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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Spørsmål til ordfører Øyvind Evanger  i  kommunestyremøte 8.februar 2018.

Driftsavtalene mellom UNN -HF og Nordreisa kommune vedrørende drift av Distriktsmedisinsk

senter(DMS).

Driftsavtalene med Unn- HF ble  sagt  opp i  2017 og ordføreren svarte på spørsmål fra undertegnede i

kommunestyret i oktober om hvilken prosess som er igangsatt for å inngå nye avtaler.

Kommunestyret har flere ganger uttrykt at framtidig drift og utvikling av tjenestene ved DMS er av

stor politisk interesse. På bakgrunn av lange avstander er tjenestene av stor betydning for

befolkningen i Nord-Troms, dette i lys av målsettingen om likeverdige spesialisthelsetjenester i hele

landet.

Derfor er det viktig for Nordreisa Kommunestyre å bli orientert om prosessen fram til nye avtaler.

Spørsmål 1. På bakgrunn av den dialogen som harvært med UNN —HF om tjenestene ved DMS og om

nye avtaler spørjeg: Hvilken holdning har UNN- HF til framtidig drift og utvikling ved DMS i Nordreisa

(inkludert fødetilbudet).

Spørsmål 2. Hvilket tidsperspektiv ser ordføreren i prosessen fram til nye avtaler inngås og hvordan

er den politiske deltakelsen i prosessen med UNN HF?

Nordreisa Høyre

Herborg Ringstad.

Sørkjosen26.01.18
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PS 1/18 Referatsak



Fylkesmannen  i Troms
Romssa  Fylkkama’nni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 08.01.2018 2017/520 331.1

Deres dato Deres ref.

m
Nordreisa kommune Mi Odd-LU! .vzlåmwk
Postboks  174 . .

9156  Storslett (Qik '  %V' *VS't'

Ref. ROBEK-møte 7. desember 2017 -Nordreisa kommune

Det vises til mailkorrespondanse mellom ordfører Eivind Evanger og kommunaldirektør  J  an-
Peder Andreassen om ROBEK—møte i Nordreisa 7. desember  2017.  På grunn av dårlig vær
ble flyet fra Tromsø til Sørkjosen innstilt den aktuelle dagen, og møtet måtte dessverre
avlyses.

Nordreisa kommunes har et gjenstående underskudd på kr.  4  863 330 som skal dekkes inni
2017  i  henhold til forpliktende plan for inndekning av underskudd.  I  henhold  til kommunens
økonomirapportering er det ikke rapportert om forhold som tilsier at kommunen ikke vil klare
inndekning som forutsatt. Det endelige resultatet blir ikke kjent før årsregnskapet avlegges
innen 15. februar  2018.  Vi ber kommunen oversende det ureviderte årsregnskapet så snart
dette foreligger.

Hvis kommunen klarer inndekning av underskudd i 2017 som forutsatt, vil kommunen kunne
meldes ut av  ROBEK  Våren  2018 i  forbindelse med kommunestyrets vedtak av årsregnskapet
for  2017.

Med hilsen

J  an—Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13  Telefon:  77 64 20 00  Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og kommunalavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkama’nni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 24.01.2018 2017/4213 331.2

Deres dato Deres ref.

Kommunene  i  Troms

Utlysning av midler  -  Kriseskjønnsmidler 2018

Av de totale skjønnsmidlene til Troms for  2018  på  100,7 mill.  kr. besluttet Fylkesmannen  å

fordele  90,665  mill. kr. i forbindelse med statsbudsjettet for  2018, og holde tilbake  10,035

mill. kr. til fordeling i løpet av budsjettåret. Av de tilbakeholdte midlene ble det besluttet  å

sette av inntil  5 mill.  kr. til prosjektskjønnsmidler og 5,035 mill.  kr. til kriseskjønnsmidler.

Kriseskjønnsmidler
Intensjonen med ordningen er  å  ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av
vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være  høy, og midlene vil fordeles etter søknad.
Fylkesmannen vil blant annet vurdere  å  tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise
til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsj ettprosessen.

Kommuner som mener seg berettiget til kriseskj ønnsmidler må søke Fylkesmannen om dette
innen 1. oktober 2018. For  å  kunne gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som evt. skal
tildeles kriseskj ønnsmidler vil Fylkesmannen som hovedregel ikke realitetsbehandle
innkomne søknader før etter søknadsfristens utløp.

Søknader skal inneholde en kort begrunnelse og oversikt over ekstraordinære utgifter i
budsjettåret. Vi gjør oppmerksom på at søknader om kriseskj ønnsmidler ikke skal sendes via
den nye integrert søknads- og rapporteringsdatabasen  ISORD  (som benyttes for søknader om
prosj ektskjønnsmidler).

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

J  an—Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

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/troms6



Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkaménni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 25.01.2018 2017/4213 331.2

Deres dato Deres ref.

Kommunene i Troms

Utlysning av midler -prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i  2018

Av de totale skjønnsmidlene til Troms for  2018  på  100,7 mill.  kr. besluttet Fylkesmannen  å
fordele  90,665  mill. kr. i forbindelse med statsbudsjettet for  2018, og holde tilbake  10,035

mill.  kr. til fordeling i løpet av budsjettåret. Av de tilbakeholdte midlene ble det besluttet  å
sette av inntil  5 mill.  kr. til prosjektskjønnsmidler og 5,035  mill. kr. til kriseskjønnsmidler (se
egen utlysning).

Prosjektskjønnsmidler  2018
Fylkesmannen har mulighet til å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og
innovasjonsprosjekter  i  kommunene. Formålet med prosjektmidlene er  å  gi kommunene støtte
til  å  prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal fungere som risikoavlastning
for kommunene for  å  kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være
å  styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk
arena eller som samfunnsutvikler.

I 2017  la Fylkesmannen om praksisen og gikk over til  å  støtte færre, men større prosjekter. ]
alt ble  9  prosjekter støttet i  2017  mot 55 og 56 i henholdsvis  2013  og 2014 (det  ble ikke gitt
støtte i  2015  og 2016  pga. kommunereform/folkevalgtopplæring). Årsaken til  å  endre fokus
ved tildeling var at det ble stilt spørsmål ved om prosjektene tidligere var for små til å gi
ønsket effekt og overføringsverdi mellom kommunene.

Fylkesmannen ønsker i  2018 å  videreføre denne praksisen ved å satse på prosjekter der flere
kommuner går sammen om å utvikle felles prosjekter innenfor satsingsområdene.

Fylkesmannens satsningsområder i 2018

1. Digitalisering og velferdsteknologi

Digitalisering og velferdsteknologi var satsingsområder for prosjektskjønnsmidlene i  2017, og
Fylkesmannen ønsker å videreføre dette satsingsområdet også i  2018.  Fylkesmannen ønsker i
2018  å støtte prosjekter i kommunene som bidrar til å utvikle og implementere løsninger for
digitalisering av kommunale tjenester, herunder også velferdsteknologi.

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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Det Vises i denne forbindelse til St. Meld. 27 (2015-2016) Digital  agenda for  Norge.  IKT for
en  enklere hverdag og økt  produktivitet.  Meldingen presenterer regjeringens overordnede
politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste. Det vises videre til
Digitaliseringsrundskrivet (H-07/17) som er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger
vedrørende digitalisering i offentlig sektor og til KS’ digitaliseringsstrategi 2017-2020.
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å inngå samarbeid med utdanningsinstitusjoner og
næringsliv for å utvikle nye digitale løsninger, samt sørge for at nytt utviklingsarbeid på feltet
er forankret i nasjonale teknologiske plattformer.

Fylkesmannen støttet i 2017 9 prosjekter innen digitalisering og velferdsteknologi. 7 av
prosjekter som ble støttet var flerårige prosjekter hvor vi forventer søknader om videreføring
av støtte. Søknader om videreføring forutsetter tilfredsstillende framdriitsrapportering.

Fylkesmannen åpner for at det også kan søkes om støtte til nye prosjekter i 2018.

Fylkesmannen vil prioritere søknader der flere kommuner er involvert.

Vi gjør oppmerksom på at søknader om skjønnsmidler som gjelder velferdsteknologi vil bli
sett i sammenheng med Helse- og omsorgsavdelingens kompetanse- og innovasjonstilskudd
for 2018 (lyses ut i uke 5, med søknadsfrist 13. mars) samt Helsedirektoratets utlysning av
tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2018 (søknadsfrist 1. mars 2018).

2. Akuttberedskap i barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomførte våren 2017 en undersøkelse
av akuttberedskapen i kommunalt barnevern. Svarene viste at 48 % av tjenestene ikke hadde
noen form for formalisert akuttberedskap. [ Troms svarte 13 av 17 barneverntjenester på
denne undersøkelsen. Av disse 13 tjenestene svarte 3 at de har en akuttberedskap utenom
ordinær arbeidstid.

Undersøkelsen viser at få tjenester i Troms har tilfredsstillende akuttberedskap på plass.
Troms er et fylke med mange små barneverntjenester, og vi ser at det kanskje særlig er disse
som sliter med å få bygget opp en formalisert og forsvarlig akuttberedskap.

Fylkesmannen ønsker derfor å lyse ut prosjektskjønnsmidler i 2018 til interkommunale
prosjekter for å bygge opp/få på plass akuttberedskap i kommunalt barnevern. Kriteriene for å
søke er at 2 eller flere kommuner går sammen om et prosjekt for å utrede og bygge opp en
akuttberedskap gjennom et interkommunalt samarbeid. Videre må prosjektet ta sikte på å få
på plass en formalisert og forsvarlig akuttberedskap for alle samarbeidende kommuner.

Kommunene skal bruke 2018 til å planlegge og bygge opp akuttberedskapen. og skal fra 1.
januar 2019 ha en formalisert og forsvarlig akuttberedskap i drift.

Ved behov for nærmere informasjon i forbindelse med planlegging av prosjekter om
akuttberedskap innen barnevernet kan utdanningsdirektør Hilde Bremnes kontaktes
fmtrhbrfåtfvlkesmannen.no
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3. Totalforsvar

Fylkesmannen er regional samordner innen den sivile delen av totalforsvaret.

Kommunene har ansvar for alle innbyggere som til enhver tid befinner seg i kommunen.
Kommunene har også ansvar for en rekke samfunnskritiske funksjoner. I en krisesituasjon er
det kommunene som er ansvarlig for å håndtere de lokale konsekvensene.

Kommunene må bidra i arbeidet med utviklingen av det moderne totalforsvar. For
kommunene er kommunalt beredskapsråd en naturlig arena for å sette dette på dagsorden og
diskutere lokale og regionale problemstillinger.

Fylkesmannen lyser ut prosjektskjønnsmidler til interkommunale prosjekter som har som
formål å analysere og tilpasse kommunaldrift innenfor et totalforsvars konsept.
Prosjektskjønnsmidler kan f. eks. dekke utgifter til møter, arbeidsgrupper mellom aktører,
prosjektarbeid, analyser og rapportskriving.

Det kan søkes om flerårige prosjekter, men på grunn av sammenslåingen av Troms fylke og
Finnmark fylke må eventuelt flerårige prosjekter åpne for å inkludere nye nabokommuner fra
2019.

Ved behov for nærmere informasjon i forbindelse med planlegging av søknader innen
totalforsvar kan plan- reindrift- og beredskapsdirektør Per Elvestad kontaktes
fmtr el,/(Tif'lkesmannenno

Retningslinjer for søknader

Hovedfokus ved årets tildeling av midler vil være på prosjekter innen
digitalisering/velferdsteknologi, akuttberedskap i barnevernet og totalforsvar. Søknader som
ikke tematisk faller inn under dette tema kan ikke påregne støtte.

Det vises videre til vedlagt retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet om
skjønnstildelingen for 2018.

Søknader må oppfylle følgende krav:

. Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale

driftsoppgaver, eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale

utviklingsarbeidet.

. Prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunene selv som må
initiere og drive prosjektene.
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For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og

realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til

klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også

begrunne valget av virkemidler/ løsninger som skal testes ut i prosjektet.

Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter da dette vil kunne
overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen

mellom fylkesmannen og fylkeskommunen.

Med mindre det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidler ikke
benyttes til å støtte interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Alle
søknader som må behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet

Alle prosjekter må være forankret på rådmanns-/adminstrasjonssjefsnivå.

For å sikre forankring og forpliktelse til prosjektet forventes det videre at kommunene
går inn med en egenandel. Som hovedregel vil finansiering gjennom skjønnsmidler
ikke kunne utgjøre mer enn 50 % av prosjektkostnaden for det enkelte år.

Dersom kommunene mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning

om kommunal egenandel, skal skjønnsmidler ikke benyttes til å dekke denne
egenandelen.

Fylkesmannen er generelt opptatt av at kommunene gjør en grundig vurdering av

hvilke prosjekter de vil søke skjønnsmidler til. Dersom en kommune søker om støtte
til flere prosjekter ber vi om at de settes opp i prioritert rekkefølge.

For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal
resultatene av prosjektene dokumenteres. Det er viktig at prosjektene stimulerer til

læring og erfaringsutveksling mellom kommunene.

Kommunen må opplyse om det er søkt/innvilget støtte fra andre finansieringskilder til
prosjektet.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist

Søknad om støtte til prosjekter må oversendes Fylkesmannen i Troms innen 1. mars 2018.

Alle søknader skal sendes i søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD. Nærmere beskrivelse
av databasen og informasjon om brukerveiledning finnes her:
htt s://wWW.fvlkesmannen.no/Troms/Kommunal—stvring/Kommunal-fornving/

Vi gjør til slutt oppmerksom på at skjønnsmidlene til fornyings- og omstillingsprosjekter er en
del av rammetilskuddet (frie midler) til kommunene som overføres terminvis 10 ganger i året.
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Vi tar sikte på å utbetale innvilgede prosjektskjønnsmidler for 2018 over rammetilskuddet til
kommunene for mai 2018.

Dersom det er spørsmål kan Marianne Winther Riise kontaktes på mail:
fmtrMWR f lkesmannenno eller telefon: 776  42042.

Med hilsen

J an-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
Retningslinjer for skjønnstildelingen 2018
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Lyngen kommune  
Plan, næring og teknikk 
 
 

 

    
    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77701000 Bankkonto: 4785.07.00059 
Strandveien 24 Strandveien 24   
9060 LYNGSEIDET   Organisasjonsnr: 840014932 
E-post: post@lyngen.kommune.no 
 

Internett: www.lyngen.kommune.no 
 

    
  

    

Nordreisa kommune                                        
Postboks 174 
9156  STORSLETT 
 
 
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2018/49-2 529/2018 V80 17.01.2018 

 

Årsmelding fra skogbruket i Nord Troms 2017. 

 
Vedlagt sendes årsmelding og avvirkningsstatistikk for Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy 
kommune. Statistikkskjema skogkultur for 2017 er sendt tidligere. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Elisabeth Torstad 
Skogbrukssjef 
Direkte innvalg: 40028515 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 

Vedlegg 
1 Årsmelding for 2017. 
2 Avvirkningskjema for Lyngen kommune. 
3 Avvirkningskjema for Kåfjord kommune. 
4 Avvirkningskjema for Skjervøy kommune. 
5 Avvirkningskjema for Nordreisa kommune. 

 
 

Tilsvarende brev sendt til: 
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ 
Kåfjord kommune Postboks 74 9146 OLDERDALEN 
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Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Skjervøy kommune Skoleveien 6 9180 SKJERVØY 
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Årsmelding 2017 

SKOGBRUK I NORD TROMS KOMMUNENE – DISTRIKT VI 

 

1. Administrasjon: Elisabeth Torstad er ansatt som Skogbrukssjef i Nord Troms i 100% 
fast stilling, fordelt på 50% Lyngen kommune, 30% Nordreisa kommune, 15% Kåfjord 
kommune og 5% Skjervøy kommune. I Nordreisa jobber Dag Funderud i 100% stilling 
som Sektorleder for drift og utvikling, men har også skogoppgaver som skogmester. 

2. Skogens tilstand og vekst: Sein vår og kald forsommer førte til sein blomstring i Nord 
Troms kommunene (midten og slutten av juni) og tilveksten har vært under middels. 
Lite observert bjørkemålere eller andre skadedyr/sopp på skogen. Stormen Ylva 
forårsaket i enkelte områder i Lyngen og i Nordreisa kommune stormskade på skog. 
Omfanget i Lyngen kommune kan estimeres til ca. 150 m3 lauvskog og noen enkelt 
trær av gran i Hkl3. Det ble registrert noe vindfall på Statskogs eiendom i Reisadalen i 
Nordreisa kommune, furuskog. 

3. Skogbruksaktivitet: I Nord Troms kommunene har vi kun en entreprenør som i all 
hovedsak tar oppdrag for Statskog i Nordreisa. I Lyngen er det ett ny oppstarta firma 
som tar diverse oppdrag, mest felling av enkelt trær på privat eiendom. De har tatt 
kontakt med kommunen og er interessert i ungskogpleie i plantefelt mm. 
Planteaktiviteten har vært lav de siste årene i Nord Troms. Det ble plantes ca. 5000 
trær totalt i kommunene, primært gran. 
Det bygges lite skogsbilveger, men noen traktorveger bygges – hovedsakelig i 
Nordreisa og Lyngen kommune. I 2017 ble 3350 meter traktorveg ferdigstilt i 
Nordreisa kommune, hvorav 2975 meter var nyanlegg og 375 meter ombygging. 

4. Avsetning og foredling: Hovedsakelig hogst av ved til brensel. Totalt i Nord Troms 
kommunene avvirkes ca. 3200 fm3 lauv til brensel ved til eget bruk og ca. 2000 fm3 
lauv til salg av ved. 

5. Informasjonstiltak: Det ble arrangert skogdag i Lyngen kommune 22 april. Tema var 
«Mulighet for lokal leveranse av bjørk» med omvisning i ved hallen til Lyngsalpan 
vekst som er en ASVO bedrift. «Ungskogpleie». «Økonomisk tap ved for tidlig hogst». 
«Informasjon om Aktiv skog sitt kursprogram». Det ble servert bålkaffe og 
wienerbrød til de 14 deltagerne. En skogeier har begynt å levere bjørk til ASVO lokalt 
etter skogdagen og flere skogeier tenker på det samme. Tidligere kjøpte ASVO 
bjørkestranger fra Målselv. 

6. Andre oppgaver:  
Det var lite sopp og middels med blåbær og tyttebærforekomster i 2017. 

I mai 2017 fikk Lyngen kommune besøk ett internasjonalt team som jobber med 
skogovervåking i bærekraftig skogbruk. Fylkesskogmester og Seniorrådgiver hos 
Fylkesmannens landbruksavdeling var guide for delegasjonen. Under oppholdet i 
Lyngen ble det omvisning av Rivertzskogen. Rivertzskogen er den eldste skogen med 
forsøksflater/produksjonsflater i Nord Troms. Plantefeltet ble etablert i 1917.   Det 
ble servert bålkaffe og lokalproduserte lefser mens Brynjar Jørgensen holdt foredrag 
om produksjonsflatene. 
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I tillegg til skogforvaltningsoppgaver jobber Skogbrukssjefen med dispensasjoner for 
motorferdsel i utmark, etablering av snøscooterløyper, vannscooterforskrift, 
administrerer Nord Troms Interkommunale skadefellingslag mm.  

 

 

Lyngseidet      9. januar 2018 

 

     Elisabeth Torstad 
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Fylkesmannen i Troms,
Landbruksavdelinga

Skjema for avvirking

Avvirking for salg og industriell produksjon

Kommune: Kåfjord 1940 Kontaktperson: Skogbrukssjefen i Nord Troms
Årstall: 2017

Private- og kommunale skoger:
Treslag Sortiment Kvantum (fm³) Bruttopris (kr/fm³) Bruttoverdi (kr)

Gran Skurtømmer 0
Massevirke 0

Furu Skurtømmer 0
Massevirke 0

Lauvtre Skurtømmer 0
Massevirke 0

Brenselsflis Bartre 0
Lauvtre 0

Ved til brensel Bartre 0
Lauvtre 200 330 66 000

SUM 200 66 000

Statskog:
Treslag Kvantum (fm³ ) Bruttopris (kr/fm³) Bruttoverdi (kr)

Gran Skurtømmer 0
Massevirke 0

Furu Skurtømmer 0
Massevirke 0

Lauvtre Skurtømmer 0
Massevirke 0

Brenselsflis Bartre 0
Lauvtre 0

Ved til brensel Bartre 0
Lauvtre 0

SUM 0 0

TOTALSUM 200 66 000
* Kvantum oppgis i fm³ med bark, unntatt for skurtømmer hvor kvantum oppgis uten bark. 

Avvirking utenom salg (heimeforbruk):
Ved til brensel: 1000 fm³
Bartre: fm³

Med hilsen

Elisabeth Torstad
For kommunen
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Fylkesmannen i Troms,
Landbruksavdelinga

Skjema for avvirking

Avvirking for salg og industriell produksjon

Kommune: 1938 Lyngen Kontaktperson: Skogbrukssjefen i Nord Troms
Årstall: 2017

Private- og kommunale skoger:
Treslag Sortiment Kvantum (fm³) Bruttopris (kr/fm³) Bruttoverdi (kr)

Gran Skurtømmer 0
Massevirke 0

Furu Skurtømmer 0
Massevirke 0

Lauvtre Skurtømmer 0
Massevirke 0

Brenselsflis Bartre 0
Lauvtre 0

Ved til brensel Bartre 0
Lauvtre 100 400 40 000

SUM 100 40 000

Statskog:
Treslag Kvantum (fm³ ) Bruttopris (kr/fm³) Bruttoverdi (kr)

Gran Skurtømmer 0
Massevirke 0

Furu Skurtømmer 0
Massevirke 0

Lauvtre Skurtømmer 0
Massevirke 0

Brenselsflis Bartre 0
Lauvtre 0

Ved til brensel Bartre 0
Lauvtre 0

SUM 0 0

TOTALSUM 100 40 000
* Kvantum oppgis i fm³ med bark, unntatt for skurtømmer hvor kvantum oppgis uten bark. 

Avvirking utenom salg (heimeforbruk):
Ved til brensel: 1000 fm³
Bartre: fm³

Med hilsen

Elisabeth Torstad
For kommunen
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Fylkesmannen i Troms,
Landbruksavdelinga

Skjema for avvirking

Avvirking for salg og industriell produksjon

Kommune: 1942 Nordreisa Kontaktperson: Skogbrukssjefen i Nord Troms
Årstall: 2017

Private- og kommunale skoger:
Treslag Sortiment Kvantum (fm³) Bruttopris (kr/fm³) Bruttoverdi (kr)

Gran Skurtømmer 0
Massevirke 0

Furu Skurtømmer 5 315 1 575
Massevirke 0

Lauvtre Skurtømmer 0
Massevirke 0

Brenselsflis Bartre 0
Lauvtre

Ved til brensel Bartre 40 330 13 200
Lauvtre

SUM 45 14 775

Statskog:
Treslag Kvantum (fm³ ) Bruttopris (kr/fm³) Bruttoverdi (kr)

Gran Skurtømmer 0
Massevirke 0

Furu Skurtømmer 0
Massevirke 0

Lauvtre Skurtømmer 0
Massevirke 0

Brenselsflis Bartre 0
Lauvtre 0

Ved til brensel Bartre 0
Lauvtre 0

SUM 0 0

TOTALSUM 45 14 775
* Kvantum oppgis i fm³ med bark, unntatt for skurtømmer hvor kvantum oppgis uten bark. 

Avvirking utenom salg (heimeforbruk):
Ved til brensel: 1000 fm³
Bartre: 10 fm³

Med hilsen

Elisabeth Torstad
For kommunen
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Fylkesmannen i Troms,
Landbruksavdelinga

Skjema for avvirking

Avvirking for salg og industriell produksjon

Kommune: 1941 Skjervøy Kontaktperson: Skogbrukssjefen i Nord Troms
Årstall: 2017

Private- og kommunale skoger:
Treslag Sortiment Kvantum (fm³) Bruttopris (kr/fm³) Bruttoverdi (kr)

Gran Skurtømmer 0
Massevirke 0

Furu Skurtømmer 0
Massevirke 0

Lauvtre Skurtømmer 0
Massevirke 0

Brenselsflis Bartre 0
Lauvtre 0

Ved til brensel Bartre 0
Lauvtre

SUM 0 0

Statskog:
Treslag Kvantum (fm³ ) Bruttopris (kr/fm³) Bruttoverdi (kr)

Gran Skurtømmer 0
Massevirke 0

Furu Skurtømmer 0
Massevirke 0

Lauvtre Skurtømmer 0
Massevirke 0

Brenselsflis Bartre 0
Lauvtre 0

Ved til brensel Bartre 0
Lauvtre 0

SUM 0 0

TOTALSUM 0 0
* Kvantum oppgis i fm³ med bark, unntatt for skurtømmer hvor kvantum oppgis uten bark. 

Avvirking utenom salg (heimeforbruk):
Ved til brensel: 200 fm³
Bartre: fm³

Med hilsen

Elisabeth Torstad
For kommunen
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.Nord-Troms Bedriftshelset'eneste

Bedrift:  Felles for alle  medlemsbedrifter

ÅRSRAPPORT 2017:

i.,

Her følger en oversikt over felles arbeidsoppgaver i Nord-Troms BHT

som berører alle våre medlems- og kontraktsbedrifter.

Dato:

Jan. 2017

16.1.2017

16.2.2017

23.2.2017

6.3.2017

23.3.2017

6.4.2017

10.4.2017

25.4.  —

11.5.2017

31.5.2017

4.9.2017

4.9.2017

25.9.2017

12.10.2017

18.10.  —

2.11.2017

24.10.2017

Adresse: Sentrum 15, 9151  STORSLETT
Kontortid: Man —Fred., RI. 0800 — 1500

Organisasjonsnr. 871 521 042

Oppgave:

Renskriving og utsending av årsrapporter til alle våre medlemsbedrifter.

Lagt ved påminnelse til våre medlemsbedrifter, om at bedrifter som ikke

har en gjeldende samarbeidsplan må ta kontakt med BHT for å avtale

tidspunkt for samarbeidsplanmøte.

Sendt ut invitasjon til kurs for utførelse av varme arbeider.

Kurset avholdes 16. februar 2017

BHT har avholdt dagskurs for utførelse av varme arbeider.

Det var 16 personer påmeldt. Alle gjennomførte og bestod kurset.

Sendt invitasjon til vårens HMS—kurs.

Sendt første innkalling til Generalforsamling for 2017.

Hovedinnkalling til generalforsamling for 2017, sendt pr. e-post til alle

medlemsbedrifter.

Generalforsamling 2017.

Oppmøte: 4 representanter fra medlemsbedrifter, inkl. 3 styre—

representanter. 2 representanter fra kontraktskunder og 2 ansatte.

Protokoll fra Generalforsamling 2017 sendt pr. epost til alle

medlemsbedrifter.

BHT avholdt i perioden; -  Grunnopplæring i HMS ("40—timers-kurs").

Det var påmeldt 13 personer, 11 personer gjennomførte kurset.

BHT avholdt: -Dagskurs i HMS. for Iedere på alle nivå.

Det var påmeldt 12 personer, 11 personer gjennomførte kurset.

Sendt pr. e-post invitasjon til høstens HMS-kurs

-  Dagskurs for ledere den 24. oktober 2017

-Grunnopplæring for verneombud og AMU—medlemmer, den 18. — 19.

oktober og 1. - 2. november 2017.

Sendt pr. e-post invitasjon til kurs for utførelse av varme arbeider den 12.

oktober 2017.

Sendt pr. e-post påminnelse om høstens HMS-kurs

BHT  har avholdt dagskurs for utførelse av varme arbeider.

Det var 17 personer påmeldt. Alle gjennomførte og bestod kurset.

BHT  avholdt i perioden; -  Grunnopplæring i HMS ("40—timers-kurs”).

Det var påmeldt 14 personer og alle gjennomførte kurset.

BHT  avholdt:  -  Dagskurs i HMS. for ledere på alle nivå.

Det var påmeldt 6 personer, 5 personer gjennomførte kurset.

Telefon: 77 76 56 35

Internett: www.ntbhtng

Bankgiro: 1503245464 7

Epost: firma  )  )St 03m 1mm

HMU

Fid-
1613“

Sign.

Ole Morten

Ole Morten

Ole Morten

Ole Morten

Ole Morten

Ole Morten

Bjørn

Ole Morten

Ole Morten/

Bjørn

Ole Morten/

Bjørn

Ole Morten

Ole Morten

Ole Morten

Ole Morten/

Bjørn

Ole Morten/

Bjørn

LJ
Miljøfyrtårn
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ARKIVERING:

Alle våre årsrapporter, samarbeidsplaner og generelle rapporter er en del av medlemsbedriftenes HMS—arbeid

og skal arkiveres i bedriftenes HMS—system. (Jfr. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 13—2;

Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste, og § 13—3;Planer, årsrapporter og meldinger)

Med hilsen
Bjørn Klubnes

Daglig leder
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'? word-Trams Bedriftshelset' eneste—
”::,q -*.1:. ; f.”..fii' '1;f52x'j;. 1;; Ct)! ;*;

Bedrift: Nordreisa Kommune

ÅRSRAPPORT 2017:

Her følger en oversikt over hvilket HMS-arbeid som ble gjennomført av

Nord—Troms BHT i bedriften i løpet av den siste perioden.

Fra dato: 1. januar  2017

Til dato: 31.  desember 2017

Dato: Arbeidsoppgave:

Antall timer pr. år. stipulertei anbudsgrunnlaget

Møte angående risikovurdering av nattarbeid for hjemmetjenesten.

16.01.2017  Til stede: Renate Fyhn, VO, Haldis Olsen, Enhetsleder, Bodil Mikkelsen, Helse- og

Omsorgssjef, Heidi Jensen, HVO og Ole Morten Pedersen, NTBHT

Fysisk test av  4  kandidater til jobb i Brann og Redning.

Det ble også gjennomført blodtrykkskontroll før fysisk test.

19.01.2017  BHT deltok med en person på AM U-møte, inkludert forberedelse til møte.

Fysisk test av  2  kandidater til jobb i Brann og Redning.

Det ble også gjennomført blodtrykkskontroll før fysisk test.

5  ansatte deltok på sertifiseringskurs for utførelse av  varme arbeider.

Kurset ble fakturert med egen kurspris.

04.04.2017  Perioderapport renskrevet og sendt.

Avtalt med John Arne Jensen:

Vurdering og enkel kartlegging av fukt—/muggsopp-problematikk ved voksenopplæringen

27.04.2017  (Sørkjosen skole).

Videre avtalt med Odd Arne Gabrielsen og VO, Merete Kalseth, måling av inneklima  (C02

og temperatur) i midten av mai  2017.

17.01.2017

25.01.2017

16.02.2017

27 O4 2017 Rapport etter inneklimavurdering ved Nordreisa Voksenopplæring, sendt

.  '  pr. e-post til; Rektor, Verneombud, Hovedverneombud og Virksomhetsleder, Bygg.

03.05.2017  Vaksinering av  2  ansatte i Brann og redning, totalt  2  vaksiner.

Forberedelser til måling av elektromagetisk felt— lokaler" l 2  etasje ved Sonjatun (Rom
03.05.2017

innenfor kantina)

04.05.2017  Vaksinering av en ansatt i Brann og redning, totalt  1  vaksine.

04.05.2017  Måling av elektromagnetisk stråling i noen rom på Sonjatun helsesenter.

Tidsforbruk i timer pr. arbeidsområde:

Område  1

Område 2

Område 3

Omrade  4

Område  5

Område 6Område  7TotaltTidsforbrukl  timerSignaturnavn

322,0

1,0 1,0  Ole Morten

Ole Morten/

Hilde

1,5 1,5 Ole Morten

Hilde/

Ole Morten

2,5 2,5

2,0 2, O

0,0 Ole Morten

0,0 Ole Morten

1,0 1,0 Ole Morten

4,0 4,0 Ole Morten

1,0 1,0 Hilde

0,5 0,5 Ole Morten

0,5 0,5 Hilde

0,5 0,5 Ole Morten
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Dato:

Område  1

Arbeidsoppgave:

10.05.2017 Vaksinering av en ansatt, Sykestua. Totalt 1 vaksine.

10.05.2017 E-post med  informasjon  om vaksinering og oppfølging etter stikkskader

Rapportarbeid etter måling av elektromagnetisk stråling/felt i lokaler i 2. eatsje på Sonjatun

helsesenter.

Rapport etter måling av elektromagnetisk stråling/felt på Sonjatun helsesenter, renskrevet

og sendt pr. e-post.

Halv leie av måleutstyr (inkludert frakt og forsikring) pga utstyret ble benyttet i 2 bedrifter

kr 1750.-

Utplassering av måleinstrumenter for inneklimamåling (temperatur og C02) i  et lokale for

Voksenopplæringen på Sørkjosen skole

Arbeidsplassvurdering - rektors kontor Rotsundelv Skole  +  rapport som er sendt til; Anne

Marie Ganino, Johanne Båtnes, Anne Britt Skarstein, Liv Nilsen VO

Rapportarbeid etter inneklimamålinger i et lokale for Voksenopplæringen på Sørkjosen

15.06.2017 skole.

Rapporten sendt pr. e—post.

Fysisk test av brannpersonell (12 personer deltok og gjennomførte), inkudert forarbeid og

21.06.2017 rapportering. Resultater sendt pr. e-post.

Sissel Skogstad vikarierte for Hilde Giæver Marvik (Sykepleier)

22.06.2017 Perioderapport renskrevet og sendt

28.08.2017 Rapportarbeid etter vurdering av etterklang ved Moan skole.

31.08.2017 Rapportarbeid etter vurdering av etterklang ved Moan skole.

Rapportarbeid etter vurdering av etterklang ved Moan skole.

Rapporten renskrevet og sendt til de aktuelle via e—post.

07.09.2017 Vaksinering av en ansatt på sykestua. Totalt 1 vaksine.

12.05.2017

15.05.2017

04.05.2017

30.05.2017

15.06.2017

04.09.2017

Laget og sendt pr. e-post til Hilde Henriksen oversikt over når ansatte i Nordreisa kommune
19.09.2017

har deltatt på kurs for utførelse av varme arbeider og når sertifikatene utløper.

21.09.2017 E-post med informasjon og kostnad ved vaksinering sendt til Hilde Sofie Hansen.

Møte med Guro Boltås, virksomhetsleder, for å få satt opp en samarbeidsplan mellom

Sonjatun Sykehjem og Nord—Troms BHT.

Planen sendt, den 06.10.17, pr. e-post til Guro Boltås, med kopi til; VO, Katrine Andersen,

HVO, Heidi Jensen, Sektorleder, Kirsti Blomli og Personalsjef, Christin Andersen

05.10.2017 3,0

09.10.2017 Perioderapport renskrevet og sendt

22.11.2017 Deltakelse på AMU møte

Side 2 av 3

Område  2

Område  3

Område  4

4,0

1,0

0,5

7,5

3,0

2,0

3,0

2,0

1,5

Område 5
P
U'I

7,0

0,5

Område  6
Område 753Ur

0,5

0,5

TotaltTidsforbruki timerSignaturnavn

0,5 Hilde

0,5 Hilde

4,0 Ole Morten

1,0 Ole Morten

0,0 Ole Morten

0,5 Ole Morten

7,5 Bjørn

3,0 Ole Morten

Bjørn/
7,0 Ole Morten/

Sissel

0,0 Ole Morten

2,0 Ole Morten

3,0 Ole Morten

2,0 Ole Morten

0,5 Hilde

0,5 Ole Morten

0,5 Hilde

Bjørn/
3,0

Ole Morten

0,0 Ole Morten

1,5 Bjørn
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Dato: Arbeidsoppgave:

04.01.2018 ÅRSRAPPORT FOR 2017  — Renskrevet og sendt pr. e—post.

SUM  tidsforbruk

Med hilsen

Bjørn Klubnes

Kopi til: Nordreisa Kommune

ved — Rådmann, Anne—Marie Gaino

— Service- og Personalsjef, Christin Andersen

-Personalkonsulent, Aud Hamnvik Hanssen

— HVO, Heidi Jensen

Aja—garzgsG:

Alle våre årsrapporter, samarbeidsplaner og generelle rapporter er en del av

medlemsbedriftenes HMS-arbeid og skal arkiveres i bedriftenes HMS—system.

(Jfr. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, §§ 13—2 og 13-3, arbeidsgivers

bruk av bedriftshelsetjeneste og planer, årsrapporter og meldinger)

Område 1

Område 1:

Område 2:

Område 3:

Område 4:

Område 5:

Område 6:

Område 7:

Side  3  av 3

Område 2

m =? in to IN '; I_
a  o m m m  ..- .. v- =-  .n «» ..-  :
73: å 3.1 å å  3 sE 2 å
E E E E E B  3 : .gn =
O O O O O I: "”

0,0 Ole Morten

0,0

0,0 31,5 14,0 1,5 1,5 51,5

AKTUELLE  ARBEIDSOMRÅDER FOR BHT.

Årlig utarbeidelse av hovedplan.

Nærvær  -  og sykefraværsarbeid.

Bistand ved å gi informasjon/opplæring innen HMS. Bistand ved

utarbeidelse av tiltaksplaner i samarbeid med det enkelte

virksomhetsområdet.

Bistand med å kartlegge arbeidsmiljøet og bistå/foreta

risikovurderinger. Ulykkesforbyggende arbeid, yrkeshygieniske

tjenester og delta i endrings- og utviklingsprosesser.

Målrettede helseundersøkelser.

(Brannfolk, renholdere, vaktmestere og utarbeidere i teknisk område).

Deltakelse i møter/ intern opplæring m.v. (AMU, osv.)

Diverse (Spesifiser: Rådgiving, konsultasioner, akuttsaker,

svare på telefoner etc.)
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l  melding om tilsyn oppfordrer vi

bedriftene til å ta med sin BHT under

tilsynet.

Kontakt oss:

Telefon: 731 99 700

e—post:

Wm

Med vennlig hilsen

Arbeidstilsynet Nord-Norge

'!

Arbeidstilsynet Nord-Norge
- tilsyn i  2018

Arbeidstilsynet skal arbeide  for et seriøst, trygt og
inkluderende arbeidsliv

Arbeidstilsynets skal i 2018 særlig prioritere å følge opp disse delmålene:

. Bekjempelse av kriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet

. Virksomhetene skal ivareta systematisk HMS-arbeid

Innsatsområdene våre er i  2018  i hovedsak bransjerettet og valgt ut fra risiko

Vi skal kombinere bruk av tilsyn, veiledning og samarbeid med andre slik at vi får

best mulig effekt av vårt arbeid. Veiledning prioriteres opp i 2018.

BHT er en viktig hjelper for bedriftene og bør derfor være ekstra godt orientert om

Arbeidstilsynets arbeid

BRANSJ ER
Arbeidslivs-kriminalitet og

useriøsitet

kan omfatte mange bransjer

Bygg/anlegg

Industri
mange bransjer, herunder

fiskeindustri

Helse og sosial
psykisk helsevern, rusomsorg,
barnevern, asylmottak,

sosialtjenester, legevakt,
hjemmesykepleie, sykehjem etc.
Ambulansetjenesten

Overnatting og servering
utelivsbransjen, unge og utenlandske
arbeidstakere

Aktuelle TEMA

Ulike tema, bl.a. arbeidstid, arbeidsavtaler,

HMSkort, allmenngjort lønn, innkvartering,

sikkerhet etc.

Samarbeid med andre etater som politi,

skatteetaten og NAV er helt sentralt.

Offentlige anskaffelser, spesielt i

kommunal sektor

Systematisk HMS-arbeid, herunder

forebygging av arbeidsskader, farlig arbeid  i

høyden, arbeidsulykker, helseskadelig

eksponering av støy, støv, kjemiske stoffer,

ergonomi og vibrasjoner i tillegg til

forebygging av useriøsitet.

lnformasjonstiltak om støy og asbest.

Systematisk HMS-arbeid, herunder ulykker,

kjemisk, biologisk, ergonomisk, støy og

medvirkning. Bruk av BHT. Forebygging av

usenøshet

Systematisk HMS-arbeid, spesielt fokus på

vold/trusler.

For ambulansene helhetlig tilnærming,

herunder bruk av BHT.

Systematisk HMS-arbeid, herunder

informasjon og opplæring på forståelig
språk, bruk av BHT, arbeidskontrakter,

arbeidstid, vold/trusler, ergonomi,

innkvartering, kjemisk/biologisk

eksponering der det er aktuelt.
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Renhold

fv Akvakultur

;; Tipsbaserte tilsyn

Tilsyn etfer arbeldsulykker

ha

Systematisk HMS-arbeid, herunder

forebygging av ulykker, fokus på
alenearbeid samt kjemisk og ergonomisk
arbeidsmiljø. Bekjempe useriøsitet

Tips om dårlig arbeidsml m, mobbing,
dårlig inneklima, usikret arbeid osv.

'  Hensikt å'fvorebygåe' ny ulykke I

 
26



Virksomhetens  behov  avgjør om og hvor ofte de periodevise meldingene må

legges fram for virksomheten.

4

§ 13-2.  Arbeidsgivers bruk av bedriftshelseq'enesten

Arbeidsgiver  skal  sørge for at bedriftshelsetjenesten

a)

b)

0)

d)

e)

f)

9)

h)

bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske

endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og

tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler. utstyr og arbeidsprosesser.

bistår med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemi-

kalier, maskiner, og utstyr og øvrige arbeidsprosesser.

bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser

av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helse-

fare,

fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten

arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade.

bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollerer arbeidstakernes helse
under hensyn til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning,

bistår med individuell tilrettelegging, herunder deltagelse i dialogmøter og

utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6,

bistår med informasjon og opplæring om relevant helse—, miljø- og sikker—

hetsrisiko og aktuelle tiltak,

bistår ved henvendelserfra arbeidstaker, verneombud og arbeids-

miljøutvalg.

§ 13-3.  Planer, årsrapporter og meldinger

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bednftshelsetjenesten utarbeide følgende

dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø— og

sikkerhetsarbeid:

a)

b)

0)

planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten,

periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger,

målinger o.l. som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til

forebyggende tiltak og resultater,

rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak
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KOMMENTARER FRA ARBEIDSTILSYNET:

Til 5  13-2. Arbeidsgivers  bruk av bedriftshelsetjenesten

Til  bokstav  a

Arbeidsgiveren må sørge for at bedriftshelsetjenesten prioriterer forebyggende

arbeid når den bistår arbeidsgiveren i å planlegge og gjennomføre endringeri

virksomheten.

Allerede når endringer planlegges, bør forebygging være hovedstrategi. Fore-

bygging skai gjenspeile seg i blant annet organisatorisk (organisering, ansvar,

oppgaver), psykososialt (mellommenneskeiige forhold), fysisk arbeidsmiljø

(lokaler, utstyr), ergonomiske, kjemiske og biologiske forhold.

Til bokstav b

Dersom utførelse av arbeid kan medføre særlig fare for skade på Iiv eller heise,

skal arbeidsgiveren sørge for skriftlig arbeidsinstruks, se forskriften her kapittel

11.

Retningslinjer som utarbeides og vedtas, bør inngå som en del av virksomhetens

dokumentasjon på systematisk helse—, miljø— og sikkerhetsarbeid, se internkon-

troiiforskriften  §  5.

Til bokstav c

Bestemmelser om kartlegging og vurdering av arbeidsmiljøet, se forskriftens

kapittel 7.

Til bokstav d

Bedriftshelsetjenesten må sammen med arbeidsgiver, arbeidstakere, verne-

ombud og eventuelt arbeidsmiljøutvaiget arbeide med tiltak som reduserer

risikoen for helseskader, se arbeidsmiljøioven §§ 2—3, 6—2 og 7—2.

Bestemmelser om tiltak, se forskriftens '57 10—1 Planlegging og tilrettelegging av

arbeidet.

Til bokstav e

Bestemmelser om helseundersøkelse, se forskriftens kapittel 14.

Arbeidstakerne må gjøres kjent med helseundersøkeisens betydning i det

forebyggende arbeidet og hvilken rolle bedriftsheisetjenesten har i den

forbindelsen.

2

lforbindelse med heiseundersøkeisene er bedriftshelsetjenesten å anse som

sakkyndig. Arbeidstakeren må også gjøres kjent med resultatet av

undersøkelsen.

Til bokstav  f

Arbeidsgiveren må sørge for at bedriftsheisetjenesten bistår arbeidsgiveren,

arbeidstakerne og deres representanter med å tilrettelegge for arbeidstakere

med redusert arbeidsevne. Bedriftshelsetjenesten må bistå med individuell

tilrettelegging uavhengig av om årsaken er ulykke, sykdom, slitasje i eller

utenom arbeidet.

Til bokstav g

informasjon og opplæring om risiko og tiltak må være tilpasset den konkrete

virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Til bokstav h

Bedriftshelsetjenesten må være tilgjengelig slik at de kan bistå både arbeidsgive-
ren, arbeidstakerne, verneombud og arbeidsmiljøutvaig, se arbeidsmiljøloven

§ 3-3 andre ledd.

Til  §  13-3.  Planer, årsrapporter og meldinger

For krav til systematisk helse-, miljø— og sikkerhetsarbeid, se arbeidsmiljøloven

§  3—1. Dokumentasjonens omfang og form vil avhenge av virksomhetens art,

aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Til bokstav a)

Planer og årsrapporter må utformes slik at de fører til konkrete handlinger for å

forebygge helseskaderi virksomheten. De bør inneholde strategier og oppgaver

for bedriftshelsetjenestens bistand til virksomheten i planperioden.

Bedriftshelsetjenesten må være en faglig støttefunksjon for virksomheten.

Det er viktig at det er klare linjer for samarbeid og kontakt til virksomhetens

ansvarlige, samtidig som bedriftsheisetjenesten må ha en fri og uavhengig

stilling i arbeidsmiljøspørsmål, se arbeidsmiljøioven  §  3-3 tredje ledd.

Årsrapporten må utarbeides på en slik måte at arbeidsgiveren får kjennskap til

hva som er gjort og ugjort, hvilke tiltak som bedriftshelsetjenesten mener må

eller bør iverksettes, og hvordan disse kan gjennomføres.

Til bokstav b

3
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/349-14 

Arkiv:                453  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 30.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/18 Nordreisa kommunestyre 08.02.2018 

 

Høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms 
2 Forslag til høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms 
3 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms - høring 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til vedlagte høringsbrev fra Riksantikvaren om kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse, og det gis tilslutning til at vedlagte forslag sendes som Nordreisa kommunes 
høringsuttalelse. 
 
 

Saksopplysninger 
Riksantikvaren (RA) utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 
(KULA) for å følge opp Norges forpliktelser i henhold til Den europeiske 
landskapskonvensjonen. KULA skal bli et verktøy for kommunene slik at vi kan ivareta viktige 
landskapsverdier i vår planlegging. I Troms er 15 landskap foreslått til å være kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse. 
 
Målet med KULA-prosjektet er å: 

 gi en forutsigbar kulturminneforvaltning 
 få oversikt over landskap av nasjonal kulturhistorisk interesse 
 bidra til økt kunnskap og bevissthet om landskap i kommuner og relevante sektorer 
 styrke kulturminneforvaltningen som aktør i forvaltning av landskap 

 
For å nå disse målene vil RA blant annet opprette et register over kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse. 
 
Nasjonalt register 
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Registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunene og andre 
myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det vil klargjøre hvilke landskap 
det knytter seg nasjonale interesser til, hva disse består i og hvordan de bør ivaretas. Slik vil RA 
bidra til økt forutsigbarhet i arealplanleggingen. 
 
Etablering av registeret er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Utvelgelsen av 
landskapene er gjort i nært samarbeid med regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunene 
og Sametinget) og kommunene har vært involvert i prosessen. 
 
Status 
Registeret er ferdigstilt i Hordaland og Østfold fylker (som har vært med på et forprosjekt for å 
utvikle og tilpasse prosjektet). Områdene er lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden, og er 
tilgjengelige for publikum på nettsiden Kulturminnesøk.  
 
Prosjektet skal videreføres i hele landet fram mot 2020. Utvalget av landskap i Troms er nå på 
høring, og arbeidet er i gang i Oppland, Akershus, Buskerud og Agderfylkene. Det planlegges 
oppstart i flere fylker i 2018. 
 
Et verktøy for landskapsplanlegging 
Målet med registeret er at kommunene skal forvalte de kulturhistoriske landskapene gjennom 
bruk av egne virkemidler, først og fremst gjennom plan- og bygningsloven. RA oppfordrer 
kommunene til å synliggjøre og ivareta landskapsverdiene i sine arealplaner og ha et bevisst 
forhold til disse verdiene når områder skal utvikles. Dette gjelder også statlige myndigheter og 
deres planlegging av store tiltak som samferdsel og kraftutbygging. 
 
Den historiske dimensjonen i landskapet 
Landskap er en helhet av naturgitte og menneskeskapte forhold, og samspillet mellom disse. 
Utviklingen i bosetting, arealbruk og ressursbruk fra de eldste tider og fram til i dag har preget 
og endret landskapet. For å forstå og forvalte de kulturhistoriske verdiene i landskapet på best 
mulig måte, må vi se de ulike dimensjonene i landskapet i sammenheng. 
 
Når prosjektet har valgt ut landskaper har målsettingen vært å dekke mangfoldet i 
kulturhistorien i landskapet og vise: 

 næringsveier og -virksomheter 
 viktige faser i historien og forhistorien 
 nasjonalt viktige hendelser 
 historiske strukturer, som for eksempel kommunikasjonssystemer og eiendomsstrukturer 
 byggeskikk og arkitektur 
 alle typer landskap – fra fjell- og kystbygder til byer og tettsteder 
 ulike etniske og sosiale gruppers bruk av landskapet 

 
KULA i Nordreisa kommune – Reisadalen/Raisinvankka/Ráisávži 
I Nordreisa kommune er det Reisadalen/Raisinvankka/Ráisávži som er valgt ut som et 
kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Her er det det kvenske landskapet som står i 
fokus sammen med elve- og skoglandskapet. Området forteller også en historie om 
fornorskningen, og det er mange ikke materielle kulturminner i området, sånn som stedsnavn, 
historier, sanger, mattradisjoner og navnetradisjoner. Videre er det bevarte bolighus og andre 
småhus fra ca. 1900. Området forteller også en historie om tjærebrenning (tjæremilene), 
skogsdrift, gruvedrift, jakt- og fiske. I tillegg til dette er det bergmalerier innenfor området. 
 
Sårbarhet og retningslinjer for forvaltning 
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Langs elveløpet ligger steder med kvenske stedsnavn som forteller sine historier. Stedene og 
kunnskapen om dem er svært sårbare for endringer av elveløpet. 

 Hensynet til landskapet og kulturminnene bør vektlegges ved alle nye tiltak, slik som 
hyttebygging og reiselivsutvikling. Dette bør nedfelles i generelle bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. 

 Tiltak langs elva slik som masseuttak og elveforbygninger bør være minimale. 
 Gjengroing i dalsiden og langs dalbunnen er nå den største trusselen mot kulturminnene. 
 Det bør utarbeides informasjon om tidligere bruk av de kvenske stedsnavnene, blant 

annet gjennom skilting. 
 Området bør vises i kommuneplanens arealdel som hensynssone c) med særlige hensyn 

til landskap og bevaring av kulturmiljø. Retningslinjer og generelle bestemmelser bør 
ivareta verdiene og sette rammer for arealbruken. 

 
Oppsummering 
Hva er KULA? 

 Informasjon om områder som representerer viktige trekk av fylkets historie 
 Et redskap for arealforvaltningen – tidlig og tydelig i planarbeidet 

o Informasjon til kommuner og publikum om hvilke faktorer kulturminne-
forvaltningen legger vekt på i plansammenheng. Disse faktorene vil være de 
samme for kulturminneforvaltningen, uavhengig av status. 

o Informasjon om viktige kulturhistoriske trekk i områder der det er ønskelig å 
bevare helheten og spesielle elementer 

o Klare råd om arealforvaltning for å videreføre de trekkene som er beskrevet. 
o Utgangspunkt for samarbeid mellom kommunene og kulturminneforvaltningen. 

 Et kunnskapsgrunnlag for: 
o Arealplanlegging 
o Markedsføring 
o Næring 
o Undervisning 
o Opplevelse 
o Utvikling 

 
Hva er KULA ikke? 

 Ikke plan etter plan etter -og bygningsloven eller annet lovverk 
 Ikke fredningsbestemmelser  
 Ikke vernebestemmelser  
 Ikke båndlagte områder  
 Ikke ferdselsforbud  
 Ikke stopp for utbygging og utvikling  
 Ikke til hinder for næring  

 
Høringsdokumentet er tilgjengelig i sin helhet på internett: 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2442762  
 
Høringsmøte  
I anledning høringen, og den utsatte høringsfristen som er gitt til både kommuner og 
fylkeskommune, holdt Troms fylkeskommune sammen med Riksantikvaren et møte om KULA 
den 10. januar 2018 på Halti for kommunene Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og 
Storfjord. Både administrasjon og politikere fra kommunene møtte. Formålet med møtet var å gi 
kommunene klarere svar på hvilke fordeler og eventuelle restriksjoner som følger med det å ha 
et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Under møtet ble KULA presentert og det var 
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anledning for alle å stille spørsmål. Møtet bekreftet administrasjonens inntrykk av 
høringsdokumentene. Det ble fremhevet at KULA er et kunnskapsgrunnlag som skal gi 
kommunen større forutsigbarhet i sin arealforvaltning. 
 

Vurdering 
Kommunen er per i dag pliktig til å undersøke hvorvidt det er kulturminner innenfor 
tiltaksområder i all vår saksbehandling som kan berøre temaet. Dette gjør vi ved å innhente 
informasjon fra riksantikvarens database Askeladden og kulturminnesøk, samt ved å sende saker 
på høring til kulturminnemyndighetene (fylkeskommunen og sametinget). 
 
Slik vi vurderer det vil ikke en innføring av et register for kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse medføre ekstra arbeid for administrasjonen. Registeret vil synligjøre allerede kjent 
informasjon og gjøre dette lettere tilgjengelig for oss og slik forenkle vår saksbehandling.  
 
Registeret vil ikke medføre endringer i de kostnader som kommunen og andre tiltakshavere vil 
ha med tanke på kulturminnebefaringer, siden registeret ikke viser hvor konkrete fysiske 
kulturminner befinner seg i terrenget. 
 
De retningslinjer for forvaltning som RA skisserer i sitt høringsdokument følges allerede i dag 
opp av kommunen som en del av våre daglig arbeidsoppgaver i forhold til alle type tiltak og er 
forankret i plan- og bygningsloven, kulturminneloven og jordloven. Det vurderes derfor slik at 
disse retningslinjene ikke vil medføre ekstra arbeid for kommunen eller at de vil være 
hemmende for utvikling i området, heller det motsatte. For utfyllende informasjon, se vedlagt 
forslag til høringsuttalelse. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
96/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 
   

 

Høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Forslag til høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i 

Troms 
2 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms – Riksantikvarens 

høringsbrev 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.11.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Det vises til vedlagte høringsbrev fra Riksantikvaren om kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse, og gir sin tilslutning til at vedlagte forslag sende som Nordreisa kommunes 
høringsuttalelse.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Det vises til vedlagte høringsbrev fra Riksantikvaren om kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse, og gir sin tilslutning til at vedlagte forslag sende som Nordreisa kommunes 
høringsuttalelse.  
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Saksopplysninger 
Riksantikvaren (RA) utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 
(KULA) for å følge opp Norges forpliktelser i henhold til Den europeiske 
landskapskonvensjonen. KULA skal bli et verktøy for kommunene slik at vi kan ivareta viktige 
landskapsverdier i vår planlegging. I Troms er 15 landskap foreslått til å være kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse. 
 
Målet med KULA-prosjektet er å: 

 gi en forutsigbar kulturminneforvaltning 
 få oversikt over landskap av nasjonal kulturhistorisk interesse 
 bidra til økt kunnskap og bevissthet om landskap i kommuner og relevante sektorer 
 styrke kulturminneforvaltningen som aktør i forvaltning av landskap 

 
For å nå disse målene vil RA blant annet opprette et register over kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse. 
 
Nasjonalt register 
Registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunene og andre 
myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det vil klargjøre hvilke landskap 
det knytter seg nasjonale interesser til, hva disse består i og hvordan de bør ivaretas. Slik vil RA 
bidra til økt forutsigbarhet i arealplanleggingen. 
 
Etablering av registeret er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Utvelgelsen av 
landskapene er gjort i nært samarbeid med regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunene 
og Sametinget) og kommunene har vært involvert i prosessen. 
 
Status 
Registeret er ferdigstilt i Hordaland og Østfold fylker (som har vært med på et forprosjekt for å 
utvikle og tilpasse prosjektet). Områdene er lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden, og er 
tilgjengelige for publikum på nettsiden Kulturminnesøk.  
 
Prosjektet skal videreføres i hele landet fram mot 2020. Utvalget av landskap i Troms er nå på 
høring, og arbeidet er i gang i Oppland, Akershus, Buskerud og Agderfylkene. Det planlegges 
oppstart i flere fylker i 2018. 
 
Et verktøy for landskapsplanlegging 
Målet med registeret er at kommunene skal forvalte de kulturhistoriske landskapene gjennom 
bruk av egne virkemidler, først og fremst gjennom plan- og bygningsloven. RA oppfordrer 
kommunene til å synliggjøre og ivareta landskapsverdiene i sine arealplaner og ha et bevisst 
forhold til disse verdiene når områder skal utvikles. Dette gjelder også statlige myndigheter og 
deres planlegging av store tiltak som samferdsel og kraftutbygging. 
 
Den historiske dimensjonen i landskapet 
Landskap er en helhet av naturgitte og menneskeskapte forhold, og samspillet mellom disse. 
Utviklingen i bosetting, arealbruk og ressursbruk fra de eldste tider og fram til i dag har preget 
og endret landskapet. For å forstå og forvalte de kulturhistoriske verdiene i landskapet på best 
mulig måte, må vi se de ulike dimensjonene i landskapet i sammenheng. 
 
Når prosjektet har valgt ut landskaper har målsettingen vært å dekke mangfoldet i 
kulturhistorien i landskapet og vise: 

 næringsveier og -virksomheter 
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 viktige faser i historien og forhistorien 
 nasjonalt viktige hendelser 
 historiske strukturer, som for eksempel kommunikasjonssystemer og eiendomsstrukturer 
 byggeskikk og arkitektur 
 alle typer landskap – fra fjell- og kystbygder til byer og tettsteder 
 ulike etniske og sosiale gruppers bruk av landskapet 

 
KULA i Nordreisa kommune – Reisadalen/Raisinvankka/Ráisávži 
I Nordreisa kommune er det Reisadalen/Raisinvankka/Ráisávži som er valgt ut som et 
kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Her er det det kvenske landskapet som står i 
fokus sammen med elve- og skoglandskapet. Området forteller også en historie om 
fornorskningen, og det er mange ikke materielle kulturminner i området, sånn som stedsnavn, 
historier, sanger, mattradisjoner og navnetradisjoner. Videre er det bevarte bolighus og andre 
småhus fra ca. 1900. Området forteller også en historie om tjærebrenning (tjæremilene), 
skogsdrift, gruvedrift, jakt- og fiske. I tillegg til dette er det bergmalerier innenfor området. 
 
Sårbarhet og retningslinjer for forvaltning 
Langs elveløpet ligger steder med kvenske stedsnavn som forteller sine historier. Stedene og 
kunnskapen om dem er svært sårbare for endringer av elveløpet. 

 Hensynet til landskapet og kulturminnene bør vektlegges ved alle nye tiltak, slik som 
hyttebygging og reiselivsutvikling. Dette bør nedfelles i generelle bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. 

 Tiltak langs elva slik som masseuttak og elveforbygninger bør være minimale. 
 Gjengroing i dalsiden og langs dalbunnen er nå den største trusselen mot kulturminnene. 
 Det bør utarbeides informasjon om tidligere bruk av de kvenske stedsnavnene, blant 

annet gjennom skilting. 
 Området bør vises i kommuneplanens arealdel som hensynssone c) med særlige hensyn 

til landskap og bevaring av kulturmiljø. Retningslinjer og generelle bestemmelser bør 
ivareta verdiene og sette rammer for arealbruken. 

 
Oppsummering 
Hva er KULA? 

 Informasjon om områder som representerer viktige trekk av fylkets historie 
 Et redskap for arealforvaltningen – tidlig og tydelig i planarbeidet 

o Informasjon til kommuner og publikum om hvilke faktorer kulturminne-
forvaltningen legger vekt på i plansammenheng. Disse faktorene vil være de 
samme for kulturminneforvaltningen, uavhengig av status. 

o Informasjon om viktige kulturhistoriske trekk i områder der det er ønskelig å 
bevare helheten og spesielle elementer 

o Klare råd om arealforvaltning for å videreføre de trekkene som er beskrevet. 
o Utgangspunkt for samarbeid mellom kommunene og kulturminneforvaltningen. 

 Et kunnskapsgrunnlag for: 
o Arealplanlegging 
o Markedsføring 
o Næring 
o Undervisning 
o Opplevelse 
o Utvikling 

 
Hva er KULA ikke? 

 Ikke plan etter plan etter -og bygningsloven eller annet lovverk 
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 Ikke fredningsbestemmelser  
 Ikke vernebestemmelser  
 Ikke båndlagte områder  
 Ikke ferdselsforbud  
 Ikke stopp for utbygging og utvikling  
 Ikke til hinder for næring  

 
Høringsdokumentet er tilgjengelig i sin helhet på internett: 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2442762  
 

Vurdering 
Kommunen er per i dag pliktig til å undersøke hvorvidt det er kulturminner innenfor 
tiltaksområder i all vår saksbehandling som kan berøre temaet. Dette gjør vi ved å innhente 
informasjon fra riksantikvarens database Askeladden og kulturminnesøk, samt ved å sende saker 
på høring til kulturminnemyndighetene (fylkeskommunen og sametinget). 
 
Slik vi vurderer det vil ikke en innføring av et register for kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse medføre ekstra arbeid for administrasjonen. Registeret vil synligjøre allerede kjent 
informasjon og gjøre dette lettere tilgjengelig for oss og slik forenkle vår saksbehandling.  
 
Registeret vil ikke medføre endringer i de kostnader som kommunen og andre tiltakshavere vil 
ha med tanke på kulturminnebefaringer, siden registeret ikke viser hvor konkrete fysiske 
kulturminner befinner seg i terrenget. 
 
De retningslinjer for forvaltning som RA skisserer i sitt høringsdokument følges allerede i dag 
opp av kommunen som en del av våre daglig arbeidsoppgaver i forhold til alle type tiltak og er 
forankret i plan- og bygningsloven, kulturminneloven og jordloven. Det vurderes derfor slik at 
disse retningslinjene ikke vil medføre ekstra arbeid for kommunen eller at de vil være 
hemmende for utvikling i området, heller det motsatte. For utfyllende informasjon, se vedlagt 
forslag til høringsuttalelse. 
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Forslag til høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms 
 
Vi viser til riksantikvarens brev datert 18.05.2017 med høringsforslag om Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse der Reisadalen/Raisinvankka/Ráisávzi er foreslått som kvensk 
landskap.  
 
Våre kommentarer er knyttet til dette området, og vi har fokusert vår uttalelse på de punktene 
Riksantikvaren spesifikt ber om tilbakemelding på: 

 Områdebeskrivelse, størrelse og avgrensing av det enkelte område. 
 Retningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhet, planstatus og – utvikling. 
 Bruken og nytten av et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse for 

kommunen 
 Vi er takknemlig for eventuelle forslag til bedre bilder som illustrerer 

landskapskarakter og nasjonal interesse 
 Vi er på samme måte takknemlig for en gjennomgang av stedsnavn på norsk, samisk 

og kvensk 
 
Områdebeskrivelse, størrelse og avgrensing av det enkelte område 
Avgrensningen av området bør justeres noe slik at Kvænnes, Nordkjosen og Sørkjosen også 
ligger innenfor. Historisk henger disse områdene nært sammen med historien i det foreslåtte 
arealet, jf. opplysninger i Nordreisa bygdebok om markedsplasser og Sørkjosen som det 
viktigste handelsstedet for dalens befolkning. Ellers regner vi med at avgrensningen er noe 
skjematisk og skal tilpasses terrenget litt bedre før endelig avgrensning er klar. 
 
Retningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhet, planstatus og – utvikling 
 
Hensynet til landskapet og kulturminnene - generelle bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel 
Nordreisa kommune har per i dag en egen sikringssone for kulturminner (H190) med 
tilhørende bestemmelser (planbestemmelsene kap. 7.3.4), i kommuneplanens arealdel. Dette 
er automatisk freda kulturminner jf. Kulturminnelovens § 4. I tillegg til dette har vil satt av tre 
kulturlandskap med egen hensynssone (H 510-41, H 510-42 og H 510-43) og tilhørende 
retningslinjer (planbestemmelsene kap. 7.2.4). 
 
Kommunen har også fått gjort en egen landskapsanalyse som ble brukt i forbindelse med 
utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Landskapsanalysen var et eget vedlegg til 
arealdelen, inklusive eget temakart. Det vil være naturlig å gjøre en vurdering av hensynet til 
landskap og kulturminner også ved neste rullering av kommuneplanens arealdel, og justere 
planbestemmelsene etter det behovet vi ser er der.   
 
Tiltak langs elva 
Når det gjelder tiltak lags Reisaelva, som massetak og elveforbygninger, så reguleres dette 
allerede i dag strengt. Reisaelva er et varig verna vassdrag, og nasjonal lakseelv, med det 
regelverket som medfølger. Her vil også Norges vassdrags- og energidirektorat ha endel å si. 
Kommunen kan ikke se at registeret vil medføre ytterligere begrensinger på tiltak langs elva 
utover de restriksjonene som allerede er der per i dag.  
 
Gjengroing  
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I forhold til gjengroing, så er det lite kommunen kan gjøre med dette. Nivået av gjengroing vil 
ha sammenheng med den mengde med beitedyr som til enhver tid benytter området. Dette vil 
derfor variere med tiden. 
 
Informasjon  
Nordreisa kommune har relativt nylig vedtatt at det skal være trespråklig skilting av stedsnavn 
i kommunen. Rekkefølgen er norsk, samisk og kvensk. Det vil si at det kommer slik skilting 
av stedsnavn når navnene på de ulike språkene er klare.  
 
Kommunen har over tid jobbet med informasjon om natur og kultur. Det er i den forbindelse 
utarbeidet informasjonsplakater/-skilt med natur- og kulturhistorisk informasjon som er satt 
opp rundt om i kommunen allerede. Dette har vært en naturlig del av vårt arbeid da Nordreisa 
kommune har status som nasjonalparkkommune og Storslett har status som 
nasjonalparklandsby. Vårt fokus her har ikke bare vært å være en innfallsport til 
naturopplevelsene i kommunen, men også å formidle vårt kulturhistorie da natur og kultur 
henger sammen.  
 
Hensynssone, bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel  
Riksantikvaren foreslår at området tas inn som hensynssone c etter plan- og bygningslovens § 
11-8 c). Dette er en hensynssone som angir særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, 
grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av 
interesse. Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å 
ivareta interessen i sonen. Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges 
ved praktisering av annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter 
vedkommende lov. 
 
Det vil være naturlig for Nordreisa kommune å ta området inn med egen hensynssone med 
tilhørende retningslinjer ved neste rullering av kommuneplanens arealdel når områdene og 
avgrensningen av disse er endelig fastsatt. Hvilke retningslinjer som skal fastsettes for 
hensynssonen vil vurderes da. 
 
Bruken og nytten av et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse for 
kommunen 
Registeret vil, slik kommunen oppfatter det, støtte opp om det arbeidet kommunen gjør fra 
før, og vi kan ikke se at registeret vil medføre oss noe ekstraarbeid. Registeret vil isteden gi 
oss et ekstra kunnskapsgrunnlag som vi kan benytte i vårt arbeid.  
 
Nordreisa kommune jobber allerede i dag mye med denne tematikken, både i vårt planarbeid, 
vår saksbehandling og gjennom vår status som nasjonalparkkommune og den statusen 
Storslett har som nasjonalparklandsby. Å ha et område i kommunen som har status som et 
kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse mener vi kan ha positive effekter og gi blant 
annet næringslivet i området et ekstra fortrinn.  
 
Kommunen mener at det å ha et område med status som et kulturhistorisk landskap av 
nasjonal interesse ikke vil være et hinder for de som bor og lever i området eller for den 
videre utviklingen av samfunnet som helhet. 
 
Oppsummert 
Nordreisa har flere områder med vernestatus begrunnet i store naturverdier der Reisa 
nasjonalpark i Reisadalen utgjør det største. De naturgitte forholdene og bruken av naturen 
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står sentralt i kvensk kulturhistorie. At det meste av Reisadalen fra vidde til fjord får status 
som kvensk landskap begrunnet i kulturhistoriske verdier, er et naturlig uttrykk for at natur og 
kultur er tett vevd sammen. 
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Se mottakerliste

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms - høring

Vi viser til brev av 10.3.2016 med orientering om prosjektet Kulturhistoriske landskap av
nasjonal interesse og til befaringer og møter i april og juni 2016. Riksantikvaren sender nå de
foreslåtte landskapene i Troms på høring og ber om merknader innen 1. oktober 2017.
Riksantikvaren in viterer i samarbeid med Troms fylke skommune og Sametinget også til et
informasjonsmøte på fylkeshuset i Tromsø 21 .juni 2017. Se egen invitasjon og program i
vedlegg.

Høringen går til de aktuelle kommunene og til regionale myndigheter. Det er kommunenes og
andre myndigheters arealplanlegging og forvaltning saken vil ha direkte betydning for. I tillegg
ber vi om merknader fra organisasjoner og museer på fylkesnivå i Troms som vil kunne tilføre
kunnskap om områdene og ha synspunkter på utvalg og beskrivelse.

Høringsf orslaget omfatter følgende områder:

1. Nordre Arnøya/Davit Árdni/ Pohjois Aartnansaari, Skjervøy kommune
2. Raisinvankka/Ráisáv i/Reisadalen, Nordreisa kommune
3. Spildra/Spittá/Pitansaari, Skorpa/Skárfu/Karfunsaari og

Nøklan/Lohkkalsuol/Lokkala, Kvænangen kommune
4. Skárfvággi ja Olmmáivággi/Skardalen og Øvre Manndalen/Svartskogen /

Skaarfvankka – Olmavankka, Kåfjord kommune
5. Skibotn/Ivgobahta/Yykeänperä, Storfjord kommune
6. Storfjord/Omasvuotna/Omasvuono, Storfjord kommune
7. S álašoaivi – Romssavággi – Guohcavuopmi / Tromsdalstind - Tromsdalen - Breivikeidet,

Tromsø kommune
8. Målselvdalen, Målselv og Bardu kommuner
9. Lenesjávri/Leinavann, Bardu kommune
10. Senjas Vestkyst/Sá á oarjjábealriddu, Berg, Torsken, Harstad og Tranøy kommuner
11. Gratangen/Rivtták, Gratangen kommune
12. Markebygdene i Skánik/ Skånland, Skånland kommune
13. Bjarkøya, Harstad kommune
14. Dale, Alvestad, Grøtavær og Skarstein, Harstad kommune
15. Kveøya og Borkenes – Vik, Kvæfjord kommune

Områdene er beskrevet og vist på kart i Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms –
høringsutkast . Lenke til høringsutkastet : https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2442762
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Formålet med arbeidet
Klima - og miljødepartementet har gitt Riksantikvaren i oppdrag å etablere et register for
kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Etablering av registeret er en oppfølging av
Den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge har godkjent. Konvensjonen legger vekt på
at landskap er en felles ressurs som må sikres gjennom målrettet planlegging, forvaltning og
vern. For å kunne gjøre dette på en god måte er det behov for å kartlegge og prioritere
landskap. Kulturminneforvaltningen har et særskilt ansvar for å hol de oversikt over og velge ut
kulturhistorisk verdifulle landskap. Registeret skal formidle kunnskap om viktige
kulturhistoriske landskap til samfunnsaktører som påvirker og styrer utviklinga av landskap.
Målet er å bidra til en god forvaltning av landskap generelt og disse nasjonalt viktige
kulturhistoriske landskapene spesielt.

Land skapet er i stadig endring. Byer og tettsteder vokser, nye veger bygges, eldre bebyggelse
rives, jordbruket endrer seg og tidl i gere dyrket mark gror igjen. Landskapet har alltid vært i
forandring, men omfanget og tempoet i endringene øker. Forvaltningen av de kulturhistoriske
sporene i landskapet byr derfor på stadig større utfordringer. Samtidig er landskapet med sin e
historiske verdier er en ressurs for samfunnet.

Riksantikvaren vil ved å etablere et register for kulturhistoriske landskap av nasjonal int eresse ,
klargjøre hvilke landskap som har særlige viktige verdier som kommunene og andre
myndigheter bør ta hensyn til i plan legging og forvaltning. D e aktuelle kommunene blir
oppfordret til å ta et hovedansvar for å ivareta verdiene i disse landskapene gj ennom sin
planlegging og forvaltning . Andre myndigheter oppfordres også til å legge vekt på og ta
tilbørlig hensyn til landskapene i sine planer og tiltak.

Riksantikvaren har sammen med fylkeskommunen i Troms og Sametinget arbeidet med å velge
kulturhisto riske landskap som har nasjonal interesse i fylket. Tilsvarende arbeider er allerede
ferdigstilt i Østfold og Hordaland. Flere andre fylker er i gang med arbeidet , og d et tas sikte på
at registeret skal være etablert i hele landet innen utgangen av 2020.

De landskapene som velges ut skal gi et bidra g til å fortelle historien om det enkelte fylket og
om landet som helhet . Landskapet med sine kulturhistoriske spor kan gi oss kunnskaper om
fortidens ressursbruk og om endringer som har skjedd i det. Landskapet er en viktig ressurs for
opplevelser; sporene etter menneskers liv og virksomhet gjør landskapet ekstra opplevelsesrikt.
Landskapet har også verdi som bruksressurs. De t kan være et grunnlag for verdiskaping og
utv ikling i kommunene . L andskap et kan f.eks. ha gode arealer for matproduksjon, gi grunnlag
for turisme og gjør e området mer attraktivt som bosted.

Høringsutkastet - beskrivelse og vurdering av landskap ene
Høringsutkastet inneholder innledningsvis en besk rivelse av landskap og kul turhistorie i
Troms. Dette danne r en ramme for utvalget av områder.

I utkastet gis en beskrivelse av landskapet med vekt på det kulturhistoriske innholdet. I
utvalget av områder har vi vært opptatt av de viktigste utviklingstrekkene og hvilke strukturer
og mønster, samt sentrale element, som det er mulig å oppfatte i landskapet i dag. I noen
landskap vil den historiske kontinuiteten være framtredende. Vi er også opptatt av den de len
av historien som er knyttet til tro, hendelser og tradisjoner , og til erfaringsbasert kunnskap om
bruken av landskapet.

F or hvert landskap angis en landskapskarakter som er en kort karakteristikk av hva som
preger akkurat dette landskapet.
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Videre gis det en begrunnelse for hvorfor nettopp dette landskapet er av nasjonal interesse , en
vurdering av hvilke viktige verdier landskapet har. I den ne vurderingen har vi lagt til grunn
om landskapet representerer forhold som har særlig mye å si for historien . Dette omfatter
viktige faser i historien, strukturer i landskapet, byggeskikk og arkitektur, virksomheter,
hendelser, etniske gruppers kultur og landskap med spor fra forhistorien.

Et avsnitt tar til slutt for seg sårbarhet og retningslinjer for forvaltning. Her beskrives hva
landskapet er sårbart for, hva som kan påvirke særpreget (landskapskarakteren) negativt og
redusere verdiene ( den nasjonal e interesse n ) . På bakgrunn av sårbarheten skisseres
retningslinjer for forvaltningen av arealene. Vi er samtidig klar over at det er kommunene som
sitter med den detaljerte oversikten over situasjonen i området og hvilke plan utfordringer som
fins der. Informasjon om og vurderinger av dette ønsker vi å få fram gjennom hørings runden.

Hva vil registeret for kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse bety for kommunene?
Kommunen er en av de viktigste forvalterne av landskap og den viktigste aktøren for å ivareta
de kulturhistoriske landskapene av nasjonal interesse. Riksa ntikvaren ønsker at utvalget av
kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse skal bli et grunnlag for lokal planlegging og
forvaltning.

Arealplanlegging etter plan - og bygningsloven er det sentrale virkemi ddelet . Riksantikvaren
oppfordrer kommunene til å innarbeide landskapene i kommuneplanens arealdel, primært ved
å legge ut områdene som hensynssone c) med særlig hensyn til landskap og bevaring av
kulturmiljø med retningslinjer. I tillegg bør det utarbeides gene relle bestemmelser for
landskapene.

Regionale og statlige myndigheter bør også legge hensyn et til verdiene i disse landskapene til
grunn når sektorene planlegger utbyggingstiltak, som veger, kraftproduksjonsanlegg,
kraftledninger m.m.

Kulturminneforv altningen gir med et slikt register tidlig og tydelig informasjon om hvilke
kulturhistoriske landskap som etter vår faglige vurdering har nasjonal interesse. Utvalget av
områder vil være et verktøy for fylkeskommunen og Sametinget i deres innspill til komm unal
og regional arealplanlegging og i samarbeid et med ulike sektormyndigheter . Vi håper at
registeret vil bidra til å styrke dialogen mellom kommunene og kulturminneforvaltning en tidlig
i plansaker, slik at en kan unngå konflikter om arealbruk i kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse .

Med registeret over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse signaliserer ikke
Riksantikvaren at endring er uønsket i disse områden e . M en vi ønsker at registeret skal bidra til
at kommunene og andre aktører har et bevisst forhold til kvalitetene i landskapet når de
planlegger og forvalter det , slik at det som er karakteristisk og verdifullt kan videreføres og
styrkes , jf. omtalen av s årbarhet over.

Riksantikvaren tar sikte på at arbeidet for Troms skal ferdigstilles i løpet av høsten 2017, etter
høringsrunden og bearbeiding etter den . Landskapene vil da bli lagt inn i Askela dden –
Riksantikvarens kulturminnedatabase. Askeladden er t ilgjengelig for bruk for kommunene,
andre myndigheter , konsulenter med flere. Områdene vil ikke få en formell vernestatus etter
kulturminneloven, men vises som nasjonalt viktige landskap.
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Merknader til høringsutkastet
Riksantikvaren ber høringsinstansene om alle typer tilbakemeldinger og innspill til forslaget,
men vil særlig peke på følgende:

Utvalget av områder som er foreslått i fylket
Områdebeskrivelse , størrelse og avgrensing av det enkelte område
Retningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhet, planstatus og - utvikling
Bruken og nytten av et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse for
kommunen
Vi er takknemlig for eventuelle forslag til bedre bilder som illustrerer landskap skarakter
og nasjonal intere sse
Vi er på samme måte takknemlig for en g jennomgang av stedsnavn på norsk, samisk og
kvensk

Til andre kulepunkt vil vi bemerke at de 15 landskapene som inngår i høringsutkastet, har stor
variasjon i størrelse der noen områder dekker store arealer. Ulikhetene har sammenheng med at
det er svært forskjellige landskaper som inngår og at helheter og sammenhenger i landskapet i
noen tilfeller strekker seg over et stort areal. Arealet har en faglig begrunnelse, men vi ber
sær lig kommunene gi merknader til størrelse og avgre nsing . Noen landskap har foreløpig en
skjematisk grense som vi ønsker å gjøre mer terrengtilpasset , og vi ber også om innspill til dette.

Vennlig hilsen

Jostein Løvdal ( e.f.)
seksjonssjef

Kristi Vi ndedal
p rosjektleder

Brevet er elektronisk godkjent

Vedlegg: 2

Kopi til: Anne Karine Sandmo, Troms fylkeskommune - Kulturetaten, Postboks 6600, 9296
Tromsø/ Ingvild Larsen, Sametinget - Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730
KARASJOK/Kárášjohka

Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU
Berg kommune - 9385 SKALAND
Fiskeridirektoratet -
Region Nord

Postboks 185
Sentrum

5804 BERGEN

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN
Halti kvenkultursenter Hovedveien 2 9151 STORSLETT
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IKS
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES
Kvænangen kommune Rådhuset 9161 BURFJORD
Kåfjord kommune -
Gáivuotna

Postboks 74 9148 OLDERDALEN

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
NVE Norges vassdrags -
og energidirektorat,
region nord

Kongensgate 14 -
18

8514 NARVIK

Sametinget - Sámediggi Ávjovárgeaidnu
50

9730
KARASJOK/Kárášjohka

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER
Statens vegvesen -
Region nord

Postboks 1403 8002 BODØ

Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN
Torsken kommune - 9380 GRYLLEFJORD
Tranøy kommune Vangsvikveien

298
9304 VANGSVIK

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø
Tromsø kommune Rådhuset,

Postboks 6900
9299 TROMSØ

Kystverket Troms og
Finnmark

Postboks 1502 6025 ÅLESUND

Kvenlandsforbundet
v/Bjørnar Seppola

Skibotn 9143 SKIBOTN

Kvensk Råd Halti
kvenkultursenter
IKS

9151 STORSLETT

Nord - Troms Museum Bjørklygården 13 9152 SØRKJOSEN
Sør - Troms museum Trondenesveien

122
9404 HARSTAD

Troms Bonde - og
småbrukarlag

Furuvegen 32 9057 VIKRAN

Troms bondelag Nesseveien 2 B 9411 HARSTAD
Troms Reindriftssamers
Fylkeslag

Postboks 57 9329 MOEN

Tromsø museum -
Universitetsmuseet i
Tromsø

Postboks
6050Langnes

9037 Tromsø

Vardobaiki samisk
senter

Normann
Skoglunds vei 13

8536 EVENES

Fortidsminneforeningen
- Troms avdeling

Postboks 942 9259 TROMSØ
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/18 Nordreisa kommunestyre 08.02.2018 

 

Oppfølging av "temadag helse" 04.10.17 

Vedlegg: Temadag kommunestyret Omsorgstrappa møter velferdsteknologi 

Rådmannens innstilling 
Følgende strategier ønskes drøftet av kommunestyret: 

1. Hvilken rolle skal sykehjemmene ha i fremtiden, kontra hjemmebaserte tjenester der 

også heldøgnsomsorg gis i hjemmet?  

2. Hvordan rekruttere, beholde og benytte fagfolk, samt mobilisere mer frivillighet? 

3. Hvordan jobbe smartere og være god på omstillinger, slik at tjenesten møter behovene i 

befolkningen i forkant på en forsvarlig, helhetlig, systematisk, samordnet og bærekraftig 

måte? 

 
 

Saksopplysninger 
Kommunal planstrategi for Nordreisa kommune for 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret 

13.10.16, sak 78/16. I planstrategien ble det vedtatt å utarbeide en ny helse og omsorgsplan.  

 

Arbeidet med helse og omsorgsplanen startet opp etter vedtak i helse- og omsorgsutvalget 

12.01.16 hvor det ble utpekt følgende arbeidsgruppe: 

 Leder for gruppen: Helse og omsorgsleder  

 Nestleder: DMS leder 

 Virksomhetsleder hjemmetjenester  

 Sekretær fra staben  

 Leder i helse og omsorgsutvalget 
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 Brukerrepresentant utpekt av Eldrerådet 

 

Videre vises det til interpellasjon i kommunestyret 20.04.17 angående fremtidig behov for helse- 

og omsorgstjenester hvor følgende forslag ble vedtatt: 

Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med arbeidet med helse- og omsorgsplanen arrangeres en 

fagdag helse i september 2017. Dette for å få en helhetlig tilnærming til utviklingen av helse- og 

omsorgstjenesten i Nordreisa både på kvalitet og kapasitet. 

 

Kommunestyret avholdt temadag helse 04.10.17. Ingvar Rolstad fra RO (Ressurssenter for 

omstilling i kommunene) var innleid som foredragsholder. Overskrifta for innlegget var 

"Omsorgstrappa møter velferdsteknologien". Presentasjon av Ingvar Rolstad på temadagen er 

vedlagt.   

 

I forbindelse med temadagen var det ønskelig med innspill fra kommunestyret om valg av 

strategier, men på grunn av disponering av tid ble det ikke tid til den ønskede drøftinga i 

kommunestyret. Denne saken kommer derfor opp som en oppfølging av temadagen. 

 

Fra temadagen fremkom følgende: 

Kjennetegn ved morgendagens omsorg: (side 7 i presentasjonen) 

 De som mottar tjenester skal i større grad bli en ressurs i eget liv, for eksempel ved 

hverdagsrehabilitering-/mestring etc.. 

 Lokalsamfunnet mobiliseres på ny måter og blir en ressurs for hverandre 

 Velferdsteknologi blir en ressurs for den enkelte som dermed får bedre muligheter til å 

mestre hverdagen 

 Ideelle og frivillige organisasjoners ressurser videreutvikles og tas i bruk på nye måter 

 
For å lykkes med innovasjon må tre forhold klarstilles: (side 7 i presentasjonen) 

1. Menneskene må være i sentrum. 

2. Organisasjonen må utvikles, nye roller, nytt ansvar, ny kompetanse, nye arbeidsmåter, 

etc.. 

3. Teknologien som velges skal understøtte behovene. NB: Ny teknologi er ikke innovasjon 

i seg selv.  
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Befolkningsframskriving 

 
Aldersgrupper 2017 2020 2025 2030 2035 2040 Differanse 

2017-2040 
0-19 år 1192 1219 1236 1224 1229 1248 +56 
20-66 år 2907 2928 2950 3013 3048 3023 +116 
67-79 år 613 689 760 744 766 868 +255 
80-89 år 190 203 237 341 389 388 +198 
90 år eller eldre 46 47 45 59 71 111 +68 
Totalt antall innbyggere 4948 5086 5228 5381 5503 5638 +690 
Sum innbyggere 80 år og 
eldre 

236 
4,77 

250 
5,00 

282 
5,40 

400 
7,43 

460 
8,36 

499 
8,85 

+263 
38,11 

 
Tabellen viser en større økning i antall eldre i Nordreisa kommune enn yngre mennesker. Det 

betyr færre yngre til å ivareta en økende eldre befolkning.  

 
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 

  

 
2014 2015 2016 

Nordreisa 18,3 %  18,6 %  19,8 %  

K. gruppe 15,8 %  15,5 %  14,8 %  

Landssnitt 13,8 %  13,6 %  13,3 %  

Følg lenken:  
http://www.ikostra.no/Kommune/Indikator?kommunenr=1942&indikatorId=20&aar=2016 

 

Dersom Nordreisa kommune følger samme praksis med innleggelse i sykehjem som kostra 

tallene for 2016 viser så vil dette gi følgende resultater: 

2017 = 46,53 pasienter over 80 år på sykehjem  

2020 = 49 pasienter over 80 år på sykehjem om 2 år 

2025 = 55,8 pasienter over 80 år på sykehjem om 8 år 

2030 =   79,8 pasienter over 80 år på sykehjem om 12 år.  

I tillegg vet vi at flere under 80 kan ha behov for en sykehjemsplass, slik at de kommer i tillegg. 

 

Pr. dags dato har Nordreisa kommune: 

53 enerom på sykehjem, fortrinnsvis langtidsplasser. 2 dubletter i tillegg, ved bruk så defineres 

de som dobbeltrom.  

5 korttidsplasser på Lillebo 

4 sykestueplasser for korttidsopphold 

Totalt 62 plasser. 
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Om 12 år mangler Nordreisa kommune 18 sykehjemsplasser dersom dagens praksis på tildeling 

av omsorgstjenester til eldre videreføres.  

 

Sammenligning av Nord Troms kommune (data fra 2015) 

 
 

 
 
Tabellene viser at Nordreisa kommune bruker en større andel av utgiftene på institusjons-
tjenester og mindre på hjemmetjenester enn Skjervøy, Storfjord og Lyngen.  Nordreisa 
kommune har også den høyeste andelen av eldre over 80 år bosatt på institusjon, mens Skjervøy 
har den høyeste andelen av samme aldersgruppe som får hjemmehjelpstjenester. 
 

Vurdering 
Helse og omsorg står foran flere store utfordringer, med blant annet økt antall eldre, yngre med 

sammensatte tjenestebehov, mange unge som sliter med psykisk helse, og arbeidsgivere som 

konkurrerer om samme knapphet på kvalifisert arbeidskraft. 

 

Det stilles stadig strengere krav til kvalitet og dokumentasjon, eks. ernæringskartlegging, 

legemiddelgjennomgang og dokumentasjon av tiltaksplaner der pasienter har lovfestede 

rettigheter. Utfordringene kan møtes ved blant annet å ta i bruk velferdsteknologi, 

hverdagsrehabilitering, maskinpakket medisin (multidoser), tidlig innsats, forebyggende 

hjemmebesøk. Alt dette krever nye måter å jobbe på, samt ny organisering. Pasienter må 

mobiliseres til egenmestring, og det må mobiliseres flere frivillige.  
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En annen utfordring er et sømløst pasientforløp og koordinerte tjenester, både internt i 

kommunen og i samarbeid med eks. spesialisthelsetjenesten. Økt fokus på folkehelse krever at 

det gjøres tiltak fra vugge til grav.  

 

Økonomikompetanse, vedtakskompetanse og avvikshandtering er også viktige satsningsområder 

for å få en bærekraftig og forsvarlig tjeneste. Å gi pasienter hjelp på riktig nivå i omsorgstrappa 

er viktig, både i forhold til at pasienten får mulighet til mestring av sitt eget liv og i forhold til en 

bærekraftig kommuneøkonomi.   

For å sikre framtidige bærekraftige tjenester i Nordreisa kommune, så må det gjøres endringer. 

Fokuset må være på utvikling og forbedring, samt å jobbe smartere. Det bør gjøres en dreining 

fra sykehjems- til hjemmebaserte tjenester.  

 
Se i vedlagte presentasjon s. 12 og 13 om forslag på tiltak. 

 

Nordreisa kommune bør drøfte og vedta hvilke kvalitetsstandarder tjenesteutøvelsene skal 

bygge på. Eksempel kan være: 

 Sikre tverrfaglig og individuell vurdering av alle typer omsorg-, rehabilitering- og 

helsetjenester. 

 Tildele rett hjelp til rett tid - på rett sted - i rett mengde. Dette for at den enkelte skal 

kunne nytte egne ressurser og mestringsevne til å møte dagliglivets utfordringer, både i 

og utenfor hjemmet 

 Tjenestemottakere skal kunne bo i egen bolig lengst mulig.  

 Utføre tjenester av god kvalitet. 

 Utnytte de faglige og økonomiske ressursene på en god og effektiv måte. 

 Tildele tjenester i tråd med BEON-prinsippet; beste effektive omsorgsnivå. 

 
 
RO peker på elleve viktige forhold for å sikre en bærekraftig utvikling: (side 13 i 

presentasjonen) 

 Tydeliggjøre at ledelse er ledelse 

 Avklare betydningen av målsetning ved å vedta kvalitetsstandarder 

 Sterk satsning på forebygging og hverdags-rehabilitering/mestring i hjemmet 

 Bruk av teknologi der dette gir merverdi 

 Mulighet for heldøgnstjenester enten i opprinnelig bolig eller omsorgsbolig med reell 

mulighet for heldøgnstjenester etter behov  
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 En tydeliggjøring av sykehjemmets rolle/funksjon med utgangspunkt i omsorgstrappa 

 Vurdere om framtidig demenstilbud trenger å bygge opp kompetanse- og 

aktivitetstilbudet  

 Sikre en helse- og omsorgstjeneste som tenker og handler helhetlig. 

 Løse hel-deltidsproblematikken og eventuelle rekrutteringsutfordringene 

 Profesjonell saksbehandling 

 Fra profesjon til profesjonell  

 

I forhold til fremtidige utfordringer og hvilke veivalg kommunen skal ta, anbefaler rådmannen 

at kommunestyret drøfter hvordan ressursene skal brukes i forhold til omfanget at 

sykehjemstjenester versus hjemmebaserte tjenester.  Videre må rekrutteringsutfordringen drøftes 

og hvilke tiltak som bør iverksettes for å rekruttere og beholde fagfolk.  Hvordan mobilisere 

frivillig sektor i fremtidens omsorgstjenester og hvordan møte behovene til befolkningen på en 

forsvarlig, helhetlig, systematisk, samordnet og bærekraftig måte er også problemstillinger som 

bør drøftes av kommunestyret. 

 

Drøftingene og innspillene i kommunestyret vil bli tatt med i arbeidet med ny helse- og 

omsorgsplan. 
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05.10.2017

1

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

«Omsorgstrappa møter 

velferdsteknologien»!

«Mot et åpent kunnskapssamfunn»

Temadag med kommunestyret 

4. oktober 2017 

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Omsorgstrappa møter velferdsteknolog

• Lokaliseringsteknologi (GPS)

• Elektronisk medisineringsstøtte (elektroniske medisindispensere)

• Elektroniske dørlåser (e-lås)

• Digitale tilsyn

• Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bede kvalitet på tjenester

• Digitale trygghetsalarmer

• mm

Eget hjem 

velferdsteknolo
gi, 
matombringing, 
TT-kort, mv.

Eget hjem 
med 
hjemme-
tjenester: 
personlig 
assistanse

Eget hjem med 

hjemmetjenest
er: personlig 
assistanse og 
helsetjenester

Eget hjem

Heldøgns 
bemanna 
omsorgsbolig
er 

Alt. 
institusjon

Korttidsopph
old 

for 
behandling, 
rehabilitering, 
utgreiing , 
avlastning mv.
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05.10.2017

2

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Hvilke utfordringer ser dere?

OG

Hvordan møter vi disse?

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

«Når vi vet hvordan vi har det, hvor vi er, kan vi beskrive 

hvor vi vil, våre mål, og hvordan vi kommer til målene, vår 

strategi».

«Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, 

bosted, inntekter og ressurser, skal sikres god tilgang på 

offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet».
Kommuneplanens 

samfunnsdel 2012-2025

Strategi er retning:

- Hvilken vei  skal jeg ta, spurte Alice. 

- Hvor ønsker du å gå spurte katten tilbake.

- Jeg vet ikke svarte Alice. 

- Da, svarte katten, da spiller det ingen rolle 

hvilken vei du tar.
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05.10.2017

3

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Kommuneplanens 

samfunnsdel 2012-2025

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

«Trygghet og livskvalitet»

Kommuneplanens samfunnsdel har følge 

hovedmål for helse-, omsorg- og 

sosialtjenestene

Trygghet Livskvalitet

Hva betyr dette 

og hvilke 

konsekvenser 

har det – for 

hvem?

Hvordan?Praksis er 

viktigere enn 

hva vi sier!
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05.10.2017

4

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

• Dagens 
tjenester

Nordreisa  
2017

• Grep – dvs. at 
kortsiktige 
tiltak må ha 
langsiktig 
effekt  

Bærekraftig 
tjenestetilbud

• Morgendagens 
tjenester

Nordreisa

2020/20….

Nåtid Framtid

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Påstand!

Få drømmer om sykehjemsplass – de fleste vil klare seg selv. 

Vi vil stå opp selv, lage og spise maten selv og delta i fritid, 

skole eller arbeid. De fleste tar slike aktiviteter for gitt.
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05.10.2017

5

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Evnen til en selvstendig tilværelse og ressursforbruket

En selvstendig 

tilværelse

Lavt 

ressursforbruk

På vei fra en 

selvstendig 

tilværelse

Moderat 

ressursforbruk

Avhengig av 

hjelp

Høgt ressursforbruk

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Krevende å planlegge for en ukjent framtid!

Dere skal nå planlegge velferdsløsninger for 

framtida og ikke for gårdagen 

Handler det da bare om ……. og / eller andre 

forhold?

Hva må vi vite? 

“Tvil er ikke en behagelig tilstand, men sikkerhet er absurd.”
(Voltaire, i et brev til Frederick den store) 
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05.10.2017

6

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

 Erfaringsbasert kunnskap

 Brukerkunnskap og brukermedvirkning

 Forskningsbasert kunnskap

Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskaps-

basert

Bruker-

kunnskap og 

bruker-

medvirkning

Erfarings-

basert

Praksis
Hvor kommer 

politikken inn?

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Forventninger

Muligheter

Ressurser

A
n

svar!

%

Tid

Forventningsgapet…
Hvilke forventninger har innbyggerne, 

brukerorganisasjoner, politikere, medarbeidere etc.?

2017 2025 2030…
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05.10.2017

7

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Kjennetegn ved morgendagens omsorg:

 De som mottar tjenester skal i større grad bli en ressurs i eget liv, for

eksempel ved hverdagsrehabilitering-/mestring etc..

 Lokalsamfunnet mobiliseres på ny måter og blir en ressurs for 

hverandre

 Velferdsteknologi blir en ressurs for den enkelte som dermed får bedre 

muligheter til å mestre hverdagen

 Ideelle og frivillige organisasjoners ressurser videreutvikles og tas i 

bruk på nye måter

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

For å lykkes med innovasjon må tre forhold klarstilles;

1 Menneskene må være i sentrum.

2 Organisasjonen må utvikles, nye roller, nytt ansvar, ny kompetanse, nye 

arbeidsmåter, etc..

3 Teknologien  som velges skal understøtte behovene. NB: Ny teknologi er ikke 

innovasjon i seg selv.
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05.10.2017

8

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

For å sikre framtidige bærekraftige tjenester her i 
Nordreisa, fortsetter vi som nå, eller?

Er vi Omstillingsparat eller Omstillingsaparathed?

Hva forklarer forskjeller i ressursbruk?

Ledelse

Organisering Kultur

Forskjell i 

ressursbruk

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

"Framtida skapes ikke ved å kopiere 

fortida, men ved kontinuerlig å forbedre 

daglig drift for å sikre målet om ei god 

framtid i Nordreisa".
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05.10.2017

9

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Hvor har vi vårt fokus?

«sparekatalogen» elle kontinuerlig utvikling/forbedring

Hovedfokus er: 

Handlingsrommet

Rammefaktorer
Økonomi

Personell

Kompetanse

Samarbeids-

partnere

Frivillige

Utstyr

Mottakere av 

tjenester

Pårørende

Bygg

Gjennomførings-

evne

mm.

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Trenger vi en sektorplan eller tilsvarende:
Plan for planens skyld eller plan vi styrer 

etter / mot?

Viktig å ha en felles forståelse/ oppfatning av dagens situasjon?

Viktig å ha en felles forståelse / oppfatning av utfordringsbilde?

Viktig å ha en felles forståelse for hva dette betyr i praksis?

Planlegge

Gjennomføre

EvaluereKorrigere

Forbedre

 Tydelig målbilde

 Felles begrepsbruk

 Sterk forankring i organisasjonen 

(politisk og administrativt)

 Kompetansebygging/utnyttelse

 Kontinuerlig «dytting» på 

forbedringshjulet

 Gode historier

 Lære av hverandre og andre

 Forebygging før behandling

 Bruker- og medarbeidermedvirkning
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10

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Utfordringer og prosesser kan forstås på ulike 
måter avhengig av ståsted………

En slange

En børste

Et tau

Et tre

Myk og 

varm

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Hellig ku/kyr!
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11

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Alders-

grupper
2017 2020 2025 2030 2035 2040

Differanse 

2017-

2040

0-19 år 1192 1219 1236 1224 1229 1248 +56

20-66 år 2907 2928 2950 3013 3048 3023 +116

67-79 år 613 689 760 744 766 868 +255

80-89 år 190 203 237 341 389 388 +198

90 år eller eldre 46 47 45 59 71 111
+68

Totalt antall 

innbyggere
4948 5086 5228 5381 5503 5638

+690

Sum innbyggere 

80 år og eldre
236

4,77

250
5,00

282
5,40

400
7,43

460
8,36

499
8,85

+263
38,11

Kilde: Befolkningsframskriving (SSB 2017 alternativ MMMM)

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

3,73
3,37

3,09
2,86

2,69
2,40

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2017 2020 2025 2030 2035 2040

Aldersbæreevne

Nordreisa

Aldersbæreevne: Framskriving av antall yrkesaktive (16-66 år ) per antallet eldre (67+ år)

3,73

3,37
3,09 2,86

2,69
2,40

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2017 2020 2025 2030 2035 2040

Aldersbæreevne

Nordreisa Landet
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Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

8,65 8,97 9,16

6,83

4,76
3,89

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2017 2020 2025 2030 2035 2040

Familieomsorgskoeffisient

Nordreisa

Familieomsorgskoeffisienten: Framskriving av antall omsorgsytere (50-66 år) per antall eldre 

(85+ år). 

8,65 8,97 9,16
6,83

4,76
3,89

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2017 2020 2025 2030 2035 2040

Familieomsorgskoeffisient

Nordreisa Landet

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Verdigrunnlag!
Nordreisa kommune bør drøfte og vedta hvilke kvalitetsstandarder tjenesteutøvelsene 

skal bygge på. For eksempel:

 Sikre tverrfaglig og individuell vurdering av alle typer omsorg-, rehabilitering- og 

helsetjenester.

 Tildele rett hjelp til rett tid på rett sted, i rett mengde. Dette for at den enkelte skal 

kunne nytte egne ressurser og mestringsevne til å møte dagliglivet sine utfordringer, 

både i og utenfor hjemmet  

 Tjenestemottakere skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. 

 Utføre tjenester av god kvalitet.

 Utnytte de faglige og økonomiske ressursene på en god og effektiv måte.

 Tildele tenester i tråd med BEON-prinsippet; beste effektive omsorgsnivå.
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KVALITET

Kvalitet betyr at tjenestene:

er virkningsfulle

har god utnyttelse av 
ressursene

er tilgjengelige og 
rettferdig fordelt

Involverer brukere og 
gir dem innflytelse

er samordnet og 
preget av kontinuitet

er trygge og sikre

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Vi kan anta at behovet for helse og omsorgstjenester fortsatt vil øke med alderen. Samtidig 

opplever mange kommuner en stor økning av tjenester blant yngre. Er dette tilfelle også i 

Nordreisa, vil det måtte få konsekvenser for hvordan kommunen innretter framtidige 

tjenester for å sikre en bærekraftig utvikling. Her vil RO peke på elleve viktig forhold:

 Tydeliggjøre at ledelse er ledelse

 Avklare betydningen av målsetning ved å vedta kvalitetsstandarder

 Sterk satsning på forebygging og hverdags-rehabilitering/mestring i hjemmet

 Bruk av teknologi der dette gir merverdi

 Mulighet for heldøgns tjenester enten i opprinnelig bolig eller omsorgsbolig med reell 

mulighet for heldøgns tjenester etter behov

 En tydeliggjøring av sykehjemmets rolle/funksjon med utgangspunkt i omsorgstrappa

 Vurdere om framtidig demenstilbud trenger å bygge opp kompetanse- og 

aktivitetstilbudet  

 Sikre en helse- og omsorgstjeneste som tenker og handler helhetlig.

 "Løse" hel-deltidsproblematikken og eventuelle rekrutteringsutfordringene

 «Profesjonell saksbehandling

 Fra profesjon til profesjonell 
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Det er mye som tyder på at Nordreisa kommune i framtid vil få 
utfordringer med rekruttering av medarbeidere. Det er derfor viktig at 
kommunen greier å videreutvikle og etablere gode relasjoner opp mot 
frivillige. 

For og lykkes er det viktig å sørge for gode kommunikasjonsstrategier. 
Dette gjelder innad i organisasjonen og ut til innbyggerne. Det vil si at 
all kommunikasjon må være mottaksorientert. Og tilslutt; dette fordrer 
gode prosesser.

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Viktige grep når framtidige løsninger / 

grep skal planlegges og tas i bruk
28

Analyser 

nåværende 

praksis

Identifiser og 

prioriter 

forbedrings-

områdene

Klargjør ny 

praksis
Implementer 

forbedringene

Statlige føringer, 

lover etc.

Kommunale føringer

Fastlegg 

virksomhetens 

ambisjoner

Presiser 

brukerverdi
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Komfortsone –

Håndbrekk!- våre/mine 

begrensninger

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Hvem er pasienten (tjenestemottakeren)?

Ofte multissyke (flere sykdommer samtidig)

« Multissyke representerer allerede vår største 
utfordring, og en helsetjeneste som fortsetter med 
hovedfokus på enkeltsykdommer har vi ikke råde til 
lengre»

Kilde: US Department of Health and Human Services

Professor i samfunnsmedisin Anders Grimsmo (NTNU)
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«Pasientens helsetjeneste» – hva kan det bety?

Internasjonalt er det en utvikling mot mer hjemmebasert 

behandling – som også inkluderer spesialisthelsetjenesten.

> Med unntak av noen bestemte pasientgrupper oppnås de samme 

resultatene av medisinsk behandling hjemme som i institusjon

> De beste rehabiliteringsresultatene oppnås hjemme eller boende 

hjemme

> Hjemmebehandling gir størst pasienttilfredshet

> Hjemmetjenesten er fleksibel og har i praksis en vesentlig 

bufferkapasitet

> Evalueringer: høyere kvalitet, lavere kostnad og positive 

pasienterfaringer

Professor Anders Grimsmo

1:2

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

«Pasientens helsetjeneste» – hva kan det bety?
• Skifte fra å være problemorientert til å bli målorientert

• «Hva er viktig for deg»?

• Vektlegge pasientens funksjonsevne og preferanser

• Vurdere gjennomførbarhet og behandlingsbyrde for pasienten og 

pårørende

• I primærhelsetjenesten ta utgangspunkt i det som er felles for 

pasienter med kroniske sykdommer

• Lokal utvikling av et strukturert felles og diagnoseuavhengig 

pasientforløp

«HELHETLIG PASIENTFORLØP I HJEMMET»

• Rehabilitering med vante oppgaver i vante omgivelser

«HVERDAGSREHABILITERING»

Professor Anders Grimsmo

2:2
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Hva må vi vite, ha kunnskap om, når vi nå 

skal utmeisle framtidas tjenester og 

eventuelt bygge ut/nytt?

Dreier det seg om bygg?

Dreier det seg om forebygging / folkehelse?

Dreier det seg om innhold?

Dreier det seg om profesjonalitet?

Dreier det seg om ansvarliggjøring, mm?

Dette er noe vi må kunne svare på før vi setter i gang 

planarbeidet

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Omstillingsbehov

• Å skape en tverrfaglig organisasjon som evner å ha 
fokus på oppgaven som skal løse, og som evner å 
bruke kompetanse på tvers.

• Det er mange komplekse problem som ikke hører 
hjemme bare et sted i organisasjonen, og som ikke 
kan løses gjennom standardløysinger og flere 
ressurser.

• Kan utfordre oss når det gjelder:

– Krav til samhandling ( bruker og tjenester/organisasjon)

– Evne til utvikling og nyskapning

– Tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft
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• Overordna strukturer

• Plasser med heldøgns tjeneste og andre boliger

• Tjenestetildeling

• Arbeidstidsordning

• Økonomistyring

• Lederskap og medarbeiderskap

• Kjerneoppgaver

• Kompetanseutnyttelse

• Støttestrukturer

• Kommunikasjon, relasjon og samhandling = Kulturen

Helheten i tjenesten

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Mestring i hverdagen (1 av 2)

For tjenesten innebærer dette:

• Tjenestetildeling ut fra behov og rettskrav.

• Samhandling med bruker, pårørende, nettverk 
og andre tjenesteytere.

• Kommunikasjon vertikalt og horisontalt.

• Fram-snakking av de som tjenesten er 
avhengig av, for å sikre helhet i bruker sine 
tjenester.
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Mestring i hverdagen (2 av 2)

Lederskap og medarbeiderskap sikrer dette gjennom:

• Oversikt over behov og ressurser.

• Tjenlig møtestruktur og andre samarbeidsarenaer i 
tjenesten.

• Å lære gjennom det arbeidet vi gjør, og å sikre jevnlig
påfyll av kompetanse mv.. 

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Vi må planlegge slik at vi ikke om 10-20 år sitter med bygg 

og tjenester som vi ikke har lyst til bo i, har råd til å 

bemanne og eller ingen vil være en del av 

De fysiske omgivelsene er ikke nok alene til å øke livskvaliteten, 

men det er viktig at de støtter en personsentrert omsorg. 

Tjenestetilbudet/innholdet har størst betydning, Fysisk utforming 

og teknologi må støtte opp om dette, og ikke frata den enkelte 

mulighet og evne til å mestre egen tilværelse. Derimot må 

utforming stimulere til aktivitet og tiltak som vi vet forebygger 

isolasjon og «skrøpelighet». 

De fysiske omgivelsene legger føringer for ressursbruk og 

kvalitet i velferdstilbudet i mange tiår framover 
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Hva er mitt budskap?

Vi har muligens et større handlingsrom i dag, sammenlignet med 

framtida. Dette fordrer vedtak som er bærekraftig i mange år 

framover - Ikke la dagens «sannheter» bli vår største utfordring. 

Derfor må vi må ha en innretning, bygg og drift, som er 

bærekraftig, økonomisk og kvalitativ.

Vi må ha fokus på en så god produktivitet som mulig, kun dette 

kan gi oss økt velferd eller å kunne opprettholde velferdsgodene.

Målet kan ikke være å sikre arbeidsplassene, men å sikre 

innbyggerne kvalitativt trygge tjenester, i dag og i framtid.

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Å endre tankesettet til både ledere, medarbeider, 

tjenestemottakere, pårørende, politikkere og andre, vil kreve et 

stort og  målrettet arbeid over lang tid. Man må forvente at det 

vil ta år å snu tankesett (Se Norsk Gerontologiske skrifte nr. 1 

1955) og arbeidsmetoder, men det er nødvendig for fremtiden 

at dette arbeidet starter nå. 

Og videre; Ledere må gå foran, og må være motiverte for å 

være pådrivere i dette arbeidet. 

Lede 

an
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M
an
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f 
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e
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ar

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad
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Sømløs
Sømløs

Sømløs

Pasientforløp – uten brudd
Er det slik i dag?

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Sykehjem

Ulike typer 

korttidsplasser

Intermediærplasser

Langtidsplasser

Hjemme-

tjenesten
Omsorgsbolig 

med heldøgns 

tjenester

Omsorgsbolig

Dag- og 

aktivitetstilbudSupplerende 

tjenester

Legetjenester 

inklusive 

legevakt

Folkehelse / 

forebygging

Informasjon -

kommunikasjon

E

N

H

E

T

L

I

G
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T

A

K

S
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A

K

S

I
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Helhetlig og sammenhengende tjenesteløp
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A 
K 
T 
I 
V 
I 
T 
E 
T 

Sykehus  

Sykehjem  
Omsorgsbolig 
Korttidsopphold 
Hjemmesykepleie 
Dag- og aktivitetstilbud 
Praktisk bistand, omsorgslønn, støttekontakt etc. 
Forebyggende tiltak 

 Tid 

 

Eksempel på et langvarig trinnvis forløp

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Omsorgstrappa eller tjenestetrappa i Nordreisa!

 Hvordan sikrer dere helhetlig tjenesteløp (fra folkehelse/forebygging til 
avansert medisinsk behandling og pleie) ?

 Behov for ny tilnærming – hverdagsmestring og bruk av velferdsteknologi !

 Sykehjemmets rolle og funksjon i en helhet?

 Hvordan utnytter dere medarbeidernes kompetanse = 
kompetansemobilisering?

 Heltid-/ deltidsutfordringer

 Rekruttering 

 Forventningsavklaring?

 Profesjon eller profesjonalitet

 Kontinuerlig forbedring
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Nivå 1: Alternative/supp-lerende 
tilbud som aktivitetssenter, 
trygghetsalarm, matombringing, 
kafe som drives frivillig, 
seniordans, kulturhus, lag og 
foreninger, Frivilligsentral, 
ungdomsskolens valgfag, velferds-
teknologi etc.

Nivå 2: Ordinære 
hjemmetjenester (praktisk 
bistand/hjemme-sykepleie), 
støttekontakt, omsorgslønn , 
BPA, dag- og aktivitetstilbud, 
omsorgsboliger)

Nivå 3: Omsorgsbolig/bo-
fellesskap med heldøgns-
bemanning

Nivå 4: Sykehjem/bo-
fellesskap med tilbud til 
de med langtids 
pleiebehov

Nivå 5: 
Sykehjem/helsehus  
(tidsavgrenset opphold, 
behandling, akutt, 
utredning, avlastning, 
rehabilitering, lindrende 
behandling /palliativ 
behandling. 

Eks: Omsorgstrappa

1:2

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Omsorgstrappa / tjenestetrappa

Helse- og omsorgssenterets rolle/funksjon

Eget hjem 

velferdsteknologi, 
matombringing, 
TT-kort, mv.

Eget hjem 
med 
hjemme-
tjenester: 
personlig 
assistanse

Eget hjem med 

hjemmetjenester: 
personlig 
assistanse og 
helsetjenester

Eget hjem

Heldøgns 
bemanna 
omsorgsboliger 

Alt. institusjon

Korttidsopphold 

for behandling, 
rehabilitering, 
utgreiing , 
avlastning mv.

2:2
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Seniorrådgiver Ingvar Rolstad
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Faktorer for en bærekraftig tjeneste!

Økonomiforvaltning – Faglighet - Bygg

Vedtaks-

praksis

Teamarbeid

Samhandling/helhetlig 

tjenesteløp

Innovasjon

Teknologi

Sykehjemmets 

funksjon

Kontinuerlig endring/

tilpasning

Like-

verdighet

Helhetlig bo- og 

institusjonstjenester
Differensierte 

tjenester

Hverdagsrehabilitering som ideologi/

forebygging

Helhetlig 

opplegg -demens

Kompetanse

kompetent

Frivillighet

Dagtilbud 

Folkehelse

Forebygging

Fysisk aktivitet

Lovkrav

Ledelse og 

medarbeiderskap

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Ei lita historie til slutt:

Ordføreren sier i en samtale med en av innbyggeren på 

90 år: Skal du ikke snart ha hjemmehjelp. Dette kom litt 

overraskende på dama. Etter ei tid tok hun så kontakt 

med ordføreren med følgende budskap. Jo, jeg kan ta 

noen oppdrag, men da kan det ikke være lengere unna 

enn at jeg kan sykle.
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HVA NÅ?

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Skal vi styre utviklingen eller skal den få styre oss?
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Ha en fortsatt fin dag

OG LYKKE TIL VIDERE

Takk for oppmerksomheten

Fra nå er det det vi faktisk gjør 

som skaper resultatet og ikke 

det vi sier vi skal/bør gjøre!

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Lysark som jeg ikke benyttet
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Nordreisa kommune må sørge for at å skape en organisasjon hvor 

de internorganisatoriske nettverks komplekse og 

sammenhengende karakterer innebærer overlappende 

oppgaver(arbeidsdeling), klare ansvarsforhold, gjensidig 

avhengighet og felles beslutninger =

HELHETLIG PASIENLØP/TJENESTER  

I praksis vil dette bety en organisasjon som samhandler på kryss 

og tvers ved å utnytte de faglige og økonomiske ressursene til 

beste for tjenestemottakerne.

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

1,13 1,04
1,21 1,12

1,32

1,00

Nordreisa Bardu Kåfjord Skjervøy 3 Landet (/u Oslo)

Indeks innb. 23-66 år

Indeks innb. 67-79 år

Indeks innb. 80-89 år

Indeks innb. ≥ 90 år

Indeks reiseavst. i kommunen

Indeks dødelighet

Indeks PU over 16 år

Beregnet utgiftsbehov

2016

Indeks innb. 

23-66 år

Indeks innb. 

67-79 år

Indeks innb. 

80-89 år

Indeks 

innb. ≥ 90 

år

Indeks 

reiseavst. i 

kommunen

Indeks 

dødelighet

Indeks PU 

over 16 år

Beregnet 

utgiftsbehov 

Nordreisa 0,95 1,20 1,17 1,09 2,22 1,17 1,74 1,13

Bardu 1,50 1,15 1,01 1,26 1,50 1,05 1,09 1,04

Kåfjord 5,57 1,56 1,65 1,21 5,57 1,26 1,54 1,21

Skjervøy 1,83 1,40 1,15 1,13 1,83 1,04 1,60 1,12

3 0,94 1,42 1,50 1,59 3,37 1,13 1,66 1,32

Landet (/u 

Oslo)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Kilde: Grønt Hefte 2017

KOSTRA-gruppe 3: Små kommuner med middels bundne kostnader 

per innbygger, høye frie disponible inntekter
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Folkemengde, total

2014 2015 2016

Nordreisa 4 882 4 895 4 948 

Bardu 4 078 4 019 3 994 

Kåfjord 2 182 2 150 2 132 

Skjervøy 2 895 2 920 2 912 

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Rapporter og utredninger
 Nasjonalt senter for e-helseforskning har laget et kart (ehelse.no) som gir en visuell oversikt over 

mangfoldet av velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner. 

 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser - rapport om erfaringer med 

utprøving av velferdsteknologi i kommunene Drammen og Horten (PDF)

 Nasjonalt velferdsteknologiprogram – gevinstrealiseringsrapporter

 Velferdsteknologi i sentrum Innføring av velferdsteknologi i sentrumsbydelene i Oslo (1/2) (PDF)

 Velferdsteknologi i sentrum Innføring av velferdsteknologi (1/2) (PDF)

 The personal connected health and care in central Oslo project (PDF), VIS-rapport på engelsk

 Meld. St. nr. 29 (2012–2013) «Morgendagens omsorg» (regjeringen.no)

 Fagrapport om velferdsteknologi

 NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg» (regjeringen.no) 

 Fremtidens alderdom og ny teknologi (teknologiradet.no) (PDF)

 Organisering og dimensjonering av responssentertjeneste (2016) (PDF)

 Organisering av alarmmottak i Norge og utlandet (2014)(PDF)

 Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre - erfaringer fra 2016 (ehealthresearch.no)(PDF)
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https://ehelse.no/nyheter/setter-velferdsteknologi-pa-kartet
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/NSE-rapport.pdf
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogram
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteksnologi i sentrum_delleveranse 1 av 2.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteksnologi i sentrum_delleveranse 2 av 2.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/The-personal-connected-health-and-care-in-central-Oslo-project-2016-10-VIS-report-in-English.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-29-20122013.html?regj_oss=1&id=723252
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/velferdsteknologi-fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-20132030
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2011/nou-2011-11.html?id=646812
http://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/19/2013/08/Rapport-Fremtidens-alderdom-og-ny-teknologi.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Organisering og dimensjonering av responssentertjeneste.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Organisering av alarmmottak i Norge og utlandet.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/NSE-rapport_2017-05_Sosial_digital_kontakt.pdf
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Ny Storslett bru - vurdering av alternativer 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Notat 
2 Rapport brualternativer 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.01.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune slutter seg til Statens vegvesen sin foreløpige vurdering av at brualternativ 
1, nettverksbue, er å foretrekkes framfor de to andre alternativene som er framlagt i rapporten. 
 
Det må bli en tilgangs-/trappeløsning fra brua og ned på øya. Det må også påses at det blir 
passasje for gående mellom øydelene oppstrøms og nedstrøms i forhold til brua. Videre vil 
kommunen påpeke at leveggsløsninga på brua må bli gjennomsiktig for å kunne gi brua en best 
mulig utseende 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune slutter seg til Statens vegvesen sin foreløpige vurdering av at brualternativ 
1, nettverksbue, er å foretrekkes framfor de to andre alternativene som er framlagt i rapporten. 
 
Det må bli en tilgangs-/trappeløsning fra brua og ned på øya. Det må også påses at det blir 
passasje for gående mellom øydelene oppstrøms og nedstrøms i forhold til brua. Videre vil 
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kommunen påpeke at leveggsløsninga på brua må bli gjennomsiktig for å kunne gi brua en best 
mulig utseende. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Statens vegvesen har helt fra starten i prosessen med ny reguleringsplan for Storslett sentrum 
vært klar på at dagens Storslett bru må erstattes av en ny bru. Dagen bru er gitt midlertidig 
dispensasjon for å kunne brukes. Første møte mellom Statens vegvesen og Nordreisa kommune 
var avholdt i slutten av november 2016 og det har vært flere møter i etterkant med Statens 
vegvesen.  
Statens vegvesen deltok også på folkemøtet i begynnelsen av mai 2017 hvor representanter fra 
Statens vegvesen redegjorde for behovet for ny bru og løsning med midlertidig bru nedstrøms 
for dagens bru. 
 
Statens vegvesen har i e-post av 11.01.18 oversendt rapport hvor 3 ulike brualternativer som 
konsulenten deres har utarbeidet. 
 
 
De tre alternativene er: 
 

1. Nettverksbuebru. Estimert kostnad: kr 93.125.000 
2. Bjelkebru. Estimert kostnad: kr 85.050.000  
3. Skråstagsbru. Estimert kostnad: kr 144.100.000 

 
Statens vegvesen sin første vurdering er at nettverksbuebrua er beste løsning selv om den er noe 
dyrere enn bjelkebru.  
 
Skråstagsbru anses å være en litt vel ruvende konstruksjon og er mye dyrere. 
 
Bjelkebru er den billigste løsningen, men den påkrevde pælingen ute i elva anses som svært 
uheldig. Reisaelva er et vernet vassdrag og tiltak ute i elveløpet bør unngås.  
 
Det understrekes fra Statens vegvesen at rapporten er et foreløpig grunnlag for å kunne ta 
endelig standpunkt seinere. 
 
 

Vurdering 
Administrasjonen vurderer at nettverksbuebrua er den beste løsninga av de tre framlagte 
alternativene. Begrunnelsen for det er at den framstår som den estetisk beste, samtidig som 
konstruksjonen har klare paralleller med dagens bru. Den framstår som et signalbygg som blir 
en del av Storslett sin identitet.  
 
Konstruksjonen gir også mange muligheter for lyssetting. Lyssetting av brua kan ses i 
sammenheng med lyssetting av Gammelbrua og eventuelt også Haltibygget. 
 
Det er ønskelig at det blir en tilgangs-/trappeløsning fra brua og ned på øya. Det må også påses 
at det blir passasje for gående mellom øydelene oppstrøms og nedstrøms i forhold til brua. 
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Det har vært tidligere stilt spørsmål fra kommunens side om muligheten for å ha brua i en 
trebasert konstruksjon. Statens vegvesens saksbehandler har opplyst at de ikke har utredet denne 
muligheten. Det er fra deres side vurdert at en slik løsning ikke vil ha spesiell lokal tilknytning. 
Det stilles også spørsmålstegn ved brannsikkerheten. Dessuten mener de at en trebasert 
konstruksjon ikke vil bli billigere enn øvrige mulige løsninger. 
 
Det er tegnet inn en leveggsløsning som vender mot oppstrøms side av gang- og sykkelbanen på 
brua. Men denne er ikke nærmere beskrevet verken med hensyn til material- eller 
konstruksjonsløsning. Kommunen har tidligere påpekt et klart ønske om å få en løsning med 
levegg som vil gi le mot ganske utfordrende kald og hard landvind. Det forutsettes at denne 
leveggen blir en hensiktsmessig løsning, som ikke forringer bruas utseende og kommunen 
foreslår derfor en gjennomsiktig løsning. 
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Fra: Woie Tone Hugstmyr (tone.hugstmyr-woie@vegvesen.no)
Sendt: 11.01.2018 09:28:03
Til: Birger Storaas
Kopi: 

Emne: Notat vedrørende brualternativer, E6 Storslett bru
Vedlegg: 17249-KON-NOT-01.pdf
Hei Birger, vel overstått juleferie og godt nytt år.
 
Her er rapporten om brualternativer som konsulenten vår har utarbeidet.
 
Vegvesenets umiddelbare reaksjon er at vi ønsker å gå videre med alternativ 1 Nettverksbuebru. Bjelkebru har
for mange negative konsekvenser, og kostnaden er ikke så stor forskjell fra nettverksbuebru. Skråstagbru er
over 50 % dyrere enn nettverksbuebru, og er en ruvende konstruksjon.
 
Men vi skal gjennomgå dette nøyere, og skaffe en grundig argumentasjon for vårt standpunkt.
 
Ønsker du at vi skal ha en gjennomgang av alternativene med dere, administrativt og/eller politisk?
 
Vi har prosjektmøte på skype den 18. Det kan jeg iallfall invitere deg med på. Men vi jeg kan også stille på et
fysisk møte hos dere.
 
 

Med hilsen
Tone Hugstmyr Woie

Seksjon: Plan og forvaltning - Troms
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Besøksadresse: Mellomveien 40, TROMSØ
Telefon: +47 77617630  Mobil: +47 90177312  e-post/Lync: tone.hugstmyr-woie@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?
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1 INNLEDNING 

Eksisterende Storslett bruer (Nordreisa I og II) ligger på E6 og går over Reisaelva på Storslett, som er 
kommunesenteret i Nordreisa kommune. E6 er hoved ferdselsåren mellom Nord-Norge og Sør-Norge og 
har betydelig gjennomgangstrafikk. I planområdet er total ÅDT 5460 (2016), andel av større kjøretøy er på 
ca. 10 %. 

Eksisterende bruer i E6 over Reisaelva, Nordreisa I og Nordreisa II, bygget i 1955, tilfredsstiller ikke dagens 
krav til standard. Blant annet er det ikke mulig for to vogntog å møtes på bruene. I tillegg har bruene 
teoretisk overskridelse av bæreevne for brukslast Bk10/50. Vegdirektoratet har gitt tidsbegrenset 
klassifisering ut år 2023, under visse vilkår. 

 

Det er gjennom Nasjonal transportplan 2018-2027 lagt til grunn at E6 fortsatt vil gå gjennom Storslett 
sentrum, men at ny bru over Reisaelva bør bygges. Nordreisa kommune utarbeider ny detaljregulering av 
Storslett sentrum. Statens vegvesen utarbeider reguleringsplan for det som kreves for å bygge ny bru over 
Reisaelva, inkludert riggområde og område for midlertidig bru. Det øvrige i planområdet skal Nordreisa 
kommune planlegge. 

 

Mål for prosjektet er å få en bredere bru med bedre bæreevne og god tilrettelegging for gående og 
syklende. Ny bru skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 

ÅF Engineering AS utarbeider sammen med Statens vegvesen Region nord reguleringsplan for ny 
bruløsning. I første fase av dette arbeidet er det utredet aktuelle brutyper. Dette dokumentet «Notat 
vedrørende brualternativer, E6 Storslett bru» har som mål å gi et beslutningsgrunnlag for valg av brutype, 
som bestemmes i samråd med Nordreisa kommune og Statens vegvesen. Følgende tre brualternativer 
utredes i dette notatet:   
• Brualternativ 1: Nettverksbue 

• Brualternativ 2: Bjelkebru 

• Brualternativ 3: Skråstagbru 
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2 PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER 

2.1 Regelverk og grunnlagsmateriale 

2.1.1 Håndbøker og standarder 

Brukonstruksjoner skal prosjekteres iht. håndbøker fra Statens vegvesen og norske standarder (NS-EN) fra 
Standard Norge. Håndbøkene fra Statens vegvesen har prioritet ved uoverensstemmelse mellom 
dokumentene. Andre forskrifter, retningslinjer, standarder eller publikasjoner har lavere prioritet enn 
dokumenter nevnt ovenfor. 

Det skal benyttes den til enhver tid gjeldende utgave av håndbøker og standarder. For notat vedrørende 
brualternativ er benyttet gjeldende utgaver pr. november 2017. 

Spesielle bestemmelser kan fastsettes i samarbeid med Statens vegvesen der regelverket ikke er dekkende.  

Relevante håndbøker fra Statens vegvesen: 
• N100: Veg- og gateutforming 
• N101: Rekkverk og vegens sideområder 
• N200: Vegbygging 
• N400: Bruprosjektering 
• V161: Brurekkverk 
• V220: Geoteknikk i vegbygging 
• V221: Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger 

• R762: Prosesskode 2 

2.1.2 Klassifisering 

Pålitelighetsklasse 

Iht. NS-EN 1990, tabell NA.A1(901) klassifiseres veg- og jernbanebruer i pålitelighetsklasse 3.  

Utførelsesklasser 

For betongarbeider gjelder utførelsesklasse 3 iht. NS-EN 13670. 
For stålarbeider gjelder utførelsesklasse EXC3 iht. NS-EN 1090-2 og bestemmelser gitt i håndbok R762. 

Kontrollklasser 

Kontrollklasser angis i NS-EN 1990. For pålitelighetsklasse 3 gjelder prosjekteringskontrollklasse PKK3 iht. 
tabell NA.A1(902) og utførelseskontrollklasse UKK3 iht. tabell NA.A1(903). Kontrollen for begge klassene 
omfatter egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll (kontroll ved tredjepart). 

Dimensjonerende brukstid 

Håndbok N400 angir at bruer og andre bærende konstruksjoner skal prosjekteres for 100 års 
dimensjonerende brukstid. Elementer og utstyr som har dimensjonerende brukstid mindre enn 100 år skal 
kunne skiftes ut. Korrosjonsbeskyttelsessystemer skal kunne fornyes. Konstruksjonen skal være 
dimensjonert og utformet for å ta hensyn til planlagte utskiftingsarbeider. 

2.1.3 Veggeometri 

For brualternativ 1 og 2 for E6 Storslett bru bygges det 2 etterfølgende bruer over elva som i dagens 
situasjon. For alternativ 3 etableres en sammenhengende bru. Ved omtale i det følgende benyttes 
betegnelsen bruer. 
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Senterlinje E6 over nye bruer skal følge senterlinje over dagens bruer. Vegen er rettlinjet i horisontalplanet, 
med økende profilnummer fra vest mot øst. 

I vertikalplanet vil linjepålegget bli tilpasset konstruksjonshøyden for valgte bruløsninger, samt krav til 
laveste kote underkant bruer i forhold til elva. Det er nødvendig å heve linjen noe i forhold til dagens 
situasjon. 

Bruene skal bygges med kjørebane med 2 kjørefelt, samt gang- og sykkelbane adskilt fra kjørebanen med 
rekkverk som i dagens situasjon. Gang- og sykkelbanen ligger på oppstrøms side av bruene. 

Dagens fartsgrense på 50 km/t skal beholdes. Prosjektet definerer vegen som gate (sentrumsområde og 
fartsgrense 50 km/t). Tverrprofilet er da gitt i tabell B.3 i håndbok N100. Framskrevet ÅDT i 2042 (20 år 
etter åpning) er ca. 7070. Prosjektet anbefaler vegbredde for ÅDT > 8000. Dette gir iht. tabell B.3 2 kjørefelt 
på 3,25 m. Krav til minste avstand fra kjørefelt til rekkverk er 0,5 m som angitt i håndbok N101, pkt. 2.10.3. 
Total bredde mellom rekkverk blir da 2x3,25 + 2x0,5 = 7,5 m. Bredden tilfredsstiller kravet til minimum 
bredde mellom rekkverk for bruer på 7,5 m gitt i håndbok N101, pkt. E.9. 

For gang- og sykkelbanen (sykkelveg med fortau) anbefaler prosjektet total bredde 4,0 m, fordelt på 
sykkelveg 2,5 m og fortau 1,5 m. Kravet til minimum bredde 3 m iht. håndbok N101, pkt. E.9 er oppfylt. 

Tverrfall utføres som 3% takfall på kjørebanen og 2% ensidig tverrfall på gang- og sykkelbanen. 

Tverrsnittet er vist på figur nedenfor. 

 

2.1.4 Kartdata 

Veg- og bruanlegget planlegges i koordinatsystem NTM sone 21 og med høydereferanse NN2000. Alle koter 
som omtales i dette notatet er i høydereferanse NN2000, der annet ikke er angitt. I pkt. 2.1.5 er likevel 
betegnelsen NN2000 benyttet for klargjøring. 

2.1.5 Reisaelva 

Bruene krysser over Reisaelva. Elva renner fra sør mot utløpet i nord. Hovedløpet av elva ligger mot vest. I 
tillegg har elva et mindre løp mot øst, adskilt fra hovedløpet med en øy ute i elva. 

NVE har gjennomført flomberegning og hydraulisk analyse, kfr. rapport «Hydraulisk analyse i forbindelse 
med ny bru over Reisaelva i Troms», datert 2017.  

Oppsummering fra rapporten: 
• Flomberegningen viser at 200-års flommen er på 1656 m3/s. Det er ikke noe klimapåslag, noe som er iht. 

anbefaling fra NVE av 2015. 
• Høyden av en 200-års flom ved brua vil nå opp til kote +4,0 (høydereferanse NN1954) 
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• Sjøkartverket har beregnet 200-års stormflo til å ligge på kote +2,15 (høydereferanse NN2000) 
• Det anbefales at nedre kant bru ikke ligger lavere enn på kote +4,5 (høydereferanse NN1954). Det er da 

inkludert 0,5 m for å ta høyde for at drivgods og is driver i elva ved flom. 
• Det vil bli strømhastigheter opp mot 3,5 m/s 
• Det vil være behov for erosjonssikring av skråninger og brufundamenter. Strømhastighet angitt ovenfor 

krever stein av minimum størrelse 0,75 m. 

Ut fra ovenstående er laveste underkant bruoverbygning kote +4,5 med høydereferanse NN1954, 
tilsvarende +4,44 med referanse NN2000. Se også etterfølgende pkt. 2.2.2. 

I byggefasen kan det være behov for at midlertidige konstruksjoner har underkant lavere enn kravet som er 
gitt ovenfor. Håndbok N400, pkt. 5.4.1 angir at for byggetilstander med varighet mindre enn 1 år kan 
returperioden for naturlaster reduseres til 10 år.  Tidligere NVE rapport 7, 2002 Flomsonekart, delprosjekt 
Storslett gir nivå for 10-års flom ved bruene ca. 0,8 m lavere enn for 200-års flommen. 

Dagens bunnprofil i elva er ikke kjent. Loddinger utført i 1953 i forkant av bygging av de eksisterende 
bruene viser at dypeste parti er i vestre del av hovedløpet med kote ca. -3 (høydereferanse NN2000). 

Når det gjelder isforhold i elva, er det ifølge foreløpige opplysninger fra Statens vegvesen kun mindre 
forekomster av is. Isforhold er ikke omtalt i rapporten fra NVE. Isforholdene forutsettes nærmere avklart, 
spesielt hvis det velges å gå videre med brualternativ 2 med pilarer i elva. 

2.1.6 Grunnforhold 

Det foreligger en rapport fra grunnundersøkelser i 1949, utført i forbindelse med etablering av dagens 
bruer. Rapporten viser 3 boringer, med bordybde maksimalt ca. 10 m. Grunnforholdene karakteriseres som 
«temmelig ensartet». Det er grus øverst og så sand og finsand nedover. På de største dybdene det ble 
boret til, er det antagelig mo-melsand. 

Utover ovennevnte finnes ikke data over grunnforholdene ved bruene. Nye grunnundersøkelser vil bli 
utført i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen. 

2.1.7 Eksisterende bruer 

Eksisterende bruer er Nordreisa I over hovedløpet og Nordreisa II over det mindre løpet mot øst. Bruene 
ble åpnet for trafikk i 1955. 

Nordreisa I er utført som ettspenns fagverksbru med spennvidde 76 m, med brudekke innhengt mellom 
fagverksplanene. Påhengt gangbane oppstrøms er etablert i ettertid (ca. 1985). I følge ferdigbrutegning er 
landkar vest fundamentert på trepeler og landkar øst på betongpeler. Ut fra slik landkar øst framstår i dag, 
er utformingen en annen enn vist på tegningen. Synlig del er mer lik landkar vest. Innmålt kote for 
senterlinje veg over brua er +5,95 i vestre ende og +5,9 i østre. 

Nordreisa II er bygd som ettspenns stålbjelkebru. Spennvidden er 26 m. Tegninger viser 
direktefundamentering av landkar vest og betongpeler for landkar øst. Senere etablert parallell gangbru er 
direktefundamentert. Innmålt senterlinje veg over brua har kote +5,4 ved vestre landkar. Ved østre ende 
mot Storslett sentrum er koten +5,1. 

Det foreligger en del tegninger av bruene fra Statens vegvesens arkiv. For fundamentering finnes 
detaljtegning av landkar øst for Nordreisa II. Forøvrig er det ingen opplysninger om fundamenter utover det 
som framgår av ferdigbrutegningen. 
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Tegning som viser begge bruene er vist nedenfor. Det bemerkes at avstanden mellom bruene iht. innmåling 
er 45,4 m, mot 43,0 m angitt på tegningen. 
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2.2 Utforming 

2.2.1 Tverrprofil for bruer 

Figur som viser tverrprofil og henvisning til relevante krav er gitt i pkt. 2.1.3. 

For brualternativ 1 og 3 med nettverksbue og skråstagbru stiller håndbok N400, pkt. 4.1.2 i tillegg krav til fri 
avstand til bærende element, dvs. stag/kabler. Figurer fra håndboka som viser kravene er gjengitt nedenfor  

 

   
 

   
 
 

2.2.2 Fri høyde 

Fri høyde over vassdrag 

Krav til fri høyde over vassdrag er gitt i håndbok N400, pkt. 4.2.4. Det angis at fri høyde bestemmes slik at 
det er minst 0,5 m klaring mot overbygningen ved beregnet vannstand for 200-års flom. Samme angis i 
rapport fra NVE omtalt foran i pkt. 2.1.5. Krav til laveste underkant bruoverbygning er kote +4,44. Velger å 
benytte kote +4,5. 

Minste vertikale klaring over sjø 

Krav er gitt i håndbok N400, pkt. 4.2.7.1 og vil være relevant, da sjøen ved høyvann går inn under bruene. 
Kravene er tilfredsstilt som vist nedenfor: 
• Høyeste astronomiske tidevann (HAT) + 2,5 m = 1,51 +2,5 = kote +4,01 
• Middelvann (MV) + 3,5 m = -0,17 + 3,5 = kote +3,33 
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Fri høyde for gang- og sykkeltrafikk under bruer. 

I dagens situasjon er det gangpassasje langs elva foran vestre landkar for Nordreisa I og østre landkar for 
Nordreisa II. Ved bygging av nye bruer ønsker Nordreisa kommune at det også legges til rette for passasje 
fra søndre til nordre del av øya. Adkomst til øya skal anordnes ved trapp/rampe ned fra gang- og 
sykkelvegen. 

Krav til fri høyde er gitt i håndbok N101, pkt. F.4. Kravet er 3,1 m der det skal benyttes vedlikeholds-
kjøretøy. Fri høyde i dagens sitasjon er ikke målt, men antas å være minst 3 m ved vestre elvebredd. Ved 
østre bredd anslås dagens fri høyde til ca. 2 m. Det antas at krav til fri høyde og eventuelle tiltak for å sikre 
denne (f.eks. senket gangveg i vanntett trau under bru) kan fastlegges i samråd med Statens vegvesen når 
brualternativ er bestemt. 

2.2.3 Belegning og utstyr 

På kjørebanen samt gang- og sykkelbanen benyttes belegningsklasse A3 asfaltslitelag med full fuktisolering 
av brudekket, med fuktisolering type A3-4.  

Som rekkverk på bruer benyttes generelt brurekkverk styrkeklasse H2. For Storslett bru vil det bli 
kjøresterkt rekkverk på venstre side, samt mot gang- og sykkelbanen. På høyre bruside, som er ytterkant av 
gang- og sykkelbanen, benyttes sprosserekkverk.  

Pga. vindforholdene på brustedet skal det etableres vindskjerming oppstrøms, dvs. for gang- og 
sykkelbanen. 

Bruender utføres fugefrie for brulengder der dette er mulig iht. krav og anvisninger i håndbok N400. I 
øvrige tilfeller etableres kasselandkar med kjørebanefuger og underliggende rom for tilkomst. 

Det benyttes brulagre av typen pottelager. 

Vannavrenning sikres ved etablering av sluk med rist. Vannet slippes fritt ned under brua. 

Kabler og ledninger kan føres over elva festet eller innstøpt i brukonstruksjonen. 

2.2.4 Lokale forhold 

Langs vestsiden av elva er det en elveforbygning av naturstein. Nødvendige inngrep i denne i anleggsfasen 
skal istandsettes. Adkomst til øya er omtalt ovenfor. 

Anlegget skal generelt gis landskapsmessig tilpasning. 

2.3 Laster og lastkombinasjoner 

Laster gis i norske standarder (NS-EN), samt av tilleggsbestemmelser i håndbok N400. 

Tilsvarende gis lastkombinasjoner i NS-EN 1990, samt av tilleggsbestemmelser i håndbok N400. 

 

 

 

 

96



Statens vegvesen Region nord, E6 Storslett bru Revisjon:   

Dokumentnummer: 17249-KON-NOT-01 Dato:  20.12.2017 

Tittel: Notat vedrørende brualternativer, E6 Storslett bru Side:  11 

 

 

2.4 Materialer 

Krav til materialer gis i håndbok R762 og norske standarder (NS-EN) henvist til fra denne. 

Typiske materialkvaliteter er: 
• Betong: B45 SV-Standard 
• Armering: B500NC 
• Stål: S355N/NL, S420N/NL, S460N/NL 

• Overflatebehandling stål: System 1 
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3 BRUALTERNATIV 1 - 3 

I de etterfølgende kapitler beskrives de 3 brualternativene som er utredet som aktuelle for kryssing av 
Reisaelva: 
• Brualternativ 1: Nettverksbue 
• Brualternativ 2: Bjelkebru 
• Brualternativ 3: Skråstagbru 

3.1 Brualternativ 1 - Nettverksbue 

 

3.1.1 Geometri, konstruksjonsløsninger og funksjon 

Brualternativ 1 utføres som for dagens situasjon med 2 etterfølgende bruer. Avstand mellom bruene 
(landkarakser) er ca. 40 m. Løsningen framgår av illustrasjon ovenfor. For flere illustrasjoner, se kapittel 5. 

Brua over hovedløpet (bru 1) tenkes etablert som nettverksbue av stål med brudekke av betong. 
Spennvidden er foreløpig satt til 86 m, dvs. 10 m lengre enn dagens fagverksbru. Begge landkaraksene er 
trukket 5 m tilbake fra elvebredden i forhold til eksisterende akser, som nærmere omtalt i etterfølgende 
pkt. 3.1.2.  

Nettverksbuen er en selvforankret konstruksjon, der trykk fra overgurten (buen) tas opp av strekk i 
undergurten i nivå med kjørebanen. De 2 bueplanene har krysstilte stag, derav navnet nettverksbue. 
Bueplanene er noe skråstilt mot hverandre. Det anordnes avstivning mellom overgurtene i form av et 
fagverk. Mellom undergurtene etableres tverrbjelker som brudekket legges opp på. Brudekket har samvirke 
med tverrbjelkene. Brua utføres med kjørebanefuge i den ene enden. 

Konstruksjonshøyden for tverrbjelker og dekke kan bli i størrelsesorden 1,7 m inklusive belegning.  Med 
underkant på kote +4,5 vil overkant veg komme på kote +6,2, noe som betyr ca. 0,25 - 0,3 m heving i 
forhold til dagens veglinje. Endelig konstruksjonshøyde bestemmes ved detaljprosjektering.  

Kote på topp bue blir ca +21, dvs ca 15 m over vegbanen. 
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Landkarene bygges av betong, fundamentert på peler. Med landkar lengre fra elvebredden enn i dag kan 
muren på vestsiden føres forbi foran landkaret og tilpasses til dette. Ute på øya kan det etableres en 
passasje under brua langs elva foran landkaret.   

Den korte brua (bru 2) mot Storslett sentrum tenkes utført som bjelkebru i ett spenn. Foreløpig spennvidde 
er satt til 26 m, dvs. det samme som dagens bru. Det vurderes her å ikke være nødvendig å flytte aksene, 
kfr. omtale i pkt. 3.1.2. 

Bruoverbygningen kan utføres som en spennarmert betongkonstruksjon eller alternativt med stålbjelker i 
samvirke med betong brudekke. Brua utføres fugefri, med påhengte endeskjermer og vingemurer i begge 
ender. 

Konstruksjonshøyden for overbygningen inklusive belegning anslås til 1,3 m. Underkant på kote +4,5 betyr 
at vegen ikke kan ligge lavere enn kote + 5,8. Dagens bru har fall mot Storslett sentrum, og det samme vil 
gjelde for ny bru. Nødvendig heving i kritisk punkt nærmest sentrum vil bli ca. 0,7 m. Endelig 
konstruksjonshøyde fastlegges ved detaljprosjekteringen, med vekt på å oppnå minst mulig byggehøyde. 

Landkarene bygges av betong, fundamentert på peler. Med landkar plassert omtrent som i dag beholdes 
passasjen under brua på side mot sentrum. Ute på øya vil det som nevnt ovenfor bli passasje under bru 1. 
Det legges derfor ikke opp til passasje under bru 2, da dette krever økt spennvidde. Kortest mulig 
spennvidde er gunstig mht. å få minst mulig byggehøyde av overbygningen. 

3.1.2 Grunnforhold og fundamentering 

Basert på foreløpig kjennskap til grunnforholdene, kfr. pkt. 2.1.6, vurderer geotekniker fundamentering på 
utstøpte stålrørspeler å være mest aktuell fundamenteringsmetode. Slike peler kan etableres som 
friksjonspeler i løsmasse eller som spissbærende peler til berg, avhengig av bergnivået. Friksjonspeler 
rammes med lukket spiss. Spissbærende peler til berg kan enten utføres rammet med bergspiss, eller som 
åpne borede peler.  

Endelige peleløsninger kan bestemmes når resultat fra grunnundersøkelser som utføres i forbindelse med 
reguleringsplanen foreligger. Det bør da også vurderes om betongpeler kan være mulig å benytte, da disse 
kan gi en billigere løsning enn stålrørepeler. Foreløpig er antatt bruk av utstøpte stålrørspeler som 
friksjonspeler, med diameter Ø900 mm og lengder i størrelsesorden 50 m. 

Som angitt i pkt. 3.1.1 flyttes landkarakser for bru 1 tilbake fra elvebredden i forhold til akser for 
eksisterende bru. Årsaken til dette er at det må unngås konflikt mellom peler under eksisterende landkar 
og nye peler. Det vurderes å ikke være mulig å ramme nye peler gjennom eksisterende pelegrupper eller å 
trekke pelene. Det er foreløpig antatt 5 m flytting. Behovet kan være noe større og må vurderes nærmere 
ved detaljprosjektering når utforming av nye pelegrupper bestemmes. 

For bru 2 plasseres aksene omtrent i dagens akser. Eksisterende landkar ute på øya er direkte-
fundamentert, slik at det her ikke vil bli noen konflikt med eksisterende peler. Landkaret mot Storslett 
sentrum er pelefundamentert, men dette er såpass lite at det vurderes å kunne bygges et nytt 
pelefundamentert landkar med peler plassert til side for de eksisterende. Endelig løsning fastlegges ved 
detaljprosjektering.  

Det vil bli behov for erosjonssikring med stein av elvebreddene og noe ut i elva foran alle landkarene, samt 
oppstrøms og nedstrøms disse. 
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3.1.3 Byggemetode 

Trafikken på E6 skal legges om på midlertidig bru nedstrøms dagens bruer, uten avbrudd i trafikken. Etter 
trafikkomlegging kan riving av de eksisterende bruene utføres og bygging av nye igangsettes. 

Nettverksbuer kan i utgangspunktet etableres på flere måter. Der det ligger til rette for dette, kan hele 
stålkonstruksjonen prefabrikkeres i verksted, transporteres til byggestedet på lekter og monteres med 
flytekran eller direkte fra lekter. Nevnte metoder anses ikke aktuelle for Storslett bru, da midlertidig bru vil 
stenge for tilkomst opp fra sjøen. Videre er det usikkert om dybdeforholdene opp elva er tilstrekkelige for 
flytekran og stor lekter. 

Mer aktuelt er prefabrikkering av seksjoner i verksted, med transport til Nordreisa på båt eller lekter. 
Sammenbygging av stålkonstruksjonen ved sveising utføres på stedet. Seksjoner kan tas i land på kaia ved 
Sørkjosen, dersom denne har tilstrekkelig størrelse og bæreevne, og videre transporteres på kjøretøy (dels 
spesialtransporter). Et alternativ kan være å laste over på mindre lektere som tas inn elva på gunstig 
vannstand. 

Sammenbygging kan utføres på montasjeområde på øya og over området for den korte brua, samt noe inn 
på land mot sentrum. Etter sammenbygging skyves brua over elva til riktig posisjon, opplagt på liten 
lekter/pongtonger foran og sliskebaner bak. Prinsippet har vært benyttet tidligere. 

Det er også utført prosjekter med sammenbygging i endelig posisjon. Dette krever midlertidige 
understøttelser fundamentert på elvebunn, eventuelt med peler. 

En mulig metode kan også være å benytte eksisterende fagverksbru med dekket fjernet som understøttelse 
ved sammenbygging, dersom geometrien ligger til rette og eksisterende fagverk har tilstrekkelig bæreevne.  

Ved gjennomføring av prosjektet bør entreprenørene gis frihet til å velge montasjemetode. 

Etter at stålkonstruksjon er ferdig montert i riktig posisjon, støpes dekket med forskaling understøttet mot 
tverrbjelkene. 
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3.2 Brualternativ 2 - Bjelkebru 

 

3.2.1 Geometri, konstruksjonsløsninger og funksjon 

Brualternativ 2 utføres som for dagens situasjon med 2 etterfølgende bruer. Avstand mellom bruene 
(landkarakser) er ca. 40 m. Løsningen framgår av illustrasjon ovenfor. For flere illustrasjoner, se kapittel 5. 

Brua over hovedløpet (bru 1) tenkes etablert som bjelkebru. Total lengde er foreløpig satt til 86 m, dvs. 10 
m lengre enn dagens fagverksbru. Spennviddene er 26,5 + 33,0 + 26,5 m. Begge landkaraksene er trukket 5 
m tilbake fra elvebredden i forhold til eksisterende akser, som nærmere omtalt i etterfølgende pkt. 3.2.2. 

Bruoverbygningen kan utføres som en spennarmert betongkonstruksjon eller alternativt med stålbjelker i 
samvirke med betong brudekke. Brua utføres fugefri, med påhengte endeskjermer og vingemurer i begge 
ender, forutsatt fastholdning på pilarene. 

Konstruksjonshøyden for bruoverbygningen kan bli i størrelsesorden 1,5 m inklusive belegning for 
betongkonstruksjon, noe høyere ved bruk av stålbjelker.  Med underkant på kote +4,5 og høyde 1,5 m vil 
overkant veg komme på kote +6,0, noe som betyr ca. 0,1 m heving i forhold til dagens veglinje. Endelig 
konstruksjonshøyde bestemmes ved detaljprosjektering.  

Landkarene bygges av betong, fundamentert på peler. Med landkar lengre fra elvebredden enn i dag kan 
muren på vestsiden føres forbi foran landkaret og tilpasses til dette. Ute på øya kan det etableres en 
passasje under brua langs elva foran landkaret.   

Pilarene i elva er omtalt nedenfor under pkt. 3.2.2 og 3.2.3. 

Den korte brua (bru 2) utføres som for brualternativ 1, se pkt. 3.1.1. 

3.2.2 Grunnforhold og fundamentering 

Aktuell fundamenteringsmetode er som for brualternativ 1, dvs. fundamentering på utstøpte stålrørspeler, 
som nærmere omtalt i pkt. 3.1.2. 

Som angitt i pkt. 3.2.1 flyttes landkarakser for bru 1 tilbake fra elvebredden i forhold til akser for 
eksisterende bru. Årsaken er den samme som for brualternativ 1, se pkt. 3.1.2. 
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Bru 2 får samme løsning som for brualternativ 1, se pkt. 3.1.2. 

Pilarene i elva, akse 2 og 3 for bru 1, antas å måtte utføres med fundamentplater plassert under elvebunn 
for å gi minst mulig påvirkning på elvestrømmen. Kun en skiveformet søyle vil da stå i elva og opp til 
bruoverbygningen. Løsningen er robust mht. opptak av horisontallaster inkl. islaster. 

Det er krav til erosjonssikring over og utenfor slike fundamentplater. Rapporten fra NVE gir steinstørrelse 
minimum 0,75 m. Dersom denne forstås som stabil steinstørrelse D50 i håndbok V221, pkt. 3.3.2.3, gir 
samme punkt et behov for tykkelse av erosjonssikring over fundamentplatene på 3xD50, dvs 2,25 m. Samlet 
tykkelse av erosjonssikring og fundamentplate kan bli 4 m. Pilar akse 2 vil komme i område der elva er 
dypest ut fra loddingene utført i 1953, kfr. pkt. 2.1.5. Med bunnkote på -3, blir underkant fundament på 
kote -7. Tiltak for å etablere pilarene er nærmere beskrevet under etterfølgende punkt 3.2.3. 

Område med erosjonssikring over og rundt pilarene kan bli i størrelsesorden 15x20 m pr. pilar. Det vil i 
tillegg bli behov for erosjonssikring med stein av elvebreddene og noe ut i elva foran alle landkarene, samt 
oppstrøms og nedstrøms disse. 

3.2.3 Byggemetode 

Trafikken på E6 skal legges om på midlertidig bru nedstrøms dagens bruer, uten avbrudd i trafikken. Etter 
trafikkomlegging kan riving av de eksisterende og bygging av nye bruer starte.  

Bygging av pilarene i elva kan gjennomføres etter følgende metode: 
• Utlegging av midlertidig fylling i elva, for tilkomst og oppstilling av spunt- og pelerigg. Fylling legges ut 

fra en side om gangen, fra hhv. vestre elvebredd og øya. Ramming fra flåte kan være mulig alternativ for 
pilaren der elva er dypest. 

• Ramming av spuntkasse for å oppnå tørr byggegrop 
• Ramming av peler innenfor spuntkasse. Pelene avsluttes i første omgang over vann. 

Antall peler kan typisk være 6-8. 
• Utgraving under vann innenfor spuntkasse, med samtidig etablering av innvendig avstivning. 
• Undervannstøp av bunnpropp mot bunn gravegrop, med hensikt å kunne oppnå tørr byggegrop 
• Lensing av spuntkasse. Det vil kreves kontinuerlig pumping for å holde byggegrop tørr. 
• Lensing av peler og kutting til endelig nivå i underkant fundamentplate 
• Armering og utstøping av peler 
• Forskaling, armering og støping av fundamentplate og skivesøyle 
• Tilbakefylling mot og erosjonssikring over fundamentplate 
• Kutting av spunt noe under elevebunn 

• Graving av eksisterende masser og utlegging av erosjonssikring i nødvendig område rundt pilaren. 

For å hindre oversvømmelse av spuntkasse må overkant av denne føres opp over ugunstigste vannivå. For 
byggetilstander med varighet mindre enn 1 år kan det benyttes naturlaster med returperiode 10 år. Som 
angitt i pkt. 2.1.5 tilsvarer dette en flomhøyde ca. 0,8 m under 200-årsflommen, dvs ca. kote 4-0,8 = +3,2. 
Dette gir mer enn 10 m dybde av spuntkassen, noe som krever at denne må avstives innvendig. I praksis 
antas arbeidene å kunne foregå i perioder av året med lav vannstand. 

En enklere og billigere utførelse av pilaren kan være å benytte 2-3 utstøpte stålrørspeler Ø1000-1200 som 
går helt opp til bruoverbygningen. En unngår da arbeidene med spuntkasse og støpt pilar, samt at 
omfanget av erosjonssikring kan bli mindre. Løsningen forutsetter at det kan oppnås tilstrekkelig bæreevne 
for nevnte peleantall, samt at det kan påvises tilstrekkelig kapasitet for horisontallaster inklusive islaster.  
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Dersom det velges å gå videre med brualternativet, bør endelig pilarløsning utredes nærmere basert på 
resultater fra grunnundersøkelsene, samt overslagberegninger. Bunnprofil, samt isforhold på stedet og 
påkjenninger fra is, må klarlegges. Videre bør det avklares om tykkelse av erosjonssikring kan reduseres. 
Utredning gjelder også muligheter for tilkomst mht. utlegging av fylling eller bruk av flåte. 

I kostnadsoverslaget i kapittel 4 er løsning med fundamentplate og skivesøyle etablert i spuntkasse lagt til 
grunn. 

For forskaling av bruoverbygning av betong er det tilgjengelig høyde ca 0,8 m til 10-års flommen, som angitt 
ovenfor. Det er da lagt inn en sikkerhetsmargin på 0,5 m. Høyden er tilstrekkelig for forskalingshud med 
lokal understøttelse, mens selve det bærende stillaset mellom pilarene antas å måtte utføres med 
overliggende forskalingsvogn. 

Ved alternativ bruoverbygning med stålbjelker i samvirke med betong brudekke, kan bjelkene lanseres ved 
utskyvning fra en bruende. Dekket kan deretter støpes med forskaling understøttet mot bjelkene. 

3.2.4 Vurderinger i forbindelse med pilarer i elva 

Pilarer i elva i akse 2 og 3 vil være tiltak i elva som ikke er der i dag. Følgende forskrift og lover vil i første 
rekke regulere slike tiltak: 
-Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 
-Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). 
-Plan og bygningsloven, PBL. 
-Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). 
 
Ihht Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, §1. Forbud mot iverksettelse av tiltak i vassdrag: 

«Uten tillatelse fra fylkesmannen eller fylkeskommunen er det forbudt å sette i verk: 

 
a) fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for 

fisk eller andre ferskvannsorganismer, 

 

 
b) fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av 

større steiner, som kan øke fangsten av fisk på stedet eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget 

 
Forbudet etter a og b gjelder uavhengig av hensikten med tiltaket. Forbudet etter a og b gjelder ikke 
dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.» 
 
Dette vil si at etablering av pilarer i elva samt ferdigtilstanden etter bygging, ikke skal forringe 
produksjonsmulighetene (pkt a) eller øke fangsten av fisk eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget (pkt b). 
Hvis pkt a) og/eller b) blir berørt, skal tillatelse innhentes fra fylkesmannen eller fylkeskommunen. 
For Reisaelva vil fylkesmannen ha ansvaret, ref Forskriften §1, siden strekningen fører anadrome laksefisk 
(fisk som vandrer til havet på næringssøk, og tilbake til ferskvann for gyting). 
 
Kort vurdering av tiltaket med pilarer i elva opp mot Forskriften: 
Byggefasen: Se pkt 3.2.2 og 3.2.3 over ifht fundamentering og byggemetode. Utlegging av midlertidig fylling 
i elva kan utføres med kraftig fiberduk mot elvebunn, slik at elvebunnen etter at steinfyllingen er fjernet, 
fremstår mest mulig urørt. Ramming av spuntkasse, ramming av peler med påfølgende utstøping av peler 
og fundament og søyler må utføres med tiltak som sikrer at sementslam og andre stoffer ikke spres til 
vassdraget. Bygging av pilarene må utføres på vinteren, med liten vannføring og utenfor gytesesongen for 
laks. 
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Ferdigtilstand: Ref. pkt 3.2.2 vil området med erosjonssikring over og rundt pilarene bli i størrelsesorden 
15x20 m pr. pilar. Dette arealet vil da erstatte dagens elvebunn med stein av størrelse minimum 0,75 m. 
Vurderinger ifht om denne endringen vil påvirke pkt a) og eller b) i Forskriften, kfr ovenfor, må sees 
nærmere på hvis dette brualternativet blir valgt. 
 
Ihht Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven); 
 
«Kapittel 2. Alminnelige regler om vassdrag 

§ 5.(forvalteransvar og aktsomhetsplikt) 

Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private 
interesser. 
Vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne 
og private interesser. Denne plikten gjelder så langt den kan oppfylles uten uforholdsmessig utgift eller 
ulempe. Vassdragsmyndigheten kan ved forskrift fastsette nærmere regler om planlegging, gjennomføring 
og drift av bestemte typer vassdragstiltak. 
Vassdragstiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø 
eller eiendom.» 
 
Videre angis det i §8 (konsesjonspliktige tiltak) at «Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til 
nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i 
medhold av reglene i § 12 eller § 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten. 
Vassdragsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette at tiltak utenfor vassdraget som kan 
ha påtakelige virkninger for et vassdrag, må ha konsesjon.» 
 
Videre i §20 (samordning av tillatelser) står det blant annet at: «Vassdragsmyndigheten kan fastsette i 
forskrift eller i det enkelte tilfelle at det ikke trengs konsesjon etter loven her for tiltak som» 

«d) Er tillatt i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven» 

 
Ihht PBL §4-2.Planbeskrivelse og konsekvensutredning skal: «Alle forslag til planer etter loven skal ved 
offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt 
planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. 
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt 
vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn.» 
 
Dersom pilarer i elva vurderes å gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en 
konsekvensutredning. Denne skal sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og 
når tiltaket besluttes gjennomført. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess slik at alle 
berørte parter blir hørt. 
 
Aktuelle element som vil inngå i en konsekvensutredning mht virkning av pilarer i elva kan være; 
hydrologiske prosesser blant annet ifht erosjon, endrede produksjonsmulighetene for fisk eller andre 
ferskvannsorganismer, økning eller forskyvning av fangsten av fisk i vassdraget, endret isgang ev. med 
mere. 
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3.3 Brualternativ 3 - Skråstagbru 

 

3.3.1 Geometri, konstruksjonsløsninger og funksjon 

Brualternativ 3 utføres som én bru over hele elva. Løsningen framgår av illustrasjon ovenfor. For flere 
illustrasjoner, se kapittel 5. 

Brua tenkes etablert som skråstagbru, med tårn på øya. Total lengde er foreløpig satt til 153 m. Spennene 
har lengde 90 m mot vest og 63 m mot øst. 

Landkaret i vest får plassering som landkar for bru 1 for brualternativ 1 og 2, mens landkaret i øst i 
utgangspunktet blir plassert som for bru 2 for de samme alternativene. 

Utforming av landkaret i øst vil avhenge av om horisontalkrefter fra ubalanse mellom de 2 spennene med 
ulike lengder tas av landkaret eller som skjærkraft og moment i tårnet. Opptak i landkaret gir behov for et 
omfattende landkar, større enn for de øvrige brualternativene. Landkaret i vest vil få utforming tilvarende 
som for brualternativ 1. Aksen for tårnet kommer ca 4 m lenger inn på øya enn landkaraksen for bru 1 for 
de andre brualternativene. 

Tårnet bygges i betong, og gis noe helning (5°) mot det korteste spennet. Overkant tårn har kote +50, som 
er maksimalt tillatt iht. krav fra Avinor pga. nærliggende Sørkjosen lufthavn. På illustrasjonen ovenfor er 
tårnbeina vist parallelle, men disse kan også utføres skråstilt mot hverandre i tverretning bru. 

Bruoverbygningen kan bygges i betong eller med stålbjelker i samvirke med betong brudekke. 
Konstruksjonshøyden for bruoverbygningen vil kunne holdes innenfor samme størrelse som for bru 1 i 
alternativ 1 og 2, dvs 1,5-1,7 m inklusive belegning. Brudekket utføres med kjørebanefuge i akse 1. 

Fordelen med skråstagbru over hele elva er at vegfyllingen på øya kan fjernes slik at det blir åpent under 
brua. Tilgjengelig fri høyde vil være avhengig av hvor man legger terrengnivået i forhold til flomnivåer i elva. 
For å få en fri høyde på 2,5 m under bruoverbygningen på kote +4,5, må terrenget legges på kote +2,0. 
Dette er mer enn 1 m lavere enn nivået for 10-års flom i elva. Ulempen med bru over hele elva er at en 
bygger bru med større lengde enn nødvendig. 
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En annen ulempe er at konstruksjonshøyden angitt ovenfor i utgangspunktet må føres inn til landkaret mot 
Storslett sentrum. Dette medfører behov for større heving av vegen enn for alternativ 1 og 2, som her har 
den korte brua. 

Dersom det velges å gå videre med løsning med skråstagbru, bør det utføres et utvidet forprosjekt med 
avklaring av forhold knyttet til tårnutforming, opptak av ubalanserte krefter og statisk virkemåte forøvrig, 
bruoverbygning utført i betong eller samvirke og optimalisering av byggehøyde av overbygningen med 
tanke på minst mulig høyde. 

3.3.2 Grunnforhold og fundamentering 

Aktuell fundamenteringsmetode er som for brualternativ 1 og 2, dvs. fundamentering på utstøpte 
stålrørspeler, som nærmere omtalt i pkt. 3.1.2. 

Som for de andre alternativene flyttes landkaraksen i vest tilbake fra elvebredden i forhold til akser for 
eksisterende bru. 

Tårnaksen kommer lenger fra eksisterende landkar øst enn for de andre alternativene. Dette er gunstig 
mht. å unngå konflikt med eksisterende peler. Samtidig blir tårnfundamentet større enn landkaret for 
nettverksbue og bjelkebru, slik at også endelig plassering av tårnet må avklares nærmere når ny pelegruppe 
bestemmes. 

Det vil bli behov for erosjonssikring med stein av elvebreddene og noe ut i elva foran landkarene, samt 
oppstrøms og nedstrøms disse. Også mot øya kreves sikring i forbindelse med tårnfundamentet.  

3.3.3 Byggemetode 

Trafikken på E6 skal legges om på midlertidig bru nedstrøms dagens bruer, uten avbrudd i trafikken. Etter 
trafikkomlegging kan riving av de eksisterende og bygging av nye bruer starte. 

Bruoverbygningen kan i prinsippet bygges på midlertidig understøttelse eller ved frambygging fra tårnet. 
Midlertidig understøttelse fundamenteres på elvebunn, eventuelt med peler.  

Mulige byggemetoder bør avklares nærmere dersom skråstagbru blir valgt løsning. 

  

101



Statens vegvesen Region nord, E6 Storslett bru Revisjon:   

Dokumentnummer: 17249-KON-NOT-01 Dato:  20.12.2017 

Tittel: Notat vedrørende brualternativer, E6 Storslett bru Side:  21 

 

 

4 KOSTNADSOVERSLAG FOR SAMMENLIGNING 

4.1 Innledning 

Det er utført en kostnadsberegning for sammenligning av brualternativene. Kostnadene er gitt som 
entreprisekostnader eksklusive merverdiavgift. Kostnader knyttet til prosjektering, byggeledelse, kontroll, 
avgifter, grunnerverv mm. er ikke inkludert. 

Følgende kostnader, som vil være tilnærmet like for alternativene, er ikke inkludert i de gitte 
entreprisekostnadene: 
• Midlertidig bru 
• Riving av eksisterende bru 
• Elektriske anlegg 
• Føring av kabler og ledninger over brua 
• Trapp/rampe ned til øya 

• Landskapsmessige tilpasninger 

Kostnader er beregnet dels på grunnlag av hovedmengder, samt enhetspriser fra andre prosjekt, og dels ut 
fra elementkostnader for andre prosjekt. For noen arbeider er benytte erfaringstall. 

Prisnivå er høst 2017. 

4.2 Kostnadsoverslag 

Sammenstilling av entreprisekostnader eksklusive merverdiavgift for sammenligning: 
• Brualternativ 1, nettverksbue: kr 93 125 000 
• Brualternativ 2, bjelkebru: kr 85 050 000 

• Brualternativ 3, skråstagbru: kr 144 100 000 

Elementkostnader for de 3 alternativene er gitt på etterfølgende sider. Følgende arbeider inngår: 
• Prosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader 
• Prosess 65: Asfaltdekker 
• Prosess 81: Løsmasser (inkl. erosjonssikring) 
• Prosess 83.2: Rammede stålrørspeler 
• Prosess 84: Betongarbeider 
• Prosess 85: Stålarbeider (brualternativ 1) 
• Prosess 85.6/7: Brukabler (brualternativ 3) 
• Prosess 87.1 Fuktisolering 
• Prosess 87.2: Rekkverk (og leskjerm) 
• Prosess 87.3 Brulagre 
• Prosess 87.4 Fugekonstruksjoner (brualternativ 1 og 3) 
• Prosess 87.5: Overvannssystem (sluk) 
 
Løsninger som beskrevet foran i kapittel 3.1 - 3.3 er lagt til grunn for kostnadsoverslagene. Der alternative 
utførelser er omtalt, er følgende benyttet for kostnadsberegningen: 
• Alle alt.: Fundamentering på utstøpte stålrørspeler Ø900 som friksjonspeler 
• Brualt. 2: Pilarer med fundamentplate under elvebunn og skivesøyle etablert i spuntkasse 
• Brualt. 1 og 2: Bru 1 for alt. 2 og bru 2 for alt. 1 og 2 utført som spennarmerte betongbjelkebruer 
• Brualt. 3: Bruoverbygning utført i betong 
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Brualternativ 1, nettverksbue 

Element Beskrivelse Pris 

      

Bru 1     

A0 Felleskostnader 14 102 500 

C1.1 Landkar akse 1 8 453 600 

C1.2 Landkar akse 2 8 453 600 

D1.1 Bruoverbygning, betongdekke 7 839 260 

D4.1 Bruoverbygning, buekonstruksjon i stål 23 200 000 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 865 180 

G0.1 Bruutstyr 2 466 000 

  Uspesifisert, 10% 5 132 360 

  Sum bru 1 70 512 500 

      

Bru 2     

A0 Felleskostnader 3 922 500 

C1.1 Landkar akse 1 4 429 800 

C1.2 Landkar akse 2 4 429 800 

D1.1 Bruoverbygning 4 265 905 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 282 650 

G0.1 Bruutstyr 852 000 

  Uspesifisert, 10% 1 429 845 

  Sum bru 2 19 612 500 

      

  Veg mellom bruer,   

  inkl felleskostnader og uspesifisert   

  Sum veg mellom bruer 3 000 000 

      

      

  Sum total 93 125 000 
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Brualternativ 2, bjelkebru 

Element Beskrivelse Pris 

      

Bru 1     

A0 Felleskostnader 12 487 500 

C1.1 Landkar akse 1 5 002 400 

C1.2 Landkar akse 2 5 002 400 

C2.1 Pilarer akse 2 og 3 20 440 880 

D1.1 Bruoverbygning 12 198 985 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 865 100 

G0.1 Bruutstyr 1 896 000 

  Uspesifisert, 10% 4 544 235 

  Sum bru 1 62 437 500 

      

Bru 2     

A0 Felleskostnader 3 922 500 

C1.1 Landkar akse 1 4 429 800 

C1.2 Landkar akse 2 4 429 800 

D1.1 Bruoverbygning 4 265 905 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 282 650 

G0.1 Bruutstyr 852 000 

  Uspesifisert, 10% 1 429 845 

  Sum bru 2 19 612 500 

      

  Veg mellom bruer,   

  inkl felleskostnader og uspesifisert   

  Sum veg mellom bruer 3 000 000 

      

      

  Sum total 85 050 000 
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Brualternativ 3, skråstagbru 

Element Beskrivelse Pris 

      

A0 Felleskostnader 28 820 000 

C1.1 Landkar akse 1 6 153 600 

C1.2 Landkar akse 3 6 653 600 

C3.1 Tårn akse 2 32 250 000 

D1.1 Bruoverbygning 26 053 260 

D5.1 Skråkabler inkl. kabelforankringer 28 400 000 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 1 517 655 

G0.1 Bruutstyr 3 768 000 

  Uspesifisert, 10% 10 483 885 

  Sum total 144 100 000 
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5 ILLUSTRASJONER 

Illustrasjoner finnes på de etterfølgende sidene. 

Nr Tittel 

1-1 Brualternativ 1, nettverksbue, fra sør 

1-2 Brualternativ 1, nettverksbue, fra vest 

1-3 Brualternativ 1, nettverksbue, fra øst 

2-1 Brualternativ 2, bjelkebru, fra sør 

2-2 Brualternativ 2, bjelkebru, fra vest 

2-3 Brualternativ 2, bjelkebru, fra øst 

3-1 Brualternativ 3, skråstagbru, fra sør 

3-2 Brualternativ 3, skråstagbru, fra vest 

3-3 Brualternativ 3, skråstagbru, fra øst 
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Illustrasjon 1-1 

Brualternativ 1, nettverksbue, fra sør 
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Illustrasjon 1-2 

Brualternativ 1, nettverksbue, fra vest 
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Illustrasjon 1-3 

Brualternativ 1, nettverksbue, fra øst 
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Illustrasjon 2-1 

Brualternativ 2, bjelkebru, fra sør 
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Illustrasjon 2-2 

Brualternativ 2, bjelkebru, fra vest 
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Illustrasjon 2-3 

Brualternativ 2, bjelkebru, fra øst 
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Illustrasjon 3-1 

Brualternativ 3, skråstagbru, fra sør 
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Illustrasjon 3-2 

Brualternativ 3, skråstagbru, fra vest 
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Illustrasjon 3-3 

Brualternativ 3, skråstagbru, fra øst 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/133-4 

Arkiv:                529  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 23.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Nordreisa kommunestyre 08.02.2018 

 

Innspill fra Nordreisa kommune til KS for tariffoppgjør 2018 

Henvisning til lovverk: 
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/debattheftet-for-2018/ 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunestyre har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnotat om 
lønnsoppgjøret for 2018 og kommer med følgende innspill: 
 
Nordreisa kommune ser det som positivt at KS ber kommunene om å komme med innspill til 
tariffoppgjøret 2018. Nordreisa kommune vil be partene i arbeidslivet for 2018 om å vise 
moderasjon som følge av høy lønnsvekst siste 14 år, økning i kommunenes pensjonskostnader, 
samt kommunenes stramme økonomiske ramme. 
 
1) Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal 
prioriteres innenfor den disponible rammen.  
 
Svar: 
Prioriteringen innenfor den disponible rammen bør gi midler til:  

 generelle lønnstillegg 
 lokale forhandlinger. For at kommunen skal ha best mulig handlingsrom er det viktig at 

det ikke avtales andre sentrale føringer på potten. 
 reguleringer av andre godtgjøringer, eks kvelds- og helgetillegg  

 
2) Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny 
offentlig tjenestepensjon?  
 
Svar:  
Det er viktig at ny offentlig tjenestepensjon oppleves som god og trygg slik at pensjonen også 
bidrar til rekruttering inn i offentlig sektor. Det er også viktig med forutsigbare pensjonsutgifter 
og at kostnadsveksten begrenses.  
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3) Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende 
arbeidsliv?  
 
Svar:  
KS må posisjonere seg slik at organisasjonen kan påvirke ny IA-avtale.  
 
 
a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å 

stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i 
arbeid?  

 
Svar:  

 Det bør være økt fokus på det forebyggende arbeidet, med blant annet HelseIArbeid 
(videreutvikling av tidligere iBedrift).  

 Fokus på både helsefremmende og forebyggende arbeid, men også gode rutiner for 
tydelig oppfølging av sykmeldte.   

 Jobbe med holdninger ifht det å være på jobb, også tross plager.  
 Styrke partssamarbeidet sentralt, men også lokalt.       
 Mer bevisst bruk av «Sees i morgen» konseptet (psykiske helse) 

 
 
b) Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt måloppnåelse   
i kommunal sektor? 
 
Svar:  

 Partssamarbeidet sentralt bør styrkes. Partene på nasjonalt nivå kan ta et større ansvar 
med på å se mulighetene for de som står utenfor arbeidslivet, slik at de kommer i arbeid. 
Partssamarbeidet må oppnå større måloppnåelse i forhold til inkludering av de som står 
utenfor arbeidslivet.  

 Fortsatt utvikle digitale plattformer for samarbeid, med flere muligheter for digital 
samhandling som supplement til allerede eksisterende samhandlingsarenaer.  

 
 
c) Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå  
      målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor? 
 
Svar:  
Nye modeller må bidra til å få en bedre dialog mellom partene (arbeidstaker, arbeidsgiver, 
helse) i enkeltsaker, men også på systemnivå. Finne modeller for samarbeid om de som er 
sykmeldte slik at de kan komme raskt tilbake i jobb/aktivitet/beholde jobb eller få avklaring i 
forhold til overgang til annen jobb/aktivitet. 

 
Rollen til kommunen som samfunnsaktør på tiltakssiden kan i fremtiden være en annen.  
Kommunene er ofte den største arbeidsplassen i alle kommuner. Kommunene har 
lærlinger/lærlinger med spesielle behov, studenter i praksis, tiltaksplasser for NAV, egne tiltak 
for brukere og mange egne ansatte som skal følges opp og tilrettelegges for, jfr. IA avtalen. Økt 
bosetting av flyktninger gir utfordringer og muligheter. Aktivitetsplikten for 
sosialhjelpsmottakere kan også være en måte å inkludere grupper som står utenfor arbeidslivet.   
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4) Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?  
 
a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 

kompetansekrav under visser forutsetninger? I såfall hvilke? 
 

Svar:  
Bindende bemanningsnormer og kompetansekrav vil kunne begrense lokaldemokratiets og 
arbeidsgivers handlingsrom. Ulike kommuner har ulikt behov, utfordringer og muligheter.  
Forutsetning til innføring av bemanningsnorm må i alle fall kompenseres fullt ut økonomisk.  

 
b) Bør KS i stedet pekte på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynet som ligger 

bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I såfall hvilke?  
 

Det er viktig at kommunen gis mulighet til å se helhet og sammenheng i tjenestetilbudene 
slik at ressurser og kompetanse blir benyttet på en god måte, utfra lokale forhold. 
Kommunenes planlegging har et langsiktig perspektiv i kommuneplanens 
samfunnsdel/handlingsdel og økonomiplan. Staten gir styringssignaler og rammer et år om 
gangen, noe som kan medføre at kommunens planer og Statens styringssignaler ikke henger 
sammen. 

 
 

Saksopplysninger 
Tariffavtalen er grunnlag for et godt arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler 
blir til og utvikles gjennom forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og 
arbeidstakerorganisasjonene. I takt med at arbeidslivet endres, må også tariffavtalene utvikles. 
 
Våren 2018 er det hovedtariffoppgjør. Dette innebærer at hovedtariffavtalen skal reforhandles 
og at det gjennomføres sentrale lønnsforhandlinger. Det kan forhandles om hele 
Hovedtariffavtalen (HTA) og det gjennomføres samtidig sentralt lønnsoppgjør.  
 
Hovedtariffavtalen er et sentralt virkemiddel for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne 
levere tjenester av god kvalitet. Hvis partene ikke kommer til enighet under forhandlingene, går 
oppgjøret til mekling. Dersom det ikke oppnås enighet i meklingen kan det bli streik. KS ber om 
innspill til fordeling av den disponible rammen.  
 
Nordreisa kommune har lagt inn en lønnsvekst på 3% (4.46 mill kr) lik anslaget i statsbudsjettet 
for 2018. Før de sentrale partene møtes er omlag 1,8% av potten allerede disponert. Dette betyr 
at partene har et beskjedent økonomisk handlingsrom. Årslønnsvekst, utover det som allerede er 
disponert, vil bli beskjedent.  
 
Arbeidet med fornyet offentlig tjenestepensjon blir viktig i 2018. IA avtalen utløper i 2018 og 
regjeringen vil invitere partene i arbeidslivet til drøftinger om videre arbeid med inkluderende 
arbeidsliv. Et annet tema for årets tariffoppgjør vil bli bemanningsnormer og kompetansekrav på 
flere ulike kommunale tjenester.  
 
 
 

Vurdering 
Hovedstyret i KS vedtar mandatet for forhandlingene. Innspillene fra medlemmene danner 
grunnlag for mandatet. Når resultatet er ferdig fremforhandlet skal Hovedtariffavtalen vedtas 

116



gjennom uravstemning fra alle medlemmene. KS har sendt ut årets debatthefte for å sikre bred 
forankring hos medlemmene gjennom politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune 
og på de fylkesvise strategikonferansene.  
 
KS ønsker innspill på fire spørsmål:  
1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) 

skal prioriteres innenfor den disponible rammen? 
 
2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny 

offentlig tjenestepensjon? 
 
3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende 

arbeidsliv? 
a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra 
til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og 
inkludere flere i arbeid? 
b) Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt 
måloppnåelse i kommunal sektor? 
c) Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å 
oppnå målet om redusert sykefravær o et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal 
sektor? 
 

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav? 
a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 
kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 
b) Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som 
ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?  

 
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte kommune, og 
rådmannen legger derfor frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk 
behandling.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/76-1 

Arkiv:                424  

Saksbehandler:  Øyvind 
Evanger 

 Dato:                 16.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/18 Nordreisa kommunestyre 08.02.2018 

 

Rådmannens åremålsstilling 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 24.2,   Arbeidsmiljøloven § 14-10,   Hovedtariffavtalen § 2.4 
 
 

Ordførerens innstilling 
Anne-Marie Gaino tilbys stillingen som rådmann i Nordreisa kommune på åremål med 6 år fra 
1.4.19. 
 
Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å forhandle ny arbeidsavtale.  
 
 
Saksopplysninger 
Anne-Marie Gaino ble i kommunestyrets sak 66/12 tilsatt som rådmann i Nordreisa kommune. 
Tilsettinga er et åremål for perioden 1.4.13 - 31.3.19. 
 
I henhold til lov- og avtaleverk skal ansatte i åremålsstilling underrettes om hvorvidt tilsettingen 
forlenges for en ny åremålsperiode senest ett år før tilsettingsforholdet opphører.   
Ved forlengelse kan ny åremålsperiode være kortere enn 6 år. 
 
 
Vurdering 
Arbeidsgiver ser Anne-Marie Gaino som godt kvalifisert i stillinga som rådmann. Hun har med 
sin formelle kvalifikasjon og personlige egenskaper gode forutsetninger for å fortsette som 
rådmann i Nordreisa kommune. 
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