr 0.735 mill. De har besparelser på lønn 
inkl. sykelønnsrefusjoner, mens det fortsatt er utfordringer på øvrige utgifter. 
 
Sektor for helse og omsorg står for et merforbruk på kr 2,824 mill. De har noe besparelse på 
lønn inkl. sykelønnsrefusjoner og pensjon. Men utfordringer på øvrige utgifter og kjøp av 
private tjenester, samt mindreinntekter på ressurskrevende tjenester gjør at de totalt sett får et 
merforbruk.  
 
Sektor for drift og utvikling står for et mindreforbruk på kr 0.063 mill. De har besparelser på 
lønn inkl. sykelønnsrefusjoner og pensjon, samt vakanser. Noe av merforbruket på øvrige 
utgifter 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. Noe 
vedlikeholds- og ombyggingsarbeid vil bli fakturert og er tatt høyde for på inntektssiden. 
 
Skatteinntektene er høyst usikre ettersom de påvirkes av nasjonale tall, men anslaget er at det vil 
bli en merinntekt på kr 2 mill. på årsbasis. 
 
Renter og avdrag har samlet sett ett mindreforbruk på kr 2,466 mill. Renteinntektene går i 
balanse. 
 
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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