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PS 62/18 Referatsaker



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Luft- post- og 
teleavdelingen 

Saksbehandler 
Astrid Kirkebø Elde 
22 24 82 64 

Svar på henvendelse om regularitet ved Sørkjosen lufthavn 

Vi viser til henvendelse av 30. oktober 2018 fra Nordreisa kommune om regulariteten ved 

Sørkjosen Lufthavn.  

 

For departementet er det viktig at Widerøes Flyveselskap AS (heretter Widerøe) leverer de 

tjenestene staten betaler for gjennom ordningen med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse 

(FOT). I kontrakten med Widerøe stiller staten strenge krav til regularitet på minimum 98,5 

prosent for rutene som inngår i ordningen. Dersom tallet på kanselleringer av grunner som 

operatøren kunne ha unngått ved å treffe alle rimelige tiltak overstiger dette kravet, får ikke 

operatøren kompensasjon for den delen av kanselleringene som overstiger kravet. Dette skal 

gi insentiv for operatørene til å opprettholde høy regularitet på rutene som er omfattet av 

FOT-ordningen. Staten krever 4,7 millioner kroner tilbakebetalt for perioden fra april 2017 til 

mars 2018 for dårlig regularitet, og vi vil fortsette å kreve penger tilbake når kravene til 

regularitet ikke er oppfylt. Samferdselsdepartementet er ikke fornøyd med det Widerøe har 

levert denne høsten, og vi forventer at Widerøe tar grep og leverer et mer stabilt flyrutetilbud 

fremover. 

 

Når staten setter forpliktelser til offentlig tjenesteytelser (FOT) stiller vi krav til rutedrift, 

setekapasitet, antall avganger, maksimal billettpris osv. Kravene er i stor grad standardisert 

på tvers av ruter basert på visse kriterier. Gjennom bruken av nettokontrakter, der 

operatøren beholder alle inntekter, har operatøren insentiver til å optimalisere rutetilbudet for 

å få flere reisende. Innenfor rammen av kravene som stilles i FOT har operatøren fleksibilitet 

til å gjøre markedstilpasninger i rutetilbudet, og vi anbefaler derfor kommunen å jobbe tett 

med Widerøe for å synliggjøre udekket potensiale for flere reisende ved forbedringer i 

tilbudet.   

 

Nordreisa kommune 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

 

  

 

 

Deres ref 

2018/217-4 

Vår ref 

15/56-219 

Dato 

26. november 2018 
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Side 2 
 

 

Med hilsen 

 

 

Øyvind Ek (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Astrid Kirkebø Elde 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Fra: Pål Eriksen (pve@kvenkultur.no)
Sendt: 08.11.2018 10:19:42
Til: post@lyngen.kommune.no; Post Storfjord; post@kafjord.kommune.no; Post Skjervoy;
post@kvanangen.kommune.no; Nordreisa Kommune; postmottak@tromsfylke.no
Kopi: Maria Figenschau; Anne-Karine Sandmo; Bente Nordhagen

Emne: Budsjett og økonomiplan – Halti kvenkultursenter IKS
Vedlegg: PROTOKOLL 261018.pdf;Budsjett 2019.xlsx;Økonomiplan 2019-2022.pdf
Til eierne i Halti kvenkultursenter IKS;
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Kåfjord kommune
Skjervøy kommune
Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Troms fylkeskommune
 
 
Til informasjon
Representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS har i møte av 26.10.2018, sak 7/2018 og 8/2018, vedtatt
henholdsvis senterets budsjett for 2019 og økonomiplan 2019‐2022. Vedlagt ligger protokoll, samt vedtatt
budsjett og økonomiplan.
 
Det ble også foretatt endringer i styresammensetningen:

Hilde Nyvoll er nytt styremedlem og erstatter Ann‐Kristin Thorheim. Stein Åge Midttun ble gjenvalgt
som vara.
Kai‐Petter Johansen ble gjenvalgt som styremedlem. Bente Haugsnes ble gjenvalgt som vara.
Lisa Vangen er nytt styremedlem og erstatter Jarle Myrhaug. Hege‐Anita Sørensen er ny vara og
erstatter Ingunn Karlsen.
Hilde Nyvoll er ny styreleder.

 
Ny styresammensetning:

Rolle Fast medlem Personlig vara Valgperiode
Styreleder Hilde Nyvoll Stein Åge Midttun 2018‐2020
Nestleder Leif Bjørnar Seppola Anne‐Gerd Jonassen 2017‐2019
Styremedlem Johnny Mikkelsen Lise Jakobsen 2017‐2019
Styremedlem Kai Petter Johansen Bente Haugsnes 2018‐2020
Styremedlem Lisa Vangen Hege‐Anita Sørensen 2018‐2020

 
 
Tervheisin
Vennlig hilsen
 
Pål Vegard Eriksen
sentterin johtaaja – daglig leder
Haltiin kväänisentteri – Halti kvenkultursenter IKS
www.kvenkultur.no | +47 775 88 280
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Driftsbudsjett 2019

Finansiering 2019
Kommunal og moderniseringsdepartementet 1 128 000 60%
Troms fylkeskommune 474 000 40%
Nordreisa kommune 139 000
Kvænangen kommune 27 800
Skjervøy kommune 27 800
Kåfjord kommune 27 800
Lyngen kommune 27 800
Storfjord kommune 27 800
Leieinntekt kontor 0
Salgsinntekter 40 000
Annen inntekt 30 000

Sum 1 950 000

Budsjett
Lønn daglig leder 490 000 100%

Ferie daglig leder 50 000
Pensjon daglig leder 58 000
Lønn språkarbeider 450 000 100%

Ferie språkarbeider 46 000
Pensjon språkarbeider 53 000
Lønn språk- og kulturarbeider 80 000 20%

Ferie språk- og kulturarbeider 8 250
Pensjon språk- og kulturarbeider 9 250
Møtevirksomhet 55 000
Reiser 60 000
Husleie 37 000
Driftskostnader husleie 46 000
Serviceavtaler 22 500
Administrative kostnader 105 000
Materiellinnkjøp, produksjon 30 000
Inventar, kontormateriell 20 000
Teknisk utstyr 25 000
Arrangement, innleid tjeneste mv. 65 000
Drift Halti SA 60 000
Utvikling Halti SA 35 000
Kvensk råd 20 000
Ombygging, skilting etc. 25 000
Innkjøp varer for videresalg 35 000
Markedsføring 15 000
Korrektur, språkvask 5 000
Fraktkostnader 5 000
Honorar intervjuobjekter, kunstnere, fagpersoner 10 000
Disposisjonsfond 10 000
Andre utgifter, uforutsett 20 000

Sum 1 950 000
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Økonomiplan 2019-2022 – Halti kvenkultursenter IKS 
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Forord 

Dette dokumentet tar utgangspunkt i daglig leders forslag til økonomiplan for årene 2019-2022, 

og inneholder forslag til styrevedtak, kommentarer og driftsbudsjett. Etter styrets behandling 

skal planen behandles i representantskapet jf. lov om interkommunale selskaper § 7. 

 

Hansinkenttä/Storslett, 19. oktober 2018 

 

 

Pål Vegard Eriksen 

sentterin johtaaja – daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11



 
 
 
 

1. Daglig leders forslag til budsjettvedtak 

Styret for Halti kvenkultursenter IKS vedtar økonomiplan for perioden 2019-2022 i samsvar 

med innholdet i dette dokumentet. 

 

2. Bakgrunn 

Halti kvenkultursenter ble stiftet som et interkommunalt selskap i 2010. Selskapet eies av 

kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen, samt Troms 

fylkeskommune. Hvert år mottar senteret kommunalt- og fylkeskommunalt driftstilskudd fra 

eierne, og fra 2015 har senteret mottatt årlige driftsmidler over statsbudsjettet. Øvrige 

driftsinntekter er hovedsaklig leie- og salgsinntekter, i tillegg søker senteret eksterne midler til 

prosjekter. 

Per oktober 2018 har kvenkultursenteret 1,5 årsverk med daglig leder i 100 % stilling og 

språkarbeider i 50 % stilling. Senteret har grunnet økt aktiviet og stadig økende interesse for 

kvensk språk og kultur behov for flere ansatte, og har derfor som mål å øke 

språkarbeiderstillingen med ytterligere 50 % (til 100 % totalt), samt opprette en ny formidler-/ 

kulturarbeiderstilling i 100 %. 

Offentlige driftsmidler for 2018 utgjorde totalt 1 480 000 kroner. Dersom en bemanningsøkning 

som beskrevet ovenfor skal kunne skje, er senteret avhengig av en markant økning de 

kommende årene. Én ansatt med ca. 470 000 i årslønn koster ifølge If Skadeforsikrings 

beregninger1 om lag 610 000 kr per år i rene ansattekostnader, og da er for eksempel ikke 

reisekostnader regnet med.  

Dersom selskapet i framtiden skal ha tre ansatte med en gjennomsnittslønn på 470 000 kr vil 

dette kunne koste opp mot om lag 1,8 millioner kr totalt per år i rene ansattekostnader. Flere 

ansatte betyr imidlertid også økte driftskostnader, for eksempel i form av økt aktivitet og økt 

reisevirksomhet, samt mindre leieinntekter (Se hele beregningen i tabellen nedenfor, denne tar 

utgangspunkt i tidligere års budsjetter og driftstilskudd). 

 

3. Driftsbudsjett 

Inntekter 
 

2019 2020 2021 2022 

Stat 1 128 000 1 224 000 1 229 000 1 407 500 

Fylke 474 000 529 000 529 000 549 000 

Vertskommune 139 000 176 000 176 000 192 000 

Øvrige kommuner 139 000 176 000 176 000 192 000 

Leieinntekter 0 0 0 0 

Salgsinntekter 40 000 50 000 50 000 50 000 

                                                           
1 «Hva koster en ansatt?» 
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Annen inntekt 30 000 31 500 31 500 35 000 

Sum 1 950 000 2 186 500 2 191 500 2 425 500 

 

Utgifter 
  

2019 2020 2021 2022 

Lønn daglig leder 
 

490 000 490 000 490 000 490 000 

Ferie daglig leder 
 

50 000 50 000 50 000 50 000 

Pensjon daglig leder 
 

58 000 58 000 58 000 58 000 

Lønn språkarbeider 
 

450 000 450 000 450 000 450 000 

Ferie språkarbeider 
 

46 000 46 000 46 000 46 000 

Pensjon språkarbeider 
 

53 000 53 000 53 000 53 000 

Lønn språk- og kulturarbeider 80 000 275 000 275 000 450 000 

Ferie språk- og kulturarbeider 8 250 28 000 28 000 46 000 

Pensjon språk- og kulturarbeider 9 250 32 000 32 000 53 000 

Møtevirksomhet 
 

55 000 50 000 50 000 50 000 

Reiser 
  

60 000 60 000 60 000 70 000 

Husleie 
  

37 000 37 000 37 000 37 000 

Driftskostnader husleie 
 

46 000 46 000 46 000 46 000 

Serviceavtaler 
 

22 500 22 500 22 500 22 500 

Administrative kostnader 
 

105 000 105 000 105 000 105 000 

Materiellinnkjøp, produksjon 30 000 30 000 30 000 30 000 

Inventar, kontormateriell 
 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Teknisk utstyr 
 

25 000 20 000 20 000 20 000 

Arrangement, innleid tjeneste mv. 65 000 60 000 60 000 60 000 

Drift Halti SA 
 

60 000 65 000 105 000 110 000 

Utvikling Halti SA 
 

35 000 35 000 0 0 

Kvensk råd 
 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Ombygging, skilting etc. 
 

25 000 20 000 20 000 25 000 

Innkjøp varer for videresalg 35 000 40 000 40 000 40 000 

Markedsføring 
 

15 000 20 000 20 000 20 000 

Korrektur, språkvask 
 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Fraktkostnader 
 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Honorar int. obj., 
kunstnere, fagpers. 

 10 000 10 000 10 000 10 000 

Disposisjonsfond 
 

10 000 20 000 20 000 20 000 

Andre utgifter, uforutsett 
 

20 000 14 000 14 000 14 000 

Sum 
  

1 950 000 2 186 500 2 191 500 2 425 500 
Tallene i tabellen er justert jf. styrets vedtak i sak 10/2018 av 19.10.18. 
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4. Styrets vedtak 

Styret i Halti kvenkultursenter har i møte av 19. oktober 2018, sak 9/2018 og 10/2018, vedtatt 

hhv. budsjett og finansieringsplan for 2019 og økonomiplan for 2019-2022. 

 

5. Representantskapets vedtak 

Representantskapet i Halti kvenkultursenter har i møte av 26. oktober 2018, sak 8/2018, vedtatt 

økonomiplan for 2019-2022. 
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Marianne Winther Riise 77 64 20 42 04.11.2018 2018/3790    331.2 
   Deres dato Deres ref. 
    

                                                                    
 

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 

          
 
Kommuner iht. mottakerliste 
 
 
Ekstratildeling - skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk 
 
Det vises til Fylkesmannens brev av 22. juni og 13. august om ovennevnte sak.  
 
Fylkesmannen i Troms ble tildelt en ramme til fordeling på 4,1 mill. kr. Midlene er fordelt på 
alle kommunene i fylket som må gjennomføre retakseringer. I Troms gjelder dette 22 av 24 
kommuner som har eiendomsskatt på verker og bruk. 
 
Alle de berørte kommunene har fått tildelt et flatt grunnbeløp på kr. 150 000,-. Den 
gjenstående potten på kr. 800 000,- ble avsatt til kommuner som kunne dokumentere ekstra 
stort omfang av retakseringer. Ingen kommuner meldte innen fristen tilbake om slikt utvidet 
behov og restmidlene ble fordelt til alle de 22 berørte kommunene etter folketall. Dette er 
forøvrig samme fordelingsmetode som departementet benyttet i sin fordeling til fylkene. 
  
Fylkesmannen i Troms har fordelt rammen i Troms på 4,1 mill. kr. som følger: 
 

Kommune
Tildeling pr. 
kommune

1902 Tromsø 523 890
1903 Harstad - Hárstták 272 689
1911 Kvæfjord 164 474
1913 Skånland 164 800
1917 Ibestad 156 822
1919 Gratangen 155 522
1920 Loabák - Lavangen 155 245
1922 Bardu 169 669
1923 Salangen 161 003
1924 Målselv 183 604
1927 Tranøy 157 593
1928 Torsken 154 661
1929 Berg 154 459
1931 Lenvik 207 558
1933 Balsfjord 177 944
1936 Karlsøy 161 186
1938 Lyngen 164 221
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 159 174
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 160 539
1941 Skjervøy 164 459
1942 Nordreisa 174 439
1943 Kvænangen 156 050
Sum 4 100 000  
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Side 2 av 2 

 
 
Midlene vil bli utbetalt i løpet av desember 2018. 
 
 
Med hilsen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
 
Jan-Peder Andreassen 
kommunaldirektør 

 

 Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver 

 
 
Kopi til: 
KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD 

 
 
 
Mottakerliste: 
Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN 
Lavangen kommune / Loabága suohkan Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 
Skånland kommune Postboks 240 9439 Evenskjer 
Bardu kommune Postboks 401 9365 Bardu 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 Borkenes 
Salangen kommune Postboks 77 9355 Sjøvegan 
Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 Olderdalen 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 Harstad 
Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 Skjervøy 
Berg kommune Ingrid Bjerkåsvei 23 9385 SKALAND 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 Lyngseidet 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 Moen 
Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 
Lenvik kommune Postboks 602 9306 Finnsnes 
Karlsøy kommune  9130 Hansnes 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 Oteren 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 Hamnvik 
Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 Vangsvik 
Balsfjord kommune Rådhuset 9050 Storsteinnes 
Kvænangen kommune  9161 Burfjord 
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Fra: Vivian Vesthagen (vivian@komopp.no)
Sendt: 08.11.2018 10:29:21
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Lærlingetilskudd, Att.: Regnskap
Vedlegg: Lærlingetilskudd Nordreisa kommune PDF.pdf
Hei.
Vedlagt følger avregning av lærlingetilskudd for 2017 samt tilskudd for tidlig formidling av nye lærlinger og
lærekandidater for 2018.
 
 
 
 
  Med vennlig hilsen
 

         opplæringskontoret for offentlige sektor i Troms.
 
 
Vivian Vesthagen
Konsulent
 
Tlf: 458 68 758
vivian@komopp.no
www.komopp.no 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 06.11.2018 07:47:39
Til: Kvænangen kommune (postmottak@kvanangen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Eirik
Losnegaard Mevik; Øyvind Evanger; Ørjan Albrigtsen; Kjell Arne Mikalsen; fazel@ymber.no;
harriet@nordtroms.net; hanne.vangen@vegvesen.no; ImJohane@online.no; christian.halvorsen@europris.no;
spildra@trollnet.no; Silja Karlsen; 'Bjørn Ellefsæter'; Ellinor Evensen
Kopi: Stig Kjærvik; Stig Nerdal; Karin Karlsen; Håvard Høgstad; Sigleif Pedersen (sigleif@avfallsservice.no)

Emne: Notat fra innspillmøte infrastruktur 2.10.18
Vedlegg: Notat 6 Infrastruktur i NordTroms_inspillmote Storslett (003).pdf
Til formannskapene og næringsaktører i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy
 
Det vises til vedlagte notat fra felles innspillmøte på Storslett for kommunene Skjervøy,
Nordreisa og Kvænangen 2. Oktober. Beklager sen utsendelse!
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
  

 
Nord‐Troms Regionråds jubileumsbrosjyre
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WWW. TRANSPORTUTVIKLING.NO                                                                                SIDE 1 AV 5 
 

 
 

Til/to: Styringsgruppen Infrastrukturprosjekt Nord-Troms regionråd  

Fra/from: Transportutvikling AS v/Stig Nerdal 

Vedrører/subject: Referat fra innspillmøte 

Dato/date: 2. oktober 2018 

Skrevet av: Oddvar Rundereim 

 
Innspillmøtet ble avholdt på Storslett, Halti, tirsdag 2.oktober 2018 fra klokken 10:30 til ca. 
14:00. 
 
Disse møtte: 
Se vedlagte deltagerliste  
 
 
Agenda: 

1. Velkommen, orientering om prosjektet, ved ordfører i Nordreisa Øyvind Evanger 

2. Innledning: samferdselsbilde Nord-Troms, ved prosjektleder Stig Nerdal, daglig leder 

Transportutvikling AS 

3. Innspill fra kommunene: utfordringer samferdsel (20. min pr kommune) 

4. Innspill fra næringsaktører 

5. Drøfting/oppsummering ved Øyvind Evanger 

 
 

 

1 Velkommen, orientering om prosjektet  

Ordfører i Nordreisa kommune, Øyvind Evanger, ønsket velkommen til Storslett og Nordreisa 
kommune.  
 
Han orienterte om at det har vært tilsvarende møte på Lyngseidet. Tre kommuner deltok på 
Lyngseidet: Lyngen, Kåfjord og Storfjord.  Møtet på Storslett er for kommunene Nordreisa, 
Kvæfjord og Skjervøy.  
 
Han orienterte om hvorfor Regionrådet har tatt initiativ til å starte dette prosjektet og hva 
som er målsettingen. Evanger sa at: «Vi skal nøkternt vurdere utfordringer og se muligheter 
for å utvikle kommunene i Nord-Troms». Han oppfordret kommuner og næringsliv til å 
komme med innspill. Det vil være veldig viktig for resultatet av prosjektet.  
 
 
 

2 Innledning: samferdselsbilde Nord-Troms  

Stig Nerdal fra Transportutvikling AS orienterte om innspillmøtets formål, og kom med 
eksempler på hva vi er «ute etter». Siden en sammenhengende infrastruktur er en 
målsetting i prosjektet, må vi også se på infrastruktur ut over egen region. 
Stig Nerdal påpekte at regional enighet er viktig for å nå fram med krav, og han oppfordret 
kommunene til samarbeid.  
 
Gjennom prosjektet vil en hovedrapport som blant annet gir et kunnskapsgrunnlag og 
strategiske føringer for videre arbeid bli utarbeidet. I tillegg vil en kortversjon av 
hovedrapporten bli laget. 
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Spørsmålet om verdien av et slikt prosjekt ble tatt opp. Det var stor enighet om at prosjektet 
er viktig for regionen. Det ble poengtert at det er viktig å dokumentere fakta, blant annet for 
å kunne nå frem når midler til utbygginger og oppgraderinger av infrastruktur skal 
prioriteres. 
 
 
 

3 Innspill fra kommunene: utfordringer samferdsel  

 
Nordreisa kommune v/ordfører Øyvind Evanger 

 
Øyvind Evanger fremhevet følgende problemstillinger og utfordringer knyttet til dårlige veier: 

• Langslett – Olderdalen. I Rotsund er det mye kvikkleire. 
• Storslett bro - sentrum – (veger gjennom sentrum) 
• Kvænangsfjellet 
• Langslett – Skjervøy (FV 866) er dårlig, underdimensjonert og smal 
• Reisadalen (FV 865) er i generelt dårlig stand og stedvis uoversiktlig. Mye 

tungtrafikk bruker veien (landbruk, grustak, avfall, NVE, tømmer/Statskog om 
noen år mv.), samt barnehage, skole, reiseliv,  

• Storvik (FV 355). Her finnes bl.a. landbruk, skiferbrudd mv 
 
I tillegg til dårlige veier er det flere rasutsatte veistrekninger. Bl.a.: 

• Mettevolll (E6 og FV 360) 
• For øvrig er det flere veistrekninger hvor det er kvikkleire. Det pågår nå en 

kartlegging av disse områdene.  
 
For øvrig kunne Evanger opplyse: 

• Offentlig kommunikasjon (kollektivtilbud) er generelt dårlig.  
• I Nord-Troms er det Sørkjosen som har småflyplass. Det er et dårlig rutetilbud og 

regularitet. Det er vanskelig å stole på at flyvninger utføres i hht rutetabell, og flere 
velger alternative lufthavner (Alta og Tromsø). Prisene er også høye. Det er ønskelig 
med en flyavgang fra Tromsø til Sørkjosen og retur midt på dagen. 

• Busstilbudet fungerer dårlig. Det er få avganger og flere av rutene som benyttes er 
skoleruter. Det er et begrenset tilbud når skolene er stengt. Flere av bussrutene 
korresponderer ikke med hverandre. Ikke kollektivtilbud nordover. 

• Rasproblematikk ble nevnt på FV360 (Mettevoll), FV866 (Gjøvarden) 
 
Kommunen har noen kaier. Det er bl.a.: 

• Sørkjosen havn. Havnen gir inntekter til kommunen. Det er Felleskjøpet som har 
«den daglige» driften. 

• Oksfjord havn er fiskerihavn 
• Klubbneset kai er pt ikke i drift 

 
På Hjellnes er det satt av areal til dypvannskai og industri (arealplan) 
 
Strømtilførselen er god i sentrale deler av kommunen. Fiber er godt utbygget i kommunen, 
men noe gjenstår i ytre deler. Mobiltelefondekningen (4G) er god i store deler av 
kommunen, men det er steder hvor det fortsatt er dårlig dekning. 
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Skjervøy kommune v/ maritim næringsutvikler Silja Karlsen 
 
Silja Karlsen poengterte kommunens posisjon som sjømatkommune, både havbruk og 
fangst. Settefiskanlegg er under etablering. 
 
Hun nevnte følgende problemstillinger og utfordringer: 

• Veistrekningen (FV866) mellom Skjervøy og E6 er generelt dårlig, uhensiktsmessige 
tunneler, for smal og ikke dimensjonert for den betydelige trafikken (spesielt 
fisketransport). Det er mange pendlere og myke trafikanter som bruker denne 
vegstrekningen (elever og arbeidspendlere). 

• Det er positivt at Langbakken er utbedret (FV866). 
• Bro mellom fastlandet og Skjervøy sentrum er smal og sterkt trafikkert 
• Veiene brukes til mer enn fisketransport 

• Mye bra på riksveinettet, men fylkesveinettet er et problem  
• Korrespondanse er en utfordring – særlig på øyene i forhold til reiselivsnæringen 
• Flytilbudet i Sørkjosen – utfordring med regularitet og endringer i flytider som 

påvirker korrespondanse for eksempel til Oslo (ikke mulig å reise alle dager) 
 
Havnene er godt utbygget i kommunen. Imidlertid er det behov for å flytte noe havnerelatert 
aktivitet ut fra sentrum og til Stussnes (utenfor innseilingsmoloer til Skjervøy havn) for å 
kunne betjene økt trafikk. Stor økning i brønnbåttrafikk. 
 
Strømtilførselen i kommunen er god. Imidlertid er Karlsen usikker på om strømnettet er 
dimensjonert for å levere strøm til skip som har behov for lading. 
 
 
 
Kvænangen kommune v/ordfører Eirik L. Mevik 
 
Eirik L. Mevik fremhevet følgende problemstillinger og utfordringer: 

• Kvænangsfjellet (E6). Håper å være i gang i 2020 
• Mettvoldlia, flaskehals, vanskelige kjøreforhold/snøras 
• Burfjord sentrum (E6), dårlig trafikksikkerhet og det holdes høy fart 
• Jøkelfjord (FV 365) Mye trafikk og behov for å øke sikkerheten. Veien forfaller   
• Kvænangsbotten (FV 367), mangler fast dekke enkelte steder og vegen forfaller 
• Seglvik – Andsnes er i dårlig forfatning og bør opprustes. Det er uklart hvem som er 

eier av veien. 
 
Ny kai i Alteidet er under regulering. Kai i Burfjord er ok. 
 
Strømtilførselen er god. Fibernettet er generelt godt, men i enkelte områder trenger nettet å 
bli forsterket.  
 
Det er dårlig båttilbud (Kvænangsruten). Båten har for få turer. Dette rammer 
lokalbefolkningen generelt og turistnæringen spesielt. Korrespondanse med andre 
kollektivtilbud er fraværende. 
 
Busstilbudet mellom Kvæfjorden og Alta er dårlig. Nært Alta, pendlerbuss viktig. 
Busstilbudet mellom Tromsø og Kvænangen er også dårlig. Bussene har dårlig komfort. 
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4 Innspill fra næringsaktører/andre 

 
Håvard Høgstad, daglig leder Arnøylaks AS, orienterte om verdiskapningen i Nord-Troms. 
Fisk fra Nord-Troms utgjør ca. 110.000 tonn (2017). Dette tilsvarer ca. 6.500 – 7.000 
vogntog på veiene. Rundt 3 vogntog i timen på arbeidsdager. 
Produksjonsverdien er på 7,5 milliarder kroner og produksjonen skjer på «yttersida».  
 
Han var opptatt av at nødvendige tiltak for å bedre veiene bør iverksettes snarest. E6 er 
etter hvert blitt bedre, men det gjenstår mye på fylkesveiene. Spesielt rasutsatte 
vegstrekninger, tunneler bør prioriteres. 
 
FV866 er også en pendlervei, ikke bare en «fiskevei». 
 
Hurtigbåttilbudet må forbedres. Flere felles utfordringer i Skjervøy og Kvænangen.  
 
Høgstad nevnte også at det byr på utfordringer i mange lokalsamfunn og for næringslivet at 
fasttelefon er avviklet. Basestasjoner har for liten reserve strømkapasitet (batteri – UPS) for 
å opprettholde mobiltelefonnettet over lengre tid.  
 
Kjell Arne Mikalsen, Ymber/3net, orienterte om strømtilførsel og fibernettet i Nord-Troms.  
 
Skjervøy har fått nytt nett og det er redundant (reserveløsning) i tilfelle strømsvikt på 
hovedstrømstilførselen. I ytre Kvænangen er nettet dårlig. Strømnettet i Oksfjord (Nordreisa) 
og Kåfjord er gammelt og slitt. 
 
Mikalsen opplyste at det skal bygges ut ladestasjoner for biler i Nord-Troms. Neppe nok kraft 
til å drifte en el-ferge over Lyngen uten oppgradering av nettet, anslått til 80 millioner for 
Olderdalen. 
 
Nord-Troms har bra fiberdekning, med unntak av noen mindre områder. 
 
Øyvind Mikalsen, Avfallsservice IKS, orientere om avfallsselskapets transporter. Avfallsservice 
er en stor transportaktør i Nord-Troms. Transporterer på stor sett alle veier. Mange veier er 
dårlige, både fylkesveier og kommunale. Kostnaden ved å benytte Lyngenfergene er alt for 
høye, og fergenes hastighet over fjorden bør økes for å redusere reisetiden.  Bedre 
rutetilbud/frekvens er ønskelig. Utfordringen på vinteren er Kvænangsfjellet. 
 
Avfallsservice benytter ikke modulvogntog i dag, men utelukker ikke at det kan benyttes når 
veien er tilrettelagt for den type kjøretøy. 
 
Roy Ivar Isaksen, reder, driver både båt og overnattingsbedrift/landhandel på Spildra. Skal 
overnattingsbedrifter i regionen overleve, bør fylket tilrettelegge for bedre kollektivtrafikk. 
Det er et dårlig tilbud generelt, og korrespondanse mellom ulike transportmidler er «ikke 
eksisterende». Med erfaring fra egen overnattingsbedrift nevnte han at det dårlige båt- 
rutetilbud/omlegging av rutene på kort varsel har ført til at en mister mange bookinger. 
Spildra har 30 sengeplasser. Næringsutvikling er avhengig av gode transportløsninger og det 
er ikke mulig å drive fiskemottak med dagens løsninger. 
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For øvrig nevnte han: 
• Kvænangsruta bør ha daglig rute, herunder noen signalanløp 
• Bruker Alta lufthavn 

• Drivstoff mottas to ganger pr. år, ved omlegging av Arnøyfergas rute 
 
 
 
Fra salen kommenterte Elin Johannesen, Lauksletta overnatting, utfordringer de har med 
dårlig rutetilbud og manglende korrespondanse. Det nyttet ikke å gjøre Fylkestrafikk 
oppmerksom på utfordringene, - det ble ikke tatt hensyn til. Lauksletta overnatting og andre 
tilsvarende bedrifter opplevde at fylkeskommunen ikke bidro til å legge til rette for økt 
turistnæring i distriktet. Johannesen mener at beredskapen (Kvænangsruta) er svekket, og 
bør tilbake til det den var tidligere (ambulansepersonell stasjonert om bord i båten). 
 
Jonas Pedersen, Ungdomsrådet, kunne fortelle om dårlig kvalitet på buss og veg. For 
ungdom som pendler mellom hjem og skole/arbeid (til Nord-Troms vgs i Nordreisa eller 
Skjervøy), er dette ikke tilfredsstillende, og er med på å lokke ungdom til å bosette seg i 
byen (Tromsø og Alta). Skal en beholde ungdommen i kommunen må også fritidstilbudet 
styrkes. Eksempelvis er det i Nordreisa svært få aktiviteter for ungdom.  
 

 
 
5 Drøfting/oppsummering 

 
Ordfører Øyvind Evanger oppsummerte kort noen av punktene som kom frem i løpet av 
møtet.  
 

• Viktig at regionen står samlet 
• Verdiskapningen i regionen er høy, og alle kommuner og næringsliv bør være flinkere 

å kommunisere dette i alle sammenhenger (ref. Senja som har gjort et godt arbeid) 
• Prøve å skape entusiasme også utenfor regionen 
• Det er full enighet i Regionrådet om Ullsfjordforbindelsen 
• For få avganger med buss og hurtigbåt, samt dårlig komfort/standard på flere busser 
• Ikke tilrettelagt med korrespondanser mellom ulike kollektivtilbud 
• For dårlig rutetilbud og regularitet på flytilbudet i Sørkjosen 
• Kvænangsruta bør styrkes, også i forhold til beredskap 

 
Han takket for gode og konstruktive innspill, og ønsket vel hjem.  
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SAKSPROTOKOLL 

 
Utvalg: Fylkestinget  

Møtedato: 12.06.2018 

Utvalgssak: 34/18  

 

Resultat:  

 

Arkivsak: 16/1381-20 

Tittel: Strategi for unge i Troms 2018 - 2028  

 

 

Behandling: 

Votering (36 representanter tilstede): 

Innstillingen ble vedtatt med 32 stemmer for innstillingen og 4 stemmer mot.  

 

 

Vedtak: 

1. Fylkestinget godkjenner forslaget til Strategi for unge i Troms 2018-2028. 

 

2. Fylkestinget ber fylkesrådet sikre ungdomsmedvirkning i plandokumenter og avtaler som 

inngås. 

 

3. Fylkestinget ber fylkesrådet ta initiativ til å opprette en tverrfaglig gruppe som skal jobbe 

med utarbeidelse av handlingsplan og tiltak for unge i Troms. Fylkestinget ber fylkesrådet 

om å avholde regionale innspillmøter/verksted med representanter for regionale 

ungdomsråd og regionrådene/ordførere i prosessen med utarbeidelse av handlingsplanen, 

og at disse innspillsmøtene avholdes sammen med ungdommens fylkesråd. I tillegg ber 

fylkestinget om at de politiske ungdomspartiene involveres i dette arbeidet. Dette for å 

sikre en bred forankring av planen. 

 

4. Fylkestinget ser viktigheten av god politisk organisering på alle nivå for å tilrettelegge for 

et bredt samfunnsengasjement blant ungdom i hele regionen. For å lykkes er det viktig med 

øving i demokratiske prosesser. Fylkestinget ber fylkesrådet se til Nord-Troms (RUST) når 

det gjelder modell for opplæring av ungdomsråd, og prioritere opplæring etter denne 

modellen for å reell medvirkning. 
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Strategi for unge i Troms, 2018-2028 

         

 

Innledning 
 

Troms fylkeskommune har vært et foregangsfylke når det gjelder satsing på de unge. Vi skal 

fortsette å fornye og videreutvikle ungdomssatsingen for å sikre at arbeidet blir et viktig bidrag til 

utviklingen av Troms.  

 

I rollen som samfunnsutvikler har fylkeskommunen ansvar for å bidra til koordinering og 

stimulering av viktige innsatsområder. Strategi for unge i Troms 2018 - 2028 er et bidrag til dette 

området. Strategien er et sentralt styringsdokument for de som jobber med unge i Troms og skal 

bidra til et bredt samfunnsengasjement hos unge for å gi disse en mulighet til å bli sett og hørt. Å 

arbeide med måloppnåelse og strategier vil imidlertid være et generelt ansvar for alle ansatte i 

Troms fylkeskommune. Denne strategien skal være et praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglige 

arbeid, og den skal sikre riktig retning og måloppnåelse.  

 

Strategiene under de fire fokusområdene; samfunnsdeltakelse, livsmestring, medbestemmelse og 

valgfrihet, har sin forankring fra fylkestinget i forbindelse med Regional planstrategi 2017-2019.  

Strategi for unge i Troms skal være fellesnevneren som handlinger og tiltak for unge bygger på, og 

som sikrer grunnlaget for et rikt liv i Troms.  

 

Strategien er utarbeidet med god medvirkning fra ungdommens fylkesråd i Troms, og med støtte fra 

en tverretatlig ressursgruppe.  

FNs barnekonvensjon ligger til grunn for Strategi for unge i Troms.  

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen 
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Samfunnsdeltagelse 
  

Mål:  
 

Unge i Troms har rett til å bli hørt, si sin mening og skal forstå og medvirke i demokratiske 

prosesser. (FN barnekonvensjon, art 12) 

Unge i Troms skal, i tråd med demokratiske prinsipper, gis kunnskap og ferdigheter til å møte 

utfordringer. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og 

mindretallets rettigheter. En viktig målgruppe for fylkeskommunen er unge, og derfor ønskes det å 

legge til rette for at unge kan delta aktivt i samfunnslivet uavhengig av sosial og økonomisk status. 

Unge må i større grad være aktive deltakere i planlegging av kulturtilbud, idrettsarenaer og andre 

former for organisasjonsarbeid. Unges medvirkning i fylkeskommunale beslutningsprosesser og 

deltakelse i elevdemokrati og frivillige organisasjoner er «en skole i demokrati». Derfor er gode 

medvirkningsprosesser viktige. 

 

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 sikre at unge i Troms får arenaer for politisk medvirkning ved etablering av Troms og 
Finnmark Fylkeskommune.  

 involvere unge aktivt i forberedelse, gjennomføring og evaluering av skolevalg. 

 sikre ungdomsmedvirkning i fylkeskommunale saker. 

 bidra til at alle kommuner har et aktivt og fungerende ungdomsråd.  

 støtte opp om de næringsrettede ungdomssatsingene i regi av næringslivet, kommuner og 
regionråd. 

 bidra til å forsterke det regionale samarbeidet av ungdomsorganisasjoner. 

 videreutvikle grenseoverskridende samarbeid i Barents, Arktis og Europa 
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Livsmestring 

 

Mål:  

 

Unge i Troms skal forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget 

liv. 

 

Livsmestring handler om å ruste unge mennesker til å mestre motgang, takle følelser og håndtere 

utfordringer sammen med andre. Det handler også om å kunne sette grenser og respektere andres 

valg og verdier. Det å leve og realisere egne muligheter og forventninger i livskraftige samfunn i 

Troms, skal ikke bare bidra til arbeid og god levestandard, men også bidra til positive opplevelser 

av livskvalitet og egen utvikling. Dette forutsetter en god infrastruktur for kulturelle opplevelser og 

muligheter for å formalisere og bygge opp egen kompetanse. Troms er et mangfoldig samfunn, 

dette skal gjenspeiles i den informasjon og de tilbud som gis til unge i fylket. Det er i barne- og 

ungdomsårene at grunnlaget for god helse blir lagt. Troms skal ha et godt og systematisk 

helsefremmende og forebyggende arbeid på de arenaene hvor unge befinner seg.  

 

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 tilby unge gode veiledningstjenester som grunnlag for bevisste valg for egen fremtid. 

 utvikle helsefremmende tiltak og fokus på psykisk helse, livskvalitet og rusforebyggende 
arbeid i all opplæring. 

 bidra til gode levekår for unge og legge til rette for deltakelse uavhengig av bakgrunn. 

 bidra til sosial likhet.  

 ivareta brukermedvirkning av unge med funksjonsnedsettelse. 

 sikre at elever får tilpasset undervisning.  

 styrke samisk og kvensk språk og kultur. 
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Medbestemmelse 
 

Mål:  

 

Unge i Troms skal ha et større eierskap til de beslutninger som tas.  

Dagens unge utgjør morgendagens fremtid. Troms er avhengig av at dagens unge er fornøyd med 

sin oppvekst i fylket, og selv velger å etablere seg her. Å sikre unge reell medbestemmelse og 

innflytelse bidrar til å skape samfunnsengasjement, og er et viktig mål i ungdomspolitikken. Reell 

medvirkning medfører at unge får et større eierskap til de beslutninger som tas, og at beslutninger 

blir bedre forankret og lettere å gjennomføre. Unge må få større innflytelse i saker som har 

betydning for deres utvikling, trivsel og oppvekstkår.  Å få innflytelse ivaretar og stimulerer unges 

evne til engasjement, ansvar og nytenkning. Det at deres meninger blir hørt og brukt, styrker også 

selvfølelsen. Å gi unge mulighet til reell medbestemmelse i ulike beslutningsprosesser kan bidra til 

nye ideer og innspill til den politiske dagsorden og øker kvaliteten på tilbud rettet mot de unge.  

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 sikre politisk medvirkning fra ungdomsrådene i kommunene. 

 gjennomføre undersøkelser om helse, levekår og oppvekst. 

 gi unge tilgang til god utdanning.  

 involvere barn og ungdom i beslutningsprosesser som angår fritids-, idretts- og kulturtilbud. 

 ivareta medvirkning fra unge i programrådet for den kulturelle skolesekken. 

 bidra til godt samspill mellom næringslivet og utdanningsaktører i landsdelen. 

 stimulere til innovasjon og entreprenørskap.  
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Valgfrihet 
 

Mål:  

 

Unge skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg 

 

Unge i Troms skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk 

og miljøbevisst. De skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning for 

dem selv, de rundt seg, og neste generasjon. Temaet rommer blant annet problemstillinger knyttet 

til miljø, klima, fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning.  

 

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 gi unge muligheten til å delta på samfunnsarenaer som bidrar til kritisk tenkning. 

 sikre unge like fremtidsmuligheter ved hjelp av ny teknologi.  

 være med på å utforme klima- og miljømål for å sikre at Troms blir et attraktivt fylke. 

 sikre at unge har et godt og sikkert kollektivtilbud. 

 gi unge mulighet til å påvirke sin egen arbeidsfremtid. 

 legge til rette for økt vekstkraft og bostedsattraktivitet i by- og regionsentrene. 
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Til Troms fylkeskommune – Utdanningsetaten 

                                                                                                            23.03.2018 

 

INNSPILL TIL STRATEGI FOR UNGE I TROMS FRA NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

 

Nord-Troms Ungdomsråd har i møte 16.3.2018 behandlet Troms Fylkeskommunes 

forslag til strategiplan «Strategi for unge i Troms 2018-2028». Strategien skal sette 

søkelyset på utviklingsoppgaver og områder der fylkeskommunen kan ha en sentral 

rolle, med fokus på samfunnsdeltakelse, livsmestring, medbestemmelse og 

valgfrihet. 

 

Vi savner kobling til målområdene i Fylkesplan for Troms 2014-2025 - 

nordområdene, næring og kompetanse, senterstrategi, folkehelse. Dette ville sette 

søkelys på utviklingsoppgaver og områder der fylkeskommunen allerede har sagt å 

skulle ha en sentral rolle. Ved å koble ungdomsstrategien til fylkesplanen ville en i 

større grad sikre et ungdomsperspektiv på samfunnsutviklingen i hele fylket. 

Ungdom må tas på alvor som likeverdige innbyggere, og tas med i de etablerte 

strukturene for demokrati og medbestemmelse. Ungdom må få en reell stemme 

gjennom å involveres der utvikling skjer og beslutninger tas.  

 

Troms Fylkeskommune må sikre at alle kommunale ungdomsråd har eierskap til 

ungdomsstrategien. Strategien må ha mål som det er mulig å se og måle resultater 

av. Vi mener at hvis fylkeskommunen skal sette søkelys og ha en sentral rolle for 

utviklingsoppgaver i hele fylket, må det være et større fokus på regionalt arbeid for 

ungdomsmedvirkning. Det må skapes en kultur for å jobbe desentraliserte og 

fleksibelt fra fylkesnivå til kommunale ungdomsråd. Det må være fokus på relevans 

og kvalitet i innholdet når Troms fylkeskommune inviterer ungdomsrådskontakter til 

fagsamlinger og konferanser. 

 

INNSPILL TIL DE FIRE FOKUSOMRÅDENE I STRATEGIEN 

 

SAMFUNNSDELTAKELSE 

Unge i Troms har rett til å bli hørt, si sin mening og skal forstå og medvirke i 

demokratiske prosesser. 

Hvem skal bidra til at alle kommuner har et aktivt og velfungerende ungdomsråd? 

Og hvordan skal hvordan skal de gjøre det? 
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Det må finnes kanaler for at kommunale og regionale ungdomsråd kan løfte og 

fremme saker til Ungdommens fylkesråd. Saker som ungdommens fylkesråd jobber 

med må forankres i de kommunale ungdomsrådene. Dette må gjøres inne tidsfrister 

som gjør det mulig å behandle og gi gode innspill. 

 

LIVSMESTRING 

Unge i Troms skal forstå og påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget 

liv. 

Strategien må si noe mer konkret om hvordan man skal nå målene.  

Skal det være foredrag og temadager? 

Skal noen være tilgjengelig for å snakke med ungdom? 

 

Skoletimeplanen er ikke tilrettelagt for språk når det går på bekostning av andre 

fag. 

 

MEDBESTEMMELSE 

Unge i Troms skal ha et større eierskap til de beslutninger som tas. 

I Barn – og unges kommunestyre og Ungdomsråd må voksne vise engasjement for 

ungdom og snakke ungdommens språk, ikke politikerspråk. Dette må også gjelde 

ungdomsstrategien.  

 

Hvordan er utformingen av denne strategien forankret i kommunale og regionale 

ungdomsråd? For å sikre god ungdomsmedvirkning bør Troms fylkeskommune gå 

foran som et godt eksempel for ungdomsrådene i sitt fylke, og kjøre gode prosesser 

på involvering av ungdom – mer konkret og inspirerende enn bare en vanlig høring 

som denne. 

 

VALGFRIHET 

Unge skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg 

Planen må si noe om hva som skal gjøres og hvordan. For at ungdom skal ha 

mulighet til å påvirke sin egen arbeidsfremtid, og se fremtidsmuligheter på sitt 

bosted må det være mulig å få seg sommerjobb, og det må være Yrkes- og 

utdanningsmesser i regionene. 

 
 
Lise Jakobsen 
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT 
NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 
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Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500  
postboks 145 - G Skoleveien 6 Telefaks:   
9189 SKJERVØY   Organisasjonsnr:  
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett:    

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
Hovedvegen 2 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/616-6 6594/2018 X31 31.10.2018 

 

Vedtaksmelding: Samarbeidsavtale - politiråd 

 
Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mattis Bårnes 
Saksbehandler 
77775503 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift. 
 
 
 
 
 
 
 

Dette brev sendes til: 
TROMS POLITIDISTRIKT Postboks 6132 9291 TROMSØ 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA Hovedvegen 2 9151 STORSLETT 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/616 -5 

Arkiv: X31 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 15.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/18 Kommunestyret 24.10.2018 

 

Samarbeidsavtale - politiråd 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjervøy Samarbeidsavtale mellom xx kommune og Troms politidistrikt (2) 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Innstillingen ble lest opp av ordfører. 
 
Ørjan Albrigtsen (Krf) fremmet følgende forslag, på vegne av posisjon: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og politiet godkjennes ikke, da 
avtalens innhold ikke samsvarer med vedtak gjort i Stortinget om nærpolitireformen. 

2. Kommunestyret ber ordfører/rådmann ta kontakt med ny regionlensmann og politimester 
for å avklare hvilket bemannings- og tjenestenivå kontoret på Skjervøy skal ha. 

 
Vidar Langeland (Frp) fremmet følgende forslag: 
Skjervøy kommunestyre kan ikke akseptere mottatt samarbeidsavtale fra politiet. Tilbudet ved 
tjenestestedet Skjervøy er så lavt at det gir en uakseptabel standard på både beredskap og 
forebyggende arbeid. Kommunestyret sender avtaleutkast tilbake til politimesteren og ber han 
legge inn en bemanning av tjenestestedet som gir daglig bemanning, akseptabel beredskap og et 
nærpoliti som er tilstede i kommunen. 
 
Øystein Skallebø (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av kommunestyret: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og politiet godkjennes ikke, da 
avtalens innhold ikke samsvarer med vedtak gjort i Stortinget om nærpolitireformen. 

2. Tilbudet ved tjenestested Skjervøy er så lavt at det gir en uakseptabel standard på både 
beredskap og forebyggende arbeid. Kommunestyret sender avtaleutkast tilbake til 
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politimesteren og ber han legge inn bemanning av tjenestestedet som gir daglig 
bemanning, akseptabel beredskap og et nærpoliti som er tilstede i kommunen. 

 
Ørjan Albrigtsen (Krf) trekker posisjon sitt forslag 
Vidar Langeland (Frp) trekker sitt forslag 
 
Votering, kommunestyrets forslag mot rådmannens innstilling: 

- Kommunestyrets forslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og politiet godkjennes ikke, da 
avtalens innhold ikke samsvarer med vedtak gjort i Stortinget om nærpolitireformen. 

2. Tilbudet ved tjenestested Skjervøy er så lavt at det gir en uakseptabel standard på både 
beredskap og forebyggende arbeid. Kommunestyret sender avtaleutkast tilbake til 
politimesteren og ber han legge inn bemanning av tjenestestedet som gir daglig 
bemanning, akseptabel beredskap og et nærpoliti som er tilstede i kommunen. 
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Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte forslag til samarbeidsavtale. Avtaleforslaget er utforma av Politiet, og det 
er et ønske om mest mulig likelydende avtaler med de ulike kommunene. Intensjonen med 
avtalen er å få til et mer forpliktende samarbeid med faste møter og faste, møtende medlemmer.  
 
Politiet og kommunen er ofte involvert i samme typer situasjoner/problemstillinger, men med 
ulike roller og ansvar. Samfunnssikkerhet og beredskap er ett område, forebyggende arbeid blant 
barn og unge for å hindre negativ utvikling mot rus/kriminalitet er et annet. Forslag til 
samarbeidsavtale lister opp mange aktuelle tema/oppgaver for samarbeidet. 
 
Siden mange av de aktuelle satsingsområdene omhandler helsesektoren og/eller med barn og 
unge i målgruppa, er det naturlig at etatslederne for de store etatene deltar i politiråd. I tillegg har 
Skjervøy kommune et godt fungerende tverretatlig nettverk (TRG), som har særlig fokus på 
forebygging blant barn og unge. TRG følger blant anna opp planen «Vold i nære relasjoner».  

Vurdering 
Det anbefales at vedlagte samarbeidsavtale godkjennes, og at den blir et grunnlag for å forbedre 
det kontinuerlige samarbeidet mellom kommunen og Politiet.  
 
Med utgangspunkt i de satsingsområder avtalen lister opp, er det viktig med ei bredere 
sammensatt gruppe fra kommunen, slik at en sikrer at politirådet får god informasjon inn, og at 
grunnlaget for beslutninger er bredt faglig sett. Derfor foreslås det at etatslederne som har 
ansvaret for helse og barnehage/skole deltar, samt koordinator for TRG. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 10-2018 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 30. oktober 2018 kl 0830 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Eirik Losnegaard Mevik/ Ronald Jenssen, Kvænangen 

 
Merknad til innkalling: endelig saksliste og dokumenter var ikke mottatt pr epost, 
dette skyldes IT-feil hos sekretæren. Saksliste og dokumenter var tilgjengelig i 
outlook-kalender, men ikke alle var oppmerksomme på dette 
 
Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende tilleggssaker: 

 Refsak: Uttalelse fra Troms fylkesting: Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og 
Nord-Troms 

 Drøftingssaker: 
o Forlengelse av havneprosjektet? 
o Invitasjon til møte med Nord-Troms videregående skole 21. nov – IKT- 

lærlingeløft? 
o Møte plan- og økonomi-komiteen Troms fylkeskommune 13.nov – 

tema for møtet? 

Til møte i november: 
 Samerettsutvalget II settes på agendaen – Knut Jentoft forbereder sak til 

regionrådet 
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REFERATSAKER: 
 Fra Nord-Troms Ungdomsråd - RUST: uttalelse vedr bok- og kulturbussen i 

Nord-Troms  
 Uttalelse fra Troms fylkesting: Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og Nord-

Troms 

Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 53/18  Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 25.09.18 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 25. 
september 2018. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 54/18 Årshjul 2019 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte i hver av 
eierkommunene i løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste 
tirsdag i måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i forkant av 
regionrådsmøtene. Fra 2018 gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et 
sterkere politisk fokus, som medførte at det ble viktigere å være til stede på ulike 
politiske arenaer og vi koblet møter til disse arenaene. 
 
Fra 2017 har både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget tatt i bruk verktøyet 
«skype for business». Dette oppleves som meget nyttig, da det er 
ressursbesparende på flere måter.  
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Rådmannsutvalget utarbeider eget års-hjul. Det er tidligere bestemt at det skal 
avholdes to fysiske fellesmøter pr år mellom regionråd og rådmannsutvalg. 
Rådmannsutvalget har også vedtatt to temamøter pr år, ett med helse- og ett med 
oppvekstsektoren.  
 
Vurdering: 
Vi erfarer at det er behov for møte ca 1 gang pr mnd i regionrådet, med unntak av 
sommerferie og desember. Vi utarbeidet års-hjul for 2018, det samme planlegges 
for 2019 da dette er en god måte å visualisere aktiviteten gjennom året.  
 
Det er foreslått å legge møter i tilknytning til konferanser. I tillegg bes regionrådet 
drøfte om det er aktuelt å delta sammen på arrangement i regionen. Dette for å 
skape større oppmerksomhet omkring kultur- eller idrettsarrangement, og 
synliggjøre at vi «heier på hverandre og står sammen i Nord-Troms». Dette kan ha 
stor symbolverdi, både internt i regionen og utad.  
 
Som utgangspunkt for års-hjulet er det listet opp noen innspill som grunnlag for 
drøfting av regionrådets aktivitet 2019: 
 
Eksterne møteplasser og interne møter 2019: 
Interne møter med kursiv/gul markering; drøftes 
Januar:  

 NORDISØR, Oslo 08.01. 
 Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget tirsdag 29.01. evt koble til KS 

Strategikonferanse 31.01.-01.02. 
Februar: 

 Fylkesmannens møte (Troms og Finnmark) i Tromsø 20.-22.02./kobles med 
møte Tromsø-områdets regionråd? 

 Skype-møte regionråd tirsdag 26.02. eller avholdes ifm FM-møte 
Mars: 

 Kommunalpolitisk toppmøte, Oslo – aktuelt å møte Tromsbenken? Evt 
sammen med Arena Nord-Troms? Infrastrukturprosjektet: resultater – møte 
med Transport- og kommunikasjonskomiteen? Andre? 

 Vinterferie/skoleruta: 04.-08.03. 
 Fylkesting: 11.-15.03. 
 Skype-møte regionrådet (behandle regnskap og årsrapport) tirsdag 26.03. 

April: 
 Påskeferie/skoleruta: 15.-22.04 
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 Puls Lyngen påska/regionrådet deltar/markerer seg? 
 Representantskapsmøte – aktuelt tema? 30.04. 

Mai: 
 Regionrådet – studietur Sogndal/Distriktssenteret første uken i mai 
 KS: kommuneprop-konferanse i Tromsø medio mai 
 Regionrådet - fellesmøte RUST 28.05. 

Juni: 
 Fylkesting: 17.-21.06 
 Skype-møte regionrådet 25.06. 

August:  
 ingen møter (valgkamp) 

September: 
 Kommune- og fylkestingsvalg: 08.-09.09. 
 Nord-Troms konferansen/regionrådsmøte? – fellesmøte Arena Nord-Troms 

og NUNT? Fellesmøte RU? 
 Uke 39 forskningsdagene/felles deltakelse på Landsbyspelet? 

Oktober: 
 KS høstkonferanse (etter SB er lagt fram) 10.-11.10. 
 RUST-konferanse 25.10. 
 Konstituering kommunestyrer 

November: 
 Agenda Nord-Norge 
 Tromskonferansen i Tromsø/koble regionrådsmøte + NUNT? 
 Tur ungdom-ordførere 25.11. 
 Konstituerende møte regionrådet 26.11. (dersom det ikke kobles til 

Tromskonferansen) 
Desember: 

 Fylkesting: 09.-13.12 
 
Forslag til vedtak: 
Det utarbeides års-hjul for regionrådets virksomhet for 2019 på bakgrunn av  
drøftinger og innspill i dagens møte. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Som hovedregel beholdes tirsdager som regional møtedag 
2. Møte i januar: det avholdes fellesmøte med rådmannsutvalget onsdag 30. 

januar i Tromsø. Møtet kombineres med KS Strategikonferanse torsdag og 
fredag samme uken. 
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3. Møte i februar: det er ønskelig med fellesmøte med Tromsø-områdets 
regionråd tirsdag 19. februar i Tromsø. Møte kombineres med 
Fylkesmannens møte 20.-22. feb. Det avholde også skype-møte i regionrådet 
tirsdag 26. februar. 

4. Møte i mars: Ønskelig med en «Nord-Troms i Oslo» dag, gjerne samarbeid 
med Arena Nord-Troms. Kombineres med Kommunalpolitisk toppmøte. 
Hovedfokus: Infrastruktur (andre tema kan være tre stammers 
møte/kvenkulturfokus). Hovedansvar for arrangementet: Ørjan og Dan 
Håvard. Behov for skype-møte for behandling av regnskap og beretning 
vurderes senere. 

5. Fullstendig årshjul for 2019 behandles på møte i november. 

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 55/18 Nord-Troms konferansen 2019 
Saksdokumenter:   

 Rapport fra Nord-Troms konferansen 2017  
Saksbehandler: saksordfører Eirik L. Mevik  
 
Saksopplysninger:  
Nord-Tromskonferansen ble for første gang arrangert i september 2017. 
Den kom i stand som en del av prosjektene i Nærings- og utviklingsplan for Nord-
Troms 2016-2018; Kompetanseløft Nord-Troms, Boligutvikling og den helhetlige 
entreprenørskaps-satsingen HoppIDÈ. Flere av prosjektene har seminar og 
arenabygging som en del av sine målsettinger.  
 
Målsettinga var: 
Konferansen skal være en arena for å vise frem satsingen på nærings- og 
utviklingsplan for Nord-Troms, en midtveismarkering i alle prosjektene 
(prosjektperiode 2016-2018). Satsingen skjer i samarbeid med Troms 
fylkeskommune. 
 
Konferansen var organisert gjennom ved at Nord-Troms Regionråd var prosjekteier, 
det var ei valgt styringsgruppe og Halti næringshage og Nord-Troms studiesenter 
utgjorde prosjektledelsen. Det var i tillegg en rekke lokale og regionale 
samarbeidspartnere. 
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Ble målene nådd? 
Konferansen ble gjennomført med fullsatt sal, og et deltakerantall i henhold til 
intensjonene. Det har aldri vært gjennomført et næringslivs og utviklingsopplegg 
tidligere som har samlet så mange deltakere. Det ønsket arrangørene å få til med 
dette arrangementet. 
 
I tillegg tiltrakk konferansen seg 20 lokale bedrifter som hadde stand rundt om i 
Halti-bygget. Tilbakemeldinger fra bedriftene som deltok på den måten var positive, 
og har lagt grunnlag for at dette bør være ett innslag også på kommende nærings- 
og utviklingsarrangementer. 
 
I kroner gikk konferansen med overskudd, men en del av bidragsyterne brukte 
svært mange timer som ikke ble regnskapsført på dette arrangementet, men på 
andre prosjekter i nærings- og utviklingssatsingen. 
 
I forbindelse med regionrådets prosjekt «drivkraft Nord Troms» er det i søknaden til 
fylkeskommunen satt av midler til en konferanse i 2019. 
 
Vurdering 
Konferansen i 2017 ble en suksess. Det var godt oppmøte av lokalt næringsliv. Det 
er viktig at vi som region bygger vår historie. Samhandling mellom næringsliv, det 
offentlige og akademia utgjør i så måte en viktig rolle. En næringskonferanse vil 
være med å synliggjøre og bygge stolthet i regionen. 
 
Antakelig kan vi se for oss at kostnadene blir noe lavere neste gang vi arrangerer 
konferansen fordi man kan bruke erfaringene man gjorde seg i første omgang.  
 
Innstilling til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd arrangerer en næringskonferanse i 2019. 
2. Det settes ned en styringsgruppe ledet av: 
3. Det utarbeides et budsjett og en overordnet prosjektplan som godkjennes av 

regionrådet første kvartal 2019. 
 
Forslag til tillegg i vedtak fremmet i møte: 
Til pkt 2 i innstillingen: styringsgruppen ledes av: Eirik L. Mevik og Dan Håvard 
Johnsen.  
Til pkt 3 i innstillingen: hovedtema for konferansen: reiseliv. 

 
Vedtak: innstillingen med tilleggsforslag fremmet i møte ble enst vedtatt. 
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Sak 56/18  Prosjektlederstilling Drivkraft Nord-Troms  
Saksdokumenter:  

 Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 2018-
2019 

 Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet 
2018-2019 – søknad om midler Troms fylkeskommune 

 Drivkraft Nord-Troms - prosjektplan (PP vedlagt) 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
På møte i regionrådet 8.5.18 ble det gjort følgende enstemmige vedtak i sak 32/18: 

1. Nord-Troms Regionråd vedtar at følgende satsinger skal inngå i strategi- og handlingsplan for 
2018-2019. Disse satsingene søkes delfinansiert av Troms fylkeskommune gjennom 
ordningen «strategisk næringsrettet kommunesamarbeid- DRIVKRAFT»: 
 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 
 Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur 
 Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap 
 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 

2. I tillegg til satsinger i punkt 1 skrives infrastrukturprosjektene (igangsatte), bærekraftig reiseliv 
og sjømatnæringen inn i strategi- og handlingsplan for 2018-2019 

De satsingsområdene regionrådet prioriterte er en videreføring av satsingene i 
nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018, kalt «Nord-Troms 
satsingen».  

Nord-Troms Regionråd har gjennom prioritering av drivkraftområder tatt en 
utviklingsposisjon i forhold til nordområdene: 

o Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av 
samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med 
en rekke kunnskapsaktører i nordområdene. 

o Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret 
satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta 
ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen 
Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps- og 
organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen. 

o Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass 
for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings-, 
samfunns-, og kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar. 
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o Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for 
rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene. 

 
Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms  

Resultatmål: Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom 
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. 

Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som 
gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst 

Prosjektperiode: desember 2018-desember 2020 
 
Det ble gjort vedtak om finansiering i sak 38/18 i regionrådets juni-møte. 
 
Vurderinger: 
Drivkraft Nord-Troms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januar- 
september 2018. Regionrådet har hatt saken på dagsorden i alle møter i 2018. I 
tillegg har satsingen vært presentert for fylkeskommunen både politisk og 
administrativt, for KS, for Halti-miljøet og for Senter for nordlige folk. Videre har 
satsingene vært drøftet med UiT, Sjømatnæringen på Skjervøy og presentert for 
politikere i Sameting (kultur- og næringskomite) og Storting (Tromsbenken). 
 
Nord-Troms Regionråd har søkt Troms fylkeskommune om medfinansiering for å 
engasjere en utviklingsleder i full stilling for å sikre drivkraft i arbeidet. Erfaring 
tilsier at man ikke får samme effekt av deltidsstillinger, i tillegg til at det krever mye 
koordinering og oppfølging for å lykkes. Ved å ha en utviklingsleder i sving hele uka 
skaffer vi oss fleksibilitet og større rom for å sette trykk der det er mest behov.  
 
Stillingen som utviklingsleder Drivkraft Nord-Troms bør lyses ut så snart som mulig, 
slik at man kommer i gang med arbeidet i henholdt til tidsplanen. Det bør også 
oppnevnes et ansettelsesutvalg for stillingen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd lyser ut stillingen som utviklingsleder for prosjekt 
Drivkraft Nord-Troms i 2 år, under forutsetning av finansiering. 

2. Nord-Troms Regionråd oppnevner et ansettelsesutvalg som får mandat til å 
gjennomføre hele ansettelsesprosessen. Utvalget består av: leder Svein o. 
Leiros, Cissel Samuelsen og Berit Fjellberg.  
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Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 57/18 Uttalelse til utdannings- og forskningskomiteen – Statsbudsjett 2019 
Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter 
 
Forslag til 
UTTALELSE TIL STATSBUDSJETTET: FINANSIERING AV STUDIESENTER  
Gjennom 12 år, siden 2007, har det vært jobbet for en forutsigbar finansiering av 
Nord-Troms Studiesenter. Vi har opplevd at studiesentra i Troms ikke har vært 
likebehandla da Midt-Troms Studiesenter har hatt statlig bevilgning i hele denne 
perioden, mens Nord-Troms Studiesenter ikke har hatt det.  
 
Nord-Troms Studiesenter ble etablert av Nord-Troms Regionråd i 2006. Vi har 
demografiske utfordringer på linje med andre distriktskommuner, men vi opplever i 
dag en veldig vekst i privat sektor, spesielt innen havbruk Det er mange positive 
trekk og godt grunnlag for vekst i regionen, og vi har et potensiale innen reiseliv, 
havbruk og mineraler. Disse framtidsutsiktene må møtes med folk og kompetanse. 
Proaktiv holdning til lokal kompetanseproduksjon er en forutsetning for å lykkes, og 
NTSS er en infrastruktur som er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Nord-
Troms Regionråd har en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø med mål om å 
utvikle et faglig/strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling, 
undertegnet i 2012.  
 
Med små ressurser har NTSS fram til sommeren 2018 gjennomført 153 studier med 
om lag 100 studenter pr år. Dette utgjør 22 3265 studiepoeng i kompetanse til 
regionen. I tillegg kommer kurs og konferanser. Nord-Troms Studiesenter er 
avgjørende for kompetansebygging i regionen, og strategiene framover retter seg 
mot varig samarbeid om kompetanse, innovasjon og forskning.  
 
I Prop. 84 S (2016-2017) - Oppgavemeldinga- er regjeringa positive til Studiesentra 
og det kompetansebehovet de fyller, men vurderer det slik at offentlig 
medfinansiering best blir gjort regionalt. I meldinga står det at: 
 «Kunnskapsdepartementet vil kome tilbake til eventuelle forslag om konkretisering 
og iverksetjing av tiltak som har budsjettmessige konsekvensar, i samband med dei 
årlege budsjettforslaga.»  
 
I Meld. St. 6 (2018-2019) – Oppgaver til nye regioner - gir Kommunal og 
moderniserings- departementet et tydelig ansvar til Fylkeskommunen:  
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«Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som 
ikke er finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over 
fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler». 
 
Nord-Troms Regionråd ber komiteen følge opp dette arbeidet og være med å bidra 
til å sikre en forutsigbar finansiering av studiesentra.  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til uttalelse og oversender dette til  
komiteen på Stortinget.  
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER 
 
Orientering fra rådsordfører – oppfølgingsaker: 
 
Prosjekt Lyngshest – status 

 Følgende kommuner har gjort positiv behandling: Karlsøy, Balsfjord og 
Tromsø kommune 

 Troms fylkeskommune har også innvilget søknaden 
 Skjervøy kommune har gitt avslag 
 Status/strategi: Enighet i møte om felles saksframlegg og innstilling for 

behandling i Nord-Troms kommunene. Skjervøy behandler saken på nytt.  

Distriktssenteret – studietur mai 2019 - forslag til program 
 Saken utsettes til neste møte 

Samarbeidsavtale Sametinget – status i saken 
 Besøk av Sametingets kultur- og næringskomite 21.-22. august i Nord-

Troms – mulig samarbeidsavtale drøftes. Begge parter positive. 
 Komiteleder Arild Inga fremmer forslag i Sametingets plenum 25.09.18 hvor 

følgende blir vedtatt:»Sametingsrådet anmodes til å ta kontakt med Nord-
Troms Regionråd for å følge opp det muntlige initiativet fra møtet mellom 
Nærings- og Kulturkomiteen og Nord-Troms Regionråd» 
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Orientering fra daglig leder: 
 
Saker i arbeid pr tiden: 

 Infrastrukturprosjektet  
o gjennomført innspillmøter politikere og næringsaktører 
o 1. utkast til plan skal drøftes 5. november 
o Seminar/presentasjon av resultater 1. kvartal 2019 – forankring i 

Nord-Troms 
o Politisk jobbing mot statlig og regionalt nivå 

 Havneprosjektet (adm kommune Skjervøy) 
o Gjennomført studietur 
o I sluttfasen av prosjektet 
o Behov for forlengelse bør drøftes 

 Kompetanseløft Nord-Troms 
o 3 satsingsområder; kommunestrategier, næringsstrategier og MMM-

strategier 
o I sluttfasen av det 5-årige prosjektet 
o Avslutningsseminar kombineres med kick-off for Campus Nord-Troms 

 HoppIdè – delprosjekter 
o Grunnskole – skal presenteres og drøftes på fellesmøte mellom RU og 

Oppvekstledere 
o Vgs – satsing på UB – kan koble videreføring til RUST-satsing 
o Unge gründere – evt videreføring ikke avklart 

Omsøkte prosjekt: 
 Drivkraft Nord-Troms, søknad er under behandling i fylkeskommunen. En 

omfattende satsing som involverer mange ulike aktører i regionen 

 
DRØFTINGSSAKER: 
 
Forlengelse av havneprosjektet? 

 Behov for videreføring av prosjektet i en fase 2. Aktuelle aktiviteter; 
o Felles info/markedsføring – egen hjemmeside «Nord-Troms havner» 
o Felles regulativ 
o Felles opplæring 
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 Mulig å søke midler etter samme modell som fase 1, søknadsfrist 30. 
november 

 Ordførerne er positive til videreføring. Prosjektet må forankres i kommunene 
ved behandling i formannskapene 

 Oppfølging: Skjervøy kommune ved ordfører og maritim næringsutvikler lager 
felles saksframlegg til behandling i kommunene. Skjervøy søker om 
videreføring innen fristen 

Invitasjon til møte med Nord-Troms videregående skole 21. nov – IKT- lærlingeløft? 
 Kollisjon med formannskapsmøter i Storfjord og Skjervøy 
 Øyvind og Svein deltar på møtet 

Møte plan- og økonomi-komiteen Troms fylkeskommune 13.nov – tema for møtet? 
 Følgende deltar fra regionrådet på møte som starter kl 14 på Halti og middag 

kl 18 på Bios; Øyvind, Svein og Ørjan. Berit avklarer med Eirik.  
 Hovedtema for regionrådets møte: Studiesenteret – Campus Nord-Troms. I 

tillegg satsing på kvenkultur (Oppgavemelding), dette blir også berørt i eget 
møte med Halti Kvenkultursenter. Svein og Berit lager et forslag til opplegg 
som sendes ut for innspill/godkjenning 

Regionreformen – hvordan skal vi jobbe i Nord-Troms?  
Meld. St. 6 Oppgaver til nye regioner (presentert av statsråd Mæland 19.10.18) 
Oppfølging: saken utsettes til neste møte 
 
Meldinger som kommer vedr skatt – hvordan skal vi følge opp? 

 Særskatt på havbruk – NOU innen 1.11.19 (utvalget ser på tre forslag; 
grunnrenteskatt, produksjonsavgift eller kombinasjon av disse to) 

 Særskatt på fiskeriene – Eidesen-utvalget peker på ressursskatt og 
kvotefleksibilitet i en sammenheng. Kommer Stortingsmelding i 2019 

 Ekspertutvalget for beskatning av vannkraft – melding ferdig 1. oktober 2019 
Oppfølging: saken utsettes til neste møte. 
 
 
Møtet hevet kl 0950 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Vedrørende forslag til avvikling av KomUT-nettverket 
 

Aktuelt 
I Prp. 1 S (2018 – 19) foreslås det å avvikle kompetansenettverket KomUT. Nettverket ble etablert i 
2012 i forbindelse med arbeidet med utbredelse av elektroniske meldinger i sektoren. Bakgrunnen 
var at samhandlingsreformen stilte krav til bedre elektroniske samhandlingsløsninger. KomUT-
nettverket har opparbeidet seg solid kompetanse på ulike områder innen e-helse, som bidragsytere 
for utvikling av nye standarder innen meldingsutveksling, pilotering av nye løsninger, utbredelse av 
kjernejournal, velferdsteknologi og digital innbyggerdialog (DigiHelse). 

KomUT har vært et bindeledd mellom KS, Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse og sentrale 
nasjonale satsingsområder. Nettverket har sørget for koordinert utrulling, rådgivning og bistand til 
alle kommuner i sin region.  

KomUT sitt mandat:  
1. Bidra i forvaltning og videreutvikling av elektronisk meldingsutveksling (Helsestasjon, 

fysioterapi, legevakt). 
2. KomUT skal bistå Direktoratet for e-helse med utprøving og bredding av kjernejournal, e-

resept og pasientens legemiddelliste til PLO.  
3. Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i 

henhold til de nasjonale anbefalingene /føringene (Velferdsteknologiprogrammet) 
4. Digitale innbyggertjenester (DigiHelse) 

 

Konsekvenser ved å avvikle KomUT-nettverket: 
 Mister kommunens stemme inn i nasjonale satsinger innen e-helse 

KomUT kjenner fagmiljøene, og kan dermed si noe om behovet til kommunene. KomUT kan 
bidra til enklere og mer effektive innføringsprosesser i kommunene. Nettverket sørger for 
koordinert og styrt innføring av nye løsninger.  
 

 Vil føre til større forskjeller mellom kommunene på e-helseløsninger 
Manglende kompetanse og ressurser i mange kommuner. Ansatte i små og mellomstore 
kommuner fyller mange ulike roller. Det er krevende å utvikle spisskompetanse på alle 
nødvendige felt, og det å ha et nettverk å lene seg på blir ekstra viktig for dem.  

Nettverket og kompetansen som er etablert gjennom KomUT har bidratt til at kommunene 
raskere og enklere tar i bruk nye løsninger innen e-helse. 

 Miste mulighet til å delta i et felles nettverk  
I nettverket utarbeides det felles rutiner og prosedyrer for å sørge for likhet mellom 
kommunene, og bidrar til økt kompetanse på e-helseområdet. KomUT har regelmessige 
møter med fagmiljøene innen helse og IKT i hver kommune.  
 
KomUT-koordinatorene fungerer som rådgivere i nettverket. De er lett tilgjengelig for 
kommunene, med rådgivning og finne løsninger på f.eks EPJ-systemene, adressering, 
sertifikater mv.  
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 Opphør av tett samarbeid mot spesialisthelsetjenesten 
I de regionale samarbeidsgruppemøtene jobber man tett med spesialisthelsetjenesten for 
felles mål, strategier. KomUT koordinerer aktivitetene mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten, og bidrar til å løse ulike problemstillinger.  
 

 Mindre fokus på kvalitet i samhandlingen 
KomUT har arrangert felles workshop mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, for å 
ivareta kravene i samhandlingsreformen.  
 

 Samhandlingspartnere mister en felles kanal mot kommunene 
Samarbeidspartnere må, dersom KomUT opphører, forholde seg til hver enkelt kommune.  

Det gjenstår fremdeles mye arbeid: Innføring av standard for tjenestebasert adressering, få i gang 
alle tjenesteområdene i kommunene med elektronisk samhandling: eksempelvis legevakt, 
helsestasjon, fysioterapi mv. I tillegg skal løsninger som DigiHelse og kjernejournal til PLO breddes til 
alle kommuner.   

Ved avvikling av KomUT-nettverket vil arbeidet stoppe opp fra 1.januar 2019.  

Dersom ønsket er at KomUT skal bestå må alle gjøre en innsats slik at forslaget til avvikling av 
KomUT blir endret. Ber om at dere bruker deres politiske kanaler for å påvirke prosessen. 
Kommunene trenger deres innsats.  

 

Med hilsen 

KomUT Nord 

Hege Stenbakk, koordinator Finnmark 

Vidar Thomassen, koordinator Finnmark 

Mona Pedersen, koordinator Troms/Ofoten 

Jan Dag Ottemo, koordinator Nordre Nordland 

Jorunn Holdø, koordinator Nordre Nordland 

Torolf Slettevoll, koordinator Helgeland 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg, leder og nestleder i representantskapet til 
orientering 
 
                                                                              Dato: 19.11.18 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
Det vises til tidligere innkalling til møte; 
 
Tid: Tirsdag 27. november 2018 kl 0900-1400 
  (mandag er det tur ungdommer og ordførere – egen innkalling og 

program sendes ut) 
 
Sted: møterom Naika (2. etasje), Halti-bygget 
 
Det er bestilt overnatting til ordførere og ungdommer på Reisafjord Hotell fra 
mandag til tirsdag.  
 
Oppdatert saksliste og saksdokumenter er vedlagt. Eventuelt forfall bes meldt 
sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 11-2018 
STED: Nordreisa  
TIDSPUNKT: 27. november 2018 

 
Tirsdag 27. nov: 
Kl 0900 Møtestart Regionrådsmøte – behandling av saker på sakslista 
Kl 1200 Felles lunsj med RUST 
 Fellesmøte RUST:  
Kl 1230 Innspillmøte Strategi for unge i Troms 

Vedlegg til saken:   
vedtak fylkesting 

juni 18.pdf
STRATEGI FOR 

UNGE I TROMS 2018-2028.pdf
Høringsuttalelse 

RUST - Strategi for unge i Troms.docx.pdf

 Vedtak fra fylkestinget og vedtatt strategidokument  
 Innspill fra RUST til Strategidelen 

Kl 1330 Endring - struktur videregående skole 
Kl 1400 Møteslutt 
 
REFERATSAKER:  
Fra Skjervøy kommune: vedtaksmelding Samarbeidsavtale – 
politiråd 

 
Fra Skjervøy - 

Vedtaksmelding Samarbeidsavtale - politiråd.pdf

Fra Vest-Finnmark regionråd: uttalelse – Flyavgiftene må 
reduseres for å sikre luftfarten i Nord-Norge 

 
181031 Uttalelse - 

Flyavgiftene må reduseres.pdf

 
VEDTAKSSAKER: Saksutredning: 

saksutredning RR 
møte 27.11.18.doc

 
Sak 58/18 Godkjenning av referat fra møte 30.10.18 

Protokoll fra møte 
NTRR 30.10.18.docx

 
Sak 59/18 Infrastrukturprosjektet – plan for politisk 

forankring 
 

Sak 60/18 Årshjul 2019 

MØTEPLAN 2019 
forslag.doc
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

Sak 61/18 Sammensetning styringsgruppa Drivkraft 
Nord-Troms 

 

Sak 62/18 Høring regional plan FV 91 
Ullsfjordforbindelsen felles uttalelse UFB 

- handlingsplan fylkesveg 2018-2021.doc

 
Sak 63/18 Uttalelse vedrørende forslag til avvikling 

av kompetansenettverket KomUT Brev til kommuner 
KomUT.docx

 
Sak 64/18 Ny struktur for yrkesfaga i Troms 

(fellesmøte RUST) 
 

Sak 65/18 Uttalelse: ungdomsmedvirkning – fra 
politisk fravær til godkjenning som 
samfunnsfag (fellesmøte RUST) 

 

 
 
 
Drøftingssaker: 

 Samerettsutvalget II – innledning ved ordfører Knut Jentoft 
 Drøfting av arrangement: «Nord-Troms i Oslo» 
 Åpen post 

 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 58/18  Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 30.10.18 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 30. 
oktober 2018. 
 
 
 
Sak 59/18 Infrastrukturprosjektet – plan for politisk forankring 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms» 
vinteren 2018. Målet for prosjektet er: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Oppstartsmøte med styringsgruppa som ledes av  
saksordfører Ørjan Albrigtsen ble avholdt i juni 2018.  
 
Resultatet av oppdraget skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal 
synliggjøre berettigelsen av infrastrukturtiltak i Nord-Troms, og som grunnlag for  
større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et 
grundig kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig 
omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med infrastruktur. 
Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen generer. Vi vil 
synliggjøre verdiene som skapes i næringslivet, da dette vil utgjøre den viktigste 
argumentasjon for satsinger i regionen. 
 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde vil danne grunnlag for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. 
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Status i prosjektet: 
 
HOVEDAKTIVITET STATUS/FORSLAG TIL OPPFØLGING: 
HA1: Utarbeide kunnskapsgrunnlag – 
statusbilde og fremtidsbilde 

Struktur for rapport fastsatt. Forslag til 
statusbilde utarbeidet – behandlet i 
styringsgruppa 5.11. Ferdigstillelse av 
rapport innen 24.12. 

HA 2: Involvering og forankring i 
kommunene i Nord-Troms 
(målgruppene) presentasjon av 
kunnskapsgrunnlag –  
innspillrunde 

Innspillmøter avholdt med formannskap 
og næringsaktører 26.9. og 2.10. 

HA 3: Strategiutforming – politisk 
forankring i Nord-Troms 

Strategiforslag behandles i 
styringsgruppa i desember 

HA 4: Produksjon av materiell for 
formidling, og plan for politisk 
gjennomslag  

Styringsgruppa har drøftet hva som skal 
produseres av materiell (rapport, 
kortversjon rapport og PP presentasjon). 
Innhold i materiell også drøftet. Plan for 
politisk gjennomslag behandles i 
regionrådet 27.11. 

HA 5: Politisk forankring lokalt, regionalt 
og nasjonalt 

Gjennomføres 1. halvår 2019 

 
          Forslag til plan for politisk forankring og gjennomslag: 

Forslaget til plan er drøftet i møte mellom rådsordfører Svein Leiros, saksordfører 
Ørjan Albrigtsen og daglig leder. 
 
Målgrupper: Befolkning, næringsliv og offentlig virksomhet i Nord-Troms, 

samt regionale og nasjonale myndigheter, faginstanser og 
politisk miljø. 

 
JANUAR 2019: 

 7.1. i Oslo: Saksordfører presenterer resultater på Vest-Finnmark regionråd 
sitt seminar 

 16.1.: Rådsordfører gir innspill på verkstedmøte vedr KVU innfarter Tromsø  
 15.1. på Skjervøy: Temamøte i regionrådet – behandling av strategier. I tillegg 

blir det offisiell overlevering av ferdig rapport (Transportutvikling og 
styringsgruppe) – presentasjon av funn og strategier – det sendes ut 
pressemelding og følgende media inviteres til overlevering: NRK Troms, 
Nordlys og FiN. 

 

65



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                           møte 27.11.18

 3 

FEBRUAR: 
 5. eller 12. februar i Olderdalen: Samferdselskonferanse Nord-Troms – Mål: 

forankring på hjemmebane. Målgruppe lokalpolitikere, næringsliv, 
fylkespolitikere og SVV, Avinor og media (invitere bredt også fra nasjonalt 
nivå). Forespørre Transportutvikling om å arrangere konferanse (Ørjan følger 
opp) 

 
MARS: 

 I perioden 11.-15. mars: presentasjon for Fylkestinget og 
Samferdselskomiteen på fylket. Saksordfører sender forespørsel om å få 
presentere rapporten 

 I tilknytning til kommunalpolitisk toppmøte – KS, 21. mars: «Nord-Troms i 
Oslo» Møte med Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, 
Tromsbenken, andre sentrale politikere, faginstanser 

 
APRIL/MAI: 

 30. april i Nordreisa: representantskapsmøte i regionrådet 
 April/mai i Tromsø: Fylkeskommunens Samferdselskonferanse - Presentere 

rapport 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner plan for politisk forankring av 
infrastrukturprosjektet 1. halvår 2019. 
 
 
 
Sak 60/18 Årshjul 2019 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte i hver av 
eierkommunene i løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste 
tirsdag i måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i forkant av 
regionrådsmøtene. Fra 2018 gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et 
sterkere politisk fokus, som medførte at det ble viktigere å være til stede på ulike 
politiske arenaer og vi koblet møter til disse arenaene. 
 
Både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget har tatt i bruk verktøyet «skype 
for business». Dette oppleves som meget nyttig, da det er ressursbesparende på 
flere måter.  
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Det er foreslått å legge møter i tilknytning til konferanser. I tillegg bes regionrådet 
drøfte om det er aktuelt å delta sammen på arrangement i regionen. Dette for å 
skape større oppmerksomhet omkring kultur- eller idrettsarrangement, og 
synliggjøre at vi «heier på hverandre og står sammen i Nord-Troms». Dette kan ha 
stor symbolverdi, både internt i regionen og utad.  
 
I regionrådsmøte 30.10.18 ble det gjort følgende vedtak vedrørende møteplan for 
2019: 

1. Som hovedregel beholdes tirsdager som regional møtedag 
2. Møte i januar: det avholdes fellesmøte med rådmannsutvalget onsdag 30. januar i Tromsø. 

Møtet kombineres med KS Strategikonferanse torsdag og fredag samme uken. 
3. Møte i februar: det er ønskelig med fellesmøte med Tromsø-områdets regionråd tirsdag 19. 

februar i Tromsø. Møte kombineres med Fylkesmannens møte 20.-22. feb. Det avholde også 
skype-møte i regionrådet tirsdag 26. februar. 

4. Møte i mars: Ønskelig med en «Nord-Troms i Oslo» dag, gjerne samarbeid med Arena Nord-
Troms. Kombineres med Kommunalpolitisk toppmøte. Hovedfokus: Infrastruktur (andre tema 
kan være tre stammers møte/kvenkulturfokus). Hovedansvar for arrangementet: Ørjan og Dan 
Håvard. Behov for skype-møte for behandling av regnskap og beretning vurderes senere. 

5. Fullstendig årshjul for 2019 behandles på møte i november. 

Det vises også til tidligere sak i dagens møte-møte hvor det er lagt opp møterekke i 
forhold til infrastrukturprosjektet. Forslag til møteplan for 2019: 

 

MØTE: DAG: DATO: STED: 

REGIONRÅDET TIRSDAG 15.01.19 SKJERVØY (Infrastruktur strategier 
og overlevering av rapport) 

REGIONRÅDET – 
FELLESMØTE MED 
RÅDMANNSUTVALGET 

ONSDAG 30.01.19 

 

TROMSØ (KS Strategikonferanse 
31.01-01.02.) 

REGIONRÅDET - 
SAMFERDSELSKONFERANSE 

TIRSDAG 05/12.02 KÅFJORD, OLDERDALEN 

REGIONRÅD – FELLESMØTE 
TROMSØ-OMRÅDETS 
REGRÅD 

 TIRSDAG 19.02.19 TROMSØ (FM-møte 20.-22.02) 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 

0900-1100 

26.02.19 SKYPE (regnskap og rapport 2018) 

REGIONRÅDET – NORD-
TROMS I OSLO + 
TROMSBENKEN 

ONSDAG 20.03.19 OSLO (Kom.pol.toppmøte KS) 

REGIONRÅDET – 
REP.SKAPMØTE 

TIRSDAG 30.04.19 NORDREISA 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
OG RUST 

TIRSDAG 28.05.19 KVÆNANGEN 
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REGIONRÅDET 

 

TIRSDAG 

0900-1100 

25.06.19 SKYPE 

REGIONRÅDET – NORD-
TROMSKONFERANSEN 

TORSDAG 29.08.19 LYNGEN (tema reiseliv) 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
OG NUNT 

TORSDAG Medio september NORDREISA (Landsbyspel) 

REGIONRÅDET – 
KONSTITUERING OG 
FELLESMØTE 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 05.11.19 KÅFJORD, MANNDALEN 

REGIONRÅDSMØTE + TUR 
UNGDOM/RUST 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

25.-26.11.19 

 

STORFJORD 

 
 
Forslag til vedtak: 
Det utarbeides års-hjul for regionrådets virksomhet for 2019 på bakgrunn av  
møteplan. 
 
 
 
Sak 61/18  Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms  
Saksdokumenter:  

 Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 2018-
2019 

 Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet 
2018-2019 – søknad om midler Troms fylkeskommune 

 Drivkraft Nord-Troms – prosjektplan 
 Vedtak fra møte 30. oktober 2018: Sak 56/18 Prosjektlederstilling Drivkraft 

Nord-Troms 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådets prosjekt Drivkraft Nord-Troms har fokus på følgende hoved-stolper: 

o Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av 
samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med 
en rekke kunnskapsaktører i nordområdene. 

o Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret 
satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta 
ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen 
Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps- og 
organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen. 
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o Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass 
for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings-, 
samfunns-, og kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar. 

o Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for 
rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene. 

 
Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms  
 
Resultatmål:  

1. Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom 
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. Resultatet skal måles i antall 
inngåtte samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i prosjektperioden. 

2. Drivkraft Nord-Troms skal bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig 
årlig vekst på 50 sysselsatte. Resultatet skal måles i økt sysselsetting i 
perioden 1.1.2015 til 1.1.2020, en vekst på 250 sysselsatte i perioden. 

 
Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som 
gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst 

 
Prosjektperiode: januar 2019-januar 2021 
Prosjektet har søkt midler fra Troms fylkeskommune for en prosjektperiode på 2 år. 
 
 
Vurderinger: 
Drivkraft Nord-Troms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januar- 
oktober 2018. I tillegg har satsingen vært presentert for ulike samarbeidspartnere 
og beslutningstakere på ulike nivå, dette for å sikre god forankring og legitimitet. 
 
Nord-Troms Regionråd har søkt Troms fylkeskommune om med-finansiering for å 
engasjere en utviklingsleder i full stilling for å sikre drivkraft i arbeidet. Det er 
oppnevnt et eget ansettelsesutvalg som ivaretar rekruttering av prosjektleder. 
 
Styringsgruppa skal gjennom sin styring bidra til at prosjektet lykkes med sine 
resultatmål (mål i prosjektperioden) og legge til rette for å lykkes med effektmålene 
/ gevinstene. I motsetning til prosjektlederen som har ”prosjektets beste” som mål, 
har styringsgruppa ”virksomhetens beste” (i vårt prosjekt: «regionens beste») som 
mål.  
 
Styringsgruppa med ”regionens beste” for øye har et særskilt ansvar for å sikre at 
prosjektet utvikler løsninger, modeller og tjenester som er til nytte for 

69



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                           møte 27.11.18

 7 

oppdragsgiver. Det er derfor styringsgruppas ansvar å formidle kunnskap til 
prosjektet som sikrer at prosjektet leverer som bestilt.  
 
Styringsgruppa bør ledes av prosjekteier for å sikre legitimitet, forankring og 
beslutninger. Øvrige styringsgruppemedlemmer bør velges ut fra kompetanse og 
engasjement for regionen.  
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen på 5 personer for prosjekt Drivkraft Nord-Troms skal ha følgende 
sammensetning: 

1. Leder: rådsordfører Svein Leiros 
2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra 

Troms fylkeskommune, 1 representant fra RUST (kan også være tidligere 
RUST-medlem), 1 representant fra regionalt næringsliv. 

3. Arbeidsutvalget i Nord-Troms Regionråd får ansvar for å rekruttere 
medlemmer til styringsgruppen. 

 
 
 
Sak 62/18  Høring regional plan FV 91 Ullsfjordforbindelsen  
Saksdokumenter:  

 Fra SVV: Forslag til regional plan for FV 91 Ullsfjordforbindelsen 
https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv91ullsfjordforbindelsen 

 Felles uttalelse fra Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd:  
 høringsuttalelse handlingsplan for fylkesveg 2018-2021 med fokus på UFB 

 Uttalelse fra UFB v/styret til fylkesråden for samferdsel vedr regional plan  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Om planforslaget: 
Fylkesrådet i Troms vedtok 30.10.2018 å sende forslag til regional plan fylkesveg 
91 Ullsfjordforbindelsen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn. 

Statens vegvesen har i samarbeid med Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og 
Lyngen kommune, utarbeidet forslag til regional plan for fv. 91 
Ullsfjordforbindelsen med konsekvensutredning. Planforslaget er utarbeidet etter 
kapittel 8 i plan og bygningsloven og består av planbeskrivelse, regional 
planbestemmelse og plankart.  

Formålet med planen er å sikre areal til framtidig etablering av ny vegtrasé for 
fylkesveg 91 over Ullsfjorden fra Hov i Tromsø kommune via Skarmunken til 
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Storsteinnes i Lyngen kommune. Planforslaget sendes nå ut på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn i perioden 1. november til og med 31. januar 2019. 

Klipp fra plandokumentet: 

• Samfunnsmål  
Ullsfjordforbindelsen skal bidra til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen for Tromsø og 
Lyngenhalvøya, og bidra til positiv samfunns- og næringsutvikling i området.  
Ullsfjordforbindelsen skal være en trafikksikker døgnåpen forbindelse som reduserer reisetiden mellom 
Tromsø og Lyngen. 
 

• Effektmål  
Ullsfjordforbindelsen skal forkorte reisetiden mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark.  
Ullsfjordforbindelsen skal bedre framkommeligheten for alle brukere ved å erstatte fergen Breivikeidet 
og Svensby, og være et alternativ til vegtrasé som i dag ligger i skredfarlige områder. 
 

 9.4 Andre samfunnsmessige virkninger  
I tillegg til de særskilte utredningstemaer som er beskrevet i kapittel 9.2 og 9.3 er det også, i henhold 
til fastsatt planprogram, gjort en enkel vurdering og beskrivelse av andre problemstillinger basert på 
kjent kunnskap. De aktuelle temaene er:  

o En overordnet vurdering av videre forbindelse nordover med konsekvenser for 
Ullsfjordforbindelsen  

o Lokale og regionale virkninger basert på effektmålene  
o Vurdere tiltak for sykkelturisme  

 
Tidligere uttalelse fra regionrådet:  
Felles uttalelse med Tromsø-områdets regionråd datert 31.01.18: 

Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd ber derfor Fylkestinget bidra til at UFB med 
hurtiggående ferge over Lyngen realiseres snarest mulig og i h.h.t. Fylkestingets vedtak i 
desember 2017. Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet vedta at Regional Plan for UFB som 
skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges opp med videreføring i form av reguleringsplan, 
anleggsplaner og realisering. 

 
 
Vurderinger: 
I forbindelse med høringen på regional plan for FV 91 Ullsfjordforbindelsen er det 
naturlig at regionrådet avgir uttalelse til planforslaget i tråd med tidligere vedtak. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd ved saksordfører Dan-Håvard Johnsen utarbeider et forslag 
til høringsuttalelse fra regionrådet, som sendes til godkjenning før oversending til 
Statens vegvesen innen høringsfristen 31.01.19. 
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Sak 63/18  Uttalelse vedrørende forslag til avvikling av kompetansenettverket 
KomUT 

Saksdokumenter:  
 Henvendelse fra prosjektleder KomUT Nord vedr Kompetansenettverket 

KomUT og Statsbudsjettet 
 Brev til kommuner vedr saken 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
KomUT er et kompetansenettverk som har i oppgave å støtte opp under 
kommunene sine behov i forbindelse med elektronisk samhandling og nye felles 
IKT-tiltak i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Nettverket ble opprettet i 
2012, som en oppfølger til prosjektet «Meldingsløftet i kommunene» og «FUNNKe-
prosjektet» i nord. KomUT forvaltes av Norsk Helsenett og prosjektet er nå i sin 
tredje mandat-periode som går fra 2018-2020.  
 
KomUT Nord har Nordland, Troms og Finnmark som sitt ansvarsområde, og 
representerer total 87 kommuner. KomUT har faste møter med kommuner og 
helseforetak, og deler informasjon og erfaringer. Kommunenes representanter i 
nettverksmøtene er ansatte innenfor helse- og omsorgsektoren og IKT-personell - 
altså de som arbeider direkte med de aktuelle problemstillingene i sin kommune. 
Slik skaper KomUT-møtene et unikt forum for informasjons- og erfaringsdeling 
mellom fagpersoner i kommuner og helseforetak.  
 
KomUT er foreslått avviklet i utkast til Statsbudsjettet for 2019. En slik avvikling vil 
medføre opphør av nettverket ved årsslutt 2018 og stans i pågående arbeid med 
digitalisering og elektronisk samhandling.  
 
I henvendelsen fra KomUT-nettverket er følgende konsekvenser nevnt ved en 
avvikling: 

- Vi mister en sterk felles kommunal stemme inn i nasjonale satsinger innen e-helse 
- Det vil føre til større forskjeller mellom kommunene på e-helseløsninger 
- Vi mister muligheten til å delta i et felles nettverk 
- Det tette samarbeidet mot spesialisthelsetjenesten opphører 
- Vi vil få mindre fokus på kvalitet i samhandling mellom ulike aktører 
- Samhandlingspartnere mister en felles kanal mot kommunene 
- Vi mister en aktør som er aktiv i implementering og spredning av digitalisering og 

velferdsteknologi 
 
KomUT-nettverket peker i henvendelsen på at det fortsatt er mange uløste oppgaver 
innen e-helse, samhandling, digitalisering og velferdsteknologi.   
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Regionrådet har mottatt en oppfordring fra nettverket om å komme med en politisk 
uttalelse vedrørende forslaget om avvikling av kompetansenettverket KomUT. 
 
 
Vurderinger: 
Nord-Troms kommunene er kommet langt i dette arbeidet, og tilbakemeldinger fra 
fagfolk er at KomUT har vært viktig for å nå så langt på dette feltet.  Det gjenstår 
enda arbeid for å få «alt på plass», blant annet gjenstår fysioterapi- og 
helsesøstertjenesten (tilbakemelding fra Kåfjord).  
 
Regionen har også flere prosjekter på gang innen digitalisering og velferdsteknologi 
som opererer i dette fagfeltet. Tilbakemeldingene er at dette er et viktig nettverk for 
at alle kommunene skal henge med i utviklingen. KomUT bør bestå til alt er på plass 
og i en driftsfase.  
 
 
Forslag til vedtak: avvente KÅFJORD 
Nord-Troms Regionråd ved rådsordfører utarbeider en uttalelse til neste års  
Statsbudsjett basert på henvendelsen fra KomUT Nord og tilbakemeldinger fra  
fagfolk i regionen.  
 
 
 
Sak 64/18   Ny struktur for yrkesfaga i Troms (fellesmøte RUST) 
Saksdokumenter:  

 Innspill fra rektor ved Nord-Troms videregående skole 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i Norge. Prosessen for 
utarbeidelse av ny tilbudsstruktur i Troms er under planlegging. Rektor ved Nord-
Troms videregående skole, Olaug Bergset, har sendt et innspill til regionrådet; 
 
«Det kommer tre saker på fylkesnivå nå i vinter: 

 Ny struktur for yrkesfaga i Troms 
 Voksenopplæring 
 Elev- og lærlingetjeneste 

 
Det er den første som er størst, den har blant annet bakgrunn i de nye utdanningsprogramma som 
kommer:   

 Design og tradisjonshandverk 
 IKT og medieproduksjon 
 Salg, service og reiseliv 
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 Frisør, blomster og interiørdesign 
  
Hvordan disse skal fordeles blir sak på junitinget. Høringa starter 15.mars. Litt forenkla fremstilt 
innebærer endringene en mer spesialisering, altså blir det vanskeligere å få nok elever til å starte 
tilbud. Dette er åpenbart en utfordring for Nord-Troms, selv om det også er muligheter. 
Som kjent er det to videregående skoler i Nord-Troms, og situasjonen på Nordkjosbotn er at en har nå 
lyst ut rektorstillinga for andre gang. De har hatt redusert søkning siste året, og kort sagt trur eg vi må 
samarbeide om en prosess for å få et best mulig tilbud til ungdommene i regionen.» 
 
Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i  
hovedsak: 

 I følge SSB vil Norge mangle over 90.000 fagarbeidere i 2035, mange 
bedrifter mangler faglært arbeidskraft 

 Utredninger viser at mange yrkesfagelever ikke har nok kunnskap i det 
faget de skal jobbe med når de kommer ut i lære, og næringslivet får ikke 
arbeidstakere med den nødvendige kompetansen 

 
Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at landet får nok 
fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet trenger. 
 
 
Vurderinger: 
Med flere ny fagtilbud vil det bli en volumutfordring for distriktene å klare å fylle  
opp klasser med tilstrekkelig antall elever. Fagtilbudene som tilbys for våre  
ungdommer i regionen er viktig for arbeidslivet i Nord-Troms.  
 
Vi har behov for fagarbeidere innen kommunal sektor, særlig med tanke på de  
utfordringene som kartleggingen innen helse- og omsorgssektoren dokumenterer  
(«Levende studie- og læringssentra? Varsel om en mulig krise», Grepperud,  
Danielsen og Roos, 2016).  I næringslivet opplever vi for tiden stor vekst, og et  
økende behov for fagarbeidere. 
 
Ved Nord-Troms videregående skole er det gjort erfaringer med utprøving av  
vekslingsmodellen. Denne har også gitt meget gode resultater, både med hensyn til  
karakterer og gjennomføring. I prosessen mot ny struktur for yrkesfagene bør det  
også gjøres vurderinger om denne modellen kan ha overføringsverdi for andre fag.  
For distriktene er det viktig med fleksibilisering av tilbud, dette har vi gjort mye av  
gjennom studiesenteret. Dette er noen momenter som kan tas med i det videre  
arbeidet. 
 
Det er avgjørende for framtida å være aktiv i den kommende prosessen hvor  
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blant annet fordelingen av fagtilbud i fylket skal gjøres. Det er strategisk klokt å 
inngå samarbeid med RUST og næringslivet i regionen i denne saken, jo flere som 
jobber mot samme mål, jo større tyngde får vi inn mot beslutningstakerne. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd (RUST) vil ta initiativ til et felles 
drøftingsmøte i løpet av 1. kvartal 2019, hvor vi setter ny struktur for yrkesfaga på  
dagsorden. Til møte inviteres videregående skoler i regionen og  
næringsforeninger/Arena Nord-Troms.  
 
 
 
Sak 65/18    Uttalelse: ungdomsmedvirkning – fra politisk fravær til godkjenning 

som samfunnsfag  
Saksdokumenter:  

 Forskrift til Opplæringsloven §3-47 
 Uttalelse fra Troms fylkesting vedr politisk fravær i videregående skole, 

12.06.18  
Saksbehandler: Lise Jakobsen 
 
Saksopplysninger: 
Fraværsgrensa i videregående skole skaper utfordringer for engasjerte og 
ressurssterke ungdommer som ønsker å delta i politisk arbeid. Ungdomsrådene i 
Nord-Troms (kommunalt og regionalt) har stor aktivitet på områder som berører 
samfunnsutviklingen i regionen. Ungdommene bygger relasjoner, samler erfaring og 
får sentral kunnskap om muligheter og utfordringer i regionen. Det er derfor viktig å 
ta opp begrepsbruk i saken. Deltakelse og engasjement i samfunnsutvikling bør 
godkjennes som samfunnsfag fremfor å beskrives som «fravær». 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd (RUST) utarbeider en uttalelse i  
felleskap. Forslag til uttalelse utarbeides av: leder av RUST Anna E. L. Henriksen og  
saksordfører for utdanning Øyvind Evanger. Uttalelsen sendes til godkjenning før  

                den oversendes til: Ungdommens fylkesråd i Troms, Troms fylkesting, Nordkjosbotn 
og Nord-Troms videregående skole, Utdanningsdepartementet, KS, Stortingets 
Utdannings- og forskningskomite og Tromsbenken 
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MØTEPLAN  2019 
 

MØTE: DAG: DATO: STED: 

REGIONRÅD    

REGIONRÅDET TIRSDAG 15.01.19 SKJERVØY (Infrastruktur strategier 
og overlevering av rapport) 

REGIONRÅDET – 
FELLESMØTE MED 
RÅDMANNSUTVALGET 

ONSDAG 30.01.19 

 

TROMSØ (KS Strategikonferanse 
31.01-01.02.) 

REGIONRÅDET - 
SAMFERDSELSKONFERANSE 

TIRSDAG 05/12.02 KÅFJORD, OLDERDALEN 

REGIONRÅD – FELLESMØTE 
TROMSØ-OMRÅDETS 
REGRÅD 

 TIRSDAG 19.02.19 TROMSØ (FM-møte 20.-22.02) 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 26.02.19 SKYPE 

REGIONRÅDET – NORD-
TROMS I OSLO + 
TROMSBENKEN 

ONSDAG 20.03.19 OSLO (Kom.pol.toppmøte KS) 

REGIONRÅDET – 
REP.SKAPMØTE 

TIRSDAG 30.04.19 NORDREISA 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
OG RUST 

TIRSDAG 28.05.19 KVÆNANGEN 

REGIONRÅDET 

 

TIRSDAG 

0900-1100 

25.06.19 SKYPE 

REGIONRÅDET – NORD-
TROMSKONFERANSEN 

TORSDAG 29.08.19 LYNGEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
OG NUNT 

TORSDAG Medio september NORDREISA (Landsbyspel) 

REGIONRÅDET – 
KONSTITUERING OG 
FELLESMØTE 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 05.11.19 KÅFJORD, MANNDALEN 

REGIONRÅDSMØTE + TUR 
UNGDOM/RUST 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

25.-26.11.19 

 

STORFJORD 

RÅDMANNSUTVALG    

RÅDMANNSUTVALGET - 
FELLESMØTE MED 
REGIONRÅDET 

ONSDAG 30.01.19 

 

TROMSØ (KS Strategikonferanse 
31.01-01.02) 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

25.02.19 SKYPE 
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RÅDMANNSUTVALGET OG 
LEDERNETTVERK HELSE 

TEMADAG HELSE 

MANDAG 25.03.19 NORDREISA 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

29.04.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

27.05.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

24.06.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET 

TEMA UTVIKLING OG 
LEDELSE 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

02.-03.09.19 REISADALEN 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 30.09.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET 

TEMA SKOLE 

MANDAG 14.10.19 SKJERVØY 

REGIONRÅDET – 
KONSTITUERING OG 
FELLESMØTE 
RÅDMANNSUTVALGET 

 05.11.19 KÅFJORD, MANNDALEN 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

1200-1400 

26.11.18  SKYPE 

MØTE I ARBEIDSUTVALGET 
(Rådsordfører, leder 
rådmannsutvalget og sekretariatet) 

TIRSDAG 

0900-1030 

08.01.19 

05.02.19 

05.03.19 

02.04.19 

07.05.19 

04.06.19 

20.08.19 

22.10.19 

11.11.19 

SKYPEMØTER 

FORSLAG 16.11.18 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@halti.no 
www.nordtromsportalen.no  

 

Troms fylkeskommune 
Samferdsels- og miljøetaten 
Postboks 6600 
9296 Tromsø 
 
e-post: postmottak@tromsfylke.no 

Dato: 31.01.18 
 

HØRINGSUTTALELSE HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEG 2018-2021 
FELLES UTTALELSE FRA NORD-TROMS OG TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: 

 
De to regionrådene anser Ullsfjordforbindelsen (UFB) som så viktig for vår del av 
fylket, at man har besluttet å avgi en egen, felles uttalelse om denne 
vegforbindelsen. 
 
Regionrådene slutter seg til Fylkestingets tidligere vedtak med mål om at 
kjøreavstanden i tid mellom Tromsø og Alta kortes inn med en time. UFB med 
hurtiggående ferge over Lyngen leverer denne reduksjonen i tid.  
 
Vår storregion er i vekst og rommer tre nye vekstnæringer: havbruk, turisme og 
petroleum. Avhengigheten av Tromsø, både for utvikling av bolyst og 
næringsutvikling i hele regionen, er økende. 
 
Regionrådene peker på det igangsatte arbeid med KVU for innfartsvei til Tromsø 
hvor formålet nettopp er å «bringe Tromsø nærmere de andre stedene i fylket». For 
Nord-Troms vil dette arbeidet være av største betydning. UFB vil gi kortere veg fra 
Tromsø til Finnmark og derved bidra til å bygge det nye fylket i nord tettere 
sammen. Det første høringsmøtet viste at etablering av UFB anses som det helt 
sentrale element i en slik strategi. 
 
Regionrådene henviser til Fylkestingets vedtak i desember 2017 i forbindelse med 
behandling av Regional Transportplan: Man tar der til orde for at det nevnte KVU-
arbeidet ikke må forsinke realiseringen av UFB. I samme vedtak tar Fylkestinget til 
orde for at UFB, «ny trasé over Breivikeidet» og rassikring av Holmbuktura må ses i 
sammenheng og koordineres. De to regionrådene slutter seg til dette vedtaket og 
ber Troms fylkeskommune følge det opp. 
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Den fremlagte handlingsplanen legger stor vekt på hensyn til Troms 
Fylkeskommunes lånerammer og fremtidige kapitalkostnader. Regionrådene vil i 
den anledning henvise til at UFB har flere finansieringskilder og et stort potensial for 
bompengeinntekter. Forbindelsen er etter all sannsynlighet i stand til å betale sine 
kapitalkostnader selv. 
 
De to regionrådene finner den fremlagte handlingsplan (ingen investeringer i nye 
veilenker) lite ambisiøs. Sett i forhold til Fylkets muligheter for næringsutvikling i 
nye vekstnæringer kan en slik defensiv veistrategi bidra til tap av bosetting og 
arbeidsplasser i vår region. 
 
Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd ber derfor Fylkestinget bidra til at UFB 
med hurtiggående ferge over Lyngen realiseres snarest mulig og i h.h.t. 
Fylkestingets vedtak i desember 2017. Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet 
vedta at Regional Plan for UFB som skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges 
opp med videreføring i form av reguleringsplan, anleggsplaner og realisering. 
 
 
 
 
 
(sign) 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

NORDREISA RØDE KORS 
Skogly 14 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/1335-2 11310/2018 223 07.11.2018 

 

Svar på søknad til Nordreisa Kommune -"En annerledes jul" 

Viser til deres søknad om støtte til arrangementet «en annerledes jul». 
Nordreisa kommune m/ordfører er svært glad for at frivillige lag og foreninger som Røde kors 
ønsker å arrangere slike tilstelninger. Jeg vil også henvise til vår frivillighetssentral som kan bistå 
med en del praktisk arbeid og koordinering hvis det er ønskelig. 
 
Ordfører innvilger med dette 5.000,- og ønsker lykke til med arrangementet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
oyvind.evanger@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 02 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
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Fanny Katrine 
Olsen 

   

 
Interne kopi mottakere: 
Rita Toresen Økonomitjenester 
Ellinor Anja Evensen Nordreisa kommune 
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IMDi
Integrerings- og

.» ' mangfoldsdirektoratet

 

NORDREISA KOMMUNE Unntatt offentlighet
v/flyktningkonsulenten jf offl. lov § 13

Postboks 174
9156 STORSLETT Komm.nr.: 1942

DERES REF VÅR REF DATO

18-00820-4  — ksh 29.10.2018

UTBETALING  AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 1 FOR 2017 OG ÅR  2  FOR
2018

Vi viser til Deres År 1 krav av 30.08.2018 og overfører

kr 1 631 475,00

til Deres konto nr. 4740 05 03954 innen 14 dager med fakturanr. "Intgr—291018".

Beløpet gjelder:

Tilskudd t e r Sats Antall Sum tilskudd

Barneha etilskudd 2017 25 100 1 kr 25 100 00

Inte rerin stilskudd r-1 2017 185 000 2 kr 370 000 00

Inte rerin stilskudd r—1 Barn 2017 185 000 2 kr 370 000 00

Inte rerin stilskudd r—2 2018 239 000 4 kr 866 375,00

Viser til deres krav om integreringstilskudd år 1 for 2017, 30.08.2018. Ettersom personene

dere søker om tilskudd for ble bosatt i kommunen i 2017, utbetaler vi integreringstilskudd

År—2 i sin helhet i samme brev som integreringstilskudd År-1.

Jf. vårt rundskriv 01/2018 punkt 3.4.8 om integreringstilskudd og deling av tilskudd mellom

kommuner ved flytting. Ettersom personen med DUF—nr. 2015 254523 00 flyttet til Drammen

kommune 04.08.2018, utbetaler vi 5/8 av integreringstilskuddet År—2 til Nordreisa kommune.

Med hilsen

for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)

økonomi— og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen Kristin Stabel Henriksen (sign.)

rådgiver

Vedlegg

IMDi Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo l Tollbugata 20, 0031 Oslo  l  Telefon: 24 16 88 00 l Telefaks: 24 16 88 01

E-post: post@imdi.no lOrganisasjonsnummer: 987 879 696 l www.imdi.no l Bankkontonr : 7694 05 12693
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg rådmann - nr. 238/18 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2018/833-35 11186/2018 430 02.11.2018 

 

Tildeling av kompetansemidler for helse- og omsorgstjenesten, tilskudd 2018 

 
Saksopplysninger:  
 
Fylkesmannen i Troms tildeler i skriv av 28.06.18 midler fra kompetanse- og innovasjonstilskudd 
2018.  
Nordreisa kommune er tildelt kr 950.000,- til kompetanseheving (inkluderer overførte midler fra 
2017, kr 275.000,-). Midlene skal nyttes til delfinansiering av kommunens utgifter til de tiltak som er 
gitt tilsagn. Etter bekreftelse fra fylkesmannen 20.11.18, om omfordeling av midlene etter søknad, gis 
følgende til tildeling;  
 
 Kvalifisering av helsefagarbeidere,    12stk  Kr. 240.000,-  
 Fagskoleutdanning, 
 - psykisk helsearbeid og rusarbeid,    1stk   Kr.  35.000,-.  
 - veiledning – 6 ansatte, kr 100.000,-    6stk  Kr. 100.000,- 
 Bachelorutdanninger helse og sosialfag;  
 Bachelor sykepleie,      9stk  Kr.  221.540,-  
 Bachelor vernepleie,      4stk   Kr.  98.460,-  
 Videre- og etterutdanning  
 Kreftomsorg      2stk   Kr. 70.000,- 
 Helselederutdanning     2stk  Kr. 70.000,- 
 Annen videreutdanning/masterutdanning – 30sp 1stk  Kr. 35.000,-  
 
Muligheten til å søke midlene er gjort kjent ved annonsering på hjemmesiden og sosiale media, 
søknadsfrist 01.9.18. Det foreligger 17 søknader innen fristen, mens 13 søknader er kommet inn etter 
fristens utløp. 3 søkere kommer ikke inn under kriteriene som fylkesmannen har satt for disse 
midlene.  
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Søknadene ble gjennomgått og vurdert mot kriteriene i møte den 26.10.18, med følgende deltakere: 
Konstituert Sektorleder Bodil Mikkelsen, Personalkonsulent Aud Hamnvik Hansen og Konsulent Tor 
Martin Nilsen 
 
Vurderinger: 
På bakgrunn av en helhetlig vurdering, var det enighet om at alle søkere som kommer inn under 
kriteriene gis støtte. 3 søknader kommer ikke inn under kriteriene. 
 
Vedtak: 
På bakgrunn av en helhetlig vurdering og fylkesmannens tildeling, gjøres slik tildeling:  
 
Høgskolestudier,  
Bachelor sykepleie og vernepleie gis kr 24.500,- hver:  
 
Caroline Liland Johansen  
Jacinta M. Eriksen  
Mia Hansen 
Berit Inter Kristine Siri-Sokki  
Sandra Halvorsen Syrstad  
Linda Jeanett Bratlie  
Ramona Arild  
Kristin Annie Pedersen  
Renate Synnøve Karlsen  
Ann Marte Halonen 
Sanja Heikkilä  
Øyvind Tomassen  
Rebekka Karlsen  
 
Utdanning på videregående skolenivå/fagbrev; 
Helsefagarbeidere gis kr. 20.000,- hver; 
 
Harriet L. Nørgård 
Alice Ulriksen 
Vårinn Johansen 
Dagny Jensen 
Natnael Fikreyesus Tekle  
Julie Skogvold 
Elisabeth K. Nyvoll 
Ann G. Oskal 
Hedda B. Hansen 
Iselin Nygaard 
Mina Henriksen 
Bereket Waldemikael 
 
Annen videreutdanning/mastergradsutdanning,  
minimum 30 studiepoeng, gis kr. 35.000,- 
 
Isabel Vangen 
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Utbetaling forutsetter bekreftelse fra studiested og en bindingstid på ett år (for fast ansatte), eventuelt 
at man under utdanninga forplikter seg til å arbeide i ferier og høytider (ikke-ansatte).  
To eksemplarer av avtale om bindingstid/forpliktelse følger vedtaket om stipend og vil bli tilsendt pr 
post. Ett underskrevet eksemplar av avtalen returneres så snart som mulig. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Linda Halvorsen 
Økonomikonsulent helse og omsorg 
linda.halvorsen@nordreisa.kommune.no 
77 58 81 31 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Harriet Larssen Nørgård Einevegen 13  Storslett 
Alice Ulriksen Vaddasveien 603  Storslett 
Dagny-Marie Berg Tomma Bjørklymoen 12, 9152 Sørkjosen  SØRKJOSEN 
Natnael Fikreyesus Tekle Skolevegen 16 A  Storslett 
Elisabeth K Nyvoll Moan 5  Storslett 
Anne Grethe J Oskal Straumfjordeidet 72  Storslett 
Hedda Berglund Hansen Bjørkvoll 20  Sørkjosen 
Iselin Nygaard Rovdas 3  Storslett 
Mina Ailin Henriksen Stajordveien 142  Burfjord 
Kristin Annie Mandal Høgegga 74  Storslett 
Mia-Synnøve Hansen Fossmoveien 87  Storslett 
Berit Amalie Johnsdatter Sokki Idrettsvegen 1  Sørkjosen 
Sanja Jelena Heikkilä Lilandveien 97  Storslett 
Vårin Cecilie Johansen Nessevegen 33  Sørkjosen 
Linda-Jeanett Bratlie Rotsundveien 770  Rotsund 
Renate Synnøve Karlsen Nordkjosveien 11  Storslett 
Sandra Halvorsen Syrstad Idrettsvegen 3  Sørkjosen 
Ramona Arild Hansabakken 15  Storslett 
Jacinta Mutheu Eriksen Raappanavegen 22  Sørkjosen 
Øyvind Tomassen Rotsundveien 950  Rotsund 
Ann Marthe Halonen Jubelen 16  Sørkjosen 
Caroline Liland Johansen Storengveien 243  Storslett 
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Rebekka Aresdtr Karlsen Haugsetveien 105  Storslett 
Isabel Kanutte Vangen Svartfossveien 228  Storslett 
Julie M Larsen Skogvold Bekkestien 14  Storslett 
Bereket Weldemikael Asmelash Skolevegen 14 A  Storslett 

 
 
Interne kopi mottakere: 
Bodil Alida Mikkelsen Sektor for helse- og omsorg 
Aud Hamnvik Hanssen Service- og personaltjenester 
Tor Martin Nilsen Sektor for helse- og omsorg 
Janne Birgit Jørgensen Økonomitjenester 
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Fra: biztalk@imdi.no
Sendt: 19.11.2018 13:59:31
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2018
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_persontilsk_15.11.2018_automatisk_135250690.docx

Til Norsktilskudd

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

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

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

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

Nordreisa 1942 
Postboks 174  
9151 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 19.11.2018  Fakturanr.: NORSK151118 Fakturadato: 19.11.2018 

 
STATSBUDSJETTET 2018 – KAP. 292, POST 60 
 
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR 
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 31 209 i tilskudd til opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd, til kommunen. Beløpet er 
utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket 
Norsktilskudd – Persontilskudd. 
  
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomiavdeling. 
 
Utbetalt tilskudd 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er 
tilgjengelig på http://www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for 
utbetalingen, se IMDinett. 
 

Tilskudd for 3. kvartal Tilskuddsår Antall personer Tilskuddsbeløp 
Persontilskudd år 1 2018 2 Kr 63 800 
+ Tillegg for tilflytting 2018 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2018 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 1   Kr 63 800 
Persontilskudd år 2 2018 0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting 2018 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2018 1 Kr -13 825 
Sum persontilskudd år 2   Kr -13 825 
Persontilskudd år 3 2018 0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting 2018 1 Kr 21 853 
- Fradrag for utflytting 2018 3 Kr -40 618 
Sum persontilskudd år 3   Kr -18 765 
Beløp til utbetaling   Kr 31 209 

 
Tilskuddets formål og vilkår 
Målet med tilskuddsordningen er at kommunene tilbyr opplæring til voksne innvandrere med rett 
og plikt eller rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å 
kunne fungere i yrkes- og samfunnslivet.  
 
Kommunene skal organisere opplæringen i henhold til de målsettinger, krav og retningslinjer som 
er fastsatt i introduksjonsloven med forskrifter. 
 
Rapportering 
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Side 2 av 2 

Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunene i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR) jf. Introduksjonsloven § 25. I Forskrift om Nasjonalt 
introduksjonsregister er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal registrere. 
 
Kontroll 
IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, 
jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12, tredje ledd.  
 
Dersom tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er utbetalt på 
feilaktig grunnlag, vil det etter en konkret vurdering kunne bli aktuelt å kreve tilbake det tilskuddet 
som er utbetalt.  
 
Klageadgang 
IMDis tildeling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og 
eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til 
forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på 
IMDis vedtak om tildeling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd jf. fvl §§ 3, første ledd og 28. 
Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak. 
 
Kontakt med IMDi 
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til Kontaktsenteret for IMDinett: 
https://support.imdinett.no/. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Henrik Cafer Cenar  Sunniva Marøy 
økonomi- og tilskuddssjef  rådgiver 
Økonomi- og driftsavdelingen  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/921-3 

Arkiv:                030  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 20.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/18 Nordreisa formannskap 06.12.2018 

 

Resultatrapport pr oktober 2018 for sektor 1 - sentraladministrasjonen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 RESULTATRAPPORT  Service og personaltjenester tom oktober 2018 
2 Rapportering per oktober 2018 - Økonomiavdelingen 

 

Rådmannens innstilling 
 Resultatrapport pr oktober 2018 tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
 
Resultatrapporteringa gjøres av alle virksomheter etter utgangen av hver måned. Virksomhetslederne 
skal innen den 10. i hver måned rapportere til sektorleder. Sektorleder rapporterer innen 15. hver 
måned til rådmannen. Rådmannen rapporterer til formannskapsmøtet status for sektor 1 og lager 
hvert kvartal en resultatrapport til kommunestyret for hele kommunes virksomhet.  
 
Resultatrapporten inneholder status på:  
 måloppnåelse i forhold til økonomi- og virksomhetsplaner  
 økonomi  
 medarbeidere  
 intern kontroll  
 

Vurdering 
 
Status måloppnåelse  
Jobbet med beredskapsarbeid og lederutvikling.  
Videreført arbeidet med gjennomgang og oppdatering av retningslinjer på personalområdet.  
Stor aktivitet innen rekrutteringarbeidet, ca 170 stillinger utlyst hittil i år.  
Evaluering av 3 nivåmodellen gjennomført. Omorganisering av stabsfunksjoner i sluttfasen, samt 
gjennomført nedbemanning av assistenter i barnehagene som følge av ny pedagognorm.  
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Det jobbes kontinuerlig med digitalisering av innbyggertjenester, men vi sliter med 
kapasitetsproblemer i forhold til å rulle ut nye tjenester digitalt.  
 
Utfordringen har vært manglende kapasitet til personalarbeid og oppfølging av kvalitetssystemet.  
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Dette er bedret etter økning av personalressurser fra 1. september.  
Gjennomført lokale lønnsforhandlinger i kap 3 og 5.  Resulterte i ett brudd. 
Fylkesmannen har hatt tilsyn med kommunal beredskapsplikt 5. september. Plan for lukking av 
avvik er sendt Fylkesmannen. Kompetanse fra Kåfjord kommune er engasjert til utarbeidelse av 
overordnet ROS.  
 
Økonomitjenestene har jobbet mye med økonomirutiner, noe som er nyttig i forbindelse med 
opplæring av nytilsatte. 
Kommunestyret har vedtatt interkommunalt samarbeid innen arbeidsgiverkontroller fra 01.01.19. 
 
 
Status økonomi 
 
Konto (T) Regnskap Totalt budsjett (1) Oppr budsj (1) Budsjettreg. (1) Rest Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg 9 740 277,74 12 454 246,00 12 287 979,00 166 267,00 2 713 968,26 78,21
Øvrige utgifter 10 455 145,51 16 961 308,00 17 615 127,00 -653 819,00 6 506 162,49 61,64
Inntekter -1 218 263,00 -938 192,00 -938 192,00 0,00 280 071,00 129,85

18 977 160,25 28 477 362,00 28 964 914,00 -487 552,00 9 500 201,75 66,64  
 
Per oktober viser økonomirapporten at sektoren har besparelse på alle hovedposter.  
Lønn kan ha et forbruk på 81,8%, mens øvrige utgifter kan ha 83,3% forbruk for å være innenfor 
budsjettrammen. Sektoren har merinntekter i forhold til budsjettet.  
 
Det bemerkes at lønnsavsetning ikke er fordelt på sektorene (utgjør 4,2 mill kr).  
Det må gjøres budsjettregulering, da det er utgiftsposter som mangler inndekning, samt inntekter 
som ikke er budsjettert.  
Sektoren forventes å gå i balanse, og det er derfor ikke nødvendig med særskilte tiltak. 
 
Status medarbeidere  
Sykefraværet for sektoren er på 3,68% og alle ansvar er innenfor måltallet på 8%. Sykefraværet i 
samme periode i 2017 var på 5,21%.  
 
Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i juni 2017 og resultatene for sektoren er at av 10 
faktorer så ligger sektoren over Norges-snittet på 8 faktorer. For faktorene «relevant 
kompetanseutvikling» og «mestringsklima» skårer sektoren under snittet.  
 
Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler hittil i år.  
 
Status internkontroll  
Ingen meldte avvik.  
Det må settes mer fokus på opplæring i kvalitetssystemet. Dette pågår for fullt nå. 
Branntilsyn er godt ivaretatt.  
Forvaltningsrevisjon på økonomisk internkontroll gjennomført.  
Sektoren er ikke kommet godt nok i gang med ROS-analyser og det må settes fokus på dette 
fremover. Økonomitjenester har gjennomført ROS analyser i september 2018.11.20  
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NORDREISA KOMMUNE 

Sentrum 17, Postboks 174, 9156 Storslett 

Tlf 77 58 80 00  Faks 7777 0701  
 

RESULTATRAPPORT 
Frister: 1. kvartal: 15. april 2. kvartal: 5. august 3. kvartal: 15. oktober Å rsrapport: 1. februar a .e 

Eller den 10. i hver ma ned (ma nedsrapportering) 

 

RAPPORTDATO NAVN  KLARGJORT AV 

16. november 2018 Service- og personaltjenester Christin Åndersen  

 

   

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN 

 

Målsettinger fra Virksomhetsplanen 

Virksomhetsplanen  

 

Felles for sektoren/Status 

Beredskapsarbeid:  

 Kontakt Nord-Norsk skredoverva kning for overva king vinter 2018/2019 er opprettet.  
 Det er gjennomført evaluering jfr Brann Galsomelen.    
 Tilsyn kommunal beredskapsplikt 5. september. Plan for lukking av avvik er sendt 

fylkesmannen. Kompetanse fra Ka fjord er engasjert. Plan for arbeidet i 2019 er fastsatt.   
 Vi venter pa  følgekonsekvenser av nye oppskyllingshøyder fra NVE, jfr Fjellskred Nordnes  

 

Vi mangler en fra ledelse i ÅMU.  

Vi holder pa  a  ferdigstille lønnspolitisk plan.  

Tilsetting helse- og omsorgsleder er foretatt.  

Rekruttering inkl avvikling av virksomhetsledere i vikariat/sykemeldt er igangsatt for 
hjemmetjenester. 

Sla tt sammen under felles ledelse Guleng/Høgegga 20.08.2018, sykehjemmene fra 01.01.2019 og 
Rus og psykisk helsetjenester og hjemmetjenester fra 01.03.2019. Ålle er drøftet og HTV er enig.    

Organisasjonsutviklingsprosjekt, politisk behandlet, søknad sendt OUmidler, ikke fa tt svar enda, 
tilbud sendt 3 tilbydere, KS konsulent fikk tilbudet, oppstart 4. desember.  

Litt mindre aktivitet innenfor rekruttering pa  høsten. Likevel lyser vi ut stadige stillinger.   

Ny personalkonsulent er i full gang med arbeidet innenfor kvalitetssystemet, NED-prosjektet og 
KLPkontakt.   

Omorganisering stab helse- og omsorg er ferdig. 

Evaluering av omorganisering sentraladministrasjonen er ikke gjennomført.  

  

95



Side 2 

Lønnsforhandlinger kap 3 og 5 er gjennomført. Ett brudd. Evaluering av forhandlingene er 
gjennomført.  

 

Sykefravær har ga tt litt ned i forhold til 2017, men usikkert om ma ltall na s. Fra leders side har  det 
vært mindre tid til sektorovergripende oppfølging hittil i 2018. Rapportering tom 3. kvartal er gjort 
til ÅMU og administrasjonsutvalget.  NED-prosjektet vil bidra til a  redusere sykefraværet. Her bista r 
Jonny Knutsen fra Årbeidslivssenteret og personalkonsulenten mange virksomheter.   

 

Det er pr dato er det svært lite sykefravær i tjenesten service- og personaltjenester.  
 

  

 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser og det er heller ikke planlagt gjennomført i a r.  

 

Årbeid med nye lokaler (oppussing og flytting) tar tid. Leder har fa tt nytt kontor og fa tt bedre 
arbeidsforhold.  

 
Det har hittil vært:  

4 møter i amu  

7 møter i administrasjonsutvalget 

13 møter i formannskapet inkl 2 fellesmøter med representantskap i regionra det og fellesmøte 
formannskapene i Nord-Troms.   

6 møter i kommunestyret inkl temadag barnevern.  

 

6 hovedmøter med alle hovedtillitsvalgte gjennomført (februar, april, juni, august, oktober).  

 

Oppfølging av KF kvalitetssystem og avviksbehandling fungerer mye bedre jfr ekstra 
personalressurs. Personalkonsulenten legger inn sektorovergripende rutiner og følger opp 
virksomhetene. Det er na  daglig oppfølging av selve systemet i detalj. Det er veldig bra! Mye arbeid 
gjensta r, men na  er vi pa  rett veg.   

  

Utlysning og oppfølging av karriere.no fungerer greit. Men her ligger potensiale som ikke blir 
utnyttet fullt ut.  Kapasitet pa  Servicetorg gjør at man ikke klarer a  utvikle tjenesten, dvs den 
praktiske ha ndteringen av søkerlister, foreløpige svar og brev om tilsetting til søkere (de som ikke 
fikk jobb), tjenester til ledere osv. Det har vært et ma l om at en av de som jobber pa  service skal 
bista  personal og være personalkonsulentens støtte i praktiske gjørema l ved utlysning osv, men det 
har det ikke vært mulighet til hittil. Bare journalføring av post og skranketjeneste har spist opp 
denne ressursen, som følge av sammensetningen av personalgruppen pa  service.  

      

 

Åntall ansettelsessaker øker og vi henger etter pa  offentlige søkerlister, utvidede søkerlister og brev 
til de som ikke fa r stilling.  Ca 170 stillinger utlyst hittil. Mer kan gjøres pa  markedsføring og 
rekruttering.  

 

Det har vært arbeidet med skjeggkre i hele organisasjonen. Det er pa vist flere plasser ogsa  i 
administrasjon. Dette er gjort i samarbeid med IKÅT.  
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Side 3 

Årkivleder er begynt pa  arkivskolen (on-line).  

 

Utfordringer:  

• SvarUT 

• SvarINN 

• Åltinn 

• Nye personvernregler 1/1-18  

         Styrerregisteret 

• Oppfølging av hjemmeside. Her er igangsatt en arbeidsgruppe. De har hatt 2 møter.  

 Oppfølging og videreutvikling av Instagram, FB, Karriere.no, Elektronisk skjema, kommunen pa  
Twitter. Vedlikehold og oppdatering av informasjon.  

 Salg- og skjenkesøknader pa  nett 
 Elektronisk booking av møterom stoppet opp 
 Vipps 

 

Personalarbeidet har fa tt større fart og omfang. Dette medfører stort arbeidspress. En 
personalkonsulent ga r over i 70% stilling fra 01.01.2019.  

 

Det totale antall delegerte vedtak er sa  langt 230.  

 

IKT 

Innføring av Office365 er i gang.  

Fortsatt utfordringer vedr Haltibygget.  

 

 

STATUS – ØKONOMI 

 
 

OBS! Lønn er pr november 2018. 

 

Inntekter: 

Ikke innkommet Frivillig fritidsforsikring som ligger pa  144 Felles kontordrift, budsjett. Dette gjelder hele kommunen 
og vil bli inntektsført na r regnskapet gjøres opp.  

 

Ikke krevd og innkommet refusjon felles IKT stilling. Nordreisa kommune forskutterer 100% stilling. Refusjon 
budsjettert med 361.813. I 2016 utgjorde inntekten 363.704,-.  

 

Inntekter ser ut som a  ligge an til budsjettert.  

 

Utgifter: 

 

Konto Konto (T) Regnskap Totalt budsjett (1) Oppr budsj (1) Budsjettreg. (1) Rest Forbruk i %

01-09 Lønn inkl sos. utg 6 825 015,80 7 656 939,00 7 656 939,00 0,00 831 923,20 89,14

11-59 Øvrige utgifter 9 017 628,59 10 836 453,00 11 234 942,00 -398 489,00 1 818 824,41 83,22

60-99 Inntekter -342 229,58 -855 492,00 -855 492,00 0,00 -513 262,42 40,00

15 500 414,81 17 637 900,00 18 036 389,00 -398 489,00 2 137 485,19 87,88
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Side 4 

Lønn  

Mindreforbruk pa  lønn, gjelder godtgjøring politisk utvalg, her er noe etterslep. Total lønnsforbruk tom november skal 
ligge pa  90,90%.  

 Ra dmann 93,65%.   
 Personal 105,12%. 
 Servicetorg 93,16%. Merforbruk ma  sees i sammenheng med mindreforbruk IKT.  
 IT 85,25%   
 Godtgjøring politisk 57,47%. 

 

Øvrige utgifter. Forbruk pr oktober skal være  på 83,3%:  

 100 ra dmann. Forbruk 106% Merforbruk skyldes reiser og abonnement.   
 110 personal. Forbruk 105,05% 
 120 servicetorg. Forbruk 113,28%. Merforbruk skyldes bl.a. feilpostering som skal til felles kontordrift ansvar 

144.  
 141 Ikt. Forbruk 69,24%.  
 143 Interkommunale Ikt prosjekter Forbruk 53,61%. 
 144 Felles kontordrift. Forbruk 104,55%.  Ånnonsering (Karriere.no) tas fra 144, denne skal spres til andre 

ansvar ved regnskapsoppgjøret, jfr fordelingsnøkkel. Flere kontingent er betalt for hele a ret.  
 145 Felles personaltiltak. Forbruk 76,81%. Gruppelivsforsikring 1.1 mill betalt for hele a ret. 

Kompteansemidler er ført pa  prosjekt og ma  budsjettreguleres, lederutviklingsprogrammet skal belastes her. 
Kr 200.000,- er budsjettregulert til helse- og omsorg og oppvekst 

 170 Politisk utvalg. Forbruk 79,61%.  
 171 Støtte politisk parti, utført november.  Vil ga  i balanse.   
 172 Kommune- og stortingsvalg. Ingen valg og ingen budsjett i a r.   
 173 Regionra det. Forbruk 100%. Betalt for hele a ret. Vil ga  i balanse.  
 174 Kontrollutvalget. Forbruk 100,15%. Driftstilskudd bare for begge halva r er betalt. Vil ga  i balanse.  

 

Oppsummering total sett :  

Service og personaltjenester vil ga  i balanse. Usikkerhet om IKT budsjettet, pga lisensutgifter. 

 

Konteringsliste 

Ånsvar 100 - ok 

Ånsvar 110 – ok 

Ånsvar 120 – ok 

Ånsvar 141 – ok 

Ånsvar 143 – ok 

Ånsvar 144 - ok 

Ånsvar 145 – ok 

Ånsvar 170 – ok  

Ånsvar 171 – ingen liste, ok  

Ånsvar 172 – ok  

Ånsvar 173 – ingen liste, ok  

Ånsvar 174 – ingen liste, ok 
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Side 5 

MEDARBEIDERE 

    

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE:  

 

 

 

  

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

Ikke pa begynt (x )                     Pa begynt ( )                                        Fullført (   ) 

 

Årbeidet med medarbeidersamtalene er ikke utført.    

 

  

   

Sykefravær første halvår  

Arbsted Arbsted (T) Fraværs% 

  

11000 Ra dmannskontoret 0,00 

11100 Personalavdelingen 0,00 

11200 Servicekontoret  3,97 

11410 IT-avdelingen  5,13 

11412 Interkommunale IKT prosjekter 0,00 

 

Dette er tall tom oktober. Det er en fulltidssykemeldt pa  servicetorg pr i dag.   

 

 

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i august 2017.   

Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er presentert og drøftet med ansatte. Det ble trukket ut to forhold vi 
skal lage tiltak for:   Faktor 9 – mestringsklima og faktor 7 relevant kompetanseutvikling. Dette prøver vi a  jobbe 
for.   
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Side 6 

RESULTATOPPNÅELSE  

Sektorens ma lsettinger deles inn organisasjon og tjenestetilbud. Innen organisasjon er ma lsettingene: 
 100 % gjennomføring av medarbeidersamtaler  

 92% arbeidsnærvær. Vi ligger under ma ltall.  

 

Ma lsetting om a  levere tjenester og utføre forvaltningsoppgaver av høy kvalitet slik at antall klager blir pa  et minimum.     

 

Ma l om arbeidsnærvær er na dd i juni med 93,79 % 

 

  

STATUS PÅ INTERN KONTROLL 

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK        

Møtedato Snr Tittel Vedtak Status Merknader 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

        

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

UTFØRTE RISIKOANALYSER:        

Det er ikke kommet inn avvik i tjenesten 

 

Ingen ROS analyser gjennomført 1 halva r.  
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Side 7 
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NORDREISA KOMMUNE 

Sentrum 17, Postboks 174, 9156 Storslett 

Tlf 7777 0700  Faks 7777 0701  
 

 

 

                        

RESULTATRAPPORT 
Oktober 2018 

 

RAPPORTDATO NAVN  KLARGJORT AV 

15. november 2018 130 – Økonomiavdelingen Rita Toresen 

 

   

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN 

 

  

    

STATUS - ØKONOMI 

ANSVAR-AVDELING REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Forbruk lønn - sykelønn 3 074 297 4 140 038 74,26 312 254

Øvrige utgifter inkl pens 1 090 010 1 761 675 61,87 377 465

Inntekter -495 815 -82 700 599,53 426 926

Totalt 3 668 492 5 819 013 63,04 1 116 645
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Side 2 

 

 

 

Konteringsliste lønn 

 

 

KOMMENTARER TIL AVVIK: 

 

Lønn (forventet forbruk 81,8 %)  

Vi har et mindreforbruk pa  lønn pa  kr 312.245- som følge av: 

 Vi har sykemeldinger over 16 dager som gir sykelønnsrefusjon, der det ikke blir tatt inn vikarer. 

Vi kjøper bistand fra Tromsø pa  tyngre innfordring ettersom vi ikke har kapasitet til dette arbeidet selv. En del av 
mindreforbruket benyttes pa  dette.   

 Vi har to ansatte som sluttet i juni og har tatt inn kun en vikar 

 

Øvrige utgifter (forventet forbruk 83,3 %) 

Vi har et mindreforbruk pa  kr 377.000,- som skyldes: 

 Det er to store faktura som kun kommer en gang i a ret; 
o  Interkommunal innkjøpssjef pa  ca kr 280.000 (kommer i slutten av 2018). Man ma  legge til kr 

233.000,- til posten «Tjenestekjøp fra andre kommuner». 
o Regningen fra Alta kommune pa  arbeidsgiverkontroll. Fakturaen er samlet pa  kr 210.000, og 

andelen som gjelder denne perioden er kr 175.000. Det er betalt kun kr 60.000,- og dermed med 
kr 115.000 legges til øvrige utgifter (Tjenestekjøp fra andre kommuner). 

 Pa  faste avgifter og gebyrer har vi betalt to store regninger som gjelder for hele 2018;  
o Sticos pa  kr 76.300 - Andelen som gjelder rapporteringsma neden blir da kr 63.500,- altsa  et 

avvik pa  kr 12.800,- som ma  trekkes fra øvrige utgifter. Dette systemet er sagt opp og gjelder fra 
01.01.2019. 

o Arena Norge pa  kr 65.000. Andelen som gjelder rapporteringsma neden blir da kr 54.000,- altsa  
et avvik pa  kr 11.000,- som ma  trekkes fra øvrige utgifter.  

Na r man hensynstar avvikene pa  kr 324.200 (legges til øvrige utgifter) – Reelt forbruk blir da kr 1.414.000,- og 
prosentvis forbruk blir da 80,27 % (mot forventet 83,3 %) og som gir et mindreforbruk pa  kr 53.000,-.  

 

Inntekter (forventet forbruk 83,3 %) 

Vi har merinntekter pa  kr 427.000,- som skyldes: 

 Inntekter pa  innfordringsgebyrer kommer ujevnt i løpet av a ret. Avviket er dermed reelt slik beløpet er 
per rapporteringsma ned.  

 Pa  konto «Feilutbetaling lønn» ma  hele beløpet pa  kr 173.300,- holdes utenfor da dette beløpet blir ført 
over til balansen i forbindelse med a rsoppgjøret.  

 Pa  konto «Renteinntekter bankinnskudd» ma  hele beløpet pa  kr 164.815 holdes utenfor da dette beløpet 
er feilført og skal pa  ansvar 800 Renteinntekter.  

Na r man hensynstar avvikene pa  kr 338.000,- (trekkes fra inntektene) – Justert inntekt blir da kr 157.000,-, og 
prosentvis forbruk blir 189, % og som gir et avvik pa  kr 88.000,- pa  inntektene. Altsa  en merinntekt enn 
budsjettert. Denne merinntekten skyldes i hovedsak en utgift pa  kr 60.000,- økonomitjenester hadde i 2017 som 
følge av tvangssalg, og na r boligen ble solgt i 2018 fikk vi refundert utgiften.  

 

Konklusjon: Økonomiavdelingen er innenfor budsjett per oktober 2018. 

Periode: Per oktober 2018 

Kommentarer: En ansatt fikk utbetalt for mye i februar, men dette er trukket tilbake i mars.   

Listen for oktober er korrekt.  
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Side 3 

     

MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR (PR KVARTAL):  

   

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE: VÅR/SOMMER 2017 

 

  

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

Ikke pa begynt ( x)                     Pa begynt (   )                                        Fullført (  ) 

RESULTATOPPNÅELSE – STATUS MÅLEKORT – ØKONOMIAVDELINGEN 

Økonomiavdelingen har ikke ma lekort i 2018 

 

 

  

   

Sykefravær pr mnd: 

Jan 2018:    0,00 % 

Feb 2018:   0,26 % 

Mars 2018:   3,59 % 

April 2018:   2,86 % 

Mai 2018:   9,71 % 

Juni 2018:   8,64 % 

Juli 2018:   8,57% 

August 2018:    6,04 % 

September 2018:  4,87 % 

Oktober 2018:  

November 2018:  

Desember 2018:  

 

Igangsatte tiltak etter undersøkelsen: 

Undersøkelsen ble gjennomført i 2018, og det er valgt ut hvilket omra de vi ønsker a  konsentrere oss om. Vi har 
ga tt gjennom tiltak vi blir a  gjennomføre i 2018. Det innført store deler av det vi kom fram til i møtet.  

 

 

Antall ansatte pa  økonomiavdelingen: 8,0 a rsverk  

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i 2018: 0 
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Side 4 

STATUS PÅ INTERN KONTROLL 

STATUS OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 

 

        

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

 

       

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

UTFØRTE RISIKOANALYSER: 

 

       

        

 

Politiske vedtak til oppfølging:  

- Fjerning av eiendomsskatten innen a r 2025 (pa begynt) 

 

 

- Hvordan eiendomsskatten kan reduseres fremover (FSK/KS Ferdigstilt) 
- Eiendomsskatt – valg av metode (FSK/KS Ferdigstilt) 
- Kommunal andel spillemidler (FSK/KS Ferdigstilt) 
- Økonomiressursene i sektorene (ADM ferdigstilt) 

Ingen avvik 

Økonomiavdelingen har en pa ga ende forvaltningsrevisjon pa  internkontroll. Revisjonen har 
sendt oss høringsuttalelsen til rapporten med svarfrist fredag 15.11.2018. Rapporten gir gode 
tilbakemeldinger pa  internkontroll og kompetanse, men Det har vært jobbet mye med rutiner 
internt pa  avdelingen.  

ROS analyser ble utført i september 2018  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1421-5 

Arkiv:                242  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 15.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/18 Nordreisa næringsutvalg 03.12.2018 
64/18 Nordreisa formannskap 06.12.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Utbetaling fra Havbruksfondet 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 03.12.2018  
 

Behandling: 
 
Det ble stemt punktvis 
 
Pkt. 1. Enstemmig vedtatt 
Pkt. 2. Vedtatt mot en stemme 
Pkt. 3. Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Tildeling fra Havbruksfondet i 2018 disponeres slik: 
 
1. Kr. 1 975 000 i egenandel til utbedring av Oksfjord fiskerihavn. Enstemmig vedtatt. 
2. kr. 300 000 til delfinansiering av områderegulering Hjellnes havn- og industriområde. 

Vedtatt mot en stemme (Olaug Bergset, SP). 
3. Resten; kr 5 445 000, avsettes til et kommunalt utviklingsfond (disposisjonsfond) som 

disponeres av kommunestyret. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tildeling fra Havbruksfondet i 2018 disponeres slik: 

4. Kr. 1 975 000 i egenandel til utbedring av Oksfjord fiskerihavn. 
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5. kr. 300 000 til delfinansiering av områderegulering Hjellnes havn- og industriområde. 
6. Resten; kr 5 445 000, avsettes til et kommunalt utviklingsfond (disposisjonsfond) som 

disponeres av kommunestyret. 
 
 

Saksopplysninger 
Stortinget besluttet i 2015 opprettelsen av Havbruksfondet. Fra og med 2016 skal inntektene 
fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles med 20 % til staten og 80 % til kommunal 
sektor.  Kommunal sektors andel skal fordeles gjennom et havbruksfond. Fordelingen mellom 
kommuner og fylkeskommuner settes til hhv. 87,5 og 12,5 pst. av havbruksfondet. Lokalitets-
MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige 
formål benyttes som fordelingsnøkkel. Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann 
vil inngå i fordelingsnøkkelen. 
 

Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet én gang i året og utbetalingen 
skjer i oktober hvert år. 

Nordreisa kommune fikk i 2018 utbetalt kr 7 720 490 fra Havbruksfondet. 
 
Utbetalingen er frie midler for kommunen og kommunen kan derfor selv velge hva pengene skal 
brukes til. 
 

Vurdering 
Midlene fra Havbruksfondet har ingen føringer og kan brukes fritt av kommunene. 
Hvor store årlige utbetalinger kommunen vil få er uklart, slik at disse midlene bør avsettes til 
ekstraordinære formål og ikke til ordinær drift. 
 
Av midlene utdelt i 2018 foreslår rådmannen at de brukes til egenandel for utbedring av moloen 
i Oksfjord. Dette prosjektet har fått 1,9 mill kr over statsbudsjettet og utgjør ca 50% av 
investeringen. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 70/17 å igangsette regulering av Hjellnes havn- og industriområde. 
Det ble gitt en kostnadsramme på kr. 600 000, hvorav kr. 300 000 skulle dekkes av 
disposisjonsfondet. Resten skulle søkes eksternt finansiert. Det har ikke lykkes å få prosjektet 
finansiert eksternt og det foreslås derfor at resten finansieres gjennom midlene fra 
Havbruksfondet. 
 
Rådmannen anbefaler at resten av midlene fra Havbruksfondet avsettes til et eget kommunalt 
utviklingsfond. 
 
Midlene kan så brukes til for eksempel infrastruktur og kommunale utviklingsprosjekter.  
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på?)/
FISKERIDIREKTDRATET

% li få) ”å

Kommuner og fylkeskommuner Adm.enhet: Tildelingsseksjonen

Saksbehandler: Anne B. Osland

Telefon: 91365476

Vår referanse:  17/4911

Deres

referanse:

Dato: 13.12.2017

Att:

Utbetaling fra Havbruksfondet  - 2017

Vi viser til instrukser fra Nærings— og fiskeridepartementet for utbetalinger fra

Havbruksfondet av hhv. 5. januar  2017  og 22. mars  2017.  Fiskeridirektoratet er ansvarlig for

utbetalingene fra Havbruksfondet.

Stortinget besluttet i  2015  opprettelsen av Havbruksfondet. Fra og med  2016  skal inntektene

fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles med 20  %  til staten og 80 % til kommunal

sektor. Andelen til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner) skal fordeles gjennom

Havbruksfondet. Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner er satt til 87,5% og

12,5 %  av Havbruksfondet. Det er lokalitets—MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige

matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål  — laks, ørret og regnbueørret i sjø, som skal

benyttes som fordelingsnøkkel, basert på registrerte opplysninger i Akvakulturregisteret.

Mer utfyllende opplysninger om utbetalingene fra Havbruksfondet for  2017  er tilgjengelig på

Fiskeridirektoratets nettsider, www.fiskeridir.no.

Med hilsen

Anne B. Osland

seksjonssjef

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Postadresse: Postboks  185 5804  Bergen Besøksadresse: Strandgaten 229 Telefon: 55  23  80 00 Telefaks: 55  23  80 90

Organisasjonsnr:  971  203 420 Epostadresse: postmottaköfiskeridirno Internett: www.fiskeridir.no
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/838-3 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 21.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
65/18 Nordreisa formannskap 06.12.2018 

 

Budsjett 2019 - sektor for administrasjon - tiltak for budsjettbalanse 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Tiltak sektor 1 

 

Rådmannens innstilling 
Følgende tiltak vedtas i driftsbudsjettet: 

- 

1 Sektor for administrasjon  -848 613 -871 000 -561 000 -871 000 

    110 30% reduksjon personalkonsulent  -195 000 0 0 0 

        Personalavdelinga (110)  -195 000 0 0 0 

    130 Endring i lønnsutgifter  -41 000 -41 000 -41 000 -41 000 

        Økonomi- og lønnsavdelinga (130)  -41 000 -41 000 -41 000 -41 000 

    130 Reduserte faste utgifter  -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

        Økonomi- og lønnsavdelinga (130)  -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

    141 Lærlingelønn - besparelse  -220 000 -220 000 -220 000 -220 000 

        Fellesutgifter edb (141)  -220 000 -220 000 -220 000 -220 000 

    141 Reduksjon overtid IKT  -42 613 -50 000 -50 000 -50 000 

        Fellesutgifter edb (141)  -42 613 -50 000 -50 000 -50 000 

    145 Reduksjon kompetansemidler  -300 000 -200 000 -200 000 -200 000 

        Fellesutgifter personaltiltak (145)  -300 000 -200 000 -200 000 -200 000 

    172 Stortings- og kommunevalg 2020 og 2022  0 -310 000 0 -310 000 

        Kommune- og stortingsvalg (172)  0 -310 000 0 -310 000 
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Saksopplysninger 
Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019) den 8.oktober 2018.  
 
Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlende inntekter på mellom 1-2 mrd 
kr. Av den samlende inntektsveksten er kr 2,6 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en 
realvekst på 0,7 %. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for 
kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for 
kommuneproposisjon for 2019 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og 
fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,1 mrd av den 
demografiske utviklingen og pensjonsøkning må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.  
 
Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak: 

 Kr 200 mill med opptrappingsplan på rusfeltet 
 Kr 200 mill med tidlig innsats i skolen 
 Kr 100 mill til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

 
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren, 
og anmoder kommunene til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer 
kr 1,2 mrd i 2019. 
 
For sektor 1 utgjør effektiviseringskravet ca kr. 150 000. 
 
Budsjettrammen for 2019 tar utgangspunkt i den opprinnelige budsjettrammen for 2018 som ble 
vedtatt i desember 2017. Denne rammen justeres for lønnsøkning og bindende politiske vedtak som 
har økonomisk virkning.  
 
Som følge av svikt i fremtidige inntekter og økte utgifter har rådmannen foreslått nye rammer til alle 
sektorene.  Rammekuttet er tatt i forhold til økningen i konsekvensjustert budsjett. 
 
Forslag til ny ramme fremgår i følgende tabell: 
1 Sektor for administrasjon Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 28 964 914 28 964 914 28 964 914 28 964 914
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 917 592 917 592 917 592 917 592
Sum tiltak -848 613 -1 303 352 -1 530 059 -1 625 735
Ramme 2019 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771  
 
Økningen i konsekvensjustert budsjett spesifiseres slik: 
Endring konsekvensjustert Beløp Kommentar
Lønns- og pensjonsendring 791 000 Generell lønnsøkning (Pensjon utgjør 0,31 mill)
Politisk -172 000 Reduksjon i budsjettert møtegodtgjørelse
Gruppelivforsikring -200 000 Justert i hht reelt
IT 300 000 Telefon, linjer, samband, endring jamfør forbruk
Kontrollutvalget 40 000 Økning 
Regionrådet 90 900 Økning i overføring
Økonomitjenester 70 000 Økt utgift ifm arbeidsgiverkontroller
Kommune og Stortingsvalg 150 000 Kommunevalg i 2019
Endring 1 069 900  
 
Formannskapet prioriterte 28.08.18 å øke rammen med kostnader til interkommunal 
regnskapskontrollør.  Dette er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, som en konsekvens av 
kommunestyrets vedtak av 25.10.18.  Samarbeidet er vedtatt av kommunestyret 25.10.18. 
 
Konsekvensjustert budsjett er også redusert i forhold til møtegodtgjørelse politiske utvalg, da 
historikken viser lavere behov. I tillegg er gruppelivsforsikringer justert ned av samme grunn.  
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For 2019 må sektor 1 foreta nedtrekk i rammen på kr 848.613. 
 
 

Vurdering 
Forslag til tiltak gjøres uten at det blir behov for oppsigelser i 2019. 
 
Det er fortsatt manglende inndekning for resten av perioden: 

- - 
2019 2020 2021 2022 

- 

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme  29 882 506 29 882 506 29 882 506 29 882 506 

Ramme  29 033 893 28 579 153 28 352 446 28 256 770 

Avvik fra ramme før tiltak  848 613 1 303 353 1 530 060 1 625 736 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme  29 033 893 29 011 506 29 321 506 29 011 506 

Avvik fra ramme etter tiltak  0 432 353 969 060 754 736 

 
Det anses ikke realistisk å gjøre ytterligere kutt på driftsutgiftene, noe som betyr at reduksjonen 
må gjennomføres ved å redusere antall stillinger. Det må tas ned en stilling i 2020, og ytterligere 
en stilling i 2021 for å oppnå budsjettbalanse i 2021.  
 
I forslaget er det redusert en 30% vakant personalkonsulentstilling i 2019, samt at IKT lærling 
foreslås kuttet permanent. 
 
Utviklingen i antall stillinger i sektoren er slik: 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rådmannen 200 200 200 200 200 100 100 100
Personal 100 100 100 100 100 200 200 300
Service 416 416 456 456 456 431 431 420
IKT 200 200 200 230 230 230 230 230
Økonomitjenester 1 050 1 050 880 880 880 840 840 750
Interkommunalt IKT 100 100 100 50 50 50 50 50
Hovedtillitsvalgte 150 150 150 150 150 150 150 170
Politiske utvalg 120 120 120 120 120 120 120 120
Samlet 2 336 2 336 2 206 2 186 2 186 2 121 2 121 2 140  
OBS! IKT-lærling inngår ikke i tabellen.  
 
Det er i konsekvensjustert budsjett satt av kr 300 000 til kompetansemidler, som nå foreslås 
kuttet i sin helhet i 2019. Det foreslås at det i 2020 tilbakeføres kr. 100 000 til formålet.   
 
Som følge av at det i konsekvensjustert budsjett allerede er gjort reduksjoner i utgifter, er det 
ikke realistisk å kutte mer på «øvrige utgifter».  Skal det foretas ytterligere kutt, så må det gjøres 
gjennom oppsigelser. 
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21. november 2018 kl 14.13 - Side 1

Nordreisa Budsjettversjonsrapport:  Rammebudsjett for: Sektor: 1 Sektor for administrasjon: Rådmannens forslag sektor 1

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag
sektor 1
---- ----

- -

2019 2020 2021 2022
-

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 29 882 506 29 882 506 29 882 506 29 882 506

Ramme 29 033 893 28 579 153 28 352 446 28 256 770

Avvik fra ramme før tiltak 848 613 1 303 353 1 530 060 1 625 736

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 29 033 893 29 011 506 29 321 506 29 011 506

Avvik fra ramme etter tiltak 0 432 353 969 060 754 736
-

Valgte tiltak
-

1 Sektor for administrasjon -848 613 -871 000 -561 000 -871 000

    110 30% reduksjon personalkonsulent -195 000 0 0 0

        Personalavdelinga (110) -195 000 0 0 0

    130 Endring i lønnsutgifter -41 000 -41 000 -41 000 -41 000

        Økonomi- og lønnsavdelinga (130) -41 000 -41 000 -41 000 -41 000

    130 Reduserte faste utgifter -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

        Økonomi- og lønnsavdelinga (130) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

    141 Lærlingelønn - besparelse -220 000 -220 000 -220 000 -220 000

        Fellesutgifter edb (141) -220 000 -220 000 -220 000 -220 000

    141 Reduksjon overtid IKT -42 613 -50 000 -50 000 -50 000

        Fellesutgifter edb (141) -42 613 -50 000 -50 000 -50 000

    145 Reduksjon kompetansemidler -300 000 -200 000 -200 000 -200 000

        Fellesutgifter personaltiltak (145) -300 000 -200 000 -200 000 -200 000

    172 Stortings- og kommunevalg 2020 og 2022 0 -310 000 0 -310 000

        Kommune- og stortingsvalg (172) 0 -310 000 0 -310 000
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

1 Sektor for administrasjon 0 0 0 0

    Effektiviseringstiltak på 0.5% kr. 150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

        Fellesutgifter edb (141) -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

        Fellesutgifter kontordrift (144) -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

    120 Inventar heve og senkbenk Servicetorg 25 000 0 0 0

        Servicekontoret (120) 25 000 0 0 0

    120 Kurs / opplæring boligkontor 15 000 15 000 15 000 0

        Servicekontoret (120) 15 000 15 000 15 000 0

    120 økning boligkonsulent stilling jfr boligpolitisk plan 227 000 227 000 227 000 227 000

        Servicekontoret (120) 227 000 227 000 227 000 227 000

    141 økning lisenser som følge av digitaliserin, Office 365 200 000 200 000 200 000 200 000

        Fellesutgifter edb (141) 200 000 200 000 200 000 200 000

    170 Eldrerådet, kurs og eldredagen 20 000 20 000 20 000 20 000

        Politiske utvalg (170) 20 000 20 000 20 000 20 000

    173 Nord-Troms Regionråd ny samarbeidsavtale 0 0 0 0

        Nord-troms regionråd (173) 0 0 0 0
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/638-7 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 13.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa barn og unges kommunestyre  
 Nordreisa eldreråd  
 Nordreisa administrasjonsutvalg  
 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg  
25/18 Nordreisa næringsutvalg 03.12.2018 
7/18 Nordreisa råd for funksjonshemmede 28.11.2018 
41/18 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 30.11.2018 
43/18 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 27.11.2018 
100/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 27.11.2018 
66/18 Nordreisa formannskap 06.12.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, §44-§47 

 
Vedlegg 
1 Fylkesmannen -Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene 
2 Rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 27.11.2018  
 

Behandling: 
Habilitet ble etter anmodning fra representanten Hilde Nyvoll (Ap) avgjort av utvalget til at 
Hilde Nyvoll var habil. 
 
Miljø, - plan og utviklingsutvalget fremmet følgende endringsforslag til investeringsbudsjettet: 
Liftbil og garasje liftbil utsettes til 2020 
 
Mannskapsbil/brannbil kr 2,5 mill i 2019 
IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019 
 
Det ble først stemt over endringsforslaget til Miljø, plan og utvikling. Forslaget enstemmig 
vedtatt. 
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Tilslutt ble det stemt over rådmannens innstilling med endringsforslag. Innstilling med 
endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019 
 

 Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

1 Sektor for administrasjon 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur 135 192 183 132 037 970 130 465 464 129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg 132 352 259 128 543 018 126 643 954 125 842 502
5 Selvkost 0 0 0 0
6 Sektor for drift og utvikling 41 464 492 40 600 029 40 169 059 39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd -20 781 100 -18 768 000 -15 213 800 -13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger -22 954 405 -23 659 451 -24 519 403 -25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000 330 000 330 000 330 000

294 637 322 287 662 720 286 227 721 285 607 953

Tall i hele kroner

Budsjett       
2018

Budsjett        
2019

Budsjett        
2020

Budsjett       
2021

 
 

 Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering: 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 8 400 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 23 100 000 10 000 000 33 100 000
Digital innbygger 500 000 500 000 500 000 1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak 200 000 200 000
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 3 875 000 3 875 000
Prosjektledelse 1 360 500 1 360 500
Ombygging gamle kinosal 300 000 300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil 600 000 600 000
Renovering svømmehall 35 000 000 35 000 000
Asfaltering av grusveier 2 750 000 2 750 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000
Ny gravlund 5 000 000 15 000 000 20 000 000
Hovedplan vann 5 800 000 5 600 000 1 200 000 2 000 000 14 600 000
Hovedplan avløp 1 300 000 500 000 1 200 000 500 000 3 500 000
VAR investeringer 5 150 000 5 150 000

65 885 500 79 500 000 16 000 000 15 800 000 177 185 500

Opptak av lån -54 010 500 -56 600 000 -7 600 000 -7 700 000 -125 910 500
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten -1 900 000 -14 700 000 -16 600 000
Overført fra drift -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -2 475 000 -500 000 -500 000 -3 475 000

-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

 
 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. 
 

 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  
 

 Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.   
 

Som strakstiltak vedtas følgende:  
 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i 

henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 
28.02.19. 
 

 Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med 
budsjettvirkning 01.08.19. 
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 Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er 

gjennomført.  
 

 Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.  
 

 Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og 
budsjettreguleres i juni 2019. 
 

 Liftbil og garasje liftbil utsettes til 2020 
 

 Mannskapsbil/brannbil kr 2,5 mill i 2019 
 IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019 

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 30.11.2018  
 

Behandling: Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag: Fire siste kulepunkt fjernes 
i innstillingen, det erstattes av. Vi ønsker et budsjett for 2019 hvor det ikke brukes av 
disposisjonsfondet til drift. 

En stemte mot, forslaget vedtatt. 

Even Olsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen bes om å synliggjøre satsing 
på velferdsteknologi i investeringsbudsjettet.  
Enstemmig vedtatt. 
Så ble resten av rådmannens innstilling stemt over. 
To stemte mot, forslaget vedtatt. 

Vedtak: 
 

 Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019 
 

 Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
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1 Sektor for administrasjon 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur 135 192 183 132 037 970 130 465 464 129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg 132 352 259 128 543 018 126 643 954 125 842 502
5 Selvkost 0 0 0 0
6 Sektor for drift og utvikling 41 464 492 40 600 029 40 169 059 39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd -20 781 100 -18 768 000 -15 213 800 -13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger -22 954 405 -23 659 451 -24 519 403 -25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000 330 000 330 000 330 000

294 637 322 287 662 720 286 227 721 285 607 953

Tall i hele kroner

Budsjett       
2018

Budsjett        
2019

Budsjett        
2020

Budsjett       
2021

 
 
 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 8 400 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 23 100 000 10 000 000 33 100 000
Digital innbygger 500 000 500 000 500 000 1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak 200 000 200 000
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 3 875 000 3 875 000
Prosjektledelse 1 360 500 1 360 500
Ombygging gamle kinosal 300 000 300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil 600 000 600 000
Renovering svømmehall 35 000 000 35 000 000
Asfaltering av grusveier 2 750 000 2 750 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000
Ny gravlund 5 000 000 15 000 000 20 000 000
Hovedplan vann 5 800 000 5 600 000 1 200 000 2 000 000 14 600 000
Hovedplan avløp 1 300 000 500 000 1 200 000 500 000 3 500 000
VAR investeringer 5 150 000 5 150 000

65 885 500 79 500 000 16 000 000 15 800 000 177 185 500

Opptak av lån -54 010 500 -56 600 000 -7 600 000 -7 700 000 -125 910 500
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten -1 900 000 -14 700 000 -16 600 000
Overført fra drift -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -2 475 000 -500 000 -500 000 -3 475 000

-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

 
 

 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  
 

 Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.   
 

 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i 
henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 
28.02.19. 

 Vi ønsker et budsjett for 2019 hvor det ikke brukes av disposisjonsfondet til drift. 

 Rådmannen bes om å synliggjøre satsing på velferdsteknologi i investeringsbudsjettet.  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 28.11.2018  
 

Behandling: 
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Vedtak: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 03.12.2018  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag i tillegg til rådmannens innstilling: 
 
Næringsutvalget ber om at det innarbeides 10 millioner i 2020 til kommunal egenandel til 
investeringer i Storslett sentrum. 
 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Olaug Bergset, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019 
 

 Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

1 Sektor for administrasjon 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur 135 192 183 132 037 970 130 465 464 129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg 132 352 259 128 543 018 126 643 954 125 842 502
5 Selvkost 0 0 0 0
6 Sektor for drift og utvikling 41 464 492 40 600 029 40 169 059 39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd -20 781 100 -18 768 000 -15 213 800 -13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger -22 954 405 -23 659 451 -24 519 403 -25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000 330 000 330 000 330 000

294 637 322 287 662 720 286 227 721 285 607 953

Tall i hele kroner

Budsjett       
2018

Budsjett        
2019

Budsjett        
2020

Budsjett       
2021

 
 
 
 
 
 

 Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering: 

118



Egenkapitalinnskudd KLP 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 8 400 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 23 100 000 10 000 000 33 100 000
Digital innbygger 500 000 500 000 500 000 1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak 200 000 200 000
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 3 875 000 3 875 000
Prosjektledelse 1 360 500 1 360 500
Ombygging gamle kinosal 300 000 300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil 600 000 600 000
Renovering svømmehall 35 000 000 35 000 000
Asfaltering av grusveier 2 750 000 2 750 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000
Ny gravlund 5 000 000 15 000 000 20 000 000
Hovedplan vann 5 800 000 5 600 000 1 200 000 2 000 000 14 600 000
Hovedplan avløp 1 300 000 500 000 1 200 000 500 000 3 500 000
VAR investeringer 5 150 000 5 150 000

65 885 500 79 500 000 16 000 000 15 800 000 177 185 500

Opptak av lån -54 010 500 -56 600 000 -7 600 000 -7 700 000 -125 910 500
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten -1 900 000 -14 700 000 -16 600 000
Overført fra drift -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -2 475 000 -500 000 -500 000 -3 475 000

-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

 
 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. 
 

 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  
 

 Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.   
 

Som strakstiltak vedtas følgende:  
 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i 

henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 
28.02.19. 
 

 Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med 
budsjettvirkning 01.08.19. 
 

 Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er 
gjennomført.  
 

 Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.  
 

 Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og 
budsjettreguleres i juni 2019. 

 
Næringsutvalget ber om at det innarbeides 10 millioner i 2020 til kommunal egenandel til 
investeringer i Storslett sentrum. Enstemmig vedtatt. 
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Rådmannens innstilling 

 Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019 
 

 Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

1 Sektor for administrasjon 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur 135 192 183 132 037 970 130 465 464 129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg 132 352 259 128 543 018 126 643 954 125 842 502
5 Selvkost 0 0 0 0
6 Sektor for drift og utvikling 41 464 492 40 600 029 40 169 059 39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd -20 781 100 -18 768 000 -15 213 800 -13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger -22 954 405 -23 659 451 -24 519 403 -25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000 330 000 330 000 330 000

294 637 322 287 662 720 286 227 721 285 607 953

Tall i hele kroner

Budsjett       
2018

Budsjett        
2019

Budsjett        
2020

Budsjett       
2021

 
 
 
 
 
 

 Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering: 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 8 400 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 23 100 000 10 000 000 33 100 000
Digital innbygger 500 000 500 000 500 000 1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak 200 000 200 000
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 3 875 000 3 875 000
Prosjektledelse 1 360 500 1 360 500
Ombygging gamle kinosal 300 000 300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil 600 000 600 000
Renovering svømmehall 35 000 000 35 000 000
Asfaltering av grusveier 2 750 000 2 750 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000
Ny gravlund 5 000 000 15 000 000 20 000 000
Hovedplan vann 5 800 000 5 600 000 1 200 000 2 000 000 14 600 000
Hovedplan avløp 1 300 000 500 000 1 200 000 500 000 3 500 000
VAR investeringer 5 150 000 5 150 000

65 885 500 79 500 000 16 000 000 15 800 000 177 185 500

Opptak av lån -54 010 500 -56 600 000 -7 600 000 -7 700 000 -125 910 500
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten -1 900 000 -14 700 000 -16 600 000
Overført fra drift -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -2 475 000 -500 000 -500 000 -3 475 000

-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

 
 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. 
 

 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  
 

 Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.   
 

Som strakstiltak vedtas følgende:  
 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i 

henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 
28.02.19. 
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 Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med 
budsjettvirkning 01.08.19. 
 

 Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er 
gjennomført.  
 

 Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.  
 

 Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og 
budsjettreguleres i juni 2019. 

 
 

Saksopplysninger 
Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019) den 8.oktober 2018. 
Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlende inntekter på mellom 1-2 mrd 
kr. Av den samlende inntektsveksten er kr 2,6 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en 
realvekst på 0,7 %. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for 
kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for 
kommuneproposisjon for 2019 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og 
fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,1 mrd av den 
demografiske utviklingen og pensjonsøkning må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.  
 
Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak: 

 Kr 200 mill med opptrappingsplan på rusfeltet 
 Kr 200 mill med tidlig innsats i skolen 
 Kr 100 mill til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

 
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren, 
og anmoder kommunene til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer 
kr 1,2 mrd i 2019. 
 
Kommunal deflator er anslått til 2,8 % der lønnsveksten er anslått til 3,25 %. Lønnsveksten 
utgjør 2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 
prosentpoeng til 11,55 %.  
Ved pålegg om nye oppgaver, utvidede oppgaver, avviklede oppgaver eller regelendringer for 
kommunene som har økonomiske konsekvens, skal kommunesektoren kompenseres eller 
trekkes i frie inntekter. I rammetilskuddet for 2019 har kommunene fått følgende korreksjoner: 
 

 Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet 
o Boligsosialt kompetansetilskudd, kr 15,6 mill 
o Tilskudd til boligsosialt arbeid, kr 8,9 mill  
o Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, kr -5,6 mill 

 
 Korreksjoner 

o Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1.august 2018, 
helårseffekt, kr 47,1 mill 

o Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1.august 
2019, kr 47,7 mill 

o Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 110 per måned fra januar 2018, 
helårseffekt, kr -21,9 mill 

121



o Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50 per måned fra 1.august 2019, kr -65,8 
mill 

o Skjønnstilskudd, egengangsbevilgning i 2018 til retaksering i forbindelse med 
endring i eiendomsskatt, kr 74,5 mill 

o Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet, kr 185 mill 

o Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, kr 100 mill 
o Statlig og private skoler, økning i elevantall, kr 103 mill.  

 
Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2018 er som følger: 
Indekskriteriene Indeks Nordreisa
0-1 år 0,0055 0,7459
2-5 år 0,1401 0,8948
6-15 år 0,2628 1,0537
16-22 år 0,0229 1,0165
23-66 år 0,1031 0,9483
67-79 år 0,0553 1,2487
80-89 år 0,0760 1,1487
over 90 år 0,0383 1,0370
Basistillegg 0,0188 2,8539
Sone 0,0101 2,2636
Nabo 0,0101 2,1935
Landbrukskriterium 0,0020 2,2390
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0071 0,9738
Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0084 0,4026
PU over 16 år 0,0484 1,6867
Aleneboende 0,0194 0,9988
Dødlighet 0,0452 1,2192
Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0181 1,3189
Lavinntekt 0,0113 0,6685
Uføre 18-49 år 0,0065 1,1487
Opphopningsindeks 0,0095 0,6418
Ikke-gifte 67 år og over 0,0452 1,4648
Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0171 0,8270
Innbyggere med høyere utdanning 0,0188 0,7187
Indeksberegnet utgiftsbehov 1,0000 1,1319  
 
I vedlegget «Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene» fra 
Fylkesmannen i Troms er det beskrevet nærmere om statsbudsjettet, blant annet mer 
informasjon innenfor ulike tjenesteområder.  
 
 
 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 
 
Generelle kommentarer: 

 Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2018, korrigert med 
konsekvenser i forhold til dagens driftsnivå og bindende politiske vedtak.  

 Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.  
 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og 

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

budsjettforslaget av økonomiske årsaker.  
 Nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.  

 
 
Det foreslås endret rammer for hver sektor, med forklaring på hvilke tiltak rådmannen foreslår. 
Sektorutvalgene skal på selvstendig grunnlag foreslå tiltak for å få sektorens budsjett i balanse 
ut fra rådmannen sin rammeendring. Formannskapet gir sin innstilling på rammenivå til 
kommunestyret. Når kommunestyret har fastsatt endelige rammer for sektorene, skal 
sektorutvalgene vedta justeringer slik at sektorens budsjett balanserer med rammen gitt av 
kommunestyret. 
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Sektor for administrasjon  
 
1 Sektor for administrasjon Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 28 964 914 28 964 914 28 964 914 28 964 914
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 917 592 917 592 917 592 917 592
Sum tiltak -848 613 -1 303 352 -1 530 059 -1 625 735
Ramme 2019 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771  
 
Endring konsekvensjustert Beløp Kommentar
Lønns- og pensjonsendring 791 000 Generell lønnsøkning (Pensjon utgjør 0,31 mill)
Politisk -172 000 Reduksjon i budsjettert møtegodtgjørelse
Gruppelivforsikring -200 000 Justert i hht reelt
IT 300 000 Telefon, linjer, samband, endring jamfør forbruk
Kontrollutvalget 40 000 Økning 
Regionrådet 90 900 Økning i overføring
Økonomitjenester 70 000 Økt utgift ifm arbeidsgiverkontroller
Kommune og Stortingsvalg 150 000 Kommunevalg i 2019
Endring 1 069 900  
 
Tiltak: 

 Nedtrekk i ramme, kr -848.613. 
 
 
Sektor for oppvekst og kultur 
 
2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 133 712 003 133 712 003 133 712 003 133 712 003
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 7 366 419 7 366 419 7 366 419 7 366 419
Sum tiltak -5 886 239 -9 040 452 -10 612 958 -11 276 593
Ramme 2019 135 192 183 132 037 970 130 465 464 129 801 829  
 
 
Endring konsekvensjustert Beløp Kommentar
Lønns- og pensjonsendring 4 368 000 Genrell lønnsøkning (pensjon utgjør 1,9 mill)
Moan skole 496 000 Økt behov, spes.ped og økt SFO plasser
Lønn lærlinger og lærlingveiledning 460 000
Barnevern 600 000 Økning forebyggende tiltak
Private barnehager 690 000 Økning i tilskudd til private barnehager
Overføring lag og foreninger 280 000 Økning jamfør KST vedtak 15/18
Kirkelig fellesråd 60 000 Økning i overføring
Bibliotekt 25 000 Økte utgifter
Kino 85 000 Økte utgifter
Økte refusjoner -240 000 Fordelt på flere områder
Kino -265 000 Økte inntekter
Egenandeler barnehager 146 000
Flyktningetjenesten 339 000 Redusert inntekt norsktilskudd
Flyktningetjenesten 310 000 Redusert inntekt, salg av tjenester
Endring 7 354 000  
 
Tiltak: 

 Nedtrekk i ramme, kr -5.886.239. 
 
 
 
Sektor for helse og omsorg 
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3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 128 485 460 128 485 460 128 485 460 128 485 460
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 8 875 419 8 875 419 8 875 419 8 875 419
Sum tiltak -5 008 620 -8 817 861 -10 716 925 -11 518 377
Ramme 2019 132 352 259 128 543 018 126 643 954 125 842 502  
 
Endring konsekvensjustert Beløp Kommentar
Lønns- og pensjonsendring 5 599 000 Økning i lønnsutgifter (pensjon utgjør 3 mill)
Faste tillegg 1 044 000 Økning faste tillegg, og tillegg vikarer
Lønn ferievikarer 530 000
Lønn lærlinger og veiledere 620 000
Godtgjøring legevakt 222 000
Økte utgifter 120 000 Økte utgifter DMS
Driftsavtaler private -341 000 Endring i avtaler
Ressurskrevende tjenester 4,6 mill som redusert utgift og redusert inntekt
Refusjon fra andre kommuner -130 000 Økte inntekter DMS
Egenandeler -400 000 Økning egenandeler
Refusjon fra UNN 1 633 000 Reduksjon i inntekt fra UNN, jamfør sykestuesenger
Innkjøp renhold -170 000 Flyttet til sektor for drift og utvikling
Endring 8 727 000  
 
Tiltak: 

 Nedtrekk i ramme, kr -7.108.620 
 Økt utgift til kvalifiseringsprogrammet, kr 1.100.000 
 Økt utgift til økonomisk sosial stønad, kr 1.000.000  

 
 
Selvkost 
 
5 Selvkost Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 91 594 91 594 91 594 91 594
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett -91 594 -91 594 -91 594 -91 594
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2019 0 0 0 0  
 
 
 
 
Sektor for drift og utvikling 
 
6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 41 086 231 41 086 231 41 086 231 41 086 231
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 1 991 478 1 991 478 1 991 478 1 991 478
Sum tiltak -1 613 217 -2 477 680 -2 908 650 -3 090 530
Ramme 2019 41 464 492 40 600 029 40 169 059 39 987 179  
 
Endring konsekvensjustert Beløp Kommentar
Lønns- og pensjonendring 1 037 000 Generell lønnøkning (Pensjon utgjør 0,65 mill)
Lønn ferievikarer 200 000 Ferievikarer renhold
Innkjøp renhold 170 000 Flyttet fra sektor for helse og omsorg
Brannvern 347 000 Interkommunal leder beredskap
Brannvern 36 000 Økt kjøp av bekledning
Veier 200 000 Indeksregulering brøytekontrakter
Veier -434 000 Forventet strømreduksjon pga ledlys
Veier 63 000 Økte utgifter snørydding
Byggdrift 488 000 Økte strømutgifter
Forsikringer 122 000 Økte forsikringer
Bredbånd -750 000 Bredbånd, tas ut av budsjettet
Byggdrift og anlegg 52 000 Økte eiendomsgebyrer
Kvenkultursenter 20 000 Økning i overføringen
Reduksjon havneavgift 150 000 Justert til reelt nivå
Byggesaksbehandling 133 000 Redusert byggesaksinntekt
Husleie 177 000 Redusert inntekt Sonjatun
Husleie -91 000 Økte husleieinntekter
Endring 1 920 000  
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Tiltak: 

 Nedtrekk i ramme, kr -1.613.217 
 
 
 
Skatt og rammetilskudd 
 
7 Skatter og rammetilskudd Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 -344 567 100 -344 567 100 -344 567 100 -344 567 100
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett -4 113 000 1 800 100 5 354 300 7 435 600
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2019 -348 680 100 -342 767 000 -339 212 800 -337 131 500  
 
Endring konsekvensjustert Beløp
Skatteinntekter -4 340 000
Rammetilskudd -4 805 000
Integreringstilskudd 4 632 000
Statstilskudd 400 000
Endring -4 113 000  
 
 
 
Renter, avdrag og avsetninger 
 
8 Renter, avdrag og avsetninger Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 11 896 898 11 896 898 11 896 898 11 896 898
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett -4 254 803 -4 959 849 -5 819 801 -6 778 226
Sum tiltak
Fra investering 2 665 178 5 739 780 7 174 779 7 794 547
Ramme 2019 10 307 273 12 676 829 13 251 876 12 913 219  
 
Endring konsekvensjustert Beløp Kommentar
Pensjon -3 088 000
Renteutgifter -1 300 000 Reduksjon i renter
Avdragsutgifter 155 000 Økte avdragsutgifter
Bruk av disp.fond 50 000 Til premiefond KLP
Avsetning disp.fond 348 000 Dip.fond 3,8 mill
Inntekter VAR (selvkost) -346 000
Endring -4 181 000  
 
Tiltak: 

 Fra investeringsbudsjettet, renter og avdrag, kr 2.665.178 
 
 
Prosjekter og interkommunale selskap 
 
0 Prosjekter og interkommunale selskap Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 330 000 330 000 330 000 330 000
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0
Tiltak 0 0 0 0
Ramme 2019 330 000 330 000 330 000 330 000  
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Vurdering 
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at 
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette budsjettmidler 
til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter.  
 
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 
pensjonsøkning. I 2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 
3,25 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har 
innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk 
ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil 
få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen foretok nedbemanning i 
2016, men har i 2019 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen 
viser at kommunen allerede fra 2019 må foreta store reduksjoner i tjenestenivået for å få balanse 
mellom inntekter og utgifter.  
 
I økonomiplan perioden 2019-2022 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 
126 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp 
mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået lavt og holder dermed 
renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil 
resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.  
 
Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK listen i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 
2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye 
drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene. 
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Alle kommunene i Troms   

 

  

 

Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene 
 

Regjeringen la i dag, 8. oktober 2018, frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019).  

 

Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2019 

vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og 

anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms.  

 

 

1 Kommuneøkonomien i 2018 
 

Etter RNB 2018 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 oppjustert med 2,4 

mrd. kr., hvorav 2,1 mrd. kr. gjelder kommunene og 300 mill. kr. gjelder fylkeskommunene.  

Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteytere for 

inntektsåret 2017.  

 

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 3,0 % i 2018, dette er 

0,4 prosentpoeng høyere enn i RNB 2018. Kostnadsveksten skyldes økte strømpriser. Dette 

reduserer isolert realverdien av kommunesektorens inntekter i 2018 med 1,9 mrd. kr. 

 

I 2018 blir det utbetalt over 2,7 mrd. kr. fra havbruksfondet til i alt 164 kommuner og 10 

fylkeskommuner. Dette er ca. 460 mill. kr. mer enn anslått i RNB 2018. 

 

De ekstra skatte inntektene er av engangskarakter og videreføres ikke til 2019. Dette i 

motsetning til kostnadsveksten som videreføres til 2019. 

 

 

 

2 Generelt om kommuneopplegget i 2019 

 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 2,6 mrd. kr., 

dette tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 

slik det ble anslått i RNB 2018.  
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Hele veksten i frie inntekter i 2019 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å 

få økte demografiutgifter i 2019. Fylkeskommunene ventes å få noe reduserte 

demografiutgifter de nærmeste årene, som følge av nedgang i aldersgruppen 16-18 år.  

 

Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 500 mill. kr. for kommunene 

og 100 mill. kr. for fylkeskommunene. 

 

I kommuneproposisjonen 2019 som kom i mai 2018 ble det lagt opp til en vekst i de frie 

inntektene for kommunene på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i 

statsbudsjettet for 2019 er i nedre intervall av dette.  

 

 

 

 
 

Figuren viser veksten i frie inntekter for 2019 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i 

Revidert nasjonalbudsjett 2018 og fra oppdatert anslag på regnskap for 2018 i statsbudsjettet 

for 2019.  

 

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2019 på ca. 2,6 mrd. kr. er regnet fra anslått 

inntektsnivå for 2018 i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Oppjusteringen av kommunesektorens 

skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kr. i statsbudsjettet for 2019 påvirker derfor ikke nivået 

på sektorens inntekter i 2019. 

 

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2018 blir inntektsveksten fra 2018 til 2019 

lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i 

Revidert nasjonalbudsjett 2018.  

 

Realveksten regnet fra RNB er 0,7 % mens realvekst fra anslag på regnskap er 0,1 %.  
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Tabellen under viser kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene:  

 

 
 

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,6 mrd. kr. som må 

finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede 

pensjonskostnader anslått til 500 mill. kr. i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale 

deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene. 

 

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader 

utgjør for kommunene 2,1 mrd. kr.  

  

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene til 

kommunen på i alt 500 mill. kr.: 

 

- 200 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet. 

- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i skolen. 

- 100 mill. kr.  til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. 

 

For kommunene er hele handlingsrommet innenfor den veksten i frie inntekter disponert på 

demografi, pensjon og regjeringens satsinger.  

 

Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 

kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen 

virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr. for sektoren samlet i 2019. Kommunene vil 

slik kunne få økt handlingsrommet til ca. 1 mrd. kr. og fylkeskommunene 0,5 mrd.kr.  

 

 

2.1 Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 

 

For 2019 anslås deflator til 2,8 %.  Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %, dette 

utgjør 2/3 i deflator.  

 

Kommuner 

(i mrd. kr.)

Fylkeskommuner 

(i mrd. kr.)

Kommunesktoren 

samlet (i mrd. kr.)

Vekst i frie inntekter 2019 2,6 0,0 2,6

Demografi -1,6 0,6 -1,0

Pensjonskostnader -0,5 -0,2 -0,7

Satsinger innenfor frie inntekter -0,5 -0,1 -0,6

Handlingsrom uten effektivisering 0,0 0,3 0,3

Effektivisering 0,5 % 1,0 0,2 1,2

Handlingsrom med effektivisering 1,0 0,5 1,5
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Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 

• Rentekostnader 

• Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke 

dette opp av deflatoren 

• Demografikostnader 

 

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,8 % innenfor de 

foreslåtte inntektsrammer for 2019. 

 

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019 

 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 

fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene 

for kommuner og fylkeskommuner. 

 

I Kommuneproposisjonen 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut 

fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede 

inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 

prosentpoeng til 11,55 prosent.   

 

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger bl.a. på 1,3 % 

sysselsettingsvekst og 3,25 % lønnsvekst fra 2018 til 2019. 

 

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i 

Prop.1S (2018-2019) viser de frie inntektene i 2018 og 2018, fordelt på skatteinntekter og 

rammetilskudd. 

 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne 

frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt 

omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen og ettersom de fleste kommunene i 

Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt 

som har størst betydning.  

 

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i 

beregningen av frie inntekter i 2019 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle 

kommunene. Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i 

innbyggertallet enn landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner 

hvor veksten i innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv 

vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2019.  
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2.3 Satsing på helse- og omsorg 

 

Psykologer i kommunene 

Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har 

vært solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene 2013-2018 og en ser at dette har 

medført flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre 

kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 

mill. kr. til rekruttering av psykologer i kommunene- tilsvarende 125 nye psykologer. Se 

nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Fastleger i kommunene 

Det settes av 25 mill. kr. til styrking av rekruttering og stabiliteten til allmennlegetjenesten, til 

sammen 39. mill. kr. i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, 

faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer. 

 

Dagaktivitetstilbud for demente 

Regjeringen foreslår 50 mill. kr.  for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i 

dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019.  Som følge av 

Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 % 

ved opprettelse av plasser i 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for 

kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres 

gjeldene fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettframleggende fra 2012 til og med 2019 

har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen 8800 plasser. Det faktiske antallet 

plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018. Se nærmere omtale i Prp. 1 S 

(2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kr. og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kr. for å 

legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019 

gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige 

tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til 

heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget 

tilskudd pr. år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet med årene før 2014. Se nærmere omtale 

i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Utskrivningsklare rus og psykisk helse 

Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB 

(tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kr. fra 

regionale helseforetak til kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for 

utskrivningsklare pasienter også for disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med 

somatikk. NB. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S 

(2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Opptrappingsplan for rusfeltet 

Det foreslås 281 mill. kr.  til Opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kr.  gjennom 

styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kr.  gjennom tverrdepartemental 

oppfølging av opptrappingsplanen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
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Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

Regjeringen foreslår 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som 

en del av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om 

300 mill. kr. i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i perioden 2017-2019. Midlene 

fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) 

for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

 

2.4 Barnehage 

 

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-,4-, og 5-åringer til 

også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere 

barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre 

integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i 

denne forbindelse med 45,7 mill. kr. i 2019. 

 

I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kr. til opprettelse av nye studieplasser for 

barnehagelærere. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere.  

 

Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019. Som følge av dette 

reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr. i 2019.  

 

 

 

2.5 Skole (lærernorm) 

 

Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. 

Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. kr. i 

2018. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere 

lærerårsverk med 1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mrd. kr. av veksten i de frie inntektene til 

kommunene begrunnet med en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet 

benyttes til flere lærerårsverk ved opptrapping av lærernormen i 2019. 

 

Både de 200 mill. kr. av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr. av den øremerkede 

bevilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkelen. Dette gjør det mulig å 

øke lærertettheten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen. Se nærmere 

omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet. 

 

 

 

 2.6 Korreksjonssaker 

 

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver 

eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres 

eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse 

endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er 
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omtalt i sin helhet i tabell 7.20 i budsjettproposisjonen s. 181. Under vises kun saker som er 

aktuelle for kommunene. 

 

 

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet 

• Boligsosialt kompetansetilskudd, 15,6 mill. kr. 

• Tilskudd til boligsosialt arbeid, 8,9 mill. kr. 

• Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -5,6 mill. kr. 

 

Korreksjoner 

• Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt, 

47,1 mill. kr. 

• Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 

2019, 47,7 mill. kr. 

• Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kr. pr. mnd. fra januar 2018, helårseffekt, -

21,9 mill. kr.  

• Økt foreldrebetaling i barnehage med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019, -65,8 mill. kr.  

• Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering ifm. endring i 

eiendomsskatt, -74,5 mill. kr.  

• Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialiserte behandling av rusavhengighet, 185 mill. kr. 

• Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, 100 mill. kr. 

• Statlig og private skoler, økning i elevtall, -103 mill. kr. 

 

 

2.7 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester 

  

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av 

ordningen i 2019. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette.  Det nye 

innslagspunktet blir da kr. 1 320 000. 

 

Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %. 

 

 

2.8 Kommunereformen 

 

I følge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med 

kommunesammenslåinger:  

• Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse  

• Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling 

  

Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler 

for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst 

utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen. 
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Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det 

nye tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble 

reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk trådte i kraft). 

I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000 

innbyggere som slår seg sammen 25 millioner kroner. Deretter økes tilskuddsbeløpet med 10 

millioner kroner per ny kommune i sammenslåingen. 

 

Vi fortsetter med inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og 

nedgang i distriktstilskudd. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.  

  

Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre 

innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få 100 000 kroner til dette arbeidet. 

  

Fylkesmannen vil fortsatt ha en sentral rolle i kommunereformen. Hvert embete styrkes i 

denne forbindelse med 1,3 mill. kr. til nye årsverk.  

 

Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende 

følge opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i 

statsråd. 
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3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms 

 
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms og anslått 

nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2018. Realveksten 

tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2019 på 2,8 % (kommunal deflator).  

 

 

Kommune

Anslag på frie 

inntekter 2019 

(1000 kr.)

Anslag på 

oppgavekorrigert 

vekst 2018-2019 

(1000 kr.)

Nominell vekst 

2018-2019 

(prosent)

Realvekst 2018-2019 

(prosent) (kommunal 

deflator er 2,8 %)

1929 Berg 75 668 4 574 6,4 3,6

1928 Torsken 88 495 4 270 5,1 2,3

1922 Bardu 247 916 9 368 3,9 1,1

1941 Skjervøy 202 031 7 133 3,7 0,9

1931 Lenvik 736 767 25 323 3,6 0,8

1924 Målselv 411 373 12 322 3,1 0,3

1933 Balsfjord 364 726 10 466 3,0 0,2

1903 Harstad 1 415 934 38 074 2,8 0,0

1917 Ibestad 110 230 2 752 2,6 -0,2

1927 Tranøy 125 805 3 236 2,6 -0,2

1902 Tromsø 4 044 087 98 618 2,5 -0,3

1936 Karlsøy 171 515 4 095 2,4 -0,4

1926 Dyrøy 99 077 2 206 2,3 -0,5

1939 Storfjord 147 301 3 337 2,3 -0,5

1942 Nordreisa 309 509 6 951 2,3 -0,5

1943 Kvænangen 114 258 2 551 2,3 -0,5

1920 Lavangen 93 573 1 942 2,1 -0,7

1911 Kvæfjord 205 892 3 997 2,0 -0,8

1925 Sørreisa 211 712 3 950 1,9 -0,9

1940 Kåfjord 159 476 2 753 1,8 -1,0

1913 Skånland 204 500 3 369 1,7 -1,1

1923 Salangen 148 214 2 457 1,7 -1,1

1938 Lyngen 221 965 2 852 1,3 -1,5

1919 Gratangen 90 301 861 1,0 -1,8

Skjønnsmidler 

som fordelest 

gjennom året 14 231 4 197  

Troms 10 014 556 261 654 2,7 -0,1

 

Hele landet 315 086 249 8 952 117 2,9 0,1
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Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,9 % og en realvekst på 

0,1 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2018). 

Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 % og 

en realnedgang på 0,1 %.  

 

Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i 

kommunesektoren i 2018 på 2,4 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2019. Bakgrunnen er i hovedsak 

ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteytere for inntektsåret 2017.  

 

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og 

endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.  

 

I Troms har 7 av 24 kommuner vekst som er høyere enn realveksten på landsbasis (0,1 %). 

 

16 av kommunene i Troms har realnedgang i frie inntekter for 2019.   

 

 
 

4 Skjønnsmidler i 2019 
 

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2019 med 25 

mill. kr (16 %), til 131,6 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med en gradvis utjevning av 

forskjeller i basisrammen pr. innbygger, mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for 

2019. 

 

Det vises her til Fylkesmannen i Troms sitt brev til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet av 13. september 2018, som er frigjort i forbindelse med 

offentliggjøringen av statsbudsjettet, der fordeling av skjønnsmidler pr. kommune i Troms og 

fordelingskriteriene fremgår. Brevet vil bli lagt ut på våre hjemmesider sammen med 

fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om statsbudsjettet 2019.  

 

 

5 Inntektssystemet 
 

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet. 

 

Distriktstilskudd Nord- Norge 

 

Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger: 

 

 Sats pr. innbygger 

2019 (kroner) 

Sats pr. innbygger 

2018 (kroner) 

Troms (utenfor tiltakssonen) 3 371 3 279 

Tiltakssonen i Troms 3 972 3 864 
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Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere: 

 

15 av16 kommuner i Troms som kvalifiserer til småkommunetillegg har en verdi på 

Distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Kun 

Skånland, med en Distriktsindeks på 36 får redusert satsen til 5 130. Oversikt over verdi på 

Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k. 

 

Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser er som følger:  

 

 Småkommunetillegg pr. 

kommune utenfor 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Småkommunetillegg pr. 

kommune, kommuner i 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Distriktsindeks 0-35 5 698 12 341 

Distriktsindeks 36-38 5 130 11 107 

 

 

Inntektsgarantiordningen (INGAR)  

Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet for kommunene er en overgangsordning som 

sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som i 2019 er 

lavere enn 400 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Det gjøres ingen endringer i 

denne ordningen i 2019. 

 

Regionsentertilskudd 

Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i 

perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får om lag 8 000 innbyggere. 

Tilskuddet tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 66 og en sats pr. sammenslåing på 3,158 

mill. kr. Satsene er satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % 

med en sats pr. sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta 

regionsentertilskudd. Det er avsatt 200 mill. kr. i 2019 til dette formålet. 

 

Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms gjelder dette Torsken, 

Tranøy, Berg og Lenvik. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte 

kommunen. 

 

Veksttilskudd 

Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2019 foreslås at 

veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en 

gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2018). 

Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr. 58 792. 

 

I Troms er det bare Lavangen og Torsken som mottar veksttilskudd i 2019, ref. tabell 1-k i 

grønt hefte. 

 

Overgangsordning til kommuner som slår seg sammen  

Fra og med 2019 vil denne kompensasjonen bli gitt til aktuelle kommuner gjennom 

innbyggertilskuddet med særskilt fordeling, ref. grønt hefte tabell C-k. I Troms er denne 
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ordning kun aktuell for Skånland og Lenvik som mottar henholdsvis kr. 47 000 og kr. 2 

805 000 i 2019.   

 

Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner 

I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og -

installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over syv år. 

Forslaget vil gi næringslivet skattelettelser og bedre rammebetingelser, men tilsvarende 

redusert eiendomsskatt til kommunene.  

 

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner 

som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 millioner 

kroner. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 

år. I 2019 vil derfor 71 millioner kroner gis til kommuner som får lavere inntekter som følge 

av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene retaksere de berørte anleggene. 

I 2018 får kommunene 72,5 millioner kroner i kompensasjon for kostnadene dette medfører, 

ref. brev til kommunene i Troms fra Fylkesmannen av 22. juni 2018. Midlene vil bli fordelt 

etter 1. november 2018. 

 

For øyeblikket vet vi ikke hvordan lovendringene vil slå ut for enkeltkommuner. Først når den 

pågående retakseringen er gjennomført, vil kommunene ha informasjon om hvordan dette vil 

slå ut for dem økonomisk. KMD vil da kartlegge de kommunevise utslagene og fordele 

kompensasjonen på kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med omtale av dette i 

revidert nasjonalbudsjett 2019. 

----------------------- 

 

 

Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av 

rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2019. 

 

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om 

det økonomiske opplegget for kommunene i 2019.  

 

Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan-Peder Andreassen 

kommunaldirektør 

 

 

 

 Marianne Winther Riise 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signatur. 
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Innledning 

 
Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens 
samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative 
mål for kommunen. 
 
Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår 
av §§ 45 og 46 i samme lov.  
 
Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2019.  
 
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 
 
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å 
få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av 
ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. 
 
Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre 
økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet 
inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av 
kommunen: 

 Innføring av eiendomsskatt 
 Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren 
 Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer 
 Redusere spesialundervisning i skolene 

 
 
 
.   
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Ordnet målsetting 
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Økonomiske forutsetninger og 
vurderinger 
 

Inntektsforutsetninger 
Frie inntekter 
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og 
brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og 
utgjør ca 69 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt 
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.  
 
Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst 
i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og 
korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået.  
 
Det legges i statsbudsjettet for 2019 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på mellom 1 og 2 kr mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 2,6 mrd frie 
inntekter. For landet er det en realvekst på 0,7 %.  
 
Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til 
befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til 
den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt 
beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 1,6 mrd. Dette er merutgifter som 
må dekkes inn av kommunenes frie inntekter. 
 
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 
kommunesektoren, og anmoder kommunen til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet 
på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2019. 
 
Egenbetaling for kommunale tjenester 
Betalingssatsene er prisjustert for 2019 med kommunal deflator på 2,8 %. Dette er i tråd med 
deflatoren som staten benytter. 
 

Utgiftsforutsetninger 
Lønn 
I statsbudsjettet for 2019 er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,8 % og det er satt av kr 4,46 
mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2019. 
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Premieavvik og pensjon 
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. 
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere 
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer 
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet 
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune 
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil 
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger ettersom 
pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år 
eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er 
ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne 
«inntekten» til pensjonsselskapene.  
 
Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre 
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og 
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved 
inngangen til 2018 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,8 mill som 
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i 
årene fremover. 
 
Pensjonsutgifter/premieavvik 
For 2019 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 53,1 mill. Premieavviket for 2019 
er beregnet til en “inntekt” på kr 17,6 mill, mot 2018 der premieavviket er beregnet til en 
“inntekt” på kr 13,0 mill.  
 
Pensjonspremiesatser 
Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 
premiesatser for neste år: 
 
Forsikringsselskap Premie 2018 Premie 2019 
Statens pensjonskasse - lærere 12,0 % 13,0 % 
KLP forsikring – sykepleiere 18,0 %  20,0  % 
KLP forsikring – øvrige ansatte 18,0 % 20,0 % 

Tabell 1 Pensjonspremiesatser 
 
Prisvekst 
Deflatoren fra 2018 til 2019 har regjeringen anslått blir 2,8 %. Prisveksten er 1,9 % og 
lønnsveksten 3,25 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten. 
 
Kapitalkostnader 
Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 503 mill kroner per 31.12.17. Av dette er ca 96 
mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 19,16 % av lånemassen. Ca 110 mill 
kroner er VAR-lån som utgjør 21,8 % av lånemassen. 36 % av den samlede lånegjelda er på 
fastrente, mens det resterende er på flytende rente. 
 
Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/18 til grunn en forventet utvikling i 
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 0,75 %, noe som 
de anser som et lavere nivå enn normalt. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er 
lave. Styringsrente har imidlertid gått opp fra 0,5 % til 0,75 % i september 2018. I følge 
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Norges bank vil styringsrenten økes i årene fremover. Mot slutten av økonomiplanperioden 
ser vi at styringsrenta er estimert til å være i ca 2 %. 
 

 
Figur 1 Rentebanen 
 
 
 
Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på: 
 Anslag på Nibor Norges bank 

eks bankenes rentemargin 
Budsjetterte renter i 
økonomiplanen 

2019 1,04 % 1,9 % 
2020 1,49 % 1,9 % 
2021 1,92 % 1,9 % 
2022                           1,9 % 

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter 
 
Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2014 til 
budsjettet for 2017. 
 
Tall i 1000 

Renter og avdrag Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Renteutgifter 13 772 11 579  8 862 10 478 
Avdragsutgifter 17 387 16 109 19 006 19 617 
SUM 31 159 27 688 27 868 30 095 

Tabell 3 Renter og avdrag 2015 – 2018 
 
Som det framgår har finansutgiftene gikk ned i 2016 men har etter den tid økt noe. Det er 
brukt budsjettall for 2018 ettersom regnskapet for 2018 ikke er avsluttet. 
 
Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert 
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag. 
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Tall i 1000 
Renter og avdrag Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 
Budsjett 

2022 
Renteutgifter 10 419 11 445 11 676 11 744 
Avdragsutgifter 21 092 22 941 23 945 24 296 
SUM 31 511 34 386 35 621 36 040 

Tabell 4 Renter og avdrag 2019-2022 
 
 
 
 

Vurdering  
 
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at 
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette 
budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter.  
 
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 
pensjonsøkning. I 2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått 
til 3,25 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen 
har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende 
økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at 
kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen 
foretok nedbemanning i 2016, men har i 2019 budsjettet samme antall årsverk som før 
nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede fra 2019 må foreta ytterligere 
reduksjoner i tjenestenivået.   
 
Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med 
ferdigstillelse i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke 
boliger kommunen disponerer.  
 
I økonomiplan perioden 2019-2022 er det budsjettert med investeringsprosjekter på 
tilsammen 126 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og 
vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået lavt og 
holder dermed renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En 
eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet 
mellom inntekter og utgifter.  
 
Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK listen i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 
2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye 
drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene. 
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Årshjulet til Nordreisa kommune 
 Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer 
 Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte 

mål, prosesser og arbeidsdeling  
 Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter 
 Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold 

til hverandre: 
o  ulike rapporteringer  
o  politisk behandling gjennom kalenderåret  
o  tidfesting av egen aktivitet 

  Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid 
  Grunnlaget for dialogen på alle nivåer  

 
 

148



11 

Befolkning – antall og 
sammensetning 
  
 
Prognose for befolkningsframskrivning i økonomiplanperioden 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2033
0-5 år 295 294 295 295 310 368
6-15 år 627 639 648 638 624 629
16-66 år 3144 3162 3177 3206 3228 3333

67 år eller eldre 878 892 928 952 969 1214
Sum 4944 4987 5048 5091 5131 5544

Hovedalternativet (MMMM)

 
Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB 
 
Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om 
fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene 
kan være mer eller mindre realistiske. 
 

År 2018- 2019- 2020- 2018- 2018-
2019 2020 2021 2022 2033

0-5 år -1 1 0 15 15 73
6-15 år 12 9 -10 -14 -3 2
16-66 år 18 15 29 22 84 189

67 år eller eldre 14 36 24 17 91 336
Sum 43 61 43 40 187 600

2021 -            
2022

 
Endringer i befolkningsstruktur, Kilde: SSB 
 
Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 187 personer i økonomiplanperioden. Den 
største økningen er i aldersgruppen 67+, mens aldersgruppen 6-15 år har nedgang. 
Befolkningen i barnehagealder er stabil fram til 2022, men øker deretter kraftig. 
Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Både barnetallet og 
aldersgruppen 67+ øker.  
 
Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og 
rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i 
forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel. 
 
Etterspørselen etter helse og omsorgstjenester antas derfor å øke, samtidig som barnehage- og 
skoletilbudet må opprettholdes på samme nivå. Det blir derfor ikke rom for å dreie ressurser 
fra den ene gruppa til den andre. 
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Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2040 ser vi følgende: 
År 2018 2020 2033 2040

0-5 år 295 295 368 379
6-15 år 627 648 629 690

16-66 år 3144 3177 3333 3378
67 år eller eldre 878 928 1214 1384

Sum 4944 5048 5544 5831  
Kilde: SSB 
 
Folkemengden øker med 887 personer. 
Befolkningen i barnehagealder øker med 28,5 %, mens skolepliktig alder øker med 10 % fra 
2018 til 2040. Økningen er på totalt 147 i denne aldersgruppen. 
 
Den største økningen er i aldersgruppen 67+, som øker med 506 personer som tilsvarer 57,6% 
i økning. 
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Medarbeidere og organisasjon  
  
 
Overordnet målekort for hele organisasjonen 
 
 
10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse

Faktor Navn Mål

Faktor 1 Indre motivasjon 4,3

Faktor 2 Mestringstro 4,3

Faktor 3 Autonomi 4,2

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,3

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,0

Faktor 6 Rolleklarhet 4,3

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,7

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5

Faktor 9 Mestringsklima 4,1

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7

 
 
 
Øvrige mål: 
 
Gjennomførte medarbeidersamtaler: 100% 
Antall lærlinger/vekslingselever pr år 20 
Arbeidsnærvær: 92% 
IA-avtalens delmål 1 redusere sykefraværet/oppfølging av 

sykemeldte 
IA-avtalens delmål 2 økt sysselsetting av personer med redusert 

funksjonsevne 
IA-avtalens delmål 3 å forlenge den yrkesaktive perioden 
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Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune har følgende  målsettinger: 
· Økt mangfold i virksomhetene 
· Like arbeidsmuligheter for alle ansatte. 
· Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne, 

etnisitet, religion m.m. 
· Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være universell utformet.  
· Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsområder.   

  
Etisk standard 
 Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.  
 Det er et felles ansvar å bygge tillit. 
 Kommunen skal følge god forvaltningsskikk. 
 Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habilitet og interessekonflikter. 
 De ansatte skal opptre lojalt. 
 Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som representanter representanter for kommunen.  
 Ansatte har rett og plikt til å varsle. 
 Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing og diskriminering.  
 Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre fordeler. 
 Det skal vernes om kommunen sine ressurser og verdier.  
 Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media .  
 
 
Internkontroll mål: 

 Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen 
Kostnads- og resultateffektivitet 
Tilfredse brukere og innbyggere 
Forbedringsarbeid 

 Helhetlig styring og riktig utvikling 
Utvikling i tråd med vedtatte mål 
Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll 

 Godt omdømme og legitimitet 
Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet 
Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver 

 Etterlevelse av lover og regler 
Kvalitet og tilgang på tjenester 
Hindre myndighetsmisbruk 
Forebygge uønskede hendelser 

·  
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Sektor for administrasjon  
 
Sektoren består av: 

o Rådmannen 
o Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT) 
o Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt) 

 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til 
godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og 
kompetanse. 

 Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå 
kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive 
personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte. 

 Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig 
organisasjon. 

 Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og 
samarbeid. 

 Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god 
livskvalitet. Nordreisakommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 
kunne etablere seg og ha egen bolig. 

 
 
 
 
Rammen for sektoren: 
1 Sektor for administrasjon Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 28 964 914 28 964 914 28 964 914 28 964 914
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 917 592 917 592 917 592 917 592
Sum tiltak -848 613 -1 303 352 -1 530 059 -1 625 735
Ramme 2019 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771  
Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon 
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Sektor for oppvekst og kultur  
  
Sektoren består av: 

o Stab 
o Barnehager 
o Skoler og SFO 
o Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 
o Forebyggende tjeneste (helsestasjon/åpen barnehage/PPT) 
o Barnevernstjenesten 
o Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point) 

 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og 
oppvekstsamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.  

 Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren. 
 
Rammen for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 133 712 003 133 712 003 133 712 003 133 712 003
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 7 366 419 7 366 419 7 366 419 7 366 419
Sum tiltak -5 886 239 -9 040 452 -10 612 958 -11 276 593
Ramme 2019 135 192 183 132 037 970 130 465 464 129 801 829  
Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur 
 

Barnehager 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune har som mål at alle som ønsker barnehageplass skal få det når de 
trenger det. 

 Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og 
starten på et helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal 
basere seg på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø. 

 
Utgiftsdrivere for barnehager: 

 Volum plasser * utgift pr plass 
 Små barnehager gir høye utgifter pr plass 
 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen 
 Andel barn med spesielle behov 
 Drift av bygninger 
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BARNEHAGE Mål 
2019 

Kommunebarometer 

2018 

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk i 
kommunale barnehager (15 %) 

5 5,3 

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk i 
private barnehager (5 %) 

5,9 5,9 

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med 
pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %) 

100 83 

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med 
pedagogisk utdanning, andre barnehager (5 %) 

100 100 

FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale 
barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale 
barnehager (15 %) 

36 30 

FAGUTDANNING: Andel ansatte i andre barnehager med 
relevant utdanning (5 %) 

45 39 

KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (7,5 
%) 

15 10 

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage siste år (7,5 %) 

95 90,3 

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage, snitt siste fire år (5 %) 

95 93 

ÅPNINGSTID: Andel barnehager som har åpent minst 9 
timer hver dag (5 %) 

93 91 

STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %) 54 21 

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i 
kommunale barnehager (5 %) 

10 8,4 

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i  private 
barnehager (2,5 %) 

10 10 

DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass (2,5 %) 

100 91 

155



18 

 
 

Skole  og SFO 
 
Utgiftsdrivere: 

 Gjennomsnittlig skolestørrelse 
o Antall elever 
o Lærertetthet 

 Ressursandel til spesialundervisning 
 Lønnsansiennitet pr årsverk 

 
 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på 
faglige resultater og sosial kompetanse. 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for 
spesialundervisning. 

 I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, 
kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. 

 1. – 7. trinn: Alle lærere har 30 studiepoeng i minst to basisfag (Norsk, matematikk, 
engelsk og naturfag), innen 2022  

 8. -10. trinn: Alle lærere har 60 studiepoeng i undervisningsfag, innen 2022  
 Alle skoleledere har tilleggsutdannelse i ledelse, innen 2022  
 Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom.  
 Oppdaterte lærebøker og tilstrekkelig materiell i alle fag.  

 
 

 Mål 2019 Kommunebarometer 
2018 

Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10. Trinn) 
siste fire år 

40 39,8 

Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10. Trinn) 
siste år 

43 42,7 

Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått 
videregående innen fem år 

80 62 

Np 5. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå, 
snitt siste fire år 

25 40,2 

Np 8. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå, 
snitt siste fire år  

9 10,2 

Np 9. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå, 
snitt siste fire år 

5 6,2 
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Skoleresultater korrigert for sosiale faktorer på 
ungdomstrinnet, snitt siste to år 

3,3 3,1 

Utdanning: Andel lærere med kompetanse til å 
undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn  

100 80 

Utdanning: Andel lærere med kompetanse til å 
undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn 

100 41 

Utdanning: Andel lærere som oppfyller kravene til 
undervisning, 1.-7. trinn 

100 99 

Utdanning: Andel lærere som oppfyller kravene til 
undervisning, 8.-10. trinn  

100 90 

Trivsel: 7. trinn, snitt siste fem år 100 87 

Trivsel: 10. trinn, siste fem år 100 83 

Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt 
siste fire år 

5 7,9 

Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt 
siste fire år 

10 15,5 

Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt 
siste fire år 

10 15,7 

Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp 50 30 

Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp 50 0 

Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp 50 0 
 

 
Redusere spesialundervisning gjennom: 
 
Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som 
trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig 
læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for 
den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater.  
 
Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og 
målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter.  
 
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha 
god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov 
for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning. 
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Nasjonale prøver 
 
Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i 
samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integret i 
kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de 
grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale 
prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.  
På 5. trinn fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og 
mestringsnivå 3 er høyest. På ungdomstrinnet fordeles elevene på 5 mestringsnivå. 
 
 
Mål: 
 
  

Nasjonale prøver i lesing 5. trinn: 15% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt 
 

Nasjonale prøver i regning 5. trinn: 17% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt 
 

Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn: 8% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt 
 

Nasjonale prøver i lesing ungdomstrinn: 13% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt 
 

Nasjonale prøver i regning ungdomstrinn: 17% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt 
 

Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinn: 8% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt 
 

 
 
Standpunktkarakterer 
 
Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 
opplæringen i faget. Fra 8.klasse til 10.klasse får eleven vurdering med tallkarakterer, på en 
skala fra 1 til 6. Karakteren 6 uttrykker at eleven har utmerket kompetanse i faget. Karakteren 
1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.  
 
 
Mål: 
  

Eksamenskarakterer 10. trinn: matematikk 3,3 (2018: 3,2) 
Eksamenskarakterer 10. trinn engelsk: 3,8 (2018: 3,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158



21 

Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 
 
Mål: 

 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i 
forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige. 

 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft som 
gjenspeiler behovet i samfunnet. 

 80% på gjennomført og bestått introduksjonsprogram 
 Oppfylle kommunestyrets vedtak om antall bosatte 

 
 
 

År 2014 2015 2016 2017
Folkemengden i alt 4882 4895 4919 4944

Andel innvandrerbefolkning 5,9 6,3 7,3 7,9  
                      Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt 
 
 
 
 
 

Forebyggende tjeneste 
 
Helsestasjon 
 
Mål: 

 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer fore-
byggende og helsefremmende fremfor behandlende. 

 Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og 
unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade. 

 
  

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:  100 %, 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 6 uker:     100% 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 2 år:      95 % 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 4 år:     95 %. 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 1. klasse:     100 %.  
  

 
Det skal gjennomføres Ungdata undersøkelse hvert 3. år (sist utført i 2017). Undersøkelsen danner 
grunnlag for å gjøre endringer og legge til rette for barn og unges oppvekstmiljø i Nordreisa 
kommune.  
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Åpen barnehage 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lav-terskel tilbud og en 
tiltaksarena for familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en 
arena for lek og samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass. 

 
 
PPT 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt 
tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende, 
likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.  
 
Mål: 

 PPT skal være ei faglig kompetent tjeneste. 
 PPT skal være tilgjengelig og medvirke til helhet og sammenheng 
 PPT skal arbeide forebyggende ved å hjelpe skoler og barnehager med kompetanse- 

og organisasjonsutvikling knyttet til barn med særskilte behov og opplæring av elever 
med særskilte behov. 

 PPT-tjenesten skal bidra med tidlig innsats i barnehage og skole 
 
 

Barnevernstjenesten 
 
Mål 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager 
og skoler. 

 Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell 
hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt 

 
 

Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd:  100% 
Andel barn under omsorg som har omsorgsplan:   100% 
Andel barn med utarbeidet plan:      100% 

 
 
Utgiftsdrivere barnevern: 

 Volum, dvs. andel/antall i tiltak 
 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet 
 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn 
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BARNEVERN Mål 

2019 

Kommunebarometer 
2018 

OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet 4,3 7,4 

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m 
behandlingstid under 3 mnd 

87 47 

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med 
behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år 

81 56 

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem    

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem, 
snitt siste fire år 

   

ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 
mindreårige 

8 7 

ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per 
årsverk, f244 

13 18 

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 100 83 

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, 
siste fire år 

100 85 

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan  100 41 

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år 100 55 

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, 
helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år 

15 000 10 236 

BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år  2 0 
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Kultur 
Mål: 

 Nordreisa kommune vil at lag og foreninger skal være en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette. 

 Nordreisa kommune skal i Halti-bygget tilrette-legge for produksjon og kultur-
opplevelser for regionens befolkning. 

 I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være 
forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet. 

 
 
 
Kulturskolen 
 
Mål: 

 Kommunens kulturskole skal samordnes som en del av oppvekststrukturen i 
Nordreisa. 

 Kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass til de som ønsker det. 
 Nordreisa kommunes kulturskole skal være en meningsfylt og stimulerende 

fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og utvikle elevenes kunstneriske og skapende 
evner samt fremme forståelse, opplevelse og interesse for kunst og kultur. 

 
 
Bibliotek 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en 
læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen. 

 Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotektjenestene til 
voksne som tar utdanning. 

 
 

Antall bokutlån pr innbygger barnelitteratur:   20 
Antall bokutlån pr innbygger voksenlitteratur:   2,2 

 
 
KULTUR 

Mål 

2019 

Kommunebarometer 
2018 

BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %) 4,6 3,7 

BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på 
biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking) (5 
%) 

14 14 
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BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per 
innbygger (5 %) 

4 4,2 

BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 
for barn og unge (15 %) 

1200 574 

IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per 
innbygger (15 %) 

500 308 

KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %) 2,2 1,3 

SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra 
Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000 
innbyggere (15 %) 

8 5,9 

MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på 
kommunens musikk- og kulturskole (10 %) 

25 12,3 

MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk 
Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %) 

37 37 

FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20 
år (10 %) 

2 0,0 

FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til 
frivillige (10 %) 

7 5,8 
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Sektor for helse og omsorg  

  
 
Sektoren består av: 

o Stab 
o Helsetjenester (legetjenesten/fysioterapitjenesten) 
o Sykehjem (Sonjatun sykehjem/Sonjatun Omsorgssenter/Sonjatun Bo- og 

kultursenter) 
o Boliger (Guleng boliger/Høgegga boliger) 
o Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie/hjemmehjelp) 
o Rus og psykisk helse 

 
Rammen for sektoren, inklusiv DMS og NAV Sosial: 
3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 128 485 460 128 485 460 128 485 460 128 485 460
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 8 875 419 8 875 419 8 875 419 8 875 419
Sum tiltak -5 008 620 -8 817 861 -10 716 925 -11 518 377
Ramme 2019 132 352 259 128 543 018 126 643 954 125 842 502  
Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg 

 

Helsetjenester 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og 
helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen. 

 Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser 
skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet. 

 
 

HELSE Mål 

2019 

Kommunebarometer 
2018 

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 
innbyggere (10 %) 

13 12,9 

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige 
plasser (5 %) 

75 67 
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FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege (5 
%) 

0 0 

FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %) 35 3 

HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere 
under 5 år (10 %) 

100 33 

PSYKISK HELSEARBEID: Antall med videreutdanning 
innen psykisk helsearbeid, per 10.000 innbyggere (5 %) 

10 7,7 

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %)    

INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per 
1.000 innbyggere (5 %) 

120 158 

SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen 
utgangen av 1. trinn (10 %) 

100 100 

HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to 
uker etter hjemkomst (10 %) 

100 95 

VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i 
vaksinasjonsprogrammet (10 %) 

100 94 

VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot 
meslinger (10 %) 

100 95 

MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 
innbyggere (5 %) 

600 655 

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per 
innb - snitt fire år (5 %) 

200 77 

 
 

Pleie og omsorg 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god 
samhandling med tjenestemottaker og pårørende. 

 Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og 
bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få. 
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70 - 79 år 464 475 507 526 553 558 635 94 171
80 - 89 år 192 187 196 194 202 389 401 197 209
90 -99 år 38 40 42 45 43 59 113 21 75

100 år eller eldre 3 0 0 1 1 1 2 -2 -1
Sum 697 702 745 766 799 1007 1151 310 454

2040
Endring 

2018 - 2033
Endring 

2018 - 20402021 2022 2033År 2018 2019 2020

 
Befolkningsframskrivningen viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige 
utover i planperioden. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse 
vil passere 70 år frem mot 2022.  
 
Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en stor økning i økonomiplanperioden. Mot slutten av 30-
tallet ble kullene økte barnekullene, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2040 vil 
imidlertid andelen 80 år + øke betraktelig. 
 
Utgiftsdrivere i pleie og omsorg: 

 Andel over 80 år med institusjonsplass 
 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år 
 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange. 

 
 

PLEIE OG OMSORG Mål 

2019 

Kommunebarometer 
2018 

Andel ansatte med fagutdanning 95 82 

Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende 
bistandsbehov 

95 89 

Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på 
sykehjem 

75 58 

Andel korttidsplasser av alle totalt antall plasser med 
heldøgns omsorg 

40 35 

Tid med lege på sykehjem 40 32 

Tid med fysioterapeut på sykehjem 50 41 

Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc 100 90 

Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot andel over 80 år 
som ikke bor på institusjon 

20 0 
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Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000 
innbyggere over 67 år  

10 7 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, 
hjemmesykepleie 

6 5,2 

Andel vedtak om hjemmetjenester som iversettes innen 15 
dager 

100 98 

Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 
10.000 innb.  

80 159 

Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende 
eldre over 80 år 

75 43 

Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år 6 4,2 

Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over 80 år 15 9,8 

Mottakere av matombringing, andel av gruppa over 80 år 
som ikke bor på institusjon 

50 26 

Andel som fullt ut får bistand til å delta i arbeid og studier 85 58 

Andel som fullt ut får bistand til å delta i 
organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter 

80 76 

Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 
1.000 innbyggere 

20 9 
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Institusjonsplasser 
 

Nordreisa Snitt Snitt Snitt landet
komm.gr.3 Troms u/Oslo

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 25,7 19,9 22,1 18
Andel beboere 80 år og over i institusjoner 75,8 73,9 72,7 69,2
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 19,8 14,8 16 13
Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år i 2016 
NB 2016-tall  
 
 
 
Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel 
innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Tallene har økt jevnt for hvert år. 
Nordreisa kommune ligger høyere enn snittet i både kommunegruppe 3, Troms og landet.  
 
Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet 
både i kommunegruppen, Troms og landet.  
 
Mål: 
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år:  20 
Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+:   73 
Andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon:  15 
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Distriktsmedisinsk senter 
Nord-Troms 
  
Senteret inneholder: 
 Sykestue  
 Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) 
 Fødestue 
 Dialyseavdeling 
 Hudavdeling 
 I-bedrift 
 

Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens 
tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet. 
 
OGT er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehandling, geriatri og rehabilitering. 
Tilbudet går ut på opptrening etter funksjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. 
Prioriterte pasienter til tilbudet: Rehabilitering innen geriatri, pasienter med slag, ortogeriatri 
og videre pasienter med reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse.  Det 
drives tverrfaglig rehabilitering av lege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut, geriatrisk 
sykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. Det er 6 senger i tilbudet.  
 
Sonjatun fødestue driftes i etter Sonjatun-modellen, der kjernetanken er en totalfunksjon for 
jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr.12 
(2008-2009). Fødestua er en jordmorstyrt base for jordmortjenesten i Nord-Troms, og ivaretar 
døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg, samt 
kommunal jordmortjeneste i de fire Nord Troms kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og 
Kvænangen. 
 
I-bedrift er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke jobbnærværet. Med fokus på muskel og 
skjelett plager og lettere psykiske lidelser. Dette skjer gjennom individtiltak, informasjon til 
ansatte i mindre grupper, større samlinger, kursing av ledere. 
 
 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle 
dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) i samarbeid med UNN. 

 Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot 
innbyggernes behov. 

 100% utnyttelse av liggedøgn på sykestue; 1460 liggedøgn 
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 100% utnyttelse av liggedøgn på områdegeriatrisk tjeneste; 1686 liggedøgn 
 Følge opp alle gravide i opptaksområdet 
 Øke antall gravide som ønsker Sonjatun som fødested 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170



33 

Nav sosial  
  
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet,  
 bedre levekårene for vanskeligstilte,  
 bidra til økt likeverd og likestilling  
 forebygge sosiale og helsemessige problemer. 
 fremme overgang til arbeid og aktivitet 

 
 
Utgiftsdrivere for sosialutgifter: 

 Antall stønadsmottakere 
 Stønadsstørrelse 
 Stønadslengde 
 Antall stillinger/bemanning 

 
 
 
 

SOSIALTJENESTE Mål 

2019 

Kommunebarometer 
2018 

Andelen som har mottatt økonomisk sosialhjelp – B101 2,8 %  

Andelen som er langtidsmottakere med økonomisk 
sosialhjelp – B102 

0,5 %  

Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp – B103 2,5 %  

Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med 
forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen – 
B104 

47 %  
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Sektor for drift og utvikling  
  
Sektoren består av: 

o Stab 
o Byggdrift 
o Anleggsdrift 
o Renhold 
o Utvikling 

 
Rammen for sektoren: 
6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 41 086 231 41 086 231 41 086 231 41 086 231
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 1 991 478 1 991 478 1 991 478 1 991 478
Sum tiltak -1 613 217 -2 477 680 -2 908 650 -3 090 530
Ramme 2019 41 464 492 40 600 029 40 169 059 39 987 179  
Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling 
 
 

Byggdrift 
 
Mål: 

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå. 

 Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale 
bygg og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på 
bekostningen av et godt, forbyggende vedlikehold. 

 
 
Kommunen forvalter i 2018 ca 38.200 m2, en økning på 2.400 m2 fra 2011. Antall årsverk til 
drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk.  
 
Bygningsmassen har varierende alder fra Ungdommens hus fra tidlig 1900 tall til Halti ferdig 
i 2015 og Guleng III i 2017. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Spesielt utvendig vedlikehold 
har et stort etterslep. Kommunen har i 2015-2017 gjennomført et EPC-prosjekt 
(energispareprosjekt) med mål om reduksjon av strømkostnader på 20 %. 
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Anleggsdrift 
 
Mål: 

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå. 

 Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale 
veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på 
bekostningen av et godt, forebyggende vedlikehold. 

 Ingen avvik fra drikkevannsforskriften 
 
 
Selvkost 
 
Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har 
bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for 
befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og 
avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen 
ikke blir for høy.  
 
Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing: landsgjennomsnitt 
Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som praktisk mulig. Gjennomsnittet nasjonalt er 
på 10443 kroner i 2018.  
 
 
VANN, AVLØP OG RENOVASJON 

Mål 

2019 

Kommunebarometer 
2018 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet E-coli (7,5 %) 

100 100 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet IE (7,5 %) 

100 100 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet farge (2,5 %) 

100 100 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet pH (2,5 %) 

100 100 

LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år 
per innbygger (5 %) 

3 4,8 

VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går taps på 
grunn av lekkasjer (5 %) 

30 35 
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ALDER: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (%) 
(2,5 %) 

1 0,0 

ALDER: Alder på vannledningsnettet (år) (2,5 %) 25 25 

ALDER: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp 
(%) (2,5 %) 

1 0 

ALDER: Alder på spillvannsnettet (år) (2,5 %) 25 24 

RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg 
som overholder alle rensekrav (20 %) 

27 27 

ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km 
spillvannsnett (5 %) 

6 6 

OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor 
kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5 
%) 

0 0,0 

RENOVASJON: Andel husholdningsavfall levert til 
gjenvinning og biologisk behandling (20 %) 
Gjelder Avfallsservice AS 

50 49 

 
 

Renhold 
 
Mål: 

 Nordreisa kommunes renhold av kommunale bygg skal være så lave som mulig, men 
uten at dette går på bekostningen av et godt og forebyggende renhold.  

 
 
 
 
 
 

Utvikling 
 
Mål: 

 Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I 
dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer 
gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en 
døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat. 
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 Viktige næringer og satsningsområder er handel og service, industri, anlegg og 
transport, petroleum- og maritim sektor, nasjonalparksatsning, nyetablering og 
innovasjon, jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, og reindrift. 

 Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur 
og miljø for fremtidige generasjoner. 

 
 
 
SAKSBEHANDLING 

Mål 

2019 

Kommunebarometer 
2018 

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist 
(20 %) 

10 55 

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 
%) 

10 76 

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15 
%) 

0   

EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid (5 %) 0   

REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %) 10   

OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (5 %) 20 30 

TILSYN: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 
(15 %) 

5 0 

 
 
 
 
 

MILJØ OG RESSURSER Mål 

2019 

Kommunebarometer 
2018 

RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15 
%) 

110 115 

RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger 
(formålsbygg) (15 %) 

7,5 7,5 
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RESSURSER: Søppel per innbygger (kilo), korrigert for 
antall fritidsboliger (15 %). Gjelder Avfallsservice AS 

 220 

RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 
(15 %) 

40 39 

REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i 
tettsteder, per innb. (10 %) 

120 118 

LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 
1.000 dekar (10 %) 

3 3,9 

BEREDSKAP: ROS-analyser siste år innen skred og ras, 
flom og overvann (5 %) 

2 2 

SAMFERDSEL: Netto driftsutgifter til kommunale veier, 
per kilometer vei (5 %) 

90 90 

VEDLIKEHOLD: Utgifter til vedlikehold per 
kvadratmeter bygg (5 %) 

72 71 
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Tiltak i økonomiplan 2019-2022 
 

Driftstiltak 

1 Sektor for administrasjon Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 28 964 914 28 964 914 28 964 914 28 964 914
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 917 592 917 592 917 592 917 592
Sum tiltak -848 613 -1 303 352 -1 530 059 -1 625 735
Ramme 2019 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771

2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 133 712 003 133 712 003 133 712 003 133 712 003
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 7 366 419 7 366 419 7 366 419 7 366 419
Sum tiltak -5 886 239 -9 040 452 -10 612 958 -11 276 593
Ramme 2019 135 192 183 132 037 970 130 465 464 129 801 829

3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 128 485 460 128 485 460 128 485 460 128 485 460
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 8 875 419 8 875 419 8 875 419 8 875 419
Sum tiltak -5 008 620 -8 817 861 -10 716 925 -11 518 377
Ramme 2019 132 352 259 128 543 018 126 643 954 125 842 502

5 Selvkost Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 91 594 91 594 91 594 91 594
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett -91 594 -91 594 -91 594 -91 594
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2019 0 0 0 0

6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 41 086 231 41 086 231 41 086 231 41 086 231
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 1 991 478 1 991 478 1 991 478 1 991 478
Sum tiltak -1 613 217 -2 477 680 -2 908 650 -3 090 530
Ramme 2019 41 464 492 40 600 029 40 169 059 39 987 179  
 
 

177



40 

7 Skatter og rammetilskudd Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 -344 567 100 -344 567 100 -344 567 100 -344 567 100
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett -4 113 000 1 800 100 5 354 300 7 435 600
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2019 -348 680 100 -342 767 000 -339 212 800 -337 131 500

8 Renter, avdrag og avsetninger Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 11 896 898 11 896 898 11 896 898 11 896 898
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett -4 254 803 -4 959 849 -5 819 801 -6 778 226
Sum tiltak
Fra investering 2 665 178 5 739 780 7 174 779 7 794 547
Ramme 2019 10 307 273 12 676 829 13 251 876 12 913 219

0 Prosjekter og interkommunale selskap Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Ramme for 2018 330 000 330 000 330 000 330 000
Endringer i budsjettet for 2019
Konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0
Tiltak 0 0 0 0
Ramme 2019 330 000 330 000 330 000 330 000  
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Investeringsstiltak 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 8 400 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 23 100 000 10 000 000 33 100 000
Digital innbygger 500 000 500 000 500 000 1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak 200 000 200 000
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 3 875 000 3 875 000
Prosjektledelse 1 360 500 1 360 500
Ombygging gamle kinosal 300 000 300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil 600 000 600 000
Renovering svømmehall 35 000 000 35 000 000
Asfaltering av grusveier 2 750 000 2 750 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000
Ny gravlund 5 000 000 15 000 000 20 000 000
Hovedplan vann 5 800 000 5 600 000 1 200 000 2 000 000 14 600 000
Hovedplan avløp 1 300 000 500 000 1 200 000 500 000 3 500 000
VAR investeringer 5 150 000 5 150 000

65 885 500 79 500 000 16 000 000 15 800 000 177 185 500

Opptak av lån -54 010 500 -56 600 000 -7 600 000 -7 700 000 -125 910 500
Ubrukte lånemidler
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten -1 900 000 -14 700 000 -16 600 000
Overført fra drift -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -4 400 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -2 475 000 -500 000 -500 000 -3 475 000

-65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000 -177 185 500

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022
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Budsjettskjemaer og oversikter 
 
Budsjettskjema 1A

Skatt på inntekt og formue -109 786 415 -106 841 000 -112 491 000 -112 491 000 -112 491 000 -112 491 000
Ordinært rammetilskudd -188 350 590 -193 761 000 -197 256 000 -197 256 000 -197 256 000 -197 256 000
Skatt på eiendom -17 090 754 -17 100 000 -17 100 000 -13 200 000 -13 200 000 -13 200 000
Andre generelle statstilskudd -1 725 607 -1 452 000 -1 052 000 -1 052 000 -1 052 000 -1 052 000
Frie disponible inntekter -316 953 366 -319 154 000 -327 899 000 -323 999 000 -323 999 000 -323 999 000
Renteinntekter og utbytte -2 743 504 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8 862 059 10 878 498 10 419 542 11 445 342 11 676 175 11 744 693
Avdrag på lån 19 005 780 19 916 656 21 092 136 22 940 938 23 945 104 24 296 354
Netto finansinntekter-, utgifter 25 124 335 28 745 154 29 461 678 32 336 280 33 571 279 33 991 047
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 4 863 331
Til ubundne avsetninger 33 303 750 2 721 221 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Til bundne avsetninger 4 761 759
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -22 809 892
Bruk av ubundne avsetninger -4 902 081 -850 000 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000
Bruk av bundne avsetninger -4 750 833
Netto avsetninger 10 466 034 1 871 221 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Overført til investering 410 000 800 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000 2 200 000
Til fordeling drift -280 952 997 -287 737 625 -294 637 322 -287 662 720 -286 227 721 -285 607 953
Sum fordelt til drift    277 291 301    287 737 625    294 637 322    287 662 720    286 227 721    285 607 953 
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk       -3 661 696                       -                         -                         -                         -                         -   

Budsjett       
2022Tall i hele kroner

Regnskap        
2017

Budsjett        
2018

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

 
 
 
 
Budsjettskjema 1B

1 Sektor for administrasjon 23 147 177 28 964 914 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur 123 116 438 133 712 003 135 192 183 132 037 970 130 465 464 129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg 128 004 418 128 485 460 132 352 259 128 543 018 126 643 954 125 842 502
5 Selvkost 672 294 91 594 0 0 0 0
6 Sektor for drift og utvikling 40 065 399 41 086 231 41 464 492 40 600 029 40 169 059 39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd -17 855 947 -25 413 100 -20 781 100 -18 768 000 -15 213 800 -13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger -19 226 508 -19 519 477 -22 954 405 -23 659 451 -24 519 403 -25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap -631 971 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000

277 291 300 287 737 625 294 637 322 287 662 720 286 227 721 285 607 953

Budsjett       
2022Tall i hele kroner

Regnskap        
2017

Budsjett        
2018

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021
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Økonomisk oversikt drift

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -17 982 135 -17 250 386 -18 116 486 -18 116 486 -18 116 486 -18 116 486
Andre salgs- og leieinntekter -32 763 956 -28 858 950 -29 624 336 -30 329 382 -31 189 334 -32 147 759
Overføringer med krav til motytelser -101 349 773 -58 402 645 -52 135 172 -52 135 172 -52 135 172 -52 135 172
Rammetilskudd -185 790 890 -191 687 000 -195 541 000 -195 541 000 -195 541 000 -195 541 000
Andre statlige overføringer -20 686 728 -27 263 100 -22 231 100 -20 218 000 -16 663 800 -14 582 500
Andre overføringer -4 086 700 -2 274 000 -1 915 000 -1 915 000 -1 915 000 -1 915 000
Skatt på inntekt og formue -109 786 415 -106 841 000 -112 491 000 -112 491 000 -112 491 000 -112 491 000
Eiendomsskatt -17 090 754 -17 100 000 -17 100 000 -13 200 000 -13 200 000 -13 200 000
Sum driftsinntekter -489 537 351 -449 677 081 -449 154 094 -443 946 040 -441 251 792 -440 128 917

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 269 296 077 264 097 918 259 814 070 251 531 414 247 402 167 245 659 524
Sosiale utgifter 35 353 174 34 719 495 37 472 741 37 472 741 37 472 741 37 472 741
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon69 467 254 56 785 275 58 766 744 58 766 744 58 766 744 58 766 744
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon47 638 359 49 750 481 44 858 984 44 858 984 44 858 984 44 858 984
Overføringer 29 355 119 13 781 737 15 648 077 15 648 077 15 648 077 15 648 077
Avskrivninger 18 737 803 19 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Fordelte utgifter -1 210 322 0 0 0 0 0
Sum driftsutgifter 468 637 464 438 134 906 436 560 616 428 277 960 424 148 713 422 406 070

Brutto driftsresultat -20 899 887 -11 542 175 -12 593 478 -15 668 080 -17 103 079 -17 722 847

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -2 743 504 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000
Mottatte avdrag på utlån -24375 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter -2 767 879 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 8 862 059 10 878 498 10 419 542 11 445 342 11 676 175 11 744 693
Avdrag på lån 19 005 780 19 916 656 21 092 136 22 940 938 23 945 104 24 296 354
Utlån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 27 867 839 30 795 154 31 511 678 34 386 280 35 621 279 36 041 047

Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner 25 099 960 28 745 154 29 461 678 32 336 280 33 571 279 33 991 047

Motpost avskrivninger -18 737 803 -19 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000
Netto driftsresultat -14 537 730 -1 797 021 -3 131 800 -3 331 800 -3 531 800 -3 731 800

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk -22809892 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -4902081 -850 000 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000
Bruk av bundne driftsfond -4 750 833 -889 200 -683 200 -683 200 -683 200 -683 200
Bruk av avsetninger -32 462 806 -1 739 200 -1 483 200 -1 483 200 -1 483 200 -1 483 200

AVSETNINGER
Overføringer fra driftsregnskapet 410 000 800 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 4 863 331 0 0 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 33 303 750 2 721 221 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
Avsetninger til bundne driftsfond 4 761 759 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Sum avsetninger 43 338 840 3 536 221 4 615 000 4 815 000 5 015 000 5 215 000

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -3 661 696 0 0 0 0 0

Budsjett       
2022Tall i hele kroner

Regnskap        
2017

Budsjett        
2018

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021
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Budsjettskjema 2A

Investering i anleggsmidler 13 998 054 32 763 481 53 385 500 66 800 000 3 100 000 2 700 000
Utlån og forskutteringer 3 253 900 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 1 632 202 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000
Avdrag på lån 10 637 017 6 000 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000
Inndekning av tidligere års udekket - 0 0 0 0 0
Avsetninger 1 873 374 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 31 394 547 40 563 481 65 885 500 79 500 000 16 000 000 15 800 000
FINANSIERING
Bruk av lånemidler -12 908 176 -23 863 481 -54 010 500 -56 600 000 -7 600 000 -7 700 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 060 307 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
Tilskudd til investeringer -3 000 0 -1 900 000 -14 700 000 0 0
Kompensasjon merverdiavgift -1 949 491 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8 378 606 -6 000 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000
Andre inntekter -371 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -24 299 951 -30 863 481 -62 610 500 -78 000 000 -14 300 000 -14 400 000
Overført fra driftsregnskapet -410 000 -800 000 -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000
Bruk av avsetninger -6 344 702 -8 900 000 -2 475 000 -500 000 -500 000 0
Sum finansiering -31 054 653 -40 563 481 -65 885 500 -79 500 000 -16 000 000 -15 800 000

Udekket/udisponert 339 894 0 0 0 0 0

Budsjett       
2022Tall i hele kroner

Regnskap        
2017

Budsjett        
2018

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021
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Budsjettskjema 2B

905 Pasientvarslingssystem Sonjatun          339 681 
908  Guleng III          160 085 
909 Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetj.          274 521 
911  Halti II             39 585 
919 Ombygging glasstak Storslett skole          383 874 
926 Kjøp av grunn               5 224       3 000 000 
932  Uteområdet Storslett skole          118 354 
937  EPC - kontrakter       1 129 584 
938  IKT-utstyr       2 700 000          200 000          200 000          200 000          200 000 
955  Utbedring Oksfjord Havn       3 875 000 
961 Nytt takdekke Rotsundelv skole          250 000 
963 Ombygging Leonard Isaksensveg       1 525 187 
964 Ny vei til Moan skole 4 168 760
971 Idrettshallen utbedring tak          200 000          200 000 
972 Saga skistadion
978 Ny gravlund          292 503 5 000 000 15 000 000
978  Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre 408 360
960 Ombygging kommunehuset 552 038 100 000
952 Renovering svømmehall 50 000 1 000 000 35 000 000
966 Ombygging Oksfjord skole 1 662 950
9XX Velferdsteknologi 1 200 000
9XX Ombygging skole/barnehage forhindre overgrep 155 476
9XX Innkjøp av kjøretøy, drift og utviklingg 449 673 600 000
9XX Høgegga barnehage - utbygging 6 950 000 23 100 000 10 000 000
9XX Ombygging gamle kinosal 800 000 300 000
9XX Prosjektledelse 1 343 481 1 360 500
9XX Sonjatun helsesenter - vindu/etteriso. 500 000
9XX Sonjatun helsesenter - ny brannsentral 290 000
9XX Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000
9XX Point - renovering 300 000
9XX Medisinkabinett 1 200 000
9XX Digital innbygger 500 000 500 000 500 000 500 000
9XX Låsesystem tre bygg 340 000
9XX GPS oppmåling 200 000
9XX Samfunnshuset - ombygging 600 000
9XX Samfunnshuset EPC kontrakt 500 000
9XX Asfaltering av grusveier 1 500 000 2 750 000
9XX Sonjatun kjøkken, kol/kjøl utstyr 1 400 000
9XX  Veilys - pålegg om målt forbruk 1 000 000
9XX Hovedplan avløp 800 000 1 300 000 500 000 1 200 000 500 000
9XX Hovedplan vann 5 450 000 5 800 000 5 600 000 1 200 000 2 000 000
930  VAR investeringer 2 282 199 640 000 5 150 000
Investering i anleggsmidler 13 998 054 32 763 481 53 385 500 66 800 000 3 100 000 2 700 000

Budsjett       
2022Tall i hele kroner

Regnskap        
2017

Budsjett        
2018

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021
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Økonomisk oversikt investering

Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 060 307 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
Andre salgsinntekter -
Overføringer med krav til motytelser -750 138
Kompensasjon merverdiavgift -1 949 491
Statlige overføringer - -1 900 000 -14 700 000
Andre overføringer -3 000
Renteinntekter og utbytte -371
Sum inntekter -3 763 307 -1 000 000 -2 900 000 -15 700 000 -1 000 000 -1 000 000

Lønnsutgifter 1 173 808 1 121 841 1 140 500
Sosiale utgifter 214 295 221 640 220 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 10 624 126 31 420 000 52 025 000 66 800 000 3 100 000 2 700 000
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer 1 982 624
Renteutgifter og omkostninger 3 201
Sum utgifter 13 998 054 32 763 481 53 385 500 66 800 000 3 100 000 2 700 000

Avdrag på lån 10 637 017 6 000 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000
Utlån 3 253 900 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 1 632 202 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000
Dekning av tidligere års udekket -
Avsetninger til ubundne investeringsfond -
Avsetninger til bundne investeringsfond 1 873 374
Sum finans- og finansieringstransaksjoner 17 396 493 7 800 000 12 500 000 12 700 000 12 900 000 13 100 000

Bruk av lån -12 908 176 -23 863 481 -54 010 500 -56 600 000 -7 600 000 -7 700 000
Mottatte avdrag på utlån -7 628 468 -6 000 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponert
Overføring fra driftsregnskap -410 000 -800 000 -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000
Bruk av disposisjonsfond -8 900 000 -2 475 000 -500 000 -500 000
Bruk av ubundne fond -232 000
Bruk av bundne fond -6 112 702 0
Sum finansiering -27 291 346 -39 563 481 -62 985 500 -63 800 000 -15 000 000 -14 800 000

Udekket / Udisponert 339 894 0 0 0 0 0

Budsjett       
2022Tall i hele kroner

Regnskap        
2017

Budsjett        
2018

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021
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Reetablering av plansamarbeid i Nord Troms ? 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Referat planmøte 6-juni 2018 
2 NIBR INTERKOMMUNAL PLANLEGGING 
3 NIVI-NOTAT 2013 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 27.11.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 

plansamarbeid i Nord-Troms.  
2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommunene, som 

utreder innhold og organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter ang organisering 
av plansamarbeid m fl.  

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 Det anbefales at det gjør slikt vedtak:  
3. Nordreisa kommune stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 

plansamarbeid i Nord-Troms.  
4. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommunene, som 

utreder innhold og organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
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utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter ang organisering 
av plansamarbeid m fl.  

 
 

Saksopplysninger 
Etter langt forarbeid og utredninger ble «Nord-Troms plankontor» startet opp i 2012 i egne 
lokaler lokalisert på Storslett. Tiltaket ble organisert som et 3-årig prosjekt med tilskudd fra 
Troms Fylkeskommune (totalt 4,35 mill). I tillegg bidro alle deltakende kommuner, slik at 
totalkostnadene ble ca 12 mill.  
 
Etableringen av Nord-Troms plankontor var et resultat av at kommunene i Nord-Troms over 
flere år hadde store utfordringer på plansiden. Dette gjaldt spesielt utarbeidelse og rullering av 
kommuneplanens samfunns- og arealdel. Årsaken var begrenset faglig kapasitet i kommunene, 
samt utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse. En ser i ettertid at det nok var 
urealistisk å nå målet om ferdigstilte arealplaner for alle kommuner i løpet av den 3-årige- 
prosjektperioden – dette fordi flere av kommunene mangla kommuneplanens samfunnsdel. 
Sistnevnte er en omfattende plan som en må påregne store ressurser til og en tidshorisont på 1-2 
år.  
 
Den 6.juni 18 ble det avholdt et møte med fagfolk innen plan fra alle Nord-Troms-kommunene 
(Lyngen møtte ikke). I møtet ble erfaringene fra plankontoret drøfta, og det viste seg at det ikke 
er en felles forståelse av hva som gikk galt. Nedenfor er det lista opp ei rekke moment som både 
peker bakover på årsaker, men også framover på hvilken lærdom en kan trekke av erfaringa med  
 
Nord-Troms Plankontor:  

 Leder må ha en helhetlig struktur å lede.  
 Leder må ha det fulle ledelses- og driftsansvar  
 Kommunene må ha noe mer enn bare en bestillerrolle – planarbeid fordrer dialog 

med hjemkommunen – all plankompetanse må ikke flyttes ut i et plansamarbeid  
 Den politiske forankringa er viktig – og kunnskap om kompleksitet og krav i 

planarbeid må også tilflyte politikerne.  
 Avklar hvor grensene går mellom kommunene og plankontoret  
 Ansatte i et plansamarbeid skal ikke være knytta til enkeltkommuner, men jobbe som 

et helhetlig team for alle samarbeidende kommuner.  
 Realistiske forventninger/ambisjoner ift hva som skal oppnås med hvilke ressurser.  
 Det er viktig å gjøre et grundig forarbeid før et eventuelt nytt plansamarbeid  
 Siden krava til planarbeid stadig skjerpes, er det viktig at et fagmiljø har god bredde i 

kompetansen.  
 Det bør være en link mellom et sentralisert planarbeid og lokal driftsenhet/enkel 

saksbehandling  
 Styret bør være bredere sammensatt, og det er tilstrekkelig med én rådmann i styret.  

 
De ulike kommunene uttrykte i møtet ulike ambisjonsnivå i forhold til etablering av nytt 
plansamarbeid. Ytterpunktene er etablering av et faglig nettverk kontra et plankontor med 
samling av fagkompetanse, der deltakende kommuner har ei bestillerrolle. 
 
Faglige nettverk er mindre forpliktende og kan fungere som støtte/veiledning til små fagmiljø i 
de ulike kommunene, og man kan i større grad gå sammen om kompetanseutvikling. Ulempen 
er at slike nettverk ikke går av seg selv – de må ledes av en ressurs som kaller inn til møter, 
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følger opp vedtak, skriver referat osv. En annen ulempe er at arbeidspresset hos fagfolka er så 
stort at nettverksarbeid blir nedprioritert.  
 
Etablering av et felles plankontor forplikter kommunene økonomisk, men gir også 
kommunene dedikerte ressurser til planarbeid – ressurser med en viss tverrfaglighet, slik at de til 
sammen utgjør et fagmiljø som kan levere kvalitet. Å reetablere et plankontor er likevel 
krevende, da det må brukes ressurser på å berede grunnen for et slikt samarbeid. Utgangspunktet 
– et havarert plansamarbeid og kommuner med ulike behov og forutsetninger – er også 
krevende.  
Om kommunene i Nord Troms på nytt skulle inngå i et forpliktende plansamarbeid må:  
 Behovet defineres, (hvorfor?)  
 Hva skal inngå i et samarbeid?  
 Hvordan skal dette organiseres?  
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Svar på disse spørsmåla vil avgjøre hvor omfattende samarbeidet blir, og hvor mye økonomiske 
ressurser som skal legges inn.  
Dagens ressursbruk i kommunene: 

 
Etablering av et felleskontor vil for noen av kommunene medføre økte kostnader, da dagens 
rammer ikke er tilstrekkelig for å dekke både ressurs i felleskontor og ressurs på hjemmebane.  
To avgjørende suksessfaktorer for etablering av et slikt kontor er en god, gjennomarbeidet og 
omforent beskrivelse av alle sider ved ei slik etablering og god ledelse. Det siste innbefatter 
både ledelse av kontoret og styringsgruppe for samarbeidet.  
I mellom ytterpunktene faglig nettverk og felles plankontor ligger også muligheter for mer eller 
mindre forpliktende samarbeid på enkeltområder og mellom enkeltkommuner.  
 
På fagmøtet 6.6.18 ga kommunene et bilde av egen status mht planarbeid. Status er noe ulikt (se 
referat), men følgende ser ut til å være felles:  
 Det er et gap mellom kapasitet og politiske forventninger og ambisjoner.  
 Kravene til kvalitet og omfang av momenter som planleggerne skal ta inn i sin 

planlegging, blir stadig skjerpa.  
 Juridisk kompetanse er for svak  
 Sårbarhet - vanskelig kompetanse å rekruttere og beholde  
 Kommunene tar for lav pris mht behandling av reguleringsplaner  
  
 Digitalisering kan forenkle noe, men utviklinga er ikke nådd så langt at en høster store 
gevinster av dette nå. 
 
Saken legges fram for både Formannskapet og Miljø, plan og utviklingsutvalget siden 
planarbeidet i Nordreisa er delt. 

Vurdering/oppsummering 
Kommunenes statusbilder i forhold til behov for planarbeid og –kompetanse varierer noe, men 
det er gjennomgående en avstand mellom ambisjoner og kapasitet. Det er også en tendens til at 
myndighetene stiller stadig strengere krav, både i forhold til kvalitet og holdbarhet. Samfunna 
endres stadig fortere og planer blir «ferskvare». I tillegg utfordrer næringsaktører ofte 
kommunene ved at de ikke har en lang tidshorisont i sin planlegging. Og over alt dette henger 
rekrutteringsutfordringa. Alt dette tilsier at kommunene i Nord-Troms bør gå sammen om et 
forpliktende plansamarbeid.  
 
På den annen side har kommunene lang tradisjon for å utarbeide planer på egenhånd. Man 
blander seg ikke bort i hva andre kommuner gjør, og i noen tilfeller vil man kanskje holde kort 
«tett inntil brystet». Lokalpolitikere ser gjerne på plan som et felt til å fremme lokal politikk og 
er ikke så engasjert i nabokommunenes planer. I et felles plankontor vil det bli et spørsmål om 
prioritering, og dermed også en kime til konflikt. Til slutt har lokaliseringsspørsmål en tendens 
til å påvirke samarbeidsklima. Opprettelse av et faglig nettverk/forum vil kunne svare på 
behovet for faglig støtte og utvikling, mens all produksjon vil være «egenproduksjon».  
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På bakgrunn av saksutredning, og møtereferat av 6.6.18 bes kommunene ta stilling til om 
kommunestyrene i de 6 Nord-Troms-kommunene skal vurdere om et framtidig plansamarbeid 
skal utredes. Valget står mellom:  

1. Ingen samarbeid  
2. Opprettelse av et faglig forum/nettverk med en ressurs som har ansvar for 

møteforberedelser, -innkallinger, referat oa  
3. Nedsette ei arbeidsgruppe som ledes av en sekretærressurs som utreder innhold og 

organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor  
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Referat planmøte, 6.6.18 

Til stede: 

Gunn Andersen og John Johansen, Kåfjord, Joakim Stensrud Nilsen, Storfjord, Eivind 

Mathiesen, Cissel Samuelsen og Kjell Ove Lehne, Skjervøy, Dag Funderud, Hanne Henriksen 

og Birger Storaas, Nordreisa, Jan Inge Karlsen og Frank Pedersen, Kvænangen  

Lyngen kommune møtte ikke. 

Møteleder: Frank Pedersen 

Referent: Cissel Samuelsen 

Det var satt opp følgende agenda for møtet: 

 Et kort tilbakeblikk før vi ser framover  
o  Intensjoner  
o  Erfaringer  

  Kompetanse – kapasitet 
o Status i kommunene ift planarbeid  

 Gjenopptaking av plansamarbeid? 
o Hvorfor?  
o Hva er det aktuelt å samarbeide om? 
o Hva er det ikke aktuelt å samarbeid om? 

 Samarbeidsform/-modeller 

o Drøfting av ulike former for samarbeid 
 

 

1. Erfaring fra plankontoret  

Plankontoret ble lagt ned i 2015, etter 3 års drift. Fra oppstart av kontoret til det ble lagt ned 

ble det brukt ca 12 mill., hvorav Troms Fylkeskommune bidro med 4,35 mill. Fra fylkesnivå 

har det vært uttrykt stor skuffelse over at prosjektet ikke ble videreført til ordinær drift, både 

med tanke på de ressursene som var lagt ned, men også med tanke på vedvarende svak 

kapasitet og/eller kompetanse på plan.1 

Det må også legges til at plankontoret hadde en lang forfase (4 år), der det ble gjort en del 

forarbeid før etablering. Til tross for et omfattende forarbeid, kan det se ut som om noen 

vesentlige moment ikke var godt nok drøfta da målsettingene for prosjektperioden ble fastsatt: 

En ser i ettertid at det var urealistisk å nå målet om ferdigstilte arealplaner for alle kommuner 

i løpet av den 3-årige- prosjektperioden – dette fordi flere av kommunene mangla 

kommuneplanens samfunnsdel.  Sistnevnte er en omfattende plan som en må påregne store 

ressurser til og en tidshorisont på 1-2 år. Det ble i møtet også påpekt at politikerne ofte ikke 

                                                           
1 Storfjord, Skjervøy og Nordreisa ønska videreføring av plankontoret, men trakk seg når grunnlaget ble svekka 
ved at to kommuner gikk ut. 
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har en grunnleggende forståelse for omfanget og kompleksiteten i planarbeid, og at 

ambisjonene derfor kan være høyere enn mulighetene for gjennomføring.  

 

Når det gjelder organiseringa av Nord-Troms Plankontor, ble praksis med fleksibel kontorsted 

omtalt som «et evig gnagsår» (Dag Funderud, Nordreisa). Det var ikke lett for daglig leder å 

styre mannskapet som delvis var i kontorfellesskap på Storslett og delvis var i sine respektive 

hjemkommuner, dette gjaldt Kvænangen og Kåfjord. Klarere og eksplisitte retningslinjer ville 

gitt leder bedre mulighet for å styre ressursene. Kjøring mellom kontorsted som spiste av 

arbeidstida, ble også nevnt som en ulempe. Ikke alle møtedeltakerne anså løsning med 

fleksibelt kontorsted som et problem.  

Daglig leder for plankontoret forholdt seg til et styre, bestående av rådmennene, og ei 

ressursgruppe med fagfolk fra de 5 deltakerkommunene. Styret brukte nok for lite tid på 

oppfølging av plankontoret, spesielt i forhold til prioritering av oppgaver/årsplaner ved 

kontoret. Ei omforent prioritering av oppgaver for hvert år kunne ha redusert misnøyen med at 

noen kommuner fikk mer igjen enn andre. Det var kanskje ikke den beste løsninga med et 

styre bestående av rådmenn, som gjerne har mange prosjekt og tjenestesamarbeid å følge opp.  

I forhold til ressursgruppa ble den vurdert som greit fungerende, men samtidig kom det fram 

at det hadde vært svært få møter. Alle møtedeltakerne var samstemte om at kommunene må 

ha person(er) med plankompetanse på hjemmebane, selv om det er oppretta et plansamarbeid. 

Planleggerne savna ofte dette: Kommunene inntok ei bestiller-rolle, og var for passive i 

planprosessene.  

Et annet moment som også ble nevnt, var hjemkommune-tenking. De ansatte på plankontoret 

var knytt opp mot spesifikke kommuner. Dette var en hemsko i forhold til å tenke ett kontor 

for alle de fem kommunene. Planarbeid fordrer bredde i kompetansen, og da er det ikke riktig 

å peke på at enkeltansatte tilhører den og den kommunen.  

De ulike kommunene har svært forskjellig syn på hvorvidt en fikk noe igjen i forhold til 

ressursene som ble lagt inn i prosjektet. Hovedankepunktet går nok på at arealplanene ikke ble 

ferdigstilt, og at arbeid med reguleringsplaner tok tid fra arealplanarbeidet. Nordreisa og 

Skjervøy er nok mest fornøyd med hva en fikk igjen. Storfjord kom godt i gang med 

arealplanen, men fikk ingen produksjon av reguleringsplaner. Fra Kåfjord var vurderinga at 

med tanke på hvor store økonomiske ressurser som ble lagt inn, var utbyttet altfor dårlig. 

Kvænangen uttrykte også misnøye med utbyttet for egen kommune – Nordreisaplanen tok for 

mye ressurser (Jan Inge Karlsen). Samtidig ser en at kontoret ikke fikk høste 

effektiviseringsgevinst av arealplanarbeidet, da det ble lagt ned før en kunne gjøre seg nytte 

av erfaring fra de første planene.  

Hovedinntrykket etter en runde med tilbakeblikk er at det både politisk og administrativt var 

bred enighet om målsetting og behov for et samarbeid på plan, men uenigheter om 

organisering og prioriteringer skapte negativitet. Dårlig samsvar mellom målsetting og 

gjennomføringsmulighet bidro også til at plankontoret møtte motstand og til slutt ble lagt ned. 

Hvilke lærdommer kan en trekke fra erfaringa med Nord-Troms Plankontor? 

 Leder må ha en helhetlig struktur å lede. 
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 Kommunene må ha noe mer enn bare en bestillerrolle – planarbeid fordrer dialog med 

hjemkommunen – all plankompetanse må ikke flyttes ut i et plansamarbeid 

 Den politiske forankringa er viktig – og kunnskap om kompleksitet og krav i 

planarbeid må også tilflyte politikerne. 

 Avklar hvor grensene går mellom kommunene og plankontoret  

 Ansatte i et plansamarbeid skal ikke være knytta til enkeltkommuner, men jobbe som 

et helhetlig team for alle samarbeidende kommuner. 

 Realistiske forventninger/ambisjoner ift hva som skal oppnås med hvilke ressurser. 

 Det er viktig å gjøre et grundig forarbeid før et eventuelt nytt plansamarbeid 

 Siden krava til planarbeid stadig skjerpes, er det viktig at et fagmiljø har god bredde i 

kompetansen. 

 Det bør være en link mellom et sentralisert planarbeid og lokal 

driftsenhet/enkelsaksbehandling 

 

2. Hvilke planoppgaver vil det være aktuelt å samarbeid om? 

Det er enighet om at disse oppgavene bør prioriteres ved et eventuelt samarbeid: 

Revidering av kommuneplanens arealdel 

Utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner (produksjon – ikke bare saksbehandling) 

Temaplaner? 

 

Gruppa var ikke samstemt ift om kommuneplanens samfunnsdel skulle inngå i et 

plansamarbeid. Slike planer er svært ressurskrevende og har et innhold som favner alle fag- 

og tjenesteområder i kommunene – ikke minst er folkehelse blitt en sentral del. Det 

tverrfaglige perspektivet krever mye medvirkning fra kommunene uansett om en overlater 

prosessledelse til et plansamarbeid. På den annen side kan nettopp kompetent prosessledelse 

bidra til at samfunnsplanene gjennomføres. 

De samme betenkningene gjelder kommunal planstrategi – da hver enkelt kommune må 

involveres sterkt i disse planprosessene. 

Det er enighet om at det ikke er aktuelt å inngå samarbeid innen byggesak, landbruk og/eller 

oppmåling. 

3. Status – hvor trykker skoen mest? 

Kåfjord:  

Det er usikkerhet ift rekruttering av plankompetanse. Nåværende planlegger slutter i august. 

Det foregår store utbyggingsprosjekt fra statlig side, noe som også krever mye fra kommunalt 

hold. Den kommunale kapasiteten beskrives som sprengt. 

 

Kvænangen: 

All kapasitet går til å fullføre de to store kommuneplanene (areal- og samfunnsplan). 

Kommunen har ei planleggerstilling. Planarbeidet preges av ressursmangel og mangel på 

fagkompetanse. Nåværende planlegger er i et vikariat fram til oktober.  

 

Storfjord: 
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Kommunen har plankompetanse (1 stilling). Kapasiteten rekker til saksbehandling, men ikke 

til produksjon av kommunale reguleringsplaner. Mangelen på oppdaterte/nye 

reguleringsplaner fører til at det går mye tid til å behandle dispensasjonssaker og gi 

veiledning. 

 

Nordreisa: 

Kommunen har 1,8 stillinger til planlegging. Kompetansen er bra, men arbeidsmengden er 

stor. Sakene som nå ligger «i kø» utgjør anslagsvis arbeid for ett år framover, forutsatt dagens 

kapasitet. 

Mange private reguleringsplaner på gang gjør at egne planer skyves ut i tid. Koordinering og 

samhandling med Statens Vegvesen ift prosjektering av Storslett sentrum tar også noe av 

kapasiteten. Det er også mange dispensasjons- og klagesaker.  

 

Skjervøy: 

Kommunen har ingen dedikert ressurs ift planlegging. Det er stort arbeidspress, og stort press 

på areal, spesielt til industri. Det er også stort behov for flere boliger. Arealmangel i sentrum 

framtvinger behov for nye reguleringsplaner/områdeplan. Et arbeid med sentrumsplan settes i 

gang nå. 

 

Felles for alle kommunene: 

 Det er et gap mellom kapasitet og politiske forventninger og ambisjoner. 

 Kravene til kvalitet og omfang av momenter som planleggerne skal ta inn i sin 

planlegging, blir stadig skjerpa.  

 Juridisk kompetanse er for svak 

 Sårbarhet - vanskelig kompetanse å rekruttere og beholde 

 Kommunene tar for lav pris mht behandling av reguleringsplaner 

Digitalisering kan forenkle noe, men utviklinga er ikke nådd så langt at en høster store 

gevinster av dette nå. 

 

 

Organisering: 

Utgangspunktet for drøfting av organisering var et notat fra rådmannen i Kåfjord, som 

anbefaler en forsiktig oppstart med et fagnettverk/fagforum. Opprettelse av et fagnettverk kan 

bane vei for et bredere og mer forpliktende samarbeid på sikt. Ulempen med et slikt forum er 

at det ikke går av seg selv. Det må ledes av en ressurs med faglig kompetanse kan sende 

innkallinger og skrive referat, planlegge møter og drive nettverket framover med tanke på 

faglig utvikling, jfr nettverk innen helse og skole.  Et forsøk på å revidere klima- og miljøplan 

viser at det ikke er lett å finne tid og rom for å jobbe sammen med planer uten at en dedikert 

ressurs.  Nordreisa v/Funderud uttrykte vilje til å starte med et nettverk, mens Storfjord, 

Kvænangen og Kåfjord så forslaget fra Einar Pedersen som et mulig forprosjekt som kunne 

berede grunnen for et nytt plansamarbeid. Skjervøy uttrykte liten tiltro til at et fagnettverk 

ville fungere, og at et plansamarbeid etter kommunelovens §28 (vertskommune) var å 

foretrekke. 
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Anbefaling: det nedsettes ei arbeidsgruppe som ledes av en ekstra ressurs som utreder hva et 

framtidig plansamarbeid skal omfatte og dernest hvordan det skal organiseres. 
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NIVI-notat 2013:3 

Interkommunale samarbeidsmodeller for 
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Sammendrag  
Kommunal- og regionaldepartementet har sammen med Miljøverndepartementet 

og KS, tatt initiativ for å øke kapasiteten og kompetansen i distriktskommuner 

gjennom interkommunalt samarbeid. Forarbeidene til plan- og bygningsloven 

oppfordrer til samarbeid og erfaringer fra allerede etablerte ordninger er i 

hovedsak positive.  

Bakgrunnen for initiativet er å styrke kommunenes fagmiljøer som 

samfunnsutviklere og planleggere, men fordi de samme personer og 

administrasjoner i praksis også har ansvaret for å følge opp plansaker, vil også 

disse oppgavene som regel måtte inngå i interkommunale løsninger. Da vil 

spørsmålet om utøvelse av myndighet komme opp. 

Kommunene står overfor mange mulige samarbeidsmodeller så lenge samarbeidet 

kun er av saksforberedende karakter og ikke innebærer myndighetsutøvelse. Ulike 

former for kompetansesamarbeid med eller uten organisatorisk overbygning, og 

samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner, kan avtalefestes.  

Dersom kommuner etablerer samarbeid som innebærer delegasjon av 

myndighetsoppgaver, er det kun samarbeid etter kommunelovens bestemmelser 

om vertskommune og samkommune som er mulig  (kommunelovens § 28-1a-k og 

28-2a-v). Det innebærer at kommunestyrene kan delegere planoppgaver og 

relaterte oppgaver til en vertskommune eller en samkommune med unntak av 

ansvaret for oppgaver kommunestyret selv skal ivareta, dvs. å vedta kommunal 

planstrategi, kommune(del)plan og reguleringsplan.   

I lys av departementenes og KS initiativ for å bidra til å utvikle kapasitet og 

kompetanse gjennom interkommunalt samarbeid, mener NIVI at 

samarbeidsmodeller som innebærer oppbygging av faste kompetanseenheter bør 

prioriteres. Det innebærer at enkle kompetansesamarbeid, for eksempel 

fagsamarbeid eller kjøp og salg av tjenester mellom kommunene, faller utenfor 

intensjonene med initiativet. Enkelt avtalebasert kompetansesamarbeid er allerede 

svært utbredt og bygger ikke opp under en tyngre og langsiktig satsning for 

utvikling av plankompetanse og -kapasitet.  

Bestemmelsene i kommunelovens § 27 om felles interkommunale styrer er en 

aktuell samarbeidsform så lenge samarbeidet kun gjelder saksforberedende 

planoppgaver.  

Dersom samarbeid i tilegg til planoppgavene også skal innebære delegasjon av 

myndighet, er det som nevnt kun vertskommunemodellen og 

samkommunemodellen som er aktuell. Fordelen med full delegasjon er at det kan 

gi raskere beslutningsveier, en samling av fagkompetanse og bedre kobling 

mellom planbehandling og etterfølgende oppfølging.  

Dersom det kun er aktuelt å inngå samarbeid om planlegging og tilhørende 

funksjoner, anses ikke samkommunemodellen som aktuell.  
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1 Innledning og problemstillinger   
I Meld nr 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk, heter det at for kommuner med 

begrenset kapasitet og kompetanse, kan interkommunalt samarbeid være nøkkelen 

til å styrke den lokale samfunnsutviklingen. Spesielt fremheves kapasitet og 

kompetanse til kommunal planlegging å være en stor utfordring for mange små 

kommuner i distriktene. Kommunal- og regionaldepartementet, 

Miljøverndepartementet og KS har derfor tatt et initiativ til å se på hvordan 

interkommunalt plansamarbeid kan styrke tilgangen til fagmiljøer i 

distriktskommunene.  

Dette er bakgrunnen for at NIVI ble bedt om å beskrive og vurdere mulige 

interkommunale samarbeidsmodeller på planfeltet. Det er i oppdraget presisert at 

det er samarbeidsordninger etter kommuneloven som er i fokus i prosjektet, men 

felles styre for interkommunal plan etter plan- og bygningsloven er kort omtalt. 

Følgende hovedtemaer inngår i notatet:  

- Oversikt over mulighetsrommet og modeller for interkommunalt samarbeid, 

herunder samarbeid mellom kommune og fylkeskommune.  

- Beskrivelse av egenskaper og konsekvenser av de ulike alternativene. 

- Beskrivelser av eksempler på plansamarbeid og oppsummering av 

evalueringer om erfaringer med disse ordningene.  

Bakgrunnen for initiativet er å styrke kommunenes fagmiljøer som 

samfunnsutviklere og planleggere, men fordi de samme personer og 

administrasjoner i praksis også har ansvaret for å følge opp plansaker (behandle 

reguleringssaker, delingssaker, byggsaker mv), vil også disse oppgavene som 

regel måtte inngå i interkommunale løsninger og da vil spørsmålet om utøvelse av 

myndighet komme opp. 

Notatet er i hovedsak utarbeidet på bakgrunn av eksisterende dokumenter, 

herunder evalueringer og beskrivelser knyttet til temaet. I tillegg er det 

gjennomført telefonintervjuer av personer med erfaringer fra interkommunalt 

plansamarbeid.  

2 Begrepene kompetanse og 

kapasitet  
Med fagkompetanse menes at kommunene bør ha tilgang til personale med den 

nødvendige formalkompetanse innenfor planlegging. Samtidig må det 

understrekes at arbeidserfaring og muligheten for etterutdanning og kurs kan ha 

minst like stor betydning som medarbeiderens formalkompetanse.  

Med kapasitet menes at kommunene bør kunne ivareta alle oppgaver og den 

saksmengden kommunene står overfor. For det første dreier dette seg om de 

løpende oppgaver som kommunene skal ivareta. For det andre omfatter kapasitet 

kommunens evne til å utvikle seg og arbeide med nye satsnings- og 
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oppgaveområder, rullering av samfunns- og arealplaner, nye tjenester og/eller nye 

arbeidsformer.  

Med fagmiljø menes at kommunene bør ha attraktive fagmiljøer som stimulerer til 

å beholde og utvikle fagmiljøene, rekruttering og som reduserer avhengigheten av 

enkeltpersoner. Kommunene bør kunne tilby attraktive arbeidsplasser og lykkes 

med rekruttering av fagfolk med relevant kompetanse.  

3 Det interkommunale 

mulighetsrom  
Kommunene står i utgangspunktet fritt til selv å velge hvordan planfunksjonen 

skal organiseres så lenge myndighetsutøvelsen ligger igjen i kommunene. Det 

innebærer for eksempel at kompetansesamarbeid i ulike former ikke krever en 

organisering i tråd med bestemmelsene i kommuneloven. Kompetansesamarbeid 

kan fritt avtales mellom kommuner. Derimot, dersom et plansamarbeid også 

innebærer delegasjon av myndighetsutøvelse, trer bestemmelsene i 

kommuneloven om vertskommune og samkommune inn.  

3.1 Hva er offentlig myndighetsutøvelse?    

Med utøvelse av offentlig myndighet siktes det til myndighetsutøvelse i 

betydningen vedtak av offentligrettslig art. Bestemmelsen sikter derfor til forbud, 

pålegg, fullmakt, dispensasjon og andre avgjørelser på det offentligrettslige 

området. Offentlig myndighet kan omfatte mer enn det å kunne gjøre enkeltvedtak 

og gi forskrifter, for eksempel også kontroll- og planleggingsmyndighet (Ot. prp. 

nr 95 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid).  

3.2 Hva kan delegeres?   

Kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid og samkommune 

åpner for at kommuner kan hhv delegere og overføre myndighetsoppgaver til 

interkommunalt organ, med mindre den aktuelle særloven uttrykker at slik 

delegasjon er ulovlig, dvs at særloven angir at det er kommunestyret selv som skal 

ha myndigheten. Imidlertid er det ikke noe i veien for at saksforberedende arbeid 

kan delegeres. I forarbeidene til den nye lovbestemmelsen (Ot.prp. nr. 95 (2005-

2006) heter det følgende om delegasjon og samarbeid:   

”Det blir no føreslått å ta inn ei såkalla «generalføresegn» i kommunelova, som 

inneber at all offentleg myndigheitsutøving kan delegerast til ein vertskommune, 

med mindre dette er avskore i den aktuelle lova. Den einaste avgrensinga på kva 

som kan delegerast til ein vertskommune, vil etter dette vere dei føresegnene i 

kommunelova – eller andre lover – som forbyr kommunestyret å delegere 

myndigheita til andre. …. Departementet legg såleis til grunn at der ei myndigheit 

i kommunelova eller andre lover er lagd til «kommunestyret sjølv», bør dette vere 

ein absolutt skranke for å overlate myndigheita til andre kommunar eller 

interkommunale einingar. Der ei avgjerdsmakt er lagd til «kommunestyret sjølv», 

inneber dette at høvet til å delegere til andre organ i kommunen er avskore.”  
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3.3 Plan- og myndighetsloven og myndighetsutøvelse   

Noen bestemmelser i plan- og bygningsloven avgrenser hva som kan delegeres av 

avgjørelsesmyndighet ved interkommunalt samarbeid, dvs at lovbestemmelsene 

angir at kommunestyret selv er tildelt et ansvar. I lovens § 3–3 om kommunens 

planoppgaver og planleggingsmyndighet heter bl.a. at: ”Kommunestyret selv har 

ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og 

bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal 

planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan”.  

Videre heter det at kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til 

nødvendig planfaglig kompetanse.  

I lovens forarbeider (Ot.prop. nr 32 (2007-2008)) kommenteres kommunestyrets 

myndighet og muligheten for delegasjon nærmere. Kommunestyret kan delegere 

myndigheten til å treffe avgjørelser i forbindelse med planprosessen, organisering 

og det praktiske planleggingsarbeidet i samsvar med reglene i kommuneloven. 

Dette kan f.eks. gjelde fastsettelse av planprogram med opplegg for medvirkning, 

beslutning om konsekvensutredning, frister mv. Også myndigheten til å vedta 

detaljregulering under visse forutsetninger kan delegeres, når planen er i tråd med 

rammer og retningslinjer i kommuneplan eller områderegulering. Videre påpekes 

det at kommunen har ansvaret for å organisere arbeidet med den kommunale 

planleggingen slik den selv finner mest hensiktsmessig.  

Proposisjonen klargjør også kommunestyrets ansvar for at kommunen har tilgang 

til nødvendig planfaglig kompetanse. Videre heter det i proposisjonen at det for 

mange mindre kommuner vil det kunne være vanskelig å ha full planfaglig 

kompetanse blant kommunens ansatte. Det kan være hensiktsmessig at flere 

kommuner går sammen om å drive felles plankontor eller lignende. Alternativt må 

kommunen skaffe seg planfaglig kompetanse utenfra. Planarbeidet krever 

forskjellige typer fagkompetanse, herunder også kompetanse om planprosess og 

medvirkning. Videre heter det at den veiledningen som skal gis av 

fylkeskommunen, og fagmyndighetenes medvirkning i planleggingen, også vil 

være svært viktig for mange kommuners mulighet til å gjennomføre en god 

planlegging.  

Oppsummering  

Når det gjelder planlegging og myndighetsutøvelse er bildet sammensatt. 

Kommunestyrene kan ikke delegere ansvaret for å vedta kommunal planstrategi, 

kommuneplan og reguleringsplan. For øvrig ser det ut til at kommune og 

kommunestyret har stor frihet til å organisere den politiske og administrative 

behandlingen av plansaker inkludert å kunne delegere myndighetsutøvelse og 

fagoppgaver til en vertskommune eller til en samkommune. Forarbeidene til loven 

oppfordrer til plansamarbeid for å styrke kompetansen og kapasitet.  

3.4 Samarbeidsmodellene  

Nedenfor er hovedmodellene for samarbeid beskrevet. Aksjeloven og lov om 

interkommunale selskaper er ikke omtalt da disse anses som uaktuelle. Både fordi 

de innebærer en betydelig fristilling fra ordinær politisk og administrativ styring, 

og fordi modellene er utviklet for tjenester av forretningsmessig karakter.    
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Avtalebasert samarbeid – uten bruk av kommunelovens 

bestemmelser  

Avtalebasert samarbeid - eller ”Kompetansemodellen” som den ofte også omtales 

som - innebærer som regel at kommuner gjennom nedskrevne eller muntlige 

avtaler samarbeider om visse oppgaver eller funksjoner. Et kjennetegn ved slike 

ordninger er at samarbeidet ikke er regulert gjennom kommunelovens 

bestemmelser om samarbeid. Et annet kjennetegn er at de varierer mht hvilke 

oppgaver det samarbeides om.  

Den enkleste samarbeidsformen er samarbeid om kompetanseutvikling, fagmøter, 

felles kursing eller samarbeid gjennom fylkesvise eller kommuneoverskridende 

plannettverk. Slike samarbeidsordninger er svært vanlige innenfor de fleste 

sektorer, også innenfor planområdet.   

En annen form for kompetansesamarbeid som går lenger, er kjøp og salg av 

tjenester mellom kommuner. For eksempel kan slik samarbeid innebære salg av 

planfaglige tjenester til en kommune, eller utlån av fagkompetanse, for eksempel 

ved vakanser, sykefravær eller dersom større saker dukker opp i enkeltkommuner. 

Utlån kan innebære at nabokommunenes saksbehandlere arbeider fysisk i 

kommunen som trenger kompetanse for en periode. Avtaler om delte 

saksbehandlerstillinger mellom kommuner er også et eksempel på en slik 

samarbeidsform.  

En mer omfattende variant av kompetansesamarbeid kan innebære at det opprettes 

en felles permanent kompetanseenhet – felles planfaglig gruppe - som kan betjene 

alle de samarbeidende kommunene for de oppgaver samarbeidet omfatter. 

Begrunnelsen for en slik enhet kan både ligge i at det gir effektiv ressursutnyttelse 

og at den er egnet til å ivareta oppgaver som er spesielt kompetansekrevende. I 

tillegg til felles utviklingstiltak og bistand i bestemte situasjoner, kan et slikt 

samarbeid også omfatte f eks saksforberedelse og ansvar for å følge opp vedtak i 

kommunene.  

Egenskaper  

Kjøp og salg av tjenester og utlån av saksbehandlere legger grunnlag for å støtte 

opp om de kommunale fagmiljøene i perioder det er behov for dette. Ved 

langvarig kjøp og salg av tjenester risikerer imidlertid kommune å bli avhengig av 

eksterne ressurser som formelt ikke er tilknyttet kommunen. Kommunenes 

bestillerkompetanse overfor eksterne fagmiljøer vil også kunne reduseres som 

følge av svak fagadministrasjon i kommunene. Samarbeidsformen legger ikke 

grunnlag for en tyngre og langsiktig satsing på å bygge opp egen plankompetanse 

og -kapasitet, og kan ha preg av ”brannslukking”.   

Opprettelse av et mer omfattende og permanent kompetansesamarbeid vil i større 

grad kunne imøtekomme behovet for å bygge opp en mer robust og spesialisert 

tjeneste i kommunene. En større fagenhet gir muligheter for faglige synergier, 

kompetanseutvikling og fleksibel bruk av ressursene innenfor hele 

samarbeidsområdet. Et større og mer interessant fagmiljø kan også gjøre det 

enklere å opprettholde og rekruttere ny kompetanse. Erfaringer har vist at 

avgrenset kompetansesamarbeid kan utgjøre et viktig skritt på veien til mer 

formaliserte og helhetlige interkommunale tjenester. I utgangspunktet kan det 
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antas å være en fordel å legge til rette for fysisk samlokalisering av de som skal 

inngå i kompetanseenheten for best mulig utnyttelse av felles kompetanse. 

Løsningen er imidlertid også fullt mulig med desentralisert plassering av 

saksbehandlere.  

En ulempe med modellen er den ikke hjemler myndighetsoverføring og at 

samarbeidsenheten derfor løpende må forholde seg til den enkelte kommune. 

Kommunene kan ha ulike kulturer, rutiner og praksis for håndtering av saker. 

Slike variasjoner kan gjøre det vanskelig å tenke helhetlig og foreta prioriteringer 

av arbeidsområder og arbeidsinnsats. Dersom samarbeidet er av et visst omfang 

kan samarbeidsavtalenes løse karakter kunne skape lite forutsigbarhet og 

uavklarte rutiner for politisk, økonomisk og administrativ innflytelse – denne 

problemstillingen gjelder særlig for kjøpskommunene, og behovet for 

formalisering gjennom kommunelovens bestemmelser kan melde seg.    

Samarbeid etter § 27 i kommuneloven  

Kommuner kan opprette felles styrer med tilhørende fagadministrasjon for 

plansamarbeid etter kommunelovens § 27 (KL § 27).  I styret må alle deltakende 

kommuner være representert. Bestemmelsen åpner for samarbeid mellom 

kommuner og fylkeskommuner. KL § 27 gir stor frihet i organiseringen av 

samarbeidet, men begrenser kommunestyrets mulighet til å overføre myndighet til 

styret til kun å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. 

KL § 27 gir ikke hjemmel for å delegere oppgaver som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse. Loven stiller krav til at det skal være vedtekter for 

samarbeidet. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om:  

a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,  

b. området for styrets virksomhet,  

c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,  

d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra 

deltakerne økonomiske forpliktelser,  

e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.  

Et samarbeid etter KL § 27 kan være et selvstendig rettssubjekt, men trenger ikke 

være det. Dette vil bero på en konkret helhetsvurdering der selvstendigheten i 

forhold til de deltakende kommuner er det sentrale. I den sammenheng vil for 

eksempel hvorvidt fagmedarbeiderne er ansatt i samarbeidsorganet ha betydning. 

Det er også åpnet for at en saklig avgrenset del av styringskompetansen i klare 

unntakstilfeller kan legges til en kommune eller fylkeskommune. Dette gjør det 

blant annet mulig at arbeidsgiverfunksjonen kan legges til en én kommune og 

dette er ganske vanlig.  

Egenskaper  

Et viktig kjennetegn ved KL § 27-samarbeid er at myndighetsutøvelse ikke kan 

delegeres til styret. Saker som krever utøvelse av offentlig myndighet må som en 

hovedregel alltid behandles i hver enkelt kommune. Et annet kjennetegn ved § 27 

samarbeid er at både fylkeskommunen og kommunene kan inngå i samarbeidet.  
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Modellen legger til rette for samordning av kommunale fagmiljøer. Modellen kan 

også understøtte grenseoverskridende perspektiver gjennom felles fagmiljøer, 

felles styrebehandling av saker og lik saksfremstillinger overfor kommunestyrene. 

Eksempel på slike overskridende perspektiver kan være strategidokumenter 

knyttet til areal, transport og næring eller forslag til planer. 

Svært mange regionråd er organisert som § 27 og måten å håndtere saker på vil 

således være gjenkjennelig.  

Styret kan imidlertid ikke overta ansvaret for myndighetsutøvelse og det kan 

oppfattes som en svakhet ved modellen. Gjennom kommunevise behandlinger kan 

mulighetene for forpliktende kommuneoverskridende løsninger og perspektiver 

svekkes. I tillegg vil endelig sakshåndtering i kommuner normalt være mer tids- 

og ressurskrevende enn dersom myndighetsutøvelse også er delegert.   

Vertskommunemodellen  

Bestemmelsene om vertskommunemodellen er regulert i kommunelovens § 28-1 

a-k. Modellen innebærer at ansvaret for planoppgavene herunder 

myndighetsutøvelse, kan delegeres til en av deltakerkommunene gjennom en 

skriftlig samarbeidsavtale, med unntak av vedtaksmyndighet lagt til 

kommunestyret selv. Modellen kan også benyttes for samarbeid om oppgaver og 

saksområder der det ikke er nødvendig med delegering av myndighet
1
.  

Vertskommunen må ut fra avtalen med samarbeidskommunene, tilrettelegge for at 

vertskommunens administrasjon organiseres og dimensjoneres for å ivareta de 

aktuelle oppgavene. Som regel innebærer vertskommunesamarbeid 

virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser kap. 16, og 

innebærer at medarbeiderne i samarbeidskommunene blir ansatt i 

vertskommunen.  Selv om ansvaret delegeres til en av kommunene, er det ikke 

noe i veien for at tjenesten kan være lokalisert flere steder enn i vertskommunen. 

Bestemmelsene om vertskommunesamarbeid gir anledning for 

samarbeidskommunene å trekke tilbake delegasjon av myndighet og muligheten 

for instruksjon og omgjøring av vedtak i visse tilfeller.  

Administrativ og politisk vertskommunemodell  

Loven legger til grunn to varianter av vertskommunesamarbeid 

1. Administrativt vertskommunesamarbeid  

2. Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd.  

Administrativt vertskommunesamarbeid innebærer at deltakerkommunene via 

rådmannen delegerer ansvar for planoppgavene fra administrasjonen i egen 

kommune til administrasjonen i vertskommunen, såkalt sidelengs delegasjon. 

Vertskommune med felles folkevalgt nemnd innebærer at kommunene oppretter 

en felles politisk nemnd med minimum to representanter fra hvert kommunestyre 

                                                 
1 Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en egen veileder om vertskommunesamarbeid som gir 

en detaljert fremstilling om mulighetene og begrensningene kommuneloven gir på dette området.   
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Det er nemnda som i denne modellen har ansvar for at oppgavene blir løst 

innenfor rammen av delegasjon fra deltakerkommunen regulert gjennom avtalen. 

Nemnda er del av vertskommunens organisasjon. Administrasjonen ivaretas av 

vertskommunens rådmann og nemnda kan delegere kurante saker til 

administrasjonen. Det er opp til kommunene å velge hvilken av de to modellene 

som skal benyttes  

Figur 3.1: Delegasjonssystemet for de to vertskommunemodellene (Kilde KRD)   

 

 

Samarbeidsavtale som grunnlag for samarbeidet   

Til grunn for vertskommunesamarbeidet skal det foreligge en skriftlig 

samarbeidsavtale. Kommuneloven fastsetter at avtalen som et minimum må 

inneholde bestemmelser om: 

- Deltakere og hvem som er vertskommune 

- Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som legges til 

vertskommunen 

- Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 
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- Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen 

- Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og 

vertskommunen 

- Regler for uttreden og avvikling av samarbeidet, jf. lovens bestemmelser  

De lovfestede kravene utgjør bare det som må tas inn i avtalen. Kommunene står 

fritt til å regulere andre forhold enn det som følger av loven. Det kan for eksempel 

være aktuelt å ta inn avtalen nærmere bestemmelser om for eksempel:  

- Hvordan tjenestene skal gjøres tilgjengelig for innbyggerne i 

samarbeidskommunene, for eksempel ved å ha kontorer eller kontordager i 

kommunene  

- Informasjon til deltakerne om mottatt klager, tilsynsrapporter, 

forvaltningsrevisjoner mv. 

Egenskaper  

Vertskommunesamarbeid legger til rette for større planfaglige miljøer som også 

ivaretar myndighetsutøvelse. Det innebærer at saksbehandling i mange situasjoner 

forenkles gjennom ett saksbehandlingsledd. Samtidig er modellen fleksibel fordi 

modellen også kan benyttes for samarbeid om oppgaver der det ikke er nødvendig 

med delegering av myndighet. Modellen kan også legge til rette for 

kommuneoverskridende perspektiver i saker som krever det. En annen fordel med 

vertskommunemodellen er at den innebærer utbygging av eksisterende 

organisasjoner i kommunene og utgjør således ikke en ny enhet.   

En ulempe ved vertskommunemodellen er at den kan oppleves som en ubalansert 

samarbeidsmodell. Det er vertskommunen som er ansvarlig for oppgaveløsningen 

og deltakerkommunene ”mister” tilsvarende ansvar og innflytelse over områder 

som legges til vertskommunen. Demokratiske innvendinger kan gjøres gjeldende 

fordi vertskommunen får en utvidet styringsrett overfor innbyggere i 

nabokommuner. Det skal imidlertid påpekes at loven gir anledning for 

samarbeidskommunene til å trekke tilbake delegasjon av myndighet, eller 

mulighet for instruksjon og omgjøring av vedtak i visse tilfeller.  

For vertskommunen innebærer samarbeidet en betydelig overføring av 

saksmengde og som regel nytt personale. Administrativt skal det legges opp til 

enhetlige fagsystemer og det skal utvikles en felles kultur og kjøreregler for 

planadministrasjonen. Rådmannen i vertskommunen vil i praksis stå som 

ansvarlig for oppgaveutførelsen overfor flere kommunestyrer.  

For samarbeidskommunene vil ansvaret for tilrettelegging og rammer for en felles 

planadministrasjon måtte skje indirekte gjennom samarbeidsavtalen og 

oppfølgingen av denne, og gjennom dialog med vertskommunen og øvrige 

samarbeidskommuner. Ønskede prioriteringer eller nysatsninger for 

planadministrasjonene vil kunne kreve enighet fra alle parter, dersom det ikke 

åpnes opp for egne løsninger eller prioriteringer for den enkelte kommune.    
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Samkommunemodellen  

Samkommunemodellen er nedfelt i kommunelovens § 28- 2 a-v og trådte i kraft 1. 

juli 2012 som den nyeste av de formelle samarbeidsformene for samarbeid. Per i 

dag har landet to samkommuner, henholdsvis Innherred samkommune og Midtre 

Namdal samkommune. 

Samkommunen er eget rettsubjekt. Samkommunen ledes av et samkommunestyre 

med representanter oppnevnt av og blant kommunestyrenes medlemmer. 

Samkommunestyret skal ha minimum 3 representanter fra hver kommune (så 

langt har ingen samkommune valgt minimumsløsningen). Det er kommunene som 

er ansvarlig for finansiering av samkommunen og det er kommunestyrene som 

vedtar samkommunens budsjett etter forslag fra samkommunen. Samkommunen 

har en egen administrasjon og fagenheter. Fagenhetene kan lokaliseres balansert i 

deltakerkommune, men personalet er underlagt administrasjonssjefen i 

samkommunen.   

Samkommunens politiske og administrative styringssystem følger i stor grad de 

samme prinsipper som gjelder for en kommune når det gjelder kommuneloven, 

forvaltningsloven og offentlighetsloven.   

Organisering etter samkommuneprinsipper innebærer at alle interkommunale 

oppgaver som hovedregel legges til en samkommune for å samle den politiske og 

faglige utøvelsen av styring til ett sted. Samkommunemodellen er ikke utviklet for 

etablering av samarbeid om et fåtall oppgaver. Samkommunen kan ivareta 

myndighetsutøvelse på linje med vertskommunesamarbeid.  

Deltakerkommunene kan ikke instruere eller overprøve vedtak i samkommunen. 

Dette gjelder også for vedtak som bare gjelder én deltakerkommune til forskjell 

fra vertskommunemodellen som har en slik mekanisme innebygd. Klager og 

lignende, må rettes til samkommunen. Det samme gjelder for statlige 

kontrollorgan og tilsyn.  

Loven stiller krav til samarbeidsavtalen mellom kommunene. I denne skal bl.a. 

følgende være avklart:  

- Deltakerkommunene og antall representanter i samkommunestyret fra den 

enkelte deltakerkommune,   

- Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal overføres til 

samkommunen,   

- Tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet,   

- Deltakerkommunenes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til 

samkommunen,   

- Den enkelte deltakerkommunes eierandel i samkommunen og ansvarsandel for 

samkommunens forpliktelser dersom denne avviker fra eierandelen,   

- Underretning til deltakerkommunene om vedtak som treffes i samkommunen,   
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- Uttreden fra og oppløsning av samkommunen, herunder oppbevaring av 

arkiver skapt av samkommunen.   

Egenskaper  

Samkommunen er utviklet for ivaretakelse av flere interkommunale oppgaver og 

modellen er ikke tiltenkt for enkeltoppgaver, for eksempel som modell for 

samarbeid kun om planlegging og tilstøtende oppgaver  

Faglig sett ivaretar samkommunemodellen mange av de samme egenskaper som 

vertskommunen. Modellen legger til rette for større planfaglige miljøer som også 

ivaretar myndighetsutøvelse, samtidig er modellen fleksibel fordi modellen ikke 

krever delegasjon av myndighet.  

En viktig fordel med samkommunemodellen er at den legger til rette for å samle 

interkommunale oppgaver under ett politisk styre oppnevnt av og blant 

kommunestyrene og til én administrasjon. Modellen legger til rette for en 

helhetlig interkommunal organisering og sektorsamordning i det interkommunale 

rom. Imidlertid kan modellen, i likhet med øvrige samarbeidsordninger, skape 

utfordringer med samordningen av oppgaver som fortsatt er enhetskommunale.  

Samkommunen er et felles eie mellom deltakerkommunene som kan gi en 

balansert politisk og administrativ styringsløsning og som innebærer stor 

fleksibilitet i organisering og lokalisering av samkommunens fagpersonell.  

Et argument som kan reises mot samkommunen, er at den kan framstå som et 

forvaltningsnivå og en konkurrent til kommunene. Samkommunen kan få delegert 

interessante politiske og administrative oppgaver og bli en viktig og kanskje 

elitepreget arena på siden av kommunene. Det må imidlertid understrekes at det er 

kommunestyrene som har finansierings- og delegasjonsansvaret til 

samkommunen. Hvor omfattende oppgaveløsningen i regi av samkommunen skal 

være er opp til kommunene å bestemme. Det er også viktig å poengtere at 

samkommunen ikke er noe forvaltningsnivå, selv om den er et eget rettsubjekt på 

linje med interkommunale selskaper. En samkommune inngår ikke i den formelle 

styrings- og funksjonsfordelingen mellom staten og kommunesektoren, den 

mottar ikke inntekter fra staten og har ikke beskatningsrett slik tilfellet er for 

kommuner og fylkeskommuner.  

Interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningsloven   

§ 9 i pbl omtaler interkommunalt plansamarbeid. Det heter at to eller flere 

kommuner bør samarbeide om planlegging etter pbl når det er hensiktsmessig å 

samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte alle 

kommunale plantyper. 

Videre heter det at planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter 

fra hver kommune, med mindre kommunene er enige om noe annet. Kongen kan i 

forskrift gi bestemmelser om organisering av interkommunalt plansamarbeid. 

Det heter også at de deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet 

til å treffe vedtak om planprosessen som etter loven er lagt til kommunen, men 

hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. 

261



 12 

Etter vår tolkning innebærer det at et samarbeid etter § 27 i kommuneloven kan 

ivareta en slik oppgave. Også et vertskommunesamarbeid med politisk nemnd og 

samkommunemodellen kan antagelig ivareta de samme intensjoner planloven har, 

mens administrativt vertskommunesamarbeid eller avtalebasert samarbeid synes 

uaktuelt da administrativt vertskommunesamarbeid/avtalesamarbeid ikke er ledet 

av et styre.  

Samarbeid kommune – fylkeskommune  

Fylkeskommunene har et veiledningsansvar etter pbl. I § 3-2, siste ledd, heter det 

at ”Regional planmyndighet skal veilede og bistå kommunene i deres 

planleggingsoppgaver”. I lovkommentaren til plandelen av loven av 1. juni 2009, 

heter det at fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunene i deres 

planleggingsoppgaver etter loven. I dette ligger det at fylkeskommunen har et 

hovedansvar for å gi kommunene veiledning. Videre heter det at bakgrunnen for 

denne veiledningsplikten er at mange, særlig mindre kommuner, har begrenset 

kapasitet og kompetanse for planleggingen etter loven. Veiledningen kan skje for 

eksempel gjennom regionalt planforum der statlige skal statlige, regionale og 

kommunale interesser skal klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med 

arbeidet med kommunale planer. Fylkeskommunen leder planforumet. Andre 

veiledningsarenaer kan være fylkeskommunal deltakelse i utformingen av 

regionale eller interkommunale planer hvor fagansvaret er lagt til interkommunale 

sekretariater, fylkesvise plannettverk og/eller konkret veiledning i enkeltsaker 

etter forespørsel fra den enkelte kommune.  

Et kjennetegn ved veiledningsansvaret er at det kan fremstå som reaktivt, dvs. at 

fylkeskommunenes rolle er å respondere på kommunale forespørsler. 

Veiledningsansvaret innebærer som regel ikke at fylkeskommunen skal ha en 

initierende eller saksbehandlende rolle på oppdrag av den enkelte kommune.  

Flere fylkeskommuner bidrar økonomisk og faglig med utvikling av 

interkommunale planer. I den senere tid har for eksempel flere fylkeskommuner 

bistått og tatt initiativ til utvikling av interkommunale kystsoneplaner. De 

fylkeskommunale bidragene har styrket det faglige grunnlaget for arbeidet i 

kommunene med slike planer. Imidlertid virker ikke fylkeskommunenes 

hovedambisjon med dette å være en mer varig satsning for utviklingen av den 

generelle plankompetansen og kapasiteten i kommunene. Prosjektene er 

tidsavgrensende og innebærer primært støtte til kommuneoverskridende planer.   

Dersom det er en ønskelig utviklingsretning at fylkeskommunen skal få et større 

faglig ansvar i å bistå kommunene i ordinære planleggingsoppgaver, reiser det 

spørsmålet om hvilke muligheter og begrensinger som lovverker setter. Det er på 

det rene at fylkeskommunene og kommunene ikke kan inngå i samme 

vertskommunesamarbeid eller i samme samkommune. Det innebærer at 

fylkeskommunen ikke kan delta sammen med kommunene i samarbeid som 

innebærer myndighetsoverføring. Når det gjelder samarbeid om øvrige oppgaver 

innenfor planlegging er mulighetsrommet stort – alt fra saksforberedende 

samarbeid til kompetanseutviklingstiltak og veiledning kan avtales. Samarbeidet 

kan organiseres etter KL § 27, eller gjennom avtale utenfor kommunelovens 

bestemmelser.  
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I prinsippet kan fylkeskommunen på samme måte som en nabokommune ivareta 

eller selge planfaglige tjenester til en eller flere kommuner i fylket, alternativt at 

fagmedarbeidere fra fylkeskommunene trer inn som saksbehandlere i en 

kommune ved for eksempel vakanser. Dette kan reguleres i en avtale.  

Dersom formalisering av samarbeid er ønskelig, kan et alternativ være at 

fylkeskommunene og kommuner etablerer et § 27 samarbeid der kommunene og 

fylkeskommunene er representert i styret for samarbeidet og der fylkeskommunen 

utgjør fagadministrasjonen for styret, alternativt at det etableres en felles 

fagadministrasjon direkte underlagt styret.   

Så kan det spørres om hvilke konsekvenser og egenskaper formaliserte 

samarbeidsordninger mellom fylkeskommunen og enkeltkommuner kan ha for 

kommuneplanleggingen. Spesielt gjelder dette dersom fylkeskommunen utgjør 

fagadministrasjonen. En mulig fallgruve kan være at fylkeskommunene kan 

komme i en uheldig dobbeltrolle som rådgiver/saksforberedere og samtidig 

innsigelsesmyndighet overfor den samme kommunen. Videre kan det oppstå 

spørsmål om fylkeskommunens fagfolk kan komme til å legge regionale føringer 

eller synspunkter i planprosessene som kommunen ikke nødvendigvis er enig i. 

Spørsmål om saksbehandlernes lojalitetsforhold - til fylkeskommunen som 

arbeidsgiver eller kommunen som oppdragsgiver - kan også komme opp.   

På den andre siden skal det presiseres at det uansett vil være kommunenes 

bestillinger til fagmiljøene og kommunenes egne vedtak som til slutt legger 

føringer for planenes innhold. Det skal også sies at tilsvarende argumenter også 

kan gjelde når nabokommuner bidrar planfaglig, fordi nabokommuner kan ha 

ulike interesser i for eksempel utvikling av konkurrerende utbyggingsområder. I 

tillegg vil kommunale planer uavhengig av forutgående saksbehandling, måtte ta 

hensyn til regional plan og ev føringer gitt gjennom sektoransvaret 

fylkeskommunen har for eksempel innenfor kulturminnevernet.  

3.5 Forholdet til anskaffelsesregelverket  

Anskaffelsesregleverket legger visse føringer ved etablering av interkommunalt 

samarbeid. Ved etablering av samarbeid bør kommunene ha et bevisst forhold til 

regelverkets føringer og vurdere det enkelte samarbeid i lys av regleverket. I følge 

notat fra KS-advokatene
2
, synes det klart at samarbeid som omfatter lovpålagte 

oppgaver knyttet til myndighetsutøvelse ikke omfattes av anskaffelsesverket. Det 

innebærer at kommunene fritt kan inngå samarbeid om myndighetsoppgaver 

gjennom bruk av bestemmelsene om vertskommunesamarbeid og samkommune.  

Når det gjelder samarbeid om faglige støttetjenester, må anskaffelsesregelverket 

følges. Imidlertid følger det av regelverket, at samarbeid om faglige støttetjenester 

kan ivaretas dersom kravet til utvidet egenregi er tilfredstilt. Det innebærer at 

enheten som ivaretar oppgavene har nær tilknytning til samtlige av 

samarbeidskommunene og at den har en vesentlig del av sin omsetning til 

kommunene som har opprettet samarbeidet. Konkret vil det innebære at styrer 

etter KL § 27 som er egne rettsubjekter, og samkommunemodellen, ivaretar 

kravet til utvidet egenregi.  

                                                 
2 Hvordan er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Notat KS advokatene, februar 2012. 
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På grunn av kontrollkravet, vil det ikke være mulig å foreta rene tildelinger av 

oppdrag til en annen kommune etter reglene om utvidet egenregi. Dette innebærer 

at samarbeid etter kommunelovens bestemmelser om vertskommune og 

avtalebasert samarbeid vil kunne omfattes av anskaffelsesregelverket. Det 

innebærer også at dersom samarbeidet settes opp som et rent tjenestekjøp, vil det 

ikke gå klar av anskaffelsesregelverket. Imidlertid har senere rettspraksis i EU 

myket opp dette kravet og det åpnes opp for at egenregikravet for 

vertskommunesamarbeid kan være oppfylt dersom:  

- Samarbeidet bare er mellom offentlige organer 

- Det må være et reelt samarbeid med formål om å sikre utførelse av en 

offentlig serviceoppgave.  

- Samarbeidet må kun være styrt av hensynet til å oppnå mål i det offentliges 

interesse. 

KS advokatene presiserer at det fortsatt uklart hvor store krav som stilles til at det 

skal være et reelt samarbeid. Herunder er det usikkert om det stilles krav om at 

alle samarbeidskommunene må delta i selve utførelsen av oppgaven, eller om det 

er nok at alle samarbeidskommunene har reell innflytelse på hvordan oppgaven 

blir utført i større grad enn man ville hatt ved ordinær kontraktstyring. EU-

kommisjonen har foreløpig inntatt det standpunktet at rent bytte av tjenester mot 

penger ikke vil oppfylle vilkårene, men det er likevel usikkert hva som egentlig 

ligger i dette kravet. KS advokatene avslutter i den sammenheng med at reelle 

hensyn og den begrunnelse EU-domstolen har gitt for at enkelte typer samarbeid 

ikke omfattes av anskaffelsesregelverket, tilsier at det bør være tilstrekkelig at alle 

samarbeidskommunene har reell og sterk innflytelse på hvordan tjenesten utføres.  

I tillegg skal det presiseres at det innenfor planlegging vil samarbeid kunne 

omfatte både myndighetsoppgaver og faglige og administrative støttetjenester. 

Ved slike tilfeller må det må det foretas en konkret vurdering for å vurdere om 

anskaffelsesregelverket får betydning.  

3.6 Oppsummering  

- Samtlige samarbeidsformer som innebærer utvikling av felles planenheter 

legger grunnlag for større fagmiljøer, robusthet, mulighet for spesialisering, 

redusert sårbarhet og større kapasitet i plan- og utviklingsarbeidet.  

- Samarbeid som reguleres gjennom en av kommunelovens bestemmelser vil 

fremstå som mer varige, forutsigbare og klare når det gjelder oppgaver og 

styringsforhold med avklarte rutiner for politisk, økonomisk og administrativ 

innflytelse.  

- Vertskommunemodellen og samkommunemodellen legger til rette for 

samarbeid om myndighetsoverføring som kan delegeres ut av 

kommunestyrene. Det innebærer at saksbehandling i mange situasjoner 

forenkles gjennom ett saksbehandlingsledd og det legger til rette for 

kommuneoverskridende perspektiver  
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- Vertskommunemodellen innebærer utbygging av eksisterende organisasjoner i 

kommunene og nødvendiggjør således ikke en ny organisasjon   

- Samkommunemodellen krever samarbeid om flere oppgaver mellom samme 

kommuner og er lite aktuell dersom det kun er aktuelt å samarbeide om 

planoppgavene.  

- Samarbeid etter plan- og bygningslovens bestemmelser om plansamarbeid er 

myntet på utarbeidelse av interkommunal plan og ikke på utvikling av 

kompetanse og kapasitet for den enkelte kommune. Også Kl § 27, 

vertskommunemodellen med politisk nemnd og samkommunemodellen antas 

å kunne få delegert ansvar for å utarbeide interkommunal plan etter pbl 

bestemmelser.  

- Samarbeid mellom fylkeskommune og kommune vil innebære at 

fylkeskommunen opptrer som et avlastningsorgan for kommunal 

oppgaveløsning, uten at den formelle myndigheten for planleggingsoppgavene 

endres. Imidlertid kan det reises spørsmål ved om modellen kan skape uklare 

ansvarslinjer og lojalitetskonflikter for medarbeiderne i fylkeskommunen 

dersom fylkeskommunen utgjør fagadministrasjonen. Alternativt kan det 

etableres en felles fagadministrasjon direkte underlagt styret.   

Når det gjelder anskaffelsesregelverket kan det oppsummeres som følger:  

- Myndighetsoppgaver: Kommunene står fritt til å velge samarbeidsmodell som 

er i tråd med kommunelovens bestemmelser om myndighetsutøvelse.  

- Faglige støttetjenester: Kommunene står fritt til å etablere samarbeid 

organisert etter KL § 27 som er egne rettsubjekter og samkommune.  

- Faglige støttetjenester: Kommunene må gjennomføre en konkret vurdering av 

forholdet til anskaffelsesregelverket ved etablering av samarbeid om faglige 

støttetjenester i et vertskommunesamarbeid. Rent kjøp-salg av tjenester 

mellom kommuner omfattes av regelverket  

- Det må foretas en konkret vurdering dersom samarbeidet omfatter både 

myndighetsoppgaver og administrative støtteoppgaver.  

Tabell 3.1: Hovedmodellene – formalisering og myndighetsutøvelse  

                                                               Myndighetsutøvelse  

F
o

rm
a

li
se

r
in

g
 

 Nei Ja 

Etter lov  - Kl 27 

- Samarbeid etter 

§ 9-2 PBL  

 

- Vertskommune med og uten pol nemnd 

- Samkommune  

Etter avtale  - Avtalebasert 

samarbeid  

- Ikke mulig  
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3.7 NIVIs vurdering  

I lys av departementenes og KS initiativ for bidra til å utvikle kapasitet og 

kompetanse i distrikstkommunene gjennom interkommunalt samarbeid, mener 

NIVI at:  

1. Samarbeidsmodeller som innebærer oppbygging av faste kompetanseenheter 

bør kunne stimuleres. Det innebærer at enkle kompetansesamarbeid, for 

eksempel fagsamarbeid eller kjøp og salg av tjenester mellom kommunene, 

ikke bør stimuleres i lys av initiativets ambisjoner. Enkelt avtalebasert 

kompetansesamarbeid er allerede svært utbredt og bygger ikke opp under en 

tyngre og langsiktig satsning for utvikling av plankompetanse og -kapasitet, 

slik de andre modellene legger til rette for.  

2. Bestemmelsene i kommuneloven om felles interkommunale styrer er en 

aktuell samarbeidsform så lenge samarbeidet kun gjelder saksforberedende 

planoppgaver.  

3. Dersom samarbeid i tilegg til planoppgavene også skal innebære delegasjon av 

myndighet, er det kun vertskommunemodellen og samkommunemodellen som 

er aktuell. Fordelen med full delegasjon er bl.a. at det kan gi raskere 

beslutningsveier, en samling av fagkompetanse og bedre kobling mellom 

planbehandling og etterfølgende oppfølging.  

4. Dersom det kun er aktuelt å inngå samarbeid om plan og tilhørende 

funksjoner, anses ikke samkommunemodellen som aktuell.  

Vurderingene er oppsummert i skissen nedenfor. Som det fremgår av skissen 

anses samarbeid etter bestemmelsene i § 27 og § 28-1 a-k i kommuneloven som 

mest aktuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalebasert 

samarbeid  

Interkommunalt samarbeid, 

KL § 27  

Felles styre – KL § 27  

- Samarbeid kommune - 

kommune  

- Samarbeid kommune - 

fylkeskommune 

Vertskommune-modellen KL § 

28 

- Adm samarbeid  

- Pol nemnd 

Vertskommune-

modellen KL § 28 

- Adm. samarbeid 

- Pol. nemnd 

Samkommune

modellen  

Fagsamarbeid om 

planfunksjonen 

 

Samarbeid om mer enn 

planfunksjonen – delegasjon 

av myndighet  
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Boks 3.1: Forhold som bør avklares ved inngåelse av samarbeid  

Mål og intensjoner for samarbeidet  

Oppgaver og myndighet: Hvilke oppgaver og ev myndighet skal delegeres til 

plansamarbeidet?  

Samarbeidsmodell: Hvilken bestemmelse i kommuneloven skal benyttes? Alternativt 

avtale mellom partene uten bruk av lovens bestemmelser?   

Anskaffelsesregelverket: Oppgavenes karakter og samarbeidsmodell må vurderes i lys av 

anskaffelsesregelverket  

Administrativ organisering: Skal planadministrasjonen samlokaliseres eller skal 

administrasjonen ha utlokalisert saksbehandlere i samarbeidskommunene, ev en 

kombinasjon? 

Førstelinjen: Skal kommunenes servicekontorer ivareta publikumsrettet kontakt i kurante 

saker som informasjon og veiledning og mottak av saker? 

Prinsipper for finansiering: For eksempel finansiering fordelt etter antall innbyggere, 

utført saksbehandling eller en kombinasjon? Grad av ekstern finansiering?  

Tiltak for å sikre informasjon og dialog med den enkelte kommune, herunder forholdet 

mellom planadministrasjonen og de oppgaver som fortsatt ivaretas av den enkelte 

kommune.  

4  Eksempler på plansamarbeid  
NIVIs klare inntrykk er at kommunene i liten grad har etablert formalisert 

samarbeid om de ordinære planfunksjonene. Våre totalkartlegginger av samarbeid 

i fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland 

understøtter dette. Imidlertid finnes det eksempler som kan tjene som illustrasjon 

på formalisert forpliktende samarbeid innenfor planfeltet. Nedenfor følger omtale 

av fem etablerte samarbeider som varierer mht organisasjonsform og hvorvidt 

myndighetsutøvelse er delegert til samarbeidet.  

4.1 Felles plankontor Nord-Troms  

Nord-Troms kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord etablerte i 

2012 felles plankontor. Storfjord kommune tiltrådte samarbeidet i 2013. 

Samarbeidet er organisert som et prosjekt i tre år, men siktemålet er etablering av 

et fast interkommunalt plankontor. Samlet utgjør plankontoret 6,3 årsverk.  

Samtlige planoppgaver er lagt til plansamarbeidet og samarbeidets rolle er å 

forberede saker for endelig behandling i den enkelte kommune.  Samarbeidet er 

mao ikke tillagt formell myndighet. Samarbeidet er organisert etter 

kommunelovens § 27. Styret består av rådmennene i kommunene. 

Arbeidsgiveransvaret for medarbeiderne ligger til Nordreisa som også er 

hovedkontor for samarbeidet. Hele planadministrasjonen er ikke fysisk 

samlokalisert da to medarbeidere er lokalisert til hhv Kvænangen og Kåfjord, 
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mens de øvrige medarbeiderne har kontorsted i Nordreisa. Imidlertid har 

samarbeidet en ordning med faste dager der hele planadministrasjonen er samlet.  

Samarbeidet mottar tilskudd fra Troms fylkeskommune (som en del av LUK-

satsningen) på 1 mill kroner årlig i tre-årsperioden. De øvrige kostnader dekkes av 

kommunene selv etter en fordeling med 40 pst fast og 60 pst etter antall 

innbyggere i de respektive kommuner.  

Bakgrunnen for etableringen  

Bakgrunnen for etableringen av plansamarbeidet lå i at kommunene hver for seg 

hadde små fagmiljøer og at de slet med å rekruttere kommuneplanleggere. I tilegg 

var plandokumentene i kommunene gamle og i en av kommunene eksisterte det 

ikke en kommuneplan. I en utredning fra NIBR i 2009
3
 heter det at de fire Nord-

Troms kommunene gjennomgående hadde en klart svakere planstatus enn det 

mest av landet for øvrig. Kravet i plan- og bygningsloven er at alle kommuner 

skal ha en kommuneplan og at revidering av kommuneplanen skal vurderes i hver 

kommunestyreperiode. Kåfjord mangler helt kommuneplan, mens de tre andre 

kommunene hadde til dels svært gamle kommuneplaner. I rapporten heter det 

videre at mye av problemet i Nord-Troms kommunene lå i at planfunksjonene i 

stor grad ble ivaretatt på noen svært få personer og disse må prioritere de mest 

akutte oppgavene. Dermed blir viktige overordnede oppgaver liggende. 

Kommunene kom dermed inn i en ond sirkel: fordi en hele tiden må fokusere på 

”akutte” oppgaver, blir en stadig mer akterutseilt når det gjelder håndtering av 

strategiske spørsmål.   

Ordfører i en av samarbeidskommunene uttrykker at kommunen tidligere slet med 

å ta tak i planarbeid fordi kompetansen og kapasiteten i administrasjonen var for 

svak. Bl.a. pekes det på rekrutteringsproblemer og kun søkning fra nyutdannede.   

Målsettinger og erfaringer   

Samarbeidsløsningen skal bidra til å øke effektiviteten, kompetanseheving, bedre 

tjenestetilbudet og gi kommunene et strategisk verktøy for å utøve lokal og 

regional utvikling. Hovedoppgaven til planavdelingen er at alle kommuner skal få 

etablert, eventuelt revidert, sine kommuneplaner/arealplaner. I tillegg vil 

avdelingen/kontoret arbeide med reguleringsplanlegging og annen planlegging. 

Plansamarbeidet skal også være en ressurs for kommunene innen prosjekt og 

prosessledelse, utredning, rådgivning og veiledning. Planavdelingen skal ha høy 

kompetanse og vil være et nyttig strategisk virkemiddel for kommunene og for 

regionen som helhet.  

I følge informant fra plankontoret er erfaringene så langt i arbeidet at fagmiljøene 

har blitt styrket og så langt har samarbeidet bl.a. utarbeidet forslag til arealplan for 

en av kommunene, mens forslag til planprogram er utarbeidet for de øvrige 

kommunene. Ordningen med egne kontorer i Kvænangen og Kåfjord synes å 

fungere, selv om det faglige samarbeidet da kan lide noe. Men dette søkes 

ivaretatt gjennom IKT teknologi og felles samling av saksbehandlere minst en 

gang i uken. Planadministrasjonen jobber gjennom kommunene og den enkelte 

                                                 
3 NIBR-notat 2009:112 Kommuneplansamarbeid i Nord-Troms (Harvold og Skjeggedal) 
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innbygger har få direkte kontaktpunkter med planadministrasjonen og merker 

således lite til samarbeidet. Ved behandling av for eksempel reguleringssaker, 

forholder utbygger seg til den enkelte kommune og planadministrasjonens 

medarbeidere reiser ved behov til den enkelte kommune for å bistå.  

Ordfører i en av samarbeidskommunene peker på at det er noe tidlig å evaluere 

samarbeidets resultater. Imidlertid virker samarbeidet så langt å fungere godt. Det 

legges til at bidraget og støtten fra fylkeskommunen har vært svært viktig for å få 

samarbeidet etablert.  

4.2 Innherred samkommune  

Levanger og Verdal kommuner har siden 2004 hatt felles plan- og 

byggadministrasjon underlagt samkommunen. Også de kommunale 

miljøvernoppgavene og oppgavene etter matrikkelloven er lagt til samkommunen. 

Plan, miljø, oppmåling og byggsak er lagt til samme enhet i samkommunen og det 

er nå vedtatt å integrere også ansvaret for landbruk i denne da areal/plan og 

landbruksoppgavene ofte må ses i nær sammenheng. Fellesadministrasjonen 

utgjør 23 medarbeidere og er fysisk samlokalisert i Verdal kommune. Av disse 

utgjør plan og miljøseksjonen 5 medarbeidere.  

Figur 4.1 Organiseringen av plan, miljø og byggsak i Innherred  

 

Administrasjonen i samkommunen er begge kommunenes plan- og 

byggadministrasjon og treffer vedtak som ikke trenger politisk behandling.  

Samkommunestyret er forberedende planutvalg i saker som anses å ha en regional 

karakter og innstiller til begge kommunestyrene i slike saker for endelig 

behandling. Planutvalgene i kommunene behandler saker som angår en kommune, 

men som krever politisk behandling. Avtalen mellom kommunene lyder som 

følger:    

”Den myndighet og de oppgaver som kommunen har etter plan- og bygningsloven 

27. juni 2008 nr. 71 overføres til samkommunen. Det administrative ansvar for 

samkommunens planleggingsoppgaver i henhold til plan og bygningsloven legges 

til samkommunens administrasjonssjef. Kommunenes planutvalg er fast 

planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune. 

Samkommunestyret er fast planutvalg i øvrige plan-, areal- og byggsaker. 

Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte 

kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunestyret som 

planutvalg”.  

 

 

 

269



 20 

Figur 4.2  Samkommunen som fast planutvalg – eksempel med tre kommuner  
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Innherred samkommune har tidligere utarbeidet felles kommuneplaner (både 

areal- og samfunnsdelen) og utarbeidet i 2012 forslag til felles planstrategi for 

kommunene. Samkommunestyret er i slike sammenhenger forberedende politisk 

utvalg før planene ble behandlet i kommunestyrene.  

Erfaringer  

Innherred samkommune ble evaluert i 2007 av Trøndelag forskning og utvikling
4
. 

I følge rapporten hadde samarbeidet gitt gode kompetansemessige effekter av 

samlokalisering og få problemer med tilgjengelighet for brukerne. Den første 

større felles saken var utarbeiding av felles kommuneplan som startet i 2007. I en 

rapport fra NIBR og Østlandsforskning fra 2012
5
 heter det følgende: ”Felles 

kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i de to kommunestyrene i desember 

2008, og felles kommuneplanens arealdel ble vedtatt i de to kommunestyrene i 

april 2011. De positive erfaringene har utviklet seg videre, og de ansatte ved 

enheten er godt fornøyd med modellen. Det er også stor tilsutning til modellen 

blant kommunepolitikerne. Fagmiljøet er blitt sterkere, det er lettere å rekruttere 

nye medarbeidere og kvaliteten på tjenestene har blitt bedre. Selvfølgelig hadde 

det vært enklere med bare ett planutvalg og ett kommunestyre å forholde seg til, 

men å slå sammen to såpass store kommuner med hvert sitt fungerende senter, er 

lite aktuell politikk. Det er stort sett kommuneplaner som blir behandlet av 

samkommunestyret. Dermed får samkommunestyret som planutvalg forholdsvis 

liten aktivitet og få møter med lange mellomrom”.  

                                                 
4 Sand, Aasetre og Lysø (2007) Evaluering av innherred samkommune. Trøndelag Forskning og Utvikling.  

5 Harvold og Skjeggedal (2012). Interkommunalt plansamarbeid. Samarbeidsrapport 

NIBR/Østlandsforskning. 
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En informant fra planadministrasjonen i Innherred uttrykkes det at medarbeiderne 

er tilfredse med dagens løsning og ser det som lite aktuelt å gå tilbake til 

enhetskommunale administrasjoner som vil svekke fagmiljø og kompetanse. Det 

uttrykkes videre at det er godt samarbeid med de enhetskommunale tjenester, for 

eksempel de tekniske tjenestene. Det gis også uttrykk for at hensynet til nærhet til 

brukerne blir ivaretatt gjennom servicekontorene i kommunene.  

I tillegg kan det tilføres at modellen i Innherred er fleksibel og tar høyde for om 

en oppgave er lokal eller kommuneoverskridende. I kommuneoverskridende saker 

vil samkommunestyret, som fast planutvalg, kunne legge et regionalt perspektiv 

til grunn overfor kommunestyrene. Samtidig beholder kommunestyrene sin 

formelle myndighet etter plan- og bygningsloven. Fram til nå har 

samkommunestyret i hovedsak behandlet felles kommuneplan (arealdelen og 

samfunnsdelen). 

4.3 Nissedal og Kvitseid   

Nissedal og Kviteseid kommune har hatt felles plankontor siden 2004 med 

Nissedal som vertskommune. Samtidig som etableringen av plansamarbeidet ble 

det utviklet samarbeid om landbruk, skattekontor og lønnskontor. Skattekontoret 

og landbrukskontoret ble lokalisert til Kvitseid. Plansamarbeidet ivaretar bl.a. 

planoppgaver, dispensasjoner, byggesaksbehandling, kartforretning og 

delingssaker. Medarbeiderne er ansatt i Nissedal kommune. Faglig 

avgjørelsesmyndighet etter pbl blir utøvd av rådmannen i Nissedal etter 

delegasjon fra rådmannen i Kvitseid. Rådmannen i Kvitseid fremmer forslag til 

vedtak som skal til politisk behandling i Kvitseid. Plankontoret må anses 

organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 

paragraf 28, selv om vedtektene ikke uttrykkelig slår det fast. Vedtektene er fra 

2005 og er dermed laget før den nye vertsmodellen trådte i kraft.   

Plankontoret for de to kommunene er fysisk lagt til Nissedal. Plankontoret har i alt 

5,75 årsverk fordelt på følgende måte: 2,5 årsverk til byggsak, 2,0 årsverk til 

oppmåling og 1,25 stilling til planlegging. Kontoret har en egen plansjef 

(inkludert i de 5,75 årsverkene). Plankontoret er samlokalisert med teknisk etat i 

Nissedal kommune (i kommunehuset).  

Erfaringer  

Hovedmålsettingen for etableringen av samarbeidet var å:  

- Styrke fagmiljøene, bevare og utvikle eksisterende kompetanse for å holde på 

kvalifiserte medarbeidere og ved å bedre tilgangen på godt fagpersonell.   

- Bedre kvaliteten på det arbeidet kommunene gjør 

- Effektiv, kostnadsbesparende og rasjonell drift  

Plankontoret har nå snart vært i aktivitet i ni år (siden 2004). I følge NIBR og 

Østlandsforsknings rapport fra 2012 synes det å være stor tilfredshet i begge 

kommunene med kontoret. Ved å samlokalisere planarbeidet i de to kommunene, 

har en fått et relativt robust fagmiljø. Det har blitt mindre turnover, og ved å samle 

kompetansen på ett sted er det lettere å få til spesialisering. Miljøet er også mer 
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attraktivt mht nyrekruttering. Det er også stordriftsfordeler gjennom bruk av felles 

programvare.  Videre heter det i NIBR og Østlandsforsknings rapport at en 

ulempe ved felles plankontor kan være at lokalkunnskapen kan bli svekket. 

Kommunene til sammen dekker et stort areal (over 1600 kvadratkilometer). Det at 

det er ulike administrative bestemmelser i de to kommunene, kan også av og til 

være en ufordring – selv om dette lar seg håndtere.       

Politikerne i begge kommunene gir i følge ovennevnte rapport uttrykk av å være 

fornøyd med det arbeidet plankontoret som utføres. I og med at kontoret går i 

økonomisk balanse, er det heller ingen budsjettmessige problemer i forhold til den 

politiske ledelsen i de to kommunene.   

4.4 Alvdal og Tynset  

Kommunene har siden 2005 samarbeidet om landbruk og miljøvern og plan, 

geodata og byggsak. Samarbeidet er organisert etter kommunelovens 

bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid. Tynset kommune er 

vertskommune med det administrative ansvaret for plan og byggsak. Enheten har 

om lag 12 årsverk og yter tjenester til begge kommunene. Fagansatte i Alvdal fikk 

Tynset kommune som ny arbeidsgiver og rådhuset på Tynset som nytt kontorsted, 

da ordningen ble innført. Ansvaret for landbruk og miljø er lagt til Alvdal som 

vertskommune. Lokaliseringen til de to kommunene ble gjort i sammenheng for å 

balansere samarbeidet geografisk.  

Planadministrasjonen utfører oppgaver og treffer avgjørelser etter delegert 

myndighet fra Alvdal i enkeltsaker, eller typer av saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. All politisk behandling av plan- og byggsaker foregår i politiske råd og 

utvalg i hver av kommunene. 

Plansamarbeidet omhandler både overordnet plan- og utviklingsarbeid som 

kommuneplaner, kommunedelplaner, analyser og utviklingsprosjekter og 

veiledning og behandling av private reguleringsplaner. Felles planer for de to 

kommunene blir sjelden utarbeidet, men kommunedelplan for Savalen dekker 

områder i begge kommunene. Enheten arbeider også med planer og utredninger 

som er felles for hele fjellregionen, som nærings-, handels- og serviceanalyse og 

klimavennlig transport. Kommunene har ikke utarbeidet felles planstrategi, men 

plankontoret har forestått det faglige arbeidet for hver kommune.  

Fordeling av kostnader mellom de to kommunene blir gjort på basis av 

timeregistreringer. De ansatte fordeler sine arbeidstimer på prosjekter i de to 

kommunene, og Tynset som vertskommune fakturerer Alvdal tertialvis for 

medgåtte kostnader. I 2011 var fordelingen 36 prosent for Alvdal og 64 prosent 

for Tynset. Unntatt fra denne registrerte fordelingen mellom kommunene er 

kostnader til lederstilling og administrasjon, som deles 50/50.  

Erfaringer  

Begrunnelsen og målsettingene for å etablere samarbeidet var:   

- En robust enhet, som er mindre sårbar overfor ferier og sykdom.  
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- Mer spesialisering av bemanningen med mål om økt kompetanse, rasjonelle 

arbeidsformer og høy kvalitet i saksbehandlingen.    

- Bedre muligheter til ajourhold av kartverk, GAB, DEK og planarkiv. Dette 

igjen vil rasjonalisere og øke kvaliteten på saksbehandlingen og 

planleggingen.  

- Attraktivt fagmiljø som bedrer muligheten for rekruttering.  

I følge NIBR og Østlandsforskning (2012) hadde enheten utfordringer med å 

beholde ansatte og med rekruttering. Etter hvert har nye medarbeidere kommet til. 

Det innebærer at det er fagmiljøer innenfor både plan, byggsak, delesak, kart og 

oppmåling. Utfordringen er å beholde fagkompetansen og rekruttere nye ved 

behov. Dette forutsetter fagmiljøer av en viss størrelse. Det er liten tvil om at det 

interkommunale samarbeidet har gjort dette lettere. Delvis har dette skjedd ved 

rekruttering fra nabokommunene, men også ved tilflytting utenfra regionen. Både 

ansatte og politikere, i begge kommunene, ser ut til å være godt tilfreds med 

samarbeidet. Enheten har god tillit hos politikerne. Fagmiljøet har fått en tyngre 

posisjon og blir regna med.  

Samtidig pekes det på ulemper i NIBR og Østlandsforsknings rapport. Bla pekes 

det på visse administrative utfordringer og merarbeid. Det pekes også på at det er 

en ulempe at er to enheter som "plan, byggsak og geodata" og "landbruk og miljø" 

som har mye samarbeid og kontakt, ikke er samlokalisert. Spesielt 

miljøkompetansen hadde det vært gunstig å ha lettere tilgjengelig i planarbeidet.  

4.5 Oppdal og Rennebu 

Oppdal og Rennebu kommuner har felles plankontor som har som formål å 

utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester som naturlig 

faller sammen med planoppgavene til kommunene, herunder 

kommuneplanlegging, reguleringsplaner, landskapsarkitektur, kartarbeid og GIS. 

Samarbeidet er av faglig og saksforberedende karakter og innebærer ikke 

myndighetsoverføring. Plankontoret er organisert etter § 27 i kommuneloven og 

ledes av et styre som består av ordførerne og ett medlem som oppnevnes av 

kommunene i felleskap. Planadministrasjonen utgjør 4-årsverk og ligger i Berkåk 

i Rennebu som også har arbeidsgiveransvaret.  De samarbeidende kommuner 

stiller kvartalsvis til rådighet a konto beløp i henhold til vedtatt budsjett. Beløpet 

overføres til vertskommunens kommunekasse.  

Plankontoret ble etablert i 1978, som en omorganisering av et felles 

plansekretariat for kommunene Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal i Sør-

Trøndelag fylke. Midtre Gauldal trakk seg ut av samarbeidet i 2004. Fra 2005 har 

Plankontoret i tillegg til å arbeide for de to eierkommunene, også tatt på seg 

oppdrag fra eksterne oppdragsgivere. Eksterne oppdragsgivere står for om lag i 

halvdelen av inntektene til kontoret.  

 Erfaringer  

Begge eierkommunene samt Midtre Gauldal og Meldal kjøper tjenester fra 

Plankontoret. Det gjelder bl.a. til utarbeidelse av arealplan (Meldal) og til arbeid 

med reguleringsplaner. Det påpekes fra informanter at Plankontoret i økende grad 
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tar oppdrag fra andre enn eierkommunene, ikke minst fra private aktører i arbeidet 

med reguleringsplaner, jf. også foran nevnte rapport fra NIBR og 

Østlandsforskning 2012.   
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Regulering av budsjett 2018, nr 4 

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

 

Rådmannens innstilling 
 

 Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar

2 Sektor for oppvekst og kultur 1 000 000 Nettoutgift på besparelser på lønnsutgifter og økte merutgifter, Barnevern 
3 Sektor for helse og omsorg 1 000 000 Økte lønnsutgifter Guleng III
6 Sektor for drift og utvikling 600 000 Økte utgifter bygg
6 Sektor for drift og utvikling -750 000 Egenandel på bredbåndutbygging reduseres 
6 Sektor for drift og utvikling 140 000 Reduserte inntekter husleie
6 Sektor for drift og utvikling -77 600 Inntekter på brøyting og salting
6 Sektor for drift og utvikling 150 000 Økte utgifter til brannberedskap 
6 Sektor for drift og utvikling 149 000 -149 000 Utgifter til skogrydding, samt tilskudd på skogrydding
6 Sektor for drift og utvikling -65 000 Økte inntekter tilskudd veilys
6 Sektor for drift og utvikling -97 000 Økte inntekter på salg av direktevarsling
6 Sektor for drift og utvikling 839 000 -839 000 Utgifter til reperasjon av båtutsettet, samt refusjon fra forsvaret
7 Skatt og rammetilskudd -1 600 000 Økte skatteinntekter
7 Skatt og rammetilskudd 1 100 000 Reduksjon eiendomsskatt, Statnett
7 Skatt og rammetilskudd -935 000 Økt integreringstilskudd som følge av flere flyktninger 
8 Renter, avdrag og avsetninger 750 000 Avsetning til disposisjonsfond, egenandel bredbånd
8 Renter, avdrag og avsetninger 59 000 Avsetning til disposisjonsfond
8 Renter, avdrag og avsetninger -174 400 Skjønnstilskudd til retaksering av verker og bruk
8 Renter, avdrag og avsetninger -1 100 000 Reduserte renteutgifter

2 697 000 -2 697 000  
 

 Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
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Ansvar Prosjekt Ramme Kommentar
909 Velferdsteknologi -900 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
909 Velferdsteknologi 900 000 Bruk av disposisjonsfond overføres for bruk i 2019
941 Hovedplan vann -2 000 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
941 Hovedplan vann 2 000 000 Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
943 Medisinkabinett -1 200 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
943 Medisinkabinett 1 200 000 Bruk av disposisjonsfond overføres for bruk i 2019
943 Overgang til kok/kjøl -1 360 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
943 Overgang til kok/kjøl 1 360 000 Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
944 Gamle kinosal -750 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
944 Gamle kinosal 750 000 Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
945 Ombygging Sonjatun -490 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
945 Ombygging Sonjatun 490 000 Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
952 Svømmehall -700 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
952 Svømmehall 700 000 Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
954 Point -300 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
954 Point 300 000 Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
957 Høgegga barnehage -1 100 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
957 Høgegga barnehage 1 100 000 Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
959 Digitalisering -400 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
959 Digitalisering 400 000 Bruk av disposisjonsfond overføres for bruk i 2019
960 Ombygging kommunehuset -350 000 Gjenstående ramme overføres til 2019
960 Ombygging kommunehuset 350 000 Overføres til ubrukte lånemidler for bruk i 2019
994 Videreformidlingslån 4 000 000 Utbetaling av videreformidlingslån
994 Videreformidlingslån -4 000 000 Bruk av ubrukte lånemidler til utdeling av videreformidlingslån

0  
 
 

 Merverdiavgift budsjetteres i henhold til forbruk og inntekt på både 
investeringsbudsjettet og i driftsbudsjettet 

 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene. 
 

Vurdering 
Det er nødvendig å foreta budsjettreguleringer, slik at regnskapsrapportene gir et best mulig 
bilde av forbruk i forhold til budsjettet.  
 
Driftsbudsjettet: 
Barnevernet har estimert netto merutgift på kr 1 mill. som følge av redusert forbruk på 
lønnsutgiftene og økte utgifter på utgiftsdekning og forebyggende tiltak. Det foreslås regulert 
inn.  
 
Guleng 3 har estimert merutgift på lønnsutgiftene på kr 1 mill. Dette er som følge av økt 
bemanning sett i forhold til budsjett. Det foreslås regulert inn.   
 
Byggdrift har estimert merutgift på som følge av økte vedlikeholdsutgifter. Det foreslås 
budsjettregulering på kr 0,6 mill.  
 
Bredbåndsutbygging er foreløpig utsatt som følge av manglende finansiering fra eksterne 
tilskuddsgiver. Den kommunale egenandelen foreslås overført til disposisjonsfond.  
 
Sektor for drift og utvikling har flere inntekter, redusert husleieinntekt og noen økte utgifter som 
foreslås regulert inn. Det utgjør tilsammen en økning av rammen på kr 0,05 mill.  
 
Utgiftene i forbindelse med reparasjonen av båtutsettet i Sørkjosen, samt refusjon fra forsvaret 
foreslås regulert inn.  
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Det ligger an til at skatteinntektene og inntektsutjevningen tilsammen gir merinntekt på kr 1,6 
mill i følge KS sine beregninger. Det foreslås regulert inn.  
 
Nordreisa kommune har deltatt i et prosjekt i regi av LVK i forbindelse med eiendomsskatt på 
kraftlinjer. Det ligger an til redusert inntekt på kr 1 mill, og det foreslås regulert inn.  
I tillegg har kommunen mottatt skjønnstilskudd til retaksering av verker og bruk på kr 0,174 
mill. Det foreslås regulert inn.  
 
Kommunen mottar i 2018 tilsammen 5 ekstra flyktninger. Det medfører økt integreringstilskudd 
på kr 0,935 mill.  
 
Det ligger an til reduserte renteutgifter på kr 1,1 mill. Dette foreslås regulert inn.  
 
Det foreslås at resterende midler på kr 0,059 mill avsettes til disposisjonsfond.  
 
 
Investeringsbudsjettet: 
 
Det foreslås redusert ramme i 2018 på følgende prosjekter som følge av at prosjektene blir å 
fortsette i 2019: 

 Velferdsteknologi 
 Hovedplan vann 
 Medisinkabinett 
 Overgang til kok/kjøl 
 Ombygging gamle kinosal 
 Ombygging Sonjatun  
 Svømmehall 
 Utbedringer på Point (tidligere ungdommens hus) 
 Høgegga barnehage 
 Digitalisering 
 Ombygging kommunehuset 

 
Det foreslås at rammen til videreformidlingslån settes til kr 4 mill, og foreslås finansiert ved 
bruk av ubrukte lånemidler.  
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Lenker: 
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Rådmannens innstilling 
Møteplan for 2019 vedtas  

 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Au
g 

Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 

  29  16 
 
 

20   5  
Temadag 
 
 

17 
 

 12 
 
 

Formannskapet 
Administrasjons-utvalget 
10 møter 
Leder: Ordfører 
Torsdager 

 28 
+  
Adm 

21 
 

11 
 

2 
fsk 
Adm 
 

6  22 
+ 
Ad
m 

Valgstyre
t har 
møte  
6. + 9.  

3 + 
31 
 
 

28 
+ 
Ad
m 

 

Næringsutvalget  
4 møter i året 
Leder: Ordfører 

  28  9    19  14  

Miljø-, plan og utviklingsutvalget  
8 møter 
Leder: Hilde Nyvoll (Ap) 

31  7 4 23 13  29  10 
 

21  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Siv Elin Hansen (Sv) 

29  26   11  27  22 26  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Olaug Bergset (Sp) 

22  12   12   3 8 27  

N-T regionråd – forslag 15.  
30. 

14 
20.-22 
26 

 9 
10 
30 

28 18  29   5 
25.-
26 

 

Fylkestinget   12   18    15  10 

Helligdager som faller på 
ukedager 

1   18. - 19. – 
og 22 

1. – 
17. og 
30 

10      25. og 
26 

Skolerute 7. 
første 
skoled
ag 

 4.-8 
vinterf
erie 

15.-22. 
påskeferie 
23. fri 

 Siste 
skoled
ag 20. 

 Skol
esta
rt 
20. 

9. fridag   20. 
siste 
skole
dag 
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http://www.nordreisa.kommune.no/reglement-for-folkevalgtes-arbeidsvilkaar-i-nordreisa-kommune-gjelde-fra-1-1-2018.6048763-150562.html
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/utdanning/skoleruta/
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motekalender?year=2018
http://www.nordreisa.kommune.no/skoleruter-20172018-og-20182019.5934818-186134.html


 

Saksopplysninger 
7.1 Møteplan  
Det utarbeides helårig møteplan som skal samordnes for møter i folkevalgte organer. Møtene 
avholdes fortrinnsvis på dagtid. Møteplan vedtas i kommunestyrets desember møte etter behandling 
i alle hovedutvalg. Møter i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg skal angis med dag og 
dato. Perioden 01.07 - 15.08 skal så vidt mulig være møte fri.  
Som hovedregel avholdes møtene slik:  
 Kommunestyret 6 ganger i året hvorav en av møtedagene er temadag  
 Formannskapet avholder møter torsdag i hver måned  
 Administrasjonsutvalget og næringsutvalget 4 ganger i året  
 Miljø,- plan og utviklingsutvalget avholder møter hver 6. uke  
 Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget 6 ganger i året  

 
Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse 
etter behov og innenfor gitte budsjettramme. 
 
Det er tatt hensyn til møtedatoer til Fylkestinget, Nord-Troms regionråd og skoleruten. 

Vurdering 
Man bør i størst mulig grad unngå å ha møter i hovedutvalgene på samme møtedag da det er 
representanter på tvers av utvalgene der faste medlemmer i et utvalg også kan være 
varamedlemmer i et annet. 
 
Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019 – valgdagen er 9.9.19, og det konstituerende 
kommunestyremøtet er satt til 17. oktober.  
 
Behandling av kvartalsrapporter: 

1. kvartalsrapport blir behandler av formannskapet 2. mai, og av kommunestyret 16. mai 
2. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 22. august og av kommunestyret 5. 

september  
3. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 28. november og av av kommunestyret 

12. desember  
 
Det må være minst 14 dager mellom møtene i formannskap og kommunestyrets møte i 
desember. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/889-3 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 28.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
70/18 Nordreisa formannskap 06.12.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Planprosess lokaler for familiesenter, barnevern og PPT -sluttrapport 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere behandling: 
Formannskapet sak 41/18  
 

Vedlegg 
1 Flomstad utredning sluttrapport 
2 Plan 1- etasje 
3 Plan 2- etasje 
4 Innvendig kontor 
5 Korridor 
6 Utvendig fasade 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar kjøp og oppsett av kontormodul ved Flomstad. 
Kontormodulen knyttes sammen med det eksisterende flomstadbygget. Modulen kles utvendig 
og taket røstes. Det engasjeres arkitekt til dette arbeidet. 
 
Investeringen på kr 4 millioner søkes innarbeidet i budsjett for 2019.  
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet gjorde 23.08.2018 i sak 41/18 følgende vedtak: 
 
 Formannskapet ser behov for å se på kontorlokaliteter til Forebyggende tjeneste 

(helsestasjon, PPT, åpen barnehage) og barneverntjenesten. 
 Det etableres en arbeidsgruppe som avlegger en rapport om ulike alternativer til løsning 

innen 30.09.18. 
 Gruppen skal bestå av personer fra Forebyggende tjeneste, barneverntjenesten, Byggdrift, 

hovedverneombud, og tillitsvalgte. Ved behov kan andre trekkes inn. 
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 Utredningen skal støttes av arkitekt eller tilsvarende kompetanse for å finne gode 
planløsninger innenfor en kostnadsramme på kr 50.000,- Bevilgningen tas fra 
disposisjonsfond. 

 
Arbeidsgruppen ble nedsatt og har hatt følgende medlemmer:  
Rådmann Anne Marie Gaino, sektorleder Dag Funderud, virksomhetsleder barnevern Lisa 
Løkkemo, virksomhetsleder forebyggende tjeneste Else Pettersen Elvestad, fra byggdrift Ketil 
Jensen og Ole Henriksen, hovedverneombud Heidi jensen, tillitsvalgt FO Karina Nordberg, 
verneombud barnevern Ellen Pedersen, verneombud forebyggende tjeneste Hege Hansen, 
tillitsvalgt NSF Nina Bredesen og fagleder helsestasjonen Kari Bråten. 
 
Det er avhold tre møter og en befaring. 
 
Rombehovet er analysert og behovet er følgende: 
Barnevern trenger 9 kontor uten merkantil + 2 samtalerom (dersom samtaler ikke kan holdes på 
kontoret) 
Forebyggende tjeneste: helsesøster tjenesten trenger 7 kontorer – 2 kontor på minimum 20 kvm 
og 6,5 m lengde, resterende 5 på minimum 15 kvm, dette tallet er inkludert lege/jordmorkontor, 
ungdomskontakt et kontor, kommunepsykolog et kontor, lederkontor forebyggende tjenester et 
kontor. I tillegg ekspedisjon med plass for helsesekretær. 
PP-tjenesten trenger 6 kontor/samtalerom og møterom (som testrom, ansvarsgruppemøter, plass 
til alle ansatte i PPT og helsesøstertjenesten) totalt: 2 møterom – et lite og et med plass til 15.  
 
Møterom (til alle ansatte i bvtj./ alle ansatte begge virksomheter/fagdager): 1 (plass til 30) 
Ekspedisjon, arkiv, lagerrom og kopirom  
Venterom – felles  
 
Totalt er det behov for 22 kontor/samtalerom, 2 konsultasjonsrom, 3 møterom med plass til 8 og 
1 møterom med plass til 30, spiserom, arkiv, lager, kopirom og felles venterom. 
Pr i dag er det på Flomstad 10 kontor og kommunen leier 7 kontor i Imobygget.  
 
 
Gruppen har sett på kortsiktig og langsiktig løsning. Kortsiktig løsning er satt for perioden fra nå 
til ut juni 2021 og langsiktig periode er fra 1.juli 2021. Dette er tilpasset dato for utløpet av 
leieavtalen Statnett har for Sørkjosen skole og ombygginger av den gamle delen før evt 
nyinnflytting. To av de langsiktige løsningen kan realiseres tidligere.  
 
Kortsiktige løsninger: 

 Leie 
 Midlertidig kontormoduler tilknyttet familiesenterbygget 

 
Langsiktige løsninger 

 Bruk av Sørkjosen skole 
 Bruk av Sørkjosen skole, Flomstad og leie i Imobygget 
 Kjøpe kontormoduler som permanent løsning tilknyttet Flomstadbygget 
 Storslett skole 
 Utbygging av eksisterende lokaler på Flomstad (familiesenteret) 

 
Forslagene med fordeler og ulemper er presentert i Flomstad utredning sluttrapport som ligger 
vedlagt saken. 
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For alternativ kjøp av kontormodul er det sendt ut tre henvendelser. Pr nå har kommunen fått 
tilbud fra to firmaer. Et firma tilbyr brukt kontormodul fra 2007 eller ny. Et annet firma tilbyr 
kun nye moduler. Brukt kontormodul ligger på 3,5-4 millioner ferdig oppsatt med ny kledning 
og røstet tak. En tilsvarende ny kontormodul ligger på 6,5-7 millioner. 
 
 

Vurdering 
Arbeidsgruppa har sett på både midlertidig og langsiktige løsninger for å løse behovene for 
egnede lokaler for Forebyggende tjenester og barnevernet. Det er sett på leie av lokaler, bruk av 
egne lokaler i Sørkjosen skole, leie eller kjøp av kontormoduler eller utbygging av Flomstad. 
Kommunen har innhentet tilbud om kjøp av kontormoduler som vil dekke behovene til både 
forebyggende tjeneste og barnevernet og arbeidsgruppen mener dette er det beste alternativet. 
Det vil bli både et billig alternativ og det vil gi den raskeste permanente løsningen.   
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Rapport kontorlokaliteter barneverntjenesten og forebyggende 

tjeneste 
 
Arbeidsgruppas mandat, sammensetning, prosess: 

Følgende mandat er gitt arbeidsgruppen: Formannskapet gjorde i sak 41/18 følgende vedtak: 

 

 Vedtak:  

 Formannskapet ser behov for å se på kontorlokaliteter til Forebyggende tjeneste 
(helsestasjon, PPT, åpen barnehage) og barneverntjenesten.  

 

 Det etableres en arbeidsgruppe som avlegger en rapport om ulike alternativer til 
løsning innen 30.09.18.  

 

 Gruppen skal bestå av personer fra Forebyggende tjeneste, barneverntjenesten, 
Byggdrift, hovedverneombud, og tillitsvalgte. Ved behov kan andre trekkes inn.  

 

 Utredningen skal støttes av arkitekt eller tilsvarende kompetanse for å finne gode 
planløsninger innenfor en kostnadsramme på kr 50.000,- Bevilgningen tas fra 
disposisjonsfond.  

 

 

Arbeidsgruppen har hatt følgende medlemmer:  

Rådmann Anne Marie Gaino, sektorleder Dag Funderud, virksomhetsleder barnevern Lisa 

Løkkemo, virksomhetsleder Forebyggende tjeneste Else Pettersen Elvestad, fra byggdrift 

Ketil Jensen og Ole Henriksen, hovedverneombud Heidi jensen, tillitsvalgt FO Karina 

Nordberg, verneombud barnevern Ellen Pedersen, verneombud forebyggende tjeneste Hege 

Hansen, tillitsvalgt NSF Nina Bredesen, fagleder Kari Bråten. 

 

Arbeidsgruppas arbeid: 

Arbeidsgruppa har hatt 3 møter, 21.08, 05.09 og 23.11. Arbeidsgruppa (uten representant 

fra sektorledere) ble det gjennomført befaring den 22.08, på Nybo, Sørkjosen skole og 

familiesenteret. I tillegg er saken drøftet i møte mellom rådmann, sektorleder oppvekst og 

kultur og sektorleder drift og utvikling den 31.10.2018. 

Ansatte har hatt mulighet til å medvirke, jfr. pkt. 3 i formannskapets vedtak. 

Tiltak er drøftet med utgangspunkt forslag som er fremkommet i møte 19.06.2018. 

 

Bakgrunn og status: 

Viser til Formannskapets vedtak, vedrørende plassmangel og arbeidsmiljø, dette over år. 
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Høsten 2017 ble virksomheten familiesenter omorganisert. Barneverntjenesten 

(interkommunal Kvænangen og Nordreisa) ble egen virksomhet, mens virksomheten 

forebyggende tjeneste består nå av helsestasjonen, åpen barnehage, ungdomskontakt, 

kommunepsykolog, og fra 01.01.2018 også PP-tjenesten for Nord-Troms (interkommunal 

Kåfjord og Nordreisa).   

 

Pr. i dag er det flere funksjoner i begge virksomheter som ikke har kontor/konsultasjonsrom 

og møterom, samt at det i tillegg blir vanskelig å tilsette personal i ledige stillinger. 

Forebyggende tjenester kan ikke iverksette nye prosjekter 

Konsekvenser er videre nedsatt produksjon i begge virksomheter pga. tidvis mangel på 

arbeidsplass. 

Nåværende forhold ivaretar og dekker ikke behov og krav om funksjonelt arbeidsmiljø, jf. 

pålegg fra Arbeidstilsynet (2018) om utforming og innredning av arbeidsplasser og 

arbeidslokaler etter arbeidsmiljøloven § 44-4 første ledd og forskrift om innretning av 

arbeidsplasser (arbeidsplassforskriften) § 2-1 første ledd. 

Arbeidstilsynet konkluderer i brev med deres referanse 2018/11472 av 27.06.2018, at det 

foreligger brudd på bestemmelsene om krav til arbeidsplassen. Det vurderes at lokalene til 

barneverntjenesten ikke har en tilfredsstillende standard. «Ved valg av nye lokaler, er det 

viktig at dere vurderer utformingen av nye lokaler, ut fra sikkerhetshensyn og arbeidsgivers 

plikt til å beskytte ansatte mot vold og trusler. Jf. hovedtemaet for tilsynet». Dette gjelder 

alle ansatte som representerer barneverntjenesten. 

 

Rombehov: 

Barnevern trenger 9 kontor uten merkantil + 2 samtalerom (dersom samtaler ikke kan 

holdes på kontoret) 

Forebyggende tjeneste: helsesøster tjenesten trenger 7 kontorer – 2 kontor på minimum 20 

kvm og 6,5 m lengde, resterende 5 på minimum 15 kvm, dette tallet er inkludert 

lege/jordmorkontor, ungdomskontakt et kontor, kommunepsykolog et kontor, lederkontor 

forebyggende tjenester et kontor. I tillegg ekspedisjon med plass for helsesekretær. 

PP-tjenesten trenger 6 kontor/samtalerom og møterom (som testrom, ansvarsgruppemøter, 

plass til alle ansatte i PPT og helsesøstertjenesten) totalt: 2 møterom – et lite og et med 

plass til 15.  

Møterom (til alle ansatte i bvtj./ alle ansatte begge virksomheter/fagdager): 1 (plass til 30) 

Ekspedisjon, arkiv, lagerrom og kopirom  

Venterom – felles  
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Totalt er det behov for 22 kontor/samtalerom, 2 konsultasjonsrom, 3 møterom med plass til 

8 og 1 møterom med plass til 30 og spiserom, arkiv, lager, kopirom og felles venterom. 

Pr i dag er det på Flomstad 10 kontor og kommunen leier 7 kontor i Imobygget.  

 

Forslag kortsiktig løsning, til 1.juli 2021: 

Datoen er satt ut i fra at leieavtalen til Statnett går ut 30.november 2020 og det er beregnet 

et halvt år til ombygging før det kan tas i bruk. 

 

Arbeidsgruppa har kommet fram til 2 forslag:  

1. Leie  

Videreføre leieavtale med Reijos i Imobygget fram til 30.06.2021 og leie ekstra 

lokaler i Imobygget til barnevernet. (I tlf samtale bekrefter Reijos at de har lokaler til 

hele barneverntjenesten)  Omrokkering internt på Flomstadbygget vil samtidig 

imøtekomme helsestasjonens behov for møterom/et til større kontor.  

 

Alternativt så kan kommunen leie 3 kontor hos Nybo til arbeidsstasjoner for 

barneverntjenesten. Her skal det ikke mottas brukere. Dette vil redusere behovet for 

leie i Imobygget tilsvarende. 

 

Fordeler:  

- Rask løsning, som vil bidra til tilsetting i barneverntjenesten  

- Lukker trolig avvik i barneverntjenesten (Reijos ikke befart) 

- PPT slipper midlertidig løsning 

 

Ulemper:  

- Ivaretar ikke PPT’s behov for kontorlokaler/samlokalisering, når leieavtale med 

Rejos går ut august 2019. Denne må forlenges. Ekstra kostnad ca 420.000 pr år. I 

tillegg kommer leiekostnader for lokaler til barnevernet på ca 4-500.000 pr år.   

- Får ikke samlet forebyggende tjeneste under samme tak, dersom PP-tjenesten og 

barnevernet og blir på Imobygget. 

- Ekstra tidsbruk hvis barnevern må leie hos Nybo –kjøring til samtalerom. 

- Manglende tilgang til samtalerom på Nybo 

 

 

 

2. Midlertidig kontormoduler tilknyttet familiesenterbygget 

Samme forslag som langsiktig alternativ 3, men PPT blir i IMO bygget. Størrelse på 

brakkerigg kan da reduseres tilsvarende. I påvente av utbygging av Flomstad eller 

bruk av Sørkjosen skole eller andre kommunale bygg. 
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Fordel 

PPT slipper å flytte til midlertidige lokaler 

Barnevern kan samles 

 

Ulemper 

Ekstra kostnader med videre leie i Imo bygget til PPT 

Forebyggende tjenester blir ikke samlet 

Ekstra kostnader ved leie av modulbygg 

 

Forslag langsiktig løsning, fra 1.juli 2021 

Arbeidsgruppa har kommet fram til 5 forslag:  

 

1. Bruk av Sørkjosen skole. Flytte barnevern og Forebyggende tjeneste til Sørkjosen. 

Voksenopplæringen overtar lokaler på Flomstad (familiesenteret). Befart 22.08.2018 

Fordeler:  

Alle blir samlet under ett tak. Videre, samme fordeler som samlet løsning under. Bruker 

eksisterende kommunale bygg 

Ulemper:  

Helsestasjonstjenesten poengterer at løsningen medfører for lang avstand for elever på 

videregående skole når de har behov for å oppsøke helsestasjon for ungdom. Det går 

ikke offentlig kommunikasjon mellom Storslett og Sørkjosen, og dermed kan ikke elever 

på videregående skole og ungdomsskole benytte seg av tilbudet helsestasjon for ungdom 

dersom det ligger i Sørkjosen. Deler av helsestasjon for ungdom krever tilgang på 

legetjeneste. 

Det vil medføre ombygging av den gamle delen av Sørkjosen skole 

Flytting av Voksenopplæringa til Flomstad vil medføre en stor ombygging for å lage 

undervisningslokaler 

 

2. Bruk av Sørkjosen skole, Flomstad  og Imo Barnevernet flytter til Sørkjosen skole og blir 

der sammen med voksenopplæringa. Forebyggende tjeneste fordels på Flomstad og Imo. 
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Fordeler:  

Dette forslaget vil bruke eksisterende lokaler med lite behov for ombygging, derved et 

billig alternativ. 

 

Ulemper:  

Forbyggende og barnevern blir ikke samlet. Barneverntjenesten blir alene. Det blir 

åpenlyst hvem som besøker barneverntjenesten, noe som ofte oppleves av brukere som 

stigmatiserende. 

Ombygging Sørkjosen skole til barneverntjenesten. 

Kommunen må fortsette å leie lokaler til PPT i Imobygget. 

 

3 Kjøpe kontormoduler som permanent løsning tilknyttet Flomstadbygget 

Sette opp kontormoduler som skal ivareta behov for arbeidsplasser, samtalerom, 

lagerrom og arkiv, samt møterom. Med tanke på adgang for brukere, ansattes sikkerhet, 

flytting av dokumenter, samle tjenestene etc, er det en forutsetning at bygget er i direkte 

tilknytning til familiesenteret  

Brukt kontormodul bygd i 2007 er til salg nå, se vedlegg, avgjørelse må tas innen 

31.12.2018. Innkjøp, frakt, oppsett og ombygging vil koste ca 3,5-4 millioner. Inkludert i 

det planlegges ny utvendig kledning og nytt røstet tak. En tilsvarende ny kontormodul 

koster ca 6,5-7 millioner. 

 

Fordeler: 

- Samlokalisere alle tjenester Et modulbygg sammen med dagens bygg vil kunne samle 

alle under ett tak 

- Forebyggende enhet, barnevern og PPT får samlokalisert alle ansatte, betydning for 

fag- og arbeidsmiljø 

- Forholdsvis rask lukking av avvik Arbeidstilsyn, byggetid ca et år. 

- Mulighet til å imøtekomme vurdering fra Arbeidstilsynet også hos forebyggende 

tjenester 

- Mulighet til å imøtekomme økt behov med styrking i de ulike tjenestene, eksempelvis 

ved utvidelse interkommunalt barnevernsamarbeid 

Ulemper:  

- Gruppen ser ingen ulemper, men det er viktig med god prosess videre i det arbeidet.   

 

4. Storslett skole: Denne løsningen er avhengig av politiske prosesser vedrørende 

skolestruktur på Storslett/Sørkjosen.  
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5. Utbygging av eksisterende lokaler på Flomstad (familiesenteret). 

Alle enhetene samles under ett tak. Barneverntjenestens behov er fortrinnsvis 

samlokalisering med andre tjenester, av hensyn til ivaretakelse av taushetsplikten med 

felles venterom, samt behovet for flerfaglig samarbeid. Samt behov for å imøtekomme 

krav etter arbeidsmiljøloven og ivaretakelse av ansattes særlige behov for beskyttelse 

mot vold og trusler.  

Fordeler: 

Alle blir samlet under ett tak. Videre, samme fordeler som samlet løsning 3 over. 

 

Ulemper:  

Vil kreve en stor utbygging på ca 400 m2 med en kostnad på ca 15 millioner +/-30 %. 

 

Oppsummering og konklusjon: 

Arbeidsgruppa har sett på både midlertidig og langsiktige løsninger for å løse behovene for 

egnede lokaler for Forebyggende tjenester og barnevernet. Det er sett på leie av lokaler, 

bruk av egne lokaler i Sørkjosen skole, leie eller kjøp av kontormoduler eller utbygging av 

Flomstad. 

Kommunen har fått tilbud om kjøp av kontormoduler som vil dekke behovene til både 

forebyggende tjeneste og barnevernet og arbeidsgruppen mener dette er det beste 

alternativet. Det vil bli både et billig alternativ og det vil gi den raskeste permanente 

løsningen.   
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A
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Kontor
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Kontor
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Print/kopi
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WC
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BK
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21.7 m²
Entrè

4.0 m²
Trafikkareal

B
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10 11
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Kontor
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Kontor
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