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Svar på innbyggerspørsmål til kommunestyret  - Leirskole og tilskudd til Reisa 
Friluftsenter 

Spørsmål: Har Nordreisa kommune søkt om tilskudd fra statsbudsjettet kap.225 post 66. for 
2017? 
 
Nordreisa kommune er positiv til at det drives leirskole i kommunen. For å kunne drive leirskole 
må vertskommunen være arbeidsgiver og ha det pedagogiske ansvaret for innholdet. 
Kommunestyret vedtok derfor for ganske nøyaktig 1.år siden at Nordreisa kommune skulle inngå 
avtale med Reisa friluftsenter AS om ansettelse av leirskolelærer, under forutsetning om at 
avtalen utformes slik at den ikke gir kommunen ekstra lønnsutgifter. 
 
I følge opplysninger fra Fylkesmannen i Troms finnes det nå én tilskuddsordning som gjelder 
leirskoler og det er tilskudd til leirskoleopplæring; statsbudsjettet kap. 225 post 66. som 
spørsmålsstiller refererer til.  Dette er ordningen som alle kommuner kan søke på når de har hatt 
elever på leirskoler.  Hver enkelt besøkskommune er selv ansvarlig for å sende refusjonskrav til 
Fylkesmannen. Dette kan leirskolen sikre seg om skjer gjennom å kreve en refusjonsgaranti før 
oppholdet finner sted. 
 
Svaret på det konkrete spørsmålet er at Nordreisa kommune søker om refusjon for våre egne 
elever som har deltatt på leirskole.  Refusjonskravet sendes til Fylkesmannen, som dekker dette 
over statsbudsjettets kap. 225 post 66. 
 
Ordfører oppfatter likevel spørsmålet som om Nordreisa kommune krever besøkskommunene for 
deres refusjon av utgifter til leirskoleopplæring slik refusjonsgarantien gir anledning til. Det 
gjøres ikke. 
 
Forholdet mellom Nordreisa kommune og Reisa friluftssenter AS er regulert av avtale inngått 
27.6-2017. Der heter det i punkt 9. «Reisa friluftssenter as er selv ansvarlig for fakturering og 
innkreving av leirskoleopphold fra respektive skoler/kommuner.» 
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Ordfører ser at dette punktet kan være gjenstand for misforståelse og vil derfor be rådmannen 
gjennomgå avtalen sammen med Reisa friluftssenter AS for å klargjøre hvem som har ansvar for 
å kreve besøkskommunene for refusjonen til leirskoleopplæringen de mottar som er ment å dekke 
utgifter til leirskolelærer. 
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