
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 21.05.2019 
Tidspunkt: 10:00 

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



Fra: Nordreisa Kommune (postmottak@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 13.05.2019 08.01.20
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: FW: Interpellasjon eller spørsmål til kommunestyret
Vedlegg: 
Hei
Jeg skulle jo sende en interpellasjon, men ser at jeg kanskje er for sent ute? I så fall blir dette et spørsmål til
kommunestyremøtet den 21:

Interpellasjon.
 
Fiske av torskefisk er det viktigste fisket for flåten tilhørende Nordreisa.
 
Fisket er regulert med deltakeradganger og åpne fiskerier.
 
Deltakeradgang i lukket gruppe gir en større sikkerhet for inntjening og dermed sikrere arbeidsplasser i forhold til
åpen gruppe. I praksis vil en deltakeradgang på en sjark generere minst ett årsverk på sjø, i tillegg til ringvirkninger på
land. 

 

En 10-meters deltakeradgang har i dag kvote på 44 tonn rund torsk, mens en tilsvarende kvote i åpen gruppe vil være
på 19 tonn rund torsk. Torskeprisen er i dag på i underkant av 20kr/kg.
 
Fiskeriene har utviklet seg det siste tiåret til å bli en næring hvor mange ønsker å etablere seg. Samarbeid mellom
fiskere, kommune og industri har skapt klynger langs kysten hvor det tilføres kapital og investeres i deltakeradganger. 
 
Nordreisa har over tid ligget jevnt på mellom 10 og 12 deltakeradganger. I dag har dessverre flere solgt ut sine
deltakeradganger/kvoter. Bare siste halvåret er det solgt 3 ut av kommunen og regionen.  Fiskerne våre klarer ikke å
konkurrere om disse rettighetene mot kommuner med aktiv fiskeripolitikk, og vi ser derfor en betydelig sentralisering
av fiskerettigheter på vår bekostning. Pr 10. mai har Nordreisa igjen 7 deltakeradganger.

 

Nordreisa kommune har i dag 21 registrerte fiskefartøy der 7 deltar i lukket gruppe og resten i åpen gruppe.
 
 
Spørsmål:
Hva synes ordføreren om denne utviklingen, og hva mener ordføreren at Nordreisa kommune må gjøre for å stoppe
og reversere lekkasjen av fiskerettigheter og arbeidsplasser?

 

Siv Elin Hansen
Nordreisa SV 
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PS 19/19 Referatsaker



Fra: Bjørn Halvor Wikasteen (bhw@k-sek.no)
Sendt: 08.04.2019 14:00:43
Til: Nordreisa Kommune; Anne-Marie Gaino
Kopi: Doris Gressmyr (KomRev Nord); Inger Johansen

Emne: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - utskrift av vedtak sak 7/19 
Vedlegg: saksfremlegg 7-19.pdf;Utskrift sak 7-19.pdf
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møte 4.4.2019 protokollert følgende:
 
SAK 07/19
REVISJONSBREV NR. 1 – FORBEHOLD I REVISJONSBERETNING BEBOERREGNSKAP FOR 2017
 
Innstilling til v e d t a k:
(Saken fremmes med åpen innstilling)
 
Behandling:
Sekretariatet redegjorde for vilkårene for utstedelse av nummerert revisjonsbrev, herunder om viktigheten av
rask oppfølgning. Sekretariatet redegjorde for foreløpig svar fra rådmannen på e‐post 1.4.2019 som revisjon ved
brev av 2.4.2019 ikke fant tilfredsstillende.
 
Felles forslag til vedtak:
 

1.     Kontrollutvalget gir rådmannen sterk kritikk for manglende oppfølgning av revisjonsbrev nr. 1 som ble
oversendt rådmannen 1.2.2019 med frist for svar 15.3.2019.  Nummert revisjonsbrev generelt og
aktuelle revisjonsmerknad om vesentlig mangel i beboerregnskap er så vidt alvorlig at det krever
raskt oppfølgning fra rådmannen.

 
2.     Kontrollutvalget gir rådmannen ny frist for tilfredsstillende skriftlig svar på revisjonsbrev nr 1 til 23.

april 2019.
 

3.     Rådmann Anne-Marie Gaino innkalles til neste møte i Kontrollutvalget.
 
Felles forslag enstemmig vedtatt.
 
Vedtak:
 

1.     Kontrollutvalget gir rådmannen sterk kritikk for manglende oppfølgning av revisjonsbrev nr. 1 som ble
oversendt rådmannen 1.2.2019 med frist for svar 15.3.2019.  Nummert revisjonsbrev generelt og aktuelle
revisjonsmerknad om vesentlig mangel i beboerregnskap er så vidt alvorlig at det krever raskt oppfølgning fra
rådmannen.

 
2.     Kontrollutvalget gir rådmannen ny frist for tilfredsstillende skriftlig svar på revisjonsbrev nr 1 til 23. april 2019.

 
3.     Rådmann Anne-Marie Gaino innkalles til neste møte i Kontrollutvalget 8. mai 2019.

 
Utskrift fra saksprotokoll sendt 8. april 2019 til:
‐ KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
‐ Nordreisa kommune v/ rådmannen
 
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
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Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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Utskrift av vedtak Kontrollutvalget møte 4.4.2019 

 

 

SAK 07/19 

REVISJONSBREV NR. 1 – FORBEHOLD I REVISJONSBERETNING 

BEBOERREGNSKAP FOR 2017 
 

Vedtak:  

 

1. Kontrollutvalget gir rådmannen sterk kritikk for manglende oppfølgning av 

revisjonsbrev nr. 1 som ble oversendt rådmannen 1.2.2019 med frist for svar 15.3.2019.  

Nummert revisjonsbrev generelt og aktuelle revisjonsmerknad om vesentlig mangel i 

beboerregnskap er så vidt alvorlig at det krever raskt oppfølgning fra rådmannen. 

 

2. Kontrollutvalget gir rådmannen ny frist for tilfredsstillende skriftlig svar på 

revisjonsbrev nr 1 til 23. april 2019.  

 

3. Rådmann Anne-Marie Gaino innkalles til neste møte i Kontrollutvalget 8. mai 2019. 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 8. april 2019 til:  

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

- Nordreisa kommune v/ rådmannen  
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Fra: Bjørn Halvor Wikasteen (bhw@k-sek.no)
Sendt: 08.04.2019 14:12:42
Til: Nordreisa Kommune; Anne-Marie Gaino
Kopi: Knut Teppan Vik

Emne: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - utskrift av vedtak sak 9/19
Vedlegg: saksfremlegg 9-19.pdf;Utskrift vedtak sak 9-19.pdf
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møte 4.4.2019 protokollert følgende:
 
SAK 09/19
EVENTUELT
 
Innstilling til v e d t a k:
(saken fremmes med åpen innstilling)
 
Behandling:
Ved møtets start ble det meldt inn to mulige saker for oppfølgning. Kontrollutvalget drøftet forslagene i møtet.
 
Sak 1: Oppfølgning av politiske vedtak i valgperioden
Etter den overordnete analysen for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret i Nordreisa kommune i sak
23/17 var «oppfølgning av politiske vedtak» satt opp på tredje høyeste prioritet. Kontrollutvalget har i perioden
valgt å bruke tilgjengelige forvaltningsrevisjonstimer hos KomRev NORD på en felles forvaltningsrevisjon av
Innkjøpsordningen i Nord‐Troms samt prioritert opp en selskapskontroll i Avfallsservice AS.
Kontrollutvalget ønsker allikevel å innhente en skriftlig redegjørelse fra rådmannen som viser hvilke politiske
vedtak som helt eller delvis ikke er iverksatt i innværende valgperiode.  Denne oversikten ønskes fremlagt til
kontrollutvalgets møte 13. september 2019.
 
Sak 2: Kommunens plikt til å svare på henvendelser
Kontrollutvalget er gjort kjent med at Reisa Montessoriskole og Straumfjordnes skole har problemer med å få svar
på sine henvendelser til Nordreisa kommune.
Kontrollutvalget ber K‐Sekretariatet fremme en sak til neste møte om kommunens plikt til å besvare
henvendelser. Kontrollutvalget ber om at rådmannen innkalles for å gi en redegjørelse for praksis og etterlevelse
av retningslinjer og regelverk for henvendelser.
 
Felles forslag til vedtak:
 

1.     Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse med oversikt over politiske vedtak som
helt eller delvis ikke er oppfylt i  inneværende valgperiode. Oversikten bes fremlagt på
kontrollutvalgets møte 13. september 2019.

 
2.     Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte 8. mai 2019 om kommunens plikt til

å besvare henvendelser. Kontrollutvalget ber om at rådmannen innkalles for å gi en redegjørelse for
praksis og etterlevelse av retningslinjer og regelverk for henvendelser.

 
Felles forslag enstemmig vedtatt.
 
Vedtak:
 

1.     Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse med oversikt over politiske vedtak som helt eller
delvis ikke er oppfylt i inneværende valgperiode. Oversikten bes fremlagt på kontrollutvalgets møte 13.
september 2019.

 
2.     Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte 8. mai 2019 om kommunens plikt til å

besvare henvendelser. Kontrollutvalget ber om at rådmannen innkalles for å gi en redegjørelse for praksis og
etterlevelse av retningslinjer og regelverk for henvendelser.
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Utskrift fra saksprotokoll sendt 8. april 2019 til:
‐ Nordreisa kommune v/ rådmann 
‐ KomRev NORD v/ forvaltningsrevisor
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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Utskrift av vedtak Kontrollutvalget møte 4.4.2019 

 

SAK 09/19 

EVENTUELT  

 

Vedtak:  

 

1. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse med oversikt over politiske 

vedtak som helt eller delvis ikke er oppfylt i inneværende valgperiode. Oversikten bes 

fremlagt på kontrollutvalgets møte 13. september 2019.  

 

2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte 8. mai 2109 om 

kommunens plikt til å besvare henvendelser. Kontrollutvalget ber om at rådmannen 

innkalles for å gi en redegjørelse for praksis og etterlevelse av retningslinjer og 

regelverk for henvendelser.  

 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 8. april 2019 til:  

- Nordreisa kommune v/ rådmann   

- KomRev NORD v/ forvaltningsrevisor  

 

 

**** 
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Fra: Anne-Marie Gaino (Anne-Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 21.03.2019 19:12:05
Til: Bjørn Halvor Wikasteen; Nordreisa Kommune
Kopi: John Karlsen; Inger Johansen

Emne: RE: Purring svar - kommunestyrets vedtak sak 73/17
Vedlegg: Oppfølging av avvik i helse og omsorg.PDF
Hei
 
Saken er besvart av Nordreisa kommune 08.06.18 og ekspedert/journalført 25.06.18, se vedlegg og screenshot.

 
Vennlig hilsen

Anne-Marie
 
Tlf 77 58 80 03/mobil 400 34 740
 
Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!
 

 
 

From: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no> 
Sent: Tuesday, March 19, 2019 2:48 PM
To: Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Anne‐Marie Gaino <Anne‐
Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>
Cc: John Karlsen <John.Karlsen@tromsfylke.no>; Inger Johansen <inger@k‐sek.no>
Subject: Purring svar ‐ kommunestyrets vedtak sak 73/17
 

Nordreisa kommunestyre behandlet saken i møte 18.12.17 og traff slikt vedtak i sak 73/17:
 

a. Kommunestyret tar kontrollutvalgets referat og redegjørelse fra etatsbesøk Sonjatun omsorgssenter, Sonjatun bo
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— og kultursenter og Sonjatun sykehjem til orientering.
 

b. Kommunestyret ber rådmann følge opp avviksbehandling og utviklingen i sykefraværet og rapportere tilbake til
kontrollutvalget innen 30.6.2018.

 
Jeg viser til ovennevnte vedtak og minner om saken.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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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   

K-SEKRETARIATET IKS 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/312-16 6487/2018 033 08.06.2018 

 

Oppfølging av avvik i helse og omsorg 

Viser til saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017, sak PS 73/17  
 
Behandling:  
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
a. Kommunestyret tar kontrollutvalgets referat og redegjørelse fra etatsbesøk Sonjatun 
omsorgssenter, Sonjatun bo — og kultursenter og Sonjatun sykehjem til orientering.  
 
b. Kommunestyret ber rådmann følge opp avviksbehandling og utviklingen i sykefraværet og 
rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 30.6.2018.  
 
Rapportering til kontrollutvalget 

Bakgrunnen for at kontrollutvalget har bedt om rapportering i forhold til avviksbehandling er at det 

har vært ulik praksis på registrering og oppfølging av avvik i de ulike virksomheter. 

Sektorleder har sammen med virksomhetslederne i helse og omsorg hatt et økt fokus på 

avviksbehandling i PROFIL som er dokumentasjonssystemet til pasienter. Utviklingen viser at det er 

en positiv holdning til både å skrive avvik, og å følge opp avvik. 

Hensikten med avviksregistreringen er at virksomhetene skal forbedre sin praksis, og å lære av sine 

feil. Dette fører igjen til større pasientsikkerhet i virksomheten, og at pasientene og pårørende kan 

føle seg trygge og ha tillit til tjenestene.  
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 Side 2 av 2

Fra 01.01.18 er det registrert følgende avvik som er helt eller delvis lukket: 

Sonjatun bo- og kultur:78 

Sonjatun omsorgssenter: 23 

Sonjatun sykehjem: 99 

Guleng 3: 44 

Guleng: 25 

Høgegga: 61 

Fosseng: 6 

Rus og psykisk helse: 3 

Hjemmesykepleien: 197 

 

De virksomheter som har få avvik har mest sannsynlig en underrapportering av avvik, og de som har 

mange avvik har god rutine på å skrive avvik. Videre viser avviksregistreringen at det er behov for 

ytterligere opplæring i det å skrive avvik, hva et avvik er, og i det å følge opp avvik.  

Å jobbe med avvik vil være en kontinuerlig jobb for å forbedre praksis, og det er viktig at 

virksomhetsledere rapporterer antall avvik og type avvik i den månedlige økonomirapporteringen til 

sektorleder fremover, samt jobbe aktivt i egen virksomhet for å lukke avvik. Målet er å fremme en 

kultur som kontinuerlig forbedrer praksisen ved å bruke avvikssystemet.  
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 Side 3 av 3

Sykefravær: 

Utviklingen fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2018: 
Arbsted (T)  4. kv 2016  1. kv 2017 2. kv 2017 3. kv 2017 4. kv 2017 1. kv 2018

Helse og sosialadministrasjon 3,66 3,16 2,94 0,80 4,00 11,76
Sonjatun sykehjem 9,35 9,48 19,28 5,76 12,53 12,01
Sonjatun omsorgssenteret 5,33 7,68 9,61 5,00 4,54 6,49
Sonjatun bo- og kultursenter 11,45 17,32 15,45 0,74 8,39 13,54
Lillebo alderspensjonat 7,03 12,05 28,84 58,82
Hjemmesykepleie 10,25 13,62 6,60 12,85 25,17 23,47
Hjemmehjelpstjenesten 2,94 3,18 2,13 1,45 0,75 3,41
Rus- og psykisk helse 13,77 10,87 0,29 5,83 22,91 42,32
Fosseng Psykiatri 6,28 7,61 1,42 11,86 1,71 4,75
Høgegga hjemmetjeneste psykisk utviklingshemmede 7,73 12,43 4,33 3,94 5,95 12,44
Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funksjonshemmede 1,54 0,58 0,00 1,27 0,54 12,95
Guleng bofellesskap og Guleng 3 9,23 4,83 4,66 2,72 4,24 5,89
Kjøkken Sonjatun 7,12 1,15 0,00 0,00 2,46 0,00
Legetjenesten 3,26 0,85 3,43 3,44 1,71 0,45
Fysioterapitjenesten 8,15 8,25 9,79 5,42 12,60 6,67
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms 13,55 13,84 5,01 4,89 7,11 10,95
Interkommunal jordmortjeneste 4,61 5,68 7,93 11,40 12,00 6,82
Sykestue 11,44 12,79 8,36 7,03 6,74 11,33
Dialyse 30,40 0,66 1,82 1,93 10,71 20,30
NAV Storslett 1,14 13,57 21,00 22,18 42,13 25,11
Nordreisa aktivitets- og frivillighetssentral 0,00 0,00 1,54 0,00 1,54

8,56 9,30 7,45 5,33 8,80 10,65  
 

 

Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Det er et økt press på ansatte da det er 
vanskelig å rekruttere vikarer. Det medfører overtid og beordringer som ikke er en god løsning på 
sikt.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kirsti Løvli 
Sektorleder helse- og omsorg 
kirsti.lovli@nordreisa.kommune.no 
77588132 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 
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Manglende oppfølging av lovpålagte oppgaver innen barnevernområdet - 
2. halvårsrapportering 2018 og akuttberedskap i barneverntjenesten 

Kommunenes halvårsrapportering siste halvår 2018. 
 
Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner, jf. 
barnevernloven § 2-3 b, hvor det fremgår at Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunenes 
oppfyllelse av forpliktelser etter loven. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gjennomgått Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste 
sin halvårsrapport for perioden 01.07.18 – 31.12.18. Rapporteringene viser flere lov- og 
forskriftsbrudd. 
 
Fristbrudd 
Det følger av barnevernloven § 4-2 at barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, skal 
gjennomgå og konkludere innkommende bekymringsmeldinger til barneverntjenesten.  
Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste har rapportert om fristbrudd i forhold til innkomne 
meldinger i 1 av 38 saker. Dette utgjør 2,6 % av innkomne meldinger andre halvår 2018.  
Dette utgjør brudd på barnevernloven § 4-2. 
 
Det følger videre av barnevernloven § 4-3 jf. § 6-9 at barneverntjenesten snarest, og senest innen 3 
måneder skal undersøke de meldingene som blir konkludert til undersøkelse. I særlige tilfeller kan 
fristen utvides til 6 måneder. Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste har rapportert om 
fristbrudd i forhold til undersøkelser i 11 av 41 saker. Dette utgjør 26,8 % av undersøkelsene andre 
halvår 2018, noe som er ca. 4 % mer enn i første halvår.  
Dette utgjør brudd på barnevernloven § 4-3. 
 
Tiltaksplaner 
Når det fattes vedtak om hjelpetiltak, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. 
Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og 
tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.  
 
Rapporteringen viser at 39 av 58 (67,2 %) barn med hjelpetiltak ikke har tiltaksplan og at 2 av 16  
(12,5 %) barn med tiltaksplan ikke har fått sin plan evaluert siste halvår.  
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Dette utgjør brudd på barnevernlovens § 4-5.  
 
Oppfølging av barn i fosterhjem  
Oppfølgings- og kontrollbesøk 
Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i 
fosterhjemmet, gjennom besøk i fosterhjemmet minimum 4 ganger pr. år eller 2 ganger pr. år 
dersom antall besøk er besluttet redusert, jf. fosterhjemsforskriften § 7. I halvårsrapporteringen 
fremgår det at 12 av 17 (70,5 %) fosterbarn ikke har fått oppfylt kravet til oppfølgings- og 
kontrollbesøk av Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste for andre halvår 2018. Dette er en 
betydelig økning av barn som ikke har fått lovpålagt oppfølgingsbesøk sammenlignet med 57,1 % i 
første halvår 2018. 
Dette er brudd på fosterhjemsforskriften § 7.  
 
Tilsynsbesøk 
I følge fosterhjemsforskriften § 8 har kommunen der fosterhjemmet ligger ansvar for at det føres 
tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem. Barneverntjenesten har rapportert at 13 av 20 barn som 
Kvænangen og Nordreisa har tilsynsansvar for ikke har fått lovpålagt tilsynsbesøk. Dette utgjør 65 % 
av barna. Første halvår i 2018 manglet 95,5 % av barna lovpålagt tilsynsbesøk fra Kvænangen og 
Nordreisa barneverntjeneste. 
Dette er brudd på fosterhjemsforskriften § 8.  
  
Videre oppfølging 
Fylkesmannen ser meget alvorlig på de beskrevne lovbruddene i barneverntjenesten, slik de 
fremkommer av kommunenes egne rapporteringer. Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste 
rapporterte om alvorlige lovbrudd i tjenesten også for 2017 og første halvår 2018. Fylkesmannen i 
Troms gjennomførte 23.3.2018 dialogmøte om barneverntjenesten med Kvænangen og Nordreisa 
kommune. I etterkant av dette møtet utarbeidet barneverntjenesten en plan for arbeidet med 
lukking av lovbruddene, det vises til brev av 4.6.2018. Med bakgrunn i status etter siste rapportering, 
vurderer Fylkesmannen at planen ikke har fungert. Lovbruddene har ikke blitt færre, på noen 
områder har omfanget økt.  
 
Med bakgrunn i dette finner Fylkesmannen det nødvendig å gjennomføre ett nytt møte med 
kommunenes administrative og politiske ledelse, samt barnevernledelsen. Det vil fra oss bli tatt 
initiativ til dette, og avtalt et tidspunkt.  
 
Kommunens akuttberedskap i barneverntjenesten  
I tillegg til vårt tilsynsansvar, har Fylkesmannen råd- og veiledningsansvar opp mot kommunene. 
Herunder har Fylkesmannen en råd- og pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for 
god kvalitet i akuttarbeidet. Fylkesmannen fikk i oppdrag i 2018 å bidra til at alle kommunene innen 
01.01.19 fikk på plass en formalisert akuttberedskap i barneverntjenesten. I 2019 har vi fått i 
oppdrag å være en pådriver overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet.  
Barnevernlovens § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige.  
 
Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at tjenestene må inneholde tilfredsstillende kvalitet, ytes 
i tide og i et tilstrekkelig omfang. Forsvarlighetskravet innebærer at kommunene skal ha en 
formalisert akuttberedskap, se Bufdirs tolkningsuttalelse av 11.06.16. Det stilles imidlertid ikke 
eksplisitte krav til hvordan akuttberedskapen skal organiseres. Kommuner som ikke har en 
formalisert akuttberedskap kan ikke sies å ha oppfylt kravet om forsvarlige barneverntjenester.  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til vår e-post av 14.02.19 hvor vi ba om informasjon om 
kommunenes akuttberedskap. Videre vises det til deres svar i e-post av 06.03.19.  
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Fylkesmannen er kjent med at Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste samarbeider om 
akuttberedskapen med Skjervøy og Kåfjord barneverntjeneste, hvor Nordreisa er vertskommune. 
Det er utarbeidet vaktplan med ansatte fra de ulike tjenestene. Det er lyst ut stilling som fagleder i 
50 % stilling ved Nord-Troms barnevernvakt som ikke er besatt, og lyses ut på nytt. 
Akuttberedskapen er gjort kjent på kommunenes nettsider og sendt ut til samarbeidspartnere.  
 
Fylkesmannen forutsetter at akuttberedskapen skal evalueres ila. 2019, og vi ber om å bli orientert 
når slik evaluering foreligger.  
  
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Bremnes (e.f.) 
oppvekst- og barneverndirektør 

  
 
Cecilie Marie Zachariassen 
rådgiver oppvekst og barnevern 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Barneverntjenesten i Nordreisa kommune 
v/leder 

Postboks 174 9156 STORSLETT 

Kvænangen kommune v/rådmann Rådhuset, 
Gárgu 8 

9161 BURFJORD 
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
02.04.2019 2017/40811  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Marit Brygfjell, tlf. 99114435

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

NORDREISA KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG SOSIAL 
Att.: RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE
ved virksomhetsleder Mette Johansen Vik
Sonjatunvegen 21
9151 STORSLETT

Orgnr 999186831

TILSYN - NORDREISA KOMMUNE HELSE OG SOSIAL 
ADMINISTRASJON

Vi viser til tilsyn den 03.10.2017.

Vi viser videre til telefonmøtet den 25.mars 2019 og til den e-posten som er sendt fra dere den 27.mars 
s.å.

Oppfylte pålegg

Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og 
plan 
For at vi skal kunne vurdere om pålegget er oppfylt, har vi stilt som vilkår at vi må ha mottatt:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering som oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 
23A-1

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak

 Beskrivelse av hvordan løpende kartlegging følges opp

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Til dette pålegget har vi mottatt en skriftlig tilbakemelding/ dokumentasjon som oppfyller de vilkårene vi 
har stilt. På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.
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VÅR REFERANSE 2
2017/40811

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og 
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til 
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/40811.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Olaug Iren Fossbakk
tilsynsleder
(sign.) Marit Brygfjell

seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
NORDREISA KOMMUNE HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON Att.: virksomhetsleder, Sonjatunvegen 21, 
9151 STORSLETT
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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 4-2018 
STED: Skype  
TIDSPUNKT: 26. mars 2019 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Irene Toresen for Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Ingen merknad til innkalling.  
Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendte saksliste: 
  
Under åpen post drøftes: 

 Kommuneblokk-møte Nord-Troms og nabokommuner i Finnmark, Alta 4. 
juni 

 Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 

 
REFERATSAKER: 

 Fra Nordreisa kommune: Effektivisering av Statens vegvesen – en gylden 
mulighet til flere offentlige kompetansearbeidsplasser i Nord-Troms? 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 16/19  Godkjenning av protokoll fra møte 26.02.19   
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Saksdokumenter:  
 Protokoll fra møte 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra skype-møte 26. februar 
2019. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 17/19 Program for representantskapsmøte 30. april i Nordreisa  
Saksdokumenter: 

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøte som 
er Nord-Troms Regionråd sitt øverste organ. I representantskapsmøte møter 
formannskapene i deltakerkommunene. Hver kommune har 5 stemmer i 
representantskapet.  
 
I henhold til kommunestyrevedtak i eierkommune gjort høsten 2017 ble 
organiseringen av regionrådet endret med virkning fra 1. mai 2018; 
«Representantskapet skal bestå av formannskapene i eierkommunene. Ordførerne i 
hver kommune utgjør Regionrådet.» 
 
Det avholdes representantskapsmøte årlig innen utgangen av mai måned.  
 
Representantskapsmøte har to hoved-deler: 
DEL 1:  ÅRSMØTESAKER - behandling av regnskap og årsberetning/årsrapport 
DEL 2: POLITISK VERKSTED - I 2018 var følgende tema satt på dagsorden: 
 Regionreformen og oppgavemeldingen – innledning ved fylkesråd for 

samferdsel Ivar B. Prestbakmo  
 Politisk verksted: «Nord-Troms der kontraster møtes» -  innledning 

ved Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge. 
Mulighetsrommet for Nord-Troms i Oppgavemeldinga - hvordan nå 
fram med politisk budskap?  

 
Vurderinger: 
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I løpet av det siste året har det vært gjort flere politiske vedtak på nasjonalt nivå 
som har innvirkning på hvordan vi skal «rigge oss» i framtidens Nord-Troms. Blant 
annet; 

 Ny kommunelov - vedtatt i Stortinget juni 2018 
 Meld. St. nr 6 Oppgaver til nye regioner, lagt fram oktober 2019 
 Vedtak i Stortinget - sammenslåing av Troms og Finnmark fylke 
 Sammenslåing av Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark fra 1.1.2019 

 
I tillegg er prosessen med endring av regionrådsstruktur startet i Troms. Sør-Troms 
og Ofoten regionråd slås sammen til «Hålogalandsrådet – interkommunalt politisk 
råd» (foreløpig arbeidstittel), med virkning fra 1.1.2020. Salangen kommune har 
sagt opp sitt eierskap i Sør-Troms Regionråd og vil gå inn i Midt-Troms Regionråd 
fra 1.1.2020. I tillegg får vi nye Senja kommune fra 1.1.2020. Det betyr at Troms vil 
bestå av 21 kommuner fra 2020 mot 24 i dag.  
 
I dette bildet er det naturlig at regionrådsstruktur settes på dagsorden i alle deler av 
det nye fylket. Nord-Troms Regionråd har hatt et drøftingsmøte med Tromsø-
områdets regionråd 22. februar for å drøfte regionrådenes rolle og behov for 
endring av regionrådsstruktur i det nye fylket. Det er også avtalt et lignende møte 
med Vest-Finnmark regionråd 3. april. 
 
Det er viktig å forankre dette arbeidet bredt lokalpolitisk i Nord-Troms. Det er 
derfor en god anledning å sette dette tema på dagsorden i representantskapsmøte i 
år, det vil si drøfte regionrådets rolle og behov for endring med ståsted Nord-
Troms.  
 
Som innledning for drøftingene i representantskapet foreslås det å be KS om å 
orientere om ny Kommunelov og hva dette betyr for samarbeidet i Nord-Troms. 
Klipp fra lovteksten vedrørende interkommunalt samarbeid: 
 
Kapittel 17. Interkommunalt samarbeid 
§ 17-1 Interkommunalt samarbeid 
Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid. Et 
interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt 
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller 
samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. 
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om offentlige 
anskaffelser. 
 
Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd 
§ 18-1 Interkommunalt politisk råd 
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To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. 
Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og 
fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd. Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet 
til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i 
samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. 
 
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. De øvrige kapitlene i denne loven 
gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale politiske råd. 
 
Kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap 
§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap 
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap 
for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et 
oppgavefellesskap. 
Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet kan likevel 
gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte 
tilskuddsordninger. 
 
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap. 
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for oppgavefellesskap. 
 
En annen viktig drivkraft som påvirker regionrådsstrukturen er det nye store fylket 
og det nye fylkesmannsembete. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har uttalt at de 
ønsker å forsterke kommunedialogen. I den sammenhengen har fylkesmannen fått 
utarbeidet rapporter fra NIVI analyse; «Gode grep for Troms» (tilsvarende rapport for 
nabofylket; «Gode grep for Finnmark»). Formålet har vært å kartlegge kommunenes 
hovedutfordringer og veivalg i den videre forvaltningsutvikling, sett fra ordførere og 
rådmenn i utvalgte kommuner. Utvalget dekker et utvalg av fylkets minste og mest 
sårbare kommuner (alle Nord-Troms kommunene har deltatt i utvalget). 
 
Kartleggingen blant 24 ordførere og rådmenn i 14 kommuner i Troms viser at kommunene står overfor 
store utfordringer som foreløpig ikke løst gjennom kommunereformen.  
 
Halvparten av kommunene vil ha under 3000 innbyggere.  Basert på kartleggingen blir det pekt på tre 
underliggende utfordringer i de utvalgte kommunene:   
1.  Negativ demografisk trend med langsiktig stillstand eller fallende folketall, tap av ungdom, 

flere eldre og en mer kostnadskrevende befolkningsprofil   
2.  Ensidig og sårbart næringsliv, med behov for flere kompetansearbeidsplasser og bedre 

tilrettelegging for lokal næringsutvikling   
3.  Svakheter i samfunnets grunnleggende infrastruktur, med flere eksempler på flaksehalser og 

mangler som kan være avgjørende for den lokale næringsutvikling  
 
I tillegg til de underliggende utfordringene, peker informantene på tre andre samfunnsmessige 
utfordringer:   
1.  Svak politisk påvirkningskraft overfor pågående sentraliseringskrefter   
2.  Manglende lokal innovasjonskultur   
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3.  Kommuner uten bærekraft i lys av utfordringsbildet  
 
Manglende bærekraft i kommunene dreier seg om tre typer sårbarhet:  
1.  Mangel på fagkompetanse og kapasitet for å løse lovpålagte velferdsoppgaver og plan- og 

utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, både eksisterende og nye oppgaver (faglig bærekraft)    
2.  Økte kostnader i kombinasjon med strammere økonomiske rammer (økonomisk bærekraft)  
3.  Manglende politisk stabilitet og styringsevne, der rekruttering til lokalpolitikken framstilles 

som stadig vanskeligere, samtidig som lokalpolitikernes styringskompetanse trekkes i tvil 
(politisk bærekraft).   

 
I rapporten redegjøres det for en to-sporet reformstrategi, som kan innebære forsterket innsats for 
både nye kommunesammenslutninger og etablering av en sterkere samarbeidsstruktur i det nye fylket. 
Fra NIVI Analyse foreligger en konkretisering av syv regionale tyngdepunkt og 12 faste 
kommuneblokker i Troms og Finnmark. De regionale tyngdepunktene har som formål å forsterke 
samarbeidet om regionale utviklingsoppgaver, mens kommuneblokkene etableres for å forsterke 
samarbeidet om lovpålagte velferdstjenester. NIVI mener etablering av regionale tyngdepunkt og 
kommuneblokker bør etableres fra senest 1.1.2020 og legges til grunn for den videre 
forvaltningsutvikling.  
 
I tillegg til ny kommunelov gir den nevnte rapporten «gode grep i Troms» et godt 
utgangspunkt for å drøfte kommunens og regionrådets rolle som samfunnsutvikler, 
og gode grep for interkommunalt samarbeid framover. 
 
Forslag til vedtak: 
Program for møte i representantskapet i Nord-Troms Regionråd tirsdag 30. april 
2019 på Storslett, Halti kulturscene 
Kl 1100 Årsmøtesaker 
Kl 1200 Lunsj 
Kl 1230 Ny kommunelov – hva betyr dette for samarbeidet i Nord-Troms? 

Innledning ved representant fra KS 
Kl 1300 Utfordringer og gode grep for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. 

Innledning ved Jan-Peder Andreassen, fagdirektør, fylkesmannen i Troms 
og Finnmark 

Kl 1345 Kaffepause 
Kl 1400 Drøfting: Hva vil være den beste løsningen for samfunnsutviklingen i 

Nord-Troms? Skal vi se mot Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt Nord-
Troms 6?  

kl 1500  Avslutning  
 
Forslag til endringer fremmet i møte: 
Innlegg fra KS om kommunelov tas ut av programmet. Det foreslås å forespørre Moa 
Bjørnson fra Træna om å holde innlegg med fokus på lokalsamfunnsutvikling – Eirik 
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L. Mevik følger opp saken. For å sikre tilstrekkelig med tid utvides repskapsmøte til 
kl 1530. 
 
Vedtak: forslag til vedtak med endringer foreslått i møte ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 18/19  Høring: ny struktur for yrkesfagene i Troms  
Saksdokumenter: 

 Vedtak regionrådet sak 64/18 Ny struktur for yrkesfaga i Troms (27.11.18) 
 Notat fra drøftingsmøte 14.02.19 - ny struktur for yrkesfag i Troms 

 
Saksopplysninger: 
Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående skole i 
Norge. Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i 
hovedsak at Norge mangler over 90.000 fagarbeidere i 2035. Næringslivet får ikke 
arbeidstakere med den nødvendige kompetanse og mange bedrifter mangler faglært 
arbeidskraft. Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at 
landet får nok fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet 
trenger. 
 
Prosessen for utarbeidelse av ny tilbudsstruktur for yrkesfag i Troms er under 
planlegging. Høringen starter 15.mars og behandles i Fylkestinget i juni. Strukturen 
innebærer blant annet nye utdanningsprogram med mer spesialisering: 

 Design og tradisjonshandverk 
 IKT og medieproduksjon 
 Salg, service og reiseliv 
 Frisør, blomster og interiørdesign 

 
Med flere nye fagtilbud vil utfordringen for Nord-Troms bli å fylle opp klasser med 
tilstrekkelig antall elever. Fagtilbudene som tilbys for våre ungdommer i regionen er 
viktig for arbeidslivet. Vi har behov for fagarbeidere innen kommunal sektor, og 
næringslivet opplever vi for tiden stor vekst og et økende behov for fagarbeidere. 
Ved Nord-Troms videregående skole er det gjort erfaringer med vekslingsmodellen 
innen helse- og omsorgsfag med meget gode resultater. I prosessen mot ny 
struktur for yrkesfagene bør det gjøres vurderinger om denne modellen kan ha 
overføringsverdi for andre fag.  
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Nord-Troms Regionråd og RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms inviterte 
næringslivet i Nord-Troms til drøftingsmøte 14. februar 2019 – tema for møtet: 
framtida for videregående utdanning i regionen.  
 
Møtet konkluderte med: Regionrådet og Arena Nord-Troms utarbeider en felles 
høringsuttalelse fra Nord-Troms, når saken legges til høring 15. mars 2019. 
 
Orientering i møte fra saksordfører: 
Denne saken er ikke kommet til høring enda.  
 
Innspill fra rådsordfører: 
Videregående skole i Troms og Finnmark – saken drøftes i fellesnemda og AU. Viktig  
å følge prosessen tett. Ønske om å beholde den desentraliserte modellen for  
videregående skoler i Troms i det nye fylket. Finnmark har fritt skolevalg i dag. Vi  
burde gitt en uttalelse i denne saken. Saken drøftes videre under studietur til  
Sogndal. 
 
Vedtak: Saksordfører Øyvind Evanger følger opp saken videre. 
 
 
Sak 19/19  Havneprosjektet – videreføring fase II 
Saksdokumenter: 

 Rapport fra fase I: «Havnesamarbeidsprosjekt: Mer gods på sjø i Nord-
Troms» 

 
Saksopplysninger: 
I 2018 gjennomførte de seks kommunene tilknyttet Nord-Troms Regionråd første 
fase av et havnesamarbeidsprosjekt støttet av Kystverket.  
 
Bakgrunnen for prosjektet var at kommunene hadde utviklet et godt samarbeid 
gjennom Regionrådet, - på flere områder, men ikke innenfor havneaktiviteter. 
Kommunene hadde en ambisjon om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport 
og havner, og å øke fokus på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom 
havnene i de respektive kommunene. Det lå også implisitt i søknaden at det i Norge 
finnes mange slike små kommuner der det kan være muligheter for å utvikle 
havnesamarbeid for å bidra til at mer gods kommer over på sjø. 
Overføringseffektene fra dette prosjektet kunne derfor være viktige for utviklingen i 
andre deler av landet.  
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I november 2018 ble det levert sluttrapport til Kystverket for prosjektets fase 1. 
Sluttrapporteringen besto av Kystverkets standardrapport og en Prosjektrapport som 
var mer utfyllende.  
 
Den konkluderte med følgende (Kapittel 11, Anbefalinger og fremdrift): 
«Selv om prosjektperioden har vært kort, har prosjektet gitt et positivt utgangspunkt 
for å vurdere videre samarbeid mellom havnene, -med fokus på økt sjøtransport og 
gode havneløsninger. 
 
Prosjektarbeidet bør videreføres. Det vil være naturlig å søke Kystverket om støtte til 
videre prosjektarbeid, og trekke Kystverket nærmere inn i videreføringen av 
arbeidet. 
 
De fleste havnene er i utgangspunktet relativt små med begrenset sjøtransport. 
Sammen håndterte de imidlertid i 2017 et volum på størrelse med en middels stor 
norsk havn. «Nord-Troms havn» hadde i 2017 større godsmengder over kai enn 
f.eks. mellomstore havner som Harstad, Alta, Stokmarknes, Bergneset, Bodø, 
Lødingen og Svolvær. På sikt kan det være rom for ytterligere økning av 
havneaktiviteten i regionen. Her kan havnesamarbeid være et viktig virkemiddel. 
 
Det videre prosjektarbeidet bør fokusere på å bringe samarbeidet videre. F.eks.: 

 Skape en arena for havnene der de kan møtes og utvikle havnene videre 
 Nærmere vurdering av markedsmulighetene, bl.a. med utgangspunkt i Nord-

Troms regionråds godsstrømsanalyse (januar 2019) 
 Fokus på faglig utvikling 
 Utvikle kaioversikten for et utvalg av kaiene (mest sannsynlig de som 

kommunene selv eier). Kaioversikten bør utvikles slik at den er egnet for 
kommunene og for potensielle brukere av kai, innseiling og tilknyttet 
logistikk. 

 Synliggjøre mulighetene og markedsføre disse, f.eks. gjennom trykt materiell, 
nettsider, media, konferanser mv. 

 Utvikle en strategi og/eller en forretningsplan for havnesamarbeid og videre 
utvikling, og forankre dette i kommunene 

 Nærmere dialog med Kystverket vedrørende havnerelaterte forhold som 
sorterer under etaten 

 Vurdere muligheten for fellesfunksjoner  
 Gjennomføre konkrete samarbeidstiltak. F.eks.: utarbeide en enhetlig struktur 

for regulativer/regelverk. Noe av dette kan løses i en fase 2, mens andre ting 
(f.eks. strategiutvikling) kan kreve ytterligere arbeid.» 
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Videreføringen av prosjektets fase 2 tar utgangspunkt i anbefalingene fra fase 1 og 
den kunnskap og de erfaringer en har opparbeidet gjennom tidligere prosjektarbeid 
støttet av Kystverket. Prosjektet har som målsetting å styrke sjøtransportens 
konkurranseevne gjennom bl.a. økt samarbeid, forbedret transportkvalitet og lavere 
kostnader for brukerne. 
 
Skjervøy kommune vil være prosjektets eier og prosjektleder. De fem andre 
kommunene i Nord-Troms Regionråd vil være involvert i prosjektet. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd støtter anbefalingene gitt i fase I av havneprosjektet, og 
tiltrer forslaget om å søke midler fra Kystverket til gjennomføring av prosjektfase II. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Orientering fra regionrådsleder: 
Finansiering av Nord-Troms Studiesenter, orientering om prosess 

 Møte med fylkesråd Sigrid Ina Simonsen, 1. mars 2019 
 Møte med rektor Anne Husebekk, UiT, adm UiT, fylkesråd for utdanning og 

fylkesråd for næring og kultur, 15. mars 2019 
 Mål om møte med Statsråden for forskning og utdanning 30. april 2019, sette 

fokus den uavklarte rollen for studiesentrene i utdanningssystemet 
 Stilles nytt spørsmål i Stortinget om Studiesentrenes rolle i 

utdanningssystemet 
 I tillegg bør vi ta med oss det samiske perspektivet – samisk 

kompetanseheving 
 Info fra Øyvind: det arbeides også med omorganisering av dagens KARRI-

struktur, evt endring av oppgaver og fokus. Denne saken sjekkes ut videre i 
forhold til å vurdere koblinger. Ref: Fylkesrådssak 225/18 

Drivkraft Nord-Troms, orientering om oppstart 
 Prosjektleder tilsatt, oppstart 1. juni 
 Konstituerende møte i styringsgruppa 8. april i Tromsø 
 Oppstartsamling Drivkraft Troms i regi av fylkeskommunen 23. mai i Tromsø 
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Samarbeidsavtale med Sametinget 
 Har hatt møte med Aili Keskitalo, etterspurt framdrift. Det er sametingsråd 

Silje Muotka som skal følge opp saken. 

 
Program studietur Sogndal 
Vi har mottatt følgende forslag fra Distriktssenteret ved Roar Werner Vangsnes:  
den 7. mai er planen  

a. at vi brukar litt formell tid på campus Fosshaugane der vi har kontor, og eg tenkjer 2 – 2 ½ 
time med kunnskapslevering begge vegar. I tillegg til kunnskap frå oss, trur eg det kan 
vera OK å høyre litt om Nye Sogndal som formar seg, litt frå politisk leiing i Sogn og 
regionsamarbeidet. Som du vil sjå er det mange aktørar som koplast på. Vi må nok ta eit 
utval på kven vi skal invitere. Dersom fylkeskommunen blir med frå Troms er det aktuelt å 
ha med fylkeskommunen frå Sogn og Fjordane.  

b. Etterpå er mitt forslag pr. i dag at vi køyrer til bygda Fjærland lengst nord i kommunen – 
der det er mykje å bruke tida på nokre timar. 

c. vi avsluttar dagen med formell og samstundes ein sosial og ein uforgløymeleg kveld på 
Henjatunet. Eg tenkjer at det her kan passa at nokre vert invitert av dykk 

 Den 8. mai er mitt forslag at; 
a. vi reiser til det indre fjordbassenget med kommunane Lærdal og Aurland som mål for 

dagen. 
b. Brukar første del av dagen i Lærdal der også regionrådsleiaren held til –  Jan Geri Solheim  
c. så går turen vidare til den vesle bygda Undredal i Aurland kommune, før vi snur nasen 

attende og brukar litt tid i Flåm 
d. Heimturen – dersom vegen er open tenkte eg vi kunne ta over fjellet som er ein av dei 

nasjonale turistvegane 
e. debriefing og oppsummering på Sognefjord Hotel. 

  
Eg blir med som guide og kjentmann begge dagane. Eg vil snakka med reiselivsdirektør Ståle 
Brandshaug om han har tid til å bli med ein tur til Fjærland. Då kan han snakka litt om arbeidet med 
Visit Sognefjord og korleis dei som eit relativt stort reisemålsselskap arbeider på ulike frontar. 
  

 Praktiske avklaringer: det legges opp til samkjøring til Tromsø. Vi leier 
minibuss i Sogndal for felles kjøring. Dan-Håvard sjekker ut gaver – vi må ha 
med til vertskap og de vi skal besøke.  

 
Saker til fellesmøte med Vest-Finnmark regionråd 

 Avtalt møte 3. april i Hammerfest måtte avlyses grunnet flere møtekollisjoner 
 Aktuelt å planlegge møte 19.-20. juni i Lakselv? (neste gang Vest-Finnmark 

har møte) – dette er vanskelig, kolliderer med fylkesting i Troms 
 Enighet i møtet om at rådsordfører kontakter leder av Vest-Finnmark 

regionråd for å finne mulige alternative datoer 
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Orientering fra (saksordfører Ørjan Albrigtsen - forfall) rådsordfører  

 Politisk jobbing med strategier for transportinfrastruktur Nord-Troms 
 Transportkomite på fylket – bedt om tid til å presentere rapporten – fått lite 

tid 
 Fagdag transportkomiteen i mai – rapporten skal presenteres 

 
Orientering fra saksordfører/leder i styringsgruppa Nord-Troms konferansen Eirik L. 
Mevik: 

o Status i arbeidet. Utfordring med kapasitet hos leder av styringsgruppa 
o Behov for en administrativ kapasitet for å jobbe med saken. Det er avsatt ca 

50.000 på fond i regionrådet til konferansen 
o Tips: koble reiseliv og lokal mat  
o Dan-Håvard og Eirik følger opp saken – finansiering, prosjektskisse – det må 

settes trykk på arbeidet for å komme i mål 
 
 
DRØFTINGSSAKER: 
Hvordan skal vi jobbe med disse sakene? 

o Samerettsutvalget II – kommentarer i møtet: det pågår et arbeid i forhold 
til Fjelloven 

o Særskatt på havbruk – NOU innen 1.11.19 (utvalget ser på tre forslag; 
grunnrenteskatt, produksjonsavgift eller kombinasjon av disse to) – 
kommentarer i møtet: ser ikke ut til å bli flertall for dette forslaget med 
grunnrenteskatt. Vi må likevel følge med den videre prosessen i denne 
saken 

o Særskatt på fiskeriene – Eidesen-utvalget peker på ressursskatt og 
kvotefleksibilitet i en sammenheng. Kommer Stortingsmelding i 2019 – 
kommentarer i møtet: generelt er det viktig at inntektene blir igjen i 
distriktene hvor aktiviteten foregår 

o Ekspertutvalget for beskatning av vannkraft – melding ferdig 1. oktober 
2019 

 
 
ÅPEN POST - AKTUELLE SAKER: 
 
Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Laga et notat etter møtet; oppsummert: Ordførerne drøfter saken politisk i 
egen kommunen 
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 Kvænangen har drøfta saken i k-styret. Storfjord har satt saken på dagsorden 
i formannskapet begynnelsen av april 

Kommuneblokk-møte Nord-Troms og nabokommuner i Finnmark, Alta 4. juni 
 Det vil komme en invitasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til et slikt 

møte 

 
Møtet hevet kl 1055 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 01.04.2019 10:01:21
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Lise Jakobsen; Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad
Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald
Jenssen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa
Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Olaug Bergset;
Einar Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet 01.04.19
Vedlegg: Protokoll fra skypemøte NTRR 01.04.19.docx
Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte i regionrådet.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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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 5-2018 
STED: Skype  
TIDSPUNKT: 1.april 2019 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Det ble innkalt til møte i regionrådet på kort varsel for å avklare hvordan  
regionrådet skal forholde seg til møteinvitasjon fra Fylkesmannen i Troms og  
Finnmark. Møtene er et ledd i fylkesmannens satsing for å utvikle og forsterke  
kommunedialogen. Kommunene i Troms og Finnmark er delt inn i seks regionale  
grupper. 
 
Kommunene i Nord-Troms Regionråd er fordelt på de ulike møter; Storfjord og  
Lyngen er invitert til Tromsø sammen med kommunene i Tromsø-områdets  
regionråd, mens de andre 4 kommunene er invitert til Alta sammen med  
grensekommunene i Finnmark (Kautokeino, Alta, Loppa og Hasvik). 
 
 
Sak 20/19  Regionale kommunemøter i regi av Fylkesmannen i Troms og Finnmark   
Saksdokumenter:  

 Invitasjon til møter for formannskap og administrativ ledelse i kommunene i 
Troms og Finnmark 

 
Følgende enstemmige vedtak ble gjort: 

1. Nord-Troms Regionråd ønsker et eget møte i Nord-Troms for de 6 
kommunene som tilhører regionrådet. Dersom det er ønskelig kan gjerne 
kommunene tilsluttet Tromsø-områdets regionråd inviteres til samme møte. 
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2. Forslag til møtested: Olderdalen. Møtetid (tilpasset fergeruter) kl 1000-1500. 

 
Møtet hevet kl 0930 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 02.05.2019 09:41:00
Til: Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger
Larsen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa
Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut
Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert;
Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen
Kopi: Klara Steinnes; Greta Larsen; Inger-helene.isaksen@lyngen.kommune.no; Mattis Bårnes; Ellinor Evensen;
Daniel Vollstad Johnsen; Kristin Vatnelid Johansen; Lise Jakobsen

Emne: PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE REGIONRÅDET
Vedlegg: FM presentasjon NT-regionråd 30.4.19.pptx;Protokoll repskap 30.04.19.pdf;Representskapsmøte i
Nord-Troms regionråd 30.04.19.pptx
Til
Representantskapet i Nord-Troms Regionråd DA (formannskapene i Nord-Troms)
Regionrådet (ordførere), rådmenn og varaordførere i Nord-Troms
Som orientering til vararepresentanter   
 
Vedlagt følger protokoll og presentasjoner fra møtet 30. april 2019.
 
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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02.05.2019

Utfordringer og gode grep for 
samfunnsutviklingen i Nord-
Troms. 
Halti 30. april 2019
fagdirektør Jan-Peder Andreassen
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2© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Foto:

• Stortingets anmodningsvedtak nr. 93 7. 
desember 2017

• Kommuneproposisjonen 2019

• Statsbudsjettet 2019

• Tildelingsbrev fra KMD til fylkesmennene for 
2019

Videreføring av kommunereformen

JPA
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4© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Folketall i Troms og Finnmark 
pr. 4. kvartal 2018
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5© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Folketallsutvikling i 
Troms
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8© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

• Kartlegge utfordringer og veivalg 
• Fornye kommunedialogen
• Intervju med ordførere og rådmenn
• Mest sårbare kommuner

24 informanter (ordførere og rådmenn) fra 
14 kommuner i Troms

Kartlegging av kommuner i regi av NIVI 
Analyse - formål og tilnærming
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24 informanter fra 14 kommuner i Troms
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10© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

1. Utfordringer – for samfunnet og for kommunen
2. Erfaringer med kommunereformen
3. Status for samarbeid
4. Veien videre – langsiktig målbilde
5. Inntrykk av Fylkesmannen – som tilsynsaktør og rolle i 

kommunereformen

Tema i samtalene
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11© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

• Inntrykk av Troms fylkeskommune med vekt på rollen som regional 
utviklingsaktør

• Inntrykke av arbeidet med Senja kommune

Tilleggstema i Troms
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12© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Seks utfordringer i Troms
1. Negativ demografisk trend 
2. Ensidig og sårbart næringsliv
3. Dårlig infrastruktur
4. Svak politisk påvirkningskraft  
5. Manglende lokal innovasjonskultur 
6. Kommuner uten bærekraft 

Næringsliv og 
utviklingsmuligheter i 
toppklasse – optimisme - som i 
Finnmark!
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13© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Manglende bærekraft i kommunene
1.Faglig bærekraft
2.Økonomisk bærekraft
3.Politisk bærekraft

56



14© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Erfaringer fra kommunereformen
Befolkningen ville ikke
Sentraliseringsreform uten nye roller 

• Kartet bør ikke komme før 
oppgavene

• Etterlyser flere oppgaver 
innenfor samfunnsutvikling

• Mer midler til infrastruktur

Flere positive erfaringer enn i 
Finnmark

• Bedre dokumentasjon av krav, 
utfordringer og sårbarhet

• Endret organisering, mer vekt 
på strategisk ledelse og 
utviklingsoppgaver 

• Bedre og mer interkommunalt 
samarbeid

• Økt prosesskompetanse
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15© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Synspunkter på det interkommunale 
samarbeidet

• Bred politisk enighet om å styrke regionrådenes rolle innenfor 
samfunnsutvikling

• «Alle» ser behov for utvidet samarbeid om administrasjon og 
tjenesteproduksjon

• Administrativ vertskommunemodell som hovedløsning
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16© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Om trender i tjenestesamarbeidet
Restrukturert og forsterket i Nord-Troms

• Kan ikke være for mange
• Fleksibilitet en geografisk 

nødvendighet
• Mot tre 3 kjernekommuner og 3 

randkommuner?

Behov for mindre spagetti i Midt-Troms
• Frykt for mer kortsiktig shopping, dyrt, 

ustabilt og ustyrlig
• Bør bli mer forpliktende og bedre 

strukturert
• Faste partnere, avtalt 

arbeidsdeling, felles IKT, bredere 
løsninger
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17© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Diagnose Nord- og Midt-Troms 
• Mer normal kommunetilstand
• Sterk  administrativ fragmentering i 

Midt- og Sør-Troms
• Store uforløste merverdier knyttet til 

både utvidet samarbeid og nye 
kommunedannelser

• Sterkt politisk interesse for å utvikle 
felles regional 
samfunnsutviklerfunksjon

• Overhengende fare for mer kortsiktig 
shopping og politisk spill i det 
interkommunale rom

• Behov for skifte i samarbeidsstrategi
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18© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Langsiktig målbilde i Troms
17 av 24 informanter peker på 
kommunesammenslutning
• 5 ordførere og alle 12 

rådmennene
• Via utvidet samarbeid, kan ligge 

5 år fram i tid, kan skyldes 
behov i  nabokommuner

Bred enighet 
• Det interkommunale 

samarbeidet må uansett 
forsterkes de nærmeste årene

• Eventuelle 
kommunesammenslutninger bør 
medføre en bred regional 
løsning  
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19© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Inntrykk av Fylkesmannen
Mye rosende omtale: 
• Tilsynsrolle
• Tilgjengelighet
• Løpende veiledning og faglig bistand
•  «Må ha Fylkesmannen», 
• Legitim kvalitetskontroll

Moderat kritikk:
• Myndighetsutøvelse
• Overprøving av kommunale vedtak
• Manglende intern samordning
• For lite kontinuitet i veiledning
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20© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Godt inntrykk av Senja kommune 
Fra «alle» hold, interessant skryteliste: 

• God framdrift
• Interessant kommunemodell
• Åpen for mer samarbeid
• Åpen for utvidelse med nye 

kommuner
• Åpen for pilotering og forsøk
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Blandet inntrykk av Troms fylkeskommune som 
regional utviklingsaktør
Mange positive vurderinger
• Særlig fra omstillingskommuner og 

kommuner med fylkeskommunale 
institusjoner

• Løsningsorientert, står på og vil mer

Kritikk
• Tar ikke telefonen, lite synlig, vi er ikke 

prioritert, lite asfaltprogram i Nord-
Troms

• Stor stab i Tromsø, snakker bare fisk, 
havbruk og reiseliv

• Mangler virkemidler og strategier for 
regional balanse
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Dynamiske utviklingsakser

Viktigere enn noen gang å vite hvor kommunen 
hører til og hva kommunestyret vil
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23© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Klar for piloter og forsøk?
Forsterket samarbeid om 
samfunnsutvikling

Felles IKT-funksjon, regionalt plankontor, 
pedagogisk utviklingskontor, næring og 
innovasjon, fiskeri og kystsoneforvaltning, 
klimatilpasning, beredskap, 
kompetanseutvikling..

Utvidet blokksamarbeid

Felles økonomiavdeling, felles helse- og 
sosialtjeneste, felles teknisk sektor…
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7 regionale tyngdepunkt?
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12 kommuneblokker? + Sør-Varanger
Mulige vippekommuner
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NY ORGANISERING
Regionrådet er et politisk samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av 
kommunegrensene. 

• POLITISK: Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikkutforming – 
prioritering av  politikkområder – utviklingsområder, samt 
kommunestyrenes innflytelse  på dette.

• ADMINISTRATIVT: Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 
administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og 
etablere gode strukturer for gjennomføring.

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

ü Ønske om sterkere politisk fokus  (færre saker av administrativ karakter)

ü Arbeidsform som fremmer samskapt politikkutforming på valgte politikkområder
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SELSKAPSAVTALEN
§ 2 Formål

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

• Hovedmålsetting:

• REGIONRÅDET SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE ORGAN, OG JOBBE AKTIVT FOR GODE 
RAMMEBETINGELSER FOR UTVIKLING AV NORD-TROMS-REGIONEN

§ 4 Representantskapsmøte

• Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøte som er Nord-Troms 
Regionråd sitt øverste organ. I representantskapsmøte møter formannskapene i deltakerkommunene. 
Hver kommune har 5 stemmer i representantskapet. 
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SAMARBEID:     FAGNETTVERK:      PROSJEKT:
Innkjøpsfunksjonen

Barnehagetilsyn

PPT

DMS

Fødestue, jordmortj.

Legevaktsent., nødnett

Brann og feiing

Skogbrukssjef

Veterinærtj. og -vakt

IKT-samarbeid

Arbeidsgiverkontroller

Barnevern

Akuttberedsk. barnevern

Biblioteksamarbeid

Ledernettverk helse 

Samarbeidsfora rus

Personalnettverk

Felles sak/arkiv

Velferdsteknologi

Digitalisering
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VI SKAL VINNE KAMPEN OM UNGDOMMEN PÅ HJEMMEBANE!

MÅL
• Jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud
• Være en kanal for økt ungdomsmedvirkning
• Stimulere til gode opplevelser i regionen
• Legge til rette for at ungdom skal utvikle seg 
    positivt i regionen

82



ORGANISERING

KOMMUNALT 
ANSATTE MED 
ANSVAR FOR 
UNGDOMSRÅD

FAGRÅDET

NORD-TROMS 
UNGDOMSRÅD REGIONRÅDET 

SAKSORDFØRER 

REGIONAL 
UNGDOMS-
KONSULENT

POLITISK 
RÅDGIVER

UNGDOMSRÅD I 
KOMMUNENE
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HVORFOR RUST?
GI UNGDOM EN ROLLE I SAMFUNNSUTVIKLINGEN
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SUKSESSFAKTORER

• Forankring og vilje

• Ressurser 

• Kontinuitet

• Nettverksbygging

• Konkrete oppgaver

• Budsjett og møtegodtgjørelser

• Opplæring og skolering

• Bli hørt

«Ingenting om oss, uten oss!»

(Victoria F. Mathiassen)

www.nordtromsportalen.no 
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Mål

Å styrke samfunns- og næringsutviklingen
i regionen ved å gi utdanningstilbud som
kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og
beholde kompetent arbeidskraft.
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STUDIESENTERET ER NÆRT OG HAR

•Lokal-kompetanse 
•Koordinerings-kompetanse 
•Bestiller- kompetanse
•Rekrutterings-kompetanse 
•Utviklings-kompetanse 
•STUDENTMILJØ OG OPPFØLGING
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STRATEGIER INFRASTRUKTUR NORD-TROMS
Høy verdiskaping i forhold til 
folketallet:
• 10 % av innbyggerne

• 65 % av havbruksomsetningen

• 45 % av sjømatomsetningen

• 18 % av samla kjøttproduksjon

• 21 % av samla melkeproduksjon

• 42 % av geitemelkproduksjon

• 61 % av tungtrafikken med ferger

• 16 % av fylkesveinettet

• 45 % av riks- og europaveinettet

• 18 % av det kommunale veinettet
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Om Visit Lyngenfjord AS

• Destinasjonsselskap for Lyngenfjordregionen
• Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Lyngen, Skjervøy

• Finansiering
• Tjenesteavtaler med kommunene
• Medlemsbidrag bedrifter
• Provisjonsinntekter salg

• Oppgaver
• Utvikling 
• Markedsføring
• Salg

• Infrastruktur

90



DRIVKRAFT NORD-TROMS
- Samskaping for vekst

RESULTATMÅL:

1. DRIVKRAFT NORD-TROMS SKAL UTVIKLE VARIGE 
SAMARBEIDSMODELLER MELLOM KOMPETANSE- OG 
UTVIKLINGSMILJØ I REGIONEN

2. DRIVKRAFT NORD-TROMS SKAL BIDRA TIL ØKT 
SYSSELSETTING MED EN GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG 
VEKST PÅ 50 SYSSELSATTE.

EFFEKTMÅL:

• DRIVKRAFT NORD-TROMS SKAL BIDRA TIL FLERE 
KOMPETANSEARBEIDSPLASSER SOM GJØR 
REGIONEN MER ATTRAKTIV OG SKAPER VEKST
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DRIVKRAFT UNGDOM

• Utvikling av modell for 
ungdomsmedvirkning i 
samfunnsutviklingen på alle politiske 
nivå – pilot Troms og Finnmark

• Ungdom og medvirkning som verktøy i 
utviklingen av vekstkraftige og 
attraktive lokalsamfunn. Tilhørighet 
fremmer ansvar for framtida og 
samfunnet
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DRIVKRAFT KVENKULTUR

• Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur 
i Norge

• Utvikle samarbeidsmodeller for flere 
kompetansearbeidsplasser innen kvensk 
kultur og kulturminnevern i Nord-Troms
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DRIVKRAFT GRENSESAMARBEID
NORDKALOTTENS GRENSETJENESTE

• Eies av Nordkalottrådet, mandat fra 
Nordisk Ministerråd

• Har spesialkompetanse i 
grenseoverskridende spørsmål – tre land 
og tre språk

• Hovedmål: tilrettelegge for mest mulig 
smidig mobilitet innen arbeidsliv, studier, 
næringsliv og mellommenneskelig 
samhandel i Norden

• Ca 4000 henvendelser 2017 (i 2012: 200)
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DRIVKRAFT CAMPUS NORD-TROMS   

• Utvikle en fleksibel campus-modell for Nord-
Troms for å styrke samfunns- og 
næringsutviklingen i regionen 

• En pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge 
med overføringsverdi til andre regioner
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DRIVKRAFT CAMPUS NORD-TROMS   
HVORFOR?

• Bli mer attraktiv og synlig

• Bruke kompetanse som utviklingsstrategi

• Mer målrettet rekruttering

• Styrke gjensidig kontakt med 
utdanningsinstitusjoner og FoU

• Videreutvikle nærings- og 
kompetanseklynger

• Styrke satsing på unge og entreprenørskap
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DRIVKRAFT CAMPUS NORD-TROMS   
KOMPETANSEKARTET:

• UiT NAU

• Nord-Troms Studiesenter

• Forskningsnode Nord-Troms

• Halti-miljøet

• Senter for nordlige folk

• Maritimt senter

• Språksentra

• Nordkalottsenteret

• Næringsfabrikken 
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RUST-møte 20.3.2019 

Protokoll fra møte Nord-Troms Ungdomsråd og Fagrådet 

 

Sted Nordreisa, Taket kafe 

Tid 20.3.2019 kl. 11.00-14.00 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 

Nora Karlstrøm  (for Vilde Karlsen) 

Kåfjord: 

Mathias Nilsen 

Oliver Løvli 

Nordreisa: 

Ramona Thomassen 

Anna Elisa Lund Henriksen 

Lyngen: 

Ingvild Ringbakken 

Tuva Skogheim 

Storfjord: 

Alise S. Bruvold (for Nikolas Fagerli) 

Jacop Seppola 

Fagrådet Silje Båtnes 

Kåre Bjørnar Olsen 

Kåre Eriksen (for Jill Fargerli) 

Eirik Hasselberg 

Nord-Troms regionråd - adm. Lise Jakobsen, referent 

Forfall Jill Fagerli, Storfjord 

Marit Boberg, Kvænangen 

Mia Johnsen, Kvænangen 

Joahnne Mari Johansen, Kvænangen 

Kjersti Rennestraum, Kåfjord 
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Saksliste fellesmøte 

 

10/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Vedlegg:  

• Protokoll fra RUST-møte 14. januar 2019 

 

Vedtak: Protokoll godkjennes 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

11/19 SIA SIST! KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 

 

Runde rundt bordet 

Kvænangen: Se e-post 

 

Skjervøy: Arr. ungdomskonferansen – 3 fra hver klasse på ungdomstrinnet og vgs. + 

observatører fra barnetrinnet. Tema – Ung og engasjert. Ørjan (ordfører) og Ketil M. 

Skog fra FiN. En del om stedsutvikling og innspill til sentrumsplan og samfunnsplan 

siste del av dagen.  Planlegger BUK sammen med kommunen nå. Har blitt kontaktet 

fra UFR om hvordan rådet jobber. 

 

Kåfjord: Valgte nytt råd ny leder etter nyttår – Oliver Løvli er leder. Arrangement i 

hallen med møte samtidig. Ordfører Svein har opplæring med nye i rådet. Skal ha 

skredkurs på fredag.  

 

Nordreisa: Har hatt møte – planlegger kveldsturnering i påska. Har hatt BUK-møte, 

innvilget penger til saker derfra. Arbeidsgruppe for stedsutvikling er i gang. Aktiv 

vinter i vinterferien med aktiviteter, hundekjøring, ridning, skutertur. 

Ungdomsklubben ferdig i løpet av mai. Markering av Kvinnedagen på Halti der leder 

Anna holdt appell. UKM arrangert sammen med Kåfjord og Skjervøy. 

 

Storfjord: Arbeidsmøte på mandag for «sosialkveld», bruker tidligere tildelt støtte 

fra RUST. Bruke de 20 000 fra RUST til lavvo på Skibotn og Hatteng. Har fått 

forespørsel fra UFR om hvordan vi jobber. Ny ungdomskontakt i prosjektstilling. 

Karoline Steinvik. Har også fått kommunepsykolog som jobber mot ungdom. 

Ungdata-undersøkelse lagt fram – god diskusjon i rådet om innholdet i 

ungdomsklubben. Vil ha tilbake de «gode gamle» aktivitetene- fotokurs etc. mer enn 

et sted å henge. Behov for å rekruttere og få inn flere ungdommer for forebygging 

av rusproblematikk. Skal også ha et opplegg sammen med eldrerådet. Får mange 
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saker på høring fra kommunen – noen er vanskelig å ta stilling til, men det  er 

positivt at saken kommer. Har arrangert et stort UKM på Hatteng. 

 

Lyngen: Møte neste uke og planlegge Lyden av Lyngsalpan, skal ha Puls Lyngen i 

påska, fremma sak i kommunestyret og vært i avisa om Pollfjelltunnellen. Tre tidl. 

rådsledere er nå på valglister til kommunevalget, mange på møtene og stort 

engasjement, vinterferietilbud – tur til Målselv, temakvelder på Aktiv Lyngen, UKM 

kommende helg. Skal være statister i NRK-serie om vampyrer. Stor oppslutning og 

mange som kommer på arrangement. 

 

Annet: 

Tema: Ungdomsklubb 

Hvordan får en det til å funke? Involvere ungdomsråd – spør ungdom hva de ønsker 

i fx klassene. Viktig - kommunalt ansatt som leder klubben. 

 

 

Orientering – ny struktur for yrkesfag i Troms 

• Høring fra 15. mars. Regionrådet svarer på høringen. 

 

Orientering – uttalelse om politisk fravær 

• Sendt ut. Svar fra Kunnskapsdepartementet. Ber oss svare på høring om nye 

læreplaner våren 2019. 

  

Drøfting: Politisk fravær i skolen er personavhengig. Det er ulik praksis og 

holdninger hos ulike lærere. Det må tas med i felles mal/struktur for ungdomsråd i 

Nord-Troms. RUST lager egen uttalelse om politisk fravær i ungdomsskolen i 

kommunene som tas opp i fellesmøtet med ordførere i mai. 

 

 

Transportseminar i Olderdalen 14. februar 

• Oliver og Mathias deltok 

 

Prosjektleder Drivkraft Nord-Troms og Drivkraft ungdom 

• Gunbjørg Nygård Melkiorsen starter i mai. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------  

 

 

12/19 GODKJENNING AV HØRINGSSVAR – NY FORSKRIFT 

UNGDOMSRÅD 

 

Arbeidsutvalget har utarbeidet forslag til høringssvar på Forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. 

Forslaget er behandlet og godkjent av ordførerne i regionrådet 26. februar. 

Forslaget legges frem for godkjenning RUST. 

 

Høringsuttalelse til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om 

råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom med 

høringsfrist 1. april 2019. Forskriften hjemles i kommuneloven. 

 

Høringsinnspill fra Nord-Troms ungdomsråd 

Nord-Troms ungdomsråd har i møte 20.3.2019 behandlet forslaget til ny forskrift. 

Forskriften inneholder formål, oppgaver, sammensetning og organisering. I Nord-

Troms har vi erfaring med ungdomsråd som medvirkningsorgan siden 1998. Alle 

kommunene i Nord-Troms har ungdomsråd og barne- og unges kommunestyre. I 

tillegg har vi et regionalt ungdomsråd som inngår i RUST – Regional 

ungdomssatsing i Nord-Troms. Ny kommunelov vedtatt i juni 2018 pålegger 

kommuner å ha ungdomsråd og definerer representanter i ungdomsråd med samme 

regler som folkevalgte. Nord-Troms ungdomsråd vil påpeke viktigheten av at 

ungdommers medvirkning og samfunnsengasjement derfor ikke kan betegnes som 

fravær i skolen. Deltakelse i ungdomsråd må synliggjøres i mål i læreplaner og 

godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.  
  

FORMÅL: 

Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad 

enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med f.eks. kun 

ordførere tilstede. Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. i 

politiske utvalg og Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for 

barn- og unges kommunestyre. Enkeltstående arrangement og prosesser som ikke 

er politiske og administrativt forankret, gir ikke medvirkning. Nord-Troms 

ungdomsråd anbefaler derfor at medvirkningsorganet for ungdom er ungdomsråd 

fordi det vil sikre reelle medvirkning. 

 

OPPGAVER: 

Forskriften gir ungdomsråd rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. For å 

sikre reell medvirkning anbefaler Nord-Troms ungdomsråd at 

ungdomsmedvirkningen ikke begrenses til særlig saker. Konsekvenser for barn og 

unge må tas med i utredninger for alle politiske saker, og ungdom må gjennom 

ungdomsmedvirkning gis mulighet til å ta ansvar og forme egen fremtid i 

lokalsamfunnet. Ungdomsmedvirkning må endres fra «saker som angår dem» til å 

ha en rolle og en stemme fordi alle saker angår ungdom og deres fremtid. 

 

SAMMENSETNING OG ORGANISERING: 

Nord-Troms ungdomsråd påpeker at tilstrekkelig sekretariatshjelp er en avgjørende 

suksessfaktor for å lykkes med ungdomsråd og reell ungdomsmedvirkning. Det må 

sikres ressurs som kan opprettholde kontinuitet og aktivitet i rådet, sørge for 

opplæring og skolering av nye representanter, og tett oppfølging av politikere som 
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kan være bindeledd mellom ungdomsråd og voksne politikere. Vi anbefaler at 

sekretariat for ungdomsråd ikke samordnes med de øvrige rådene som forskriftene 

gjelder for.  

 

 

 

Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd godkjenner forslaget til høringssvar. 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

13/19 SAKSOMRÅDER 2019 

 

Saksområder Tiltak og aktiviteter i 2019 Navn 

Entreprenørskap og næring • Prøv Sjøl fondet 

• Entreprenørskap: Elevbedrift, ungdomsbedrift 

Ramona 

Anna 

Skole og utdanning • Yrkes- og utdanningsmesse 24.januar 

• Ny struktur for yrkesfag i Troms 

Siril 

Bolig og sted • Stedsutvikling  Jacop 

Psykisk helse • Sette fokus på temaet i 2019 Tuva  

Ingvild 

Emma (vara) 

Miljø og klima • Klima- og miljøplan for Nord-Troms Alise (vara) 

Reiseliv • Nord-Troms konferansen i Lyngen 28.august Matihas og 

Oliver 

Politikk og medvirkning • Fellesmøte med ordførere i 28.5 og 25.-26.11 

• Politisk fravær som samfunnsfag 

• Høring om forskrift for ungdomsråd 

• Drivkraft Ungdom 

Siril (leder) 

Ramona 

(nestleder) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Saksliste for parallelle møter 

 

Nord-Troms ungdomsråd 

 

14/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER  

 

Kandidater: 

• Ramona: 6 stemmer 

• Siril: 7 stemmer 

• Mathias: 3 stemmer 

• Oliver: 4 stemmer 

 

Vedtak: 

Leder av Nord-Troms ungdomsråd 2019: Siril Jørgensen, Skjervøy 

Nestleder for Nord-Troms ungdomsråd 2019: Ramona Soleng Thomassen, Nordreisa 
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15/19 HENVENDELSE FRA HARDANGER 

UNGDOMSRÅDLOVBESTEMT RESPONSTID FOR AMBULANSE 

E-post til RUST: 

 

Hei! 
Eg er sekretær for Hardanger Ungdomsråd (HU). For tida arbeider me med lovbestemt responstid for 
Ambulanse. Dette har vore tema på Hardanger Ungdomsting i 2017 og 2018. I 2018 var 
stortingsrepresentant Kjersti Toppe med og då inviterte ho oss til å møte Hordalandsbenken på 
Stortinget. Der var me 4.12.2018. HU har også skreve brev og gjeve uttalar til stortinget og 
helseføretaka: Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Vest. 
Dette er ei svært viktig sak for Hardanger Ungdomsråd, fordi dei vil det skal vera trygt å bu også i 
distriktet i Norge. Engasjementet starta etter at fleire Ambulansar vart flytta bort frå bygdene og inn 
til dei regionale legevaktordningane, og responstida auka.  
Er dette noko dykkar ungdommar er opptekne av? Kanskje me kunne samarbeida? 
Legg ved nokre referat så kan de bli litt meir kjent med oss 
--  
Fruktbar helsing Hardangerrådet 
Trude Lægreid Rinaldo 
Konsulent 
post@hardangerraadet.no 
+47 489 54 550 
www.hardanger.com 

 

Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd mener saken er viktig. Det velges en 

arbeidsgruppe som skal: 

• Finne ut hvordan ambulansene i Nord-Troms er organisert og hvordan 

responstiden er i regionen. Ungdomsrådet orienteres. 

• Skrive en uttalelse som støtter uttalelsen fra Hardanger ungdomsråd og setter 

fokus på situasjonen i Nord-Troms. 

• Arbeidsgruppa: Ramona, Alise, Tuva. Lise kaller inn til Skype-møte. 

 

------------------------------------------------------- 

 

16/19 STØTTE TIL KVELDSTURNERING FOR UNGDOM I 

NORDREISA 

Vedlegg: 

• Søknad fra Nordreisa ungdomsråd 

 

Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd viser til vedtak i 2018 der det er gitt kr 5000,- til 

arrangement i kommunene. RUST støtter arrangementet med kr 5000,-.  
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Fagrådet 

 
MAL/STRUKTUR FOR UNGDOMSRÅD I NORD-TROMS 

Vedlegg: 

• Forslag til mal/struktur for ungdomsrådene i Nord-Troms (vedlegget 

ettersendes) 

 

På RUST-konferansen 2018 samlet vi de nye politiske rådgiverne til et møte, der det 

framkom et ønske om en felles mal/struktur for ungdomsrådene. Som oppfølging til 

dette ble det avholdt et Skype-møte i slutten av februar der det ble valgt en 

arbeidsgruppe som skal lage forslag til en mal. Det taes sikte på at malen skal 

behandles i fellesmøte Regionrådet/RUST 28. mai og i kommunestyrene i juni. 

 

Fagrådet drøfter forslaget og kommer med innspill i møtet. 

 

 

FORSKNINGSPROSJEKT UIT – til info 

 

Bakgrunn 

Prosjektet er viktig fordi det retter seg inn mot å finne nye former for demokratisk deltakelse 

for unge mennesker. Bakgrunnen er at den demokratiske deltakelsen blant ungdom ser ut til å 

gå tilbake, samtidig som vi står overfor samfunnsutfordringer som særlig ungdommer berøres 

av, innenfor klima og miljø, innvandring og en teknologisk omstilling av samfunnet. Videre 

står den nordligste regionen overfor krevende institusjonelle prosesser i forbindelse med 

sammenslåing av Troms og Finnmark, prosesser der det er viktig at ungdommer tar aktivt del. 

Dette er både lokale og sentrale myndigheter opptatte av. På et overordnet plan dreier 

prosjektet seg om å få til mer, nyskapende og sterkere demokratisk representasjon av unge 

mennesker. Forprosjektet skal lede fram til et hovedprosjekt: et større innovasjonsprosjekt for 

ungdomsdemokrati, finansiert av FORKOMMUNE-programmet i Forskningsrådet. 

 

Innovasjonen 

I for- og hovedprosjekt skal vi samarbeide både med ungdommene selv og med representanter 

for lokale og regionale myndigheter, og aktører innenfor frivillighet og på kulturfeltet. Vi skal 

å finne fram til 1-2 demokratiske innovasjoner som fremmer unge menneskers deltakelse på 

lokalt og regionalt nivå. Her vil vi bla. se hen til erfaringer fra aktivitet i RUST (Regional 

ungdomssatsing i Nord-Troms), prosjektet Cite-gration (særlig rettet mot innvandrerungdom) 

og på dramaturgi-programmet «snakk for deg selv», erfaringer fra festspillene i Harstad som 

demokratiarena, festivalarrangementer (bla. Riddu Riddu), miljøorganisasjoner og den danske 

innovasjonen «Danske ungdommers folkemøde».  

I hovedprosjektet vil vi utvikle 1-2 innovasjoner (prototyper) som skal testes ut 

lokalt/regionalt i 3-5 tilfeller, og følges tett av forskere i testperioden. Erfaringene fra 

testperioden skal bidra til å justere prototypen. Et sentralt moment her er betingelsene for 

oppskalering av prototypen. Prosjektet skal på det operative nivå bidra med en guide for 

iverksetting i større skala og har på den måten ambisjoner om å spre innovasjonen. Teoretisk 

vil det være et viktig bidrag til å undersøke bærekraften i nye former for demokratisk 

deltakelse blant ungdom. 

 

Problemstilling hovedprosjekt 
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8 
RUST-møte 20.3.2019 

Hvordan kan det tilrettelegges for å skape mer, nyskapende og sterkere ungdomsdemokrati? 
 

 

EVENTUELT / TEMA FRA FORRIGE MØTE – nye, nærmere samarbeid om 

arrangement for og av ungdom 

 

Samarbeid om arrangement: 

Hva skal vi gjøre for å øke kontakt mellom ungdom i kommunene? Aktivitet og tiltak 

som Lyden av Lyngsalpan og Skumparty, der vi jobbet sammen om å få ungdommer 

til å delta i andre kommuner, sette opp busser, ha ansvarlige voksne med på turen. 

Utfordringer med svært lange bussturer – bruker hele dagen på 2 timer konsert. 

Arrangere for 3 og 3 kommuner? 

 

Fraværsgrense – godkjenning som samfunnsfag 

Lokal variant – godkjent samfunnsfag (som egen sak i kommunene) for de som går 

på ungdomskolene i Nord-Troms. Sak fra ungdomsråd til kommunestyrer? Tas 

videre i fellesmøtet med ordfører 28.mai. 
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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma.  
Tid 27.mars 2019 kl. 15:30 – 17:00.  

 
Tilstede:  Anna Elisa Lund Henriksen, leder.  

Oda Fossvoll.  
Ramona Soleng Thomassen.  
Isak Båtnes Lund.  
Alf-Sindre Einevoll.  
Hedda J. Bjerkli.  
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Scott Nordstrøm.  
Hermod Bakken.  

 

Sakskart 

9/19 Info fra utvalgsmøtene.  

10/19 Forberedelse til møte i kommunestyre 29.03.19 

11/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd.  

12/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

13/19 Logo:  

14/19 Høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

15/19 Kveldsturnering 

16/19 Eventuelt:  
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9/19 Info fra utvalgsmøtene. 

Anna og Ramona deltok på Rust-møte forrige uke. Der ble det gjort valg av ny leder og 
nestleder. Ramona ble valgt som nestleder i Rust for det neste året. I tillegg ble det brukt en 
del tid på å snakke om hva som kreves for å ha en ungdomsklubb.  

Nordreisa Ungdomsråd fikk innvilget 5000 kr fra Rust til Kveldsturneringen 11.april.  

Fra Helse- og oppvekst sitt siste møte var det vara Mathilde Eriksen som stilte.  

 

10/19 Forberedelse til møte i kommunestyre 29.03.19 

Vi går gjennom saker som vi får fra politisk rådgiver Øyvind Evanger.  

De sakene som vi har gått igjennom er:  

- FO 2/19: Interpellasjon fra Hilde Nyvoll.  

- RS 3/19: Konsekvenser for foreslått nedlegging av Storslett Trafikkstasjon.  

- PS 9/19: Kulturskole og gymsal.  

- PS 10/19: Rotsundelv skole – renovering.  

 

Vi diskutere særlig saken om Storslett Trafikkstasjon, og at dersom denne nedlegges vil det 
ha stor konsekvens for ungdom i Nordreisa og Nord-Troms. Vi følger opp denne saken i 
etterkant av kommunestyremøte 29.03.19.  

Oda Birkelund (vara for Scott Nordstrøm) og Jonas Pedersen (vara for Hermod Bakken) 
deltar på kommunestyremøte. Silje sender de sakene som er mest aktuell til de så de er 
forberedt.  

 

11/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd.  

Vi leser gjennom høringssvaret som er skrevet på bakgrunn av de punktene medlemmer av 
Ungdomsrådet har meldt inn. Høringssvaret ble enstemmig godkjent, og Silje sender dette 
inn til Regjeringen i løpet av denne uken. Siste frist er mandag 1.april.  

 

12/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

Vi danner arbeidsgruppe på dette:  

Ramona, Hedda, Isak og Silje.  

Silje setter opp en plan og innkaller til møte i arbeidsgruppa etter påske.  
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13/19 Logo:  

Fremvisning av logo: Saken er utsatt.  

 

14/19 Høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

Tidligere har valg av ungdomsråd vært gjort på høsten, som resulterer i at det tar lang tid før 
rådet er ordentlig i gang. Vi har diskutert dette i Ungdomsrådet, samt i Rust, og foreslår at vi 
gjør valget på våren, og at første møte med nytt ungdomsråd blir på høsten etter skolestart.  

Måten valget gjøres på er følgende: 

- Storslett Ungdomsskole: Anna, som er leder, går sammen med en eller to medlemmer som 
går på ungdomsskolen inn til alle klassene. Her bruker de noen få minutter for å informere 
om ungdomsrådet, før de rekrutterer 2 medlemmer fra hvert klassetrinn. (2 fra 8.klasse, 2 
fra 9.klasse og 2 fra 10.klasse.) Siden de begynner i et høyere klassetrinn fra høsten av så må 
vi også innom 7 klasse for å rekruttere.  

Dersom flere er interessert gjøres det en avstemning i klassen der og da. De aktuelle må da si 
noe om hvorfor de vil være med i Ungdomsrådet.  

- Reisa Montessoriskole og Strømfjordnes skole: Vi avtaler tid med rektor for når vi kan 
komme for å rekruttere 1-2 fra ungdomstrinnet.  

- VGS: Anna og 1-2 medlemmer fra VGS får ansvaret for å rekruttere fra VGS.  

 

Vi tar sikte på å gjøre dette i juni når det har roet seg med tentamen og eksamen.  

Silje avtaler dag og tid med skolene og med de som skal være med.  

 

15/19 Kveldsturnering 11.april 2019 

Hvor langt har vi kommet og hva gjenstår?  

- Arrangementet ble publisert i forrige uke på facebook og Nordreisa kommune. I tillegg 
henges det opp plakater torsdag denne uken på skolene.  

Alf Sindre henger opp på Storslett U.skole, Hedda på Strømfjordnes, Ramona henger opp i 
Oksfjord, Anna på VGS.  

- Dommer: Vi har rekruttert to dommere til turneringa. Erling Einevoll, innebandy. Han stiller 
fra kl. 19. Marius Eriksen, fotball. Han stiller når fotball-delen begynner. Kan Hermod også 
være dommer når det trengs?  

- Silje setter opp en oversikt med vaktskift for kantina, sekretariat (speaker, musikk, klokka 
og mål.) inngangen (lotteri). Vaktskift: 1 time per stk.  
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- Anna tar ansvar for å dele ut premie til vinnerlagene: Gavekort på pizza på Bios og På Taket 
til vinnerlagene i innebandy og fotball.  

- Lotteri: Silje ordner klart lotteri.  

- Oda F snakker med Øyvind Evanger ang ipad da det kanskje er mulighet å få sponset en fra 
kommunen som vi kan lodde ut. Dersom dette ikke går handler vi en på Elbutikken. (Billigste 
kostet 3000 kr.) 

- Hedda snakker med Strømfjordnes skole ang innebandy-utstyr som de har på idrettshallen. 
I tillegg snakker Oda B med Storslett U.skole om utstyret det.  

- Silje kjøper inn fotball og ekstra baller til innebandy, fløyter.  

- Silje purrer på økonomiavd ang muligheten for å bruke vipps.  

- Salg: Pizza, brus (bokser), godteri, sjokolade, frukt. Silje handler.  

- Isak snakker med Coop ang sponsing av frukt.  

- Oppmøte kl. 1630 på idrettshallen 11.april. Silje ordner liste over hvem som gjør hva.  

 

16/19 Eventuelt:  

Ingen saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Silje Båtnes, 28.03.19.  
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 28.03.2019 10:42:40
Til: alfsindrefotball@gmail.com; Anna Elisa Lund Henriksen; Hedda J. Bjerkli (heddajbjerkli@gmail.com); Hermod
Bakken; Isak Båtnes Lund; Jonas Pedersen; Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund;
Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng Thomassen; Scott Nordstrøm; Vilma Johansson (Vilma123@gmail.com)
Kopi: Else Elvestad

Emne: Referat fra møte Ungdomsrådet 27.mars 2019
Vedlegg: Referat fra møte 27.03.19.docx
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Høringsuttalelse – ny forskrift for ungdomsråd. 

av Nordreisa Ungdomsråd.  

 

Høringsuttalelse til ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om råd for 
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom med høringsfrist 1.april 2010. 
Forskriften hjemles i kommuneloven.  

  

Høringsinnspill fra Nordreisa ungdomsråd har i møte 27.03.19 behandlet forslaget til ny forskrift.  

Ny kommunelov vedtatt i juni 2018 pålegger kommuner å ha ungdomsråd og definerer 
representanter i ungdomsråd med samme regler som folkevalgte. Nordreisa ungdomsråd ønsker å 
stille seg bak uttalelsen til Nord-Troms ungdomsråd hvor det påpekes viktigheten av at ungdommers 
medvirkning og samfunnsengasjement ikke kan betegnes som fravær i skolen. Deltakelse i 
ungdomsråd må synliggjøres som mål i læreplaner og godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.   

FORMÅL: I Nordreisa kommune har vi både ungdomsråd og barn- og unges kommunestyre. I 
ungdomsrådet har vi medlemmer fra alle klassetrinn fra 8.klasse til 3 vgs. Vi gjennomfører møter 
hver 6 uke og oftere ved behov. I tillegg er vi i samtaler via nett når det trengs. Medlemmene i 
ungdomsrådet deltar også i utvalgsmøter samt kommunestyre.  

Barn- og unges kommunestyre arrangeres 2 ganger per år. Da møter elever fra 5.klasse til 3 vgs, samt 
ordfører og sektorleder i oppvekst- og kultur. Her går vi gjennom innsendte saker.  

Nordreisa ungdomsråd erfarer at vi har mer reell medvirkning, og vi jobber med saker gjennom hele 
året. I barn- og unges kommunestyre er det vanskelig å følge opp de innsendte sakene siden det kun 
er møter 2 ganger per år. Det er mer en arena hvor barn og unge kan oppleve og lære hvordan det 
politiske systemet fungerer. Vi ønsker av den grunn at den nye kommuneloven anbefaler 
Ungdomsråd som medvirkningsorgan. 

  

OPPGAVER: Forskriften gir ungdomsråd rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. For å sikre 
reell medvirkning ønsker Nordreisa ungdomsråd at ungdomsråd gis muligheten til å uttale seg i alle 
saker, da de på mange måter vil påvirke barn og unges fremtid. Ungdomsråd må også få muligheten 
til å uttale seg om saker før avgjørelser tas.  

  

SAMMENSETNING OG ORGANISERING: For at et ungdomsråd skal lykkes og være aktivt i kommunene 
er det avgjørende at de har sekretariats hjelp. Dette for å sikre at driften opprettholdes, og for at 
ungdommene har en voksen kontaktperson. I Nordreisa kommune er ungdomskontakten sekretær 
for Ungdomsrådet. Noen av oppgavene er å sette opp møteplan som passer medlemmene og politisk 
rådgiver, innkalle til møter, sette opp saksliste i samarbeid med leder, skrive referat, være veileder 
under møtene, følge opp sakene og arbeidet i etterkant. I tillegg har sekretær oversikt over 
lønnsutbetaling, evt. arrangement som ungdomsrådet arrangerer, høringsuttalelser i samarbeid med 
medlemmene. Poenget er at sekretær for ungdomsråd gjør en hel del mer enn å være referent, og 
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personen bør være engasjert i ungdomsarbeid. Det er ikke å anbefale at sekretariat samordnes med 
de øvrige rådene.  
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*010148*

Kommunal Landspensjonskasse

Gjensidig forsikringsselskap

Nordreisa kommune vI rådmann Orgnr.: 938 708 606  Foretaksregisteret

Postboks  174 Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo

9156 STORSLETT Tlf-: 55 54 85 00
www.klpno

Oslo, 4.  april  2019
Forsikringstakernr.  01942001

Att. rådmann og økonomiansvarlig

Nær  3  milliarder til kundenes premiefond for  2018

Tiltross for svake finansmarkeder gir årsresultatet til KLP rom for tilføring av overskudd til kundene også
for  2018.  Den  delen  av overskuddet som vil bli overført til premiefond for kunder med offentlig
tjenestepensjonsordning i KLP antas å bli på ca. 2,9 milliarder kroner. Det vil si om lag dobbelt så mye som
vi har anslått i tidligere prognoser.

Verdijustert avkastning ble 1,5 prosent, mens bokført avkastning ble 3,5 prosent for året. God avkastning på
eiendom bidro mest til overskuddet.

Det samlede overskuddet for  2018  ble 5,7 milliarder kroner. Som nevnt over tar vi sikte på å tilføre 2,9
milliarder av dette til kundenes premiefond. Resten av overskuddet, det vil si 2,8 milliarder, vil gå til
styrking av soliditeten i KLP. Det er viktig for at KLP skal stå godt rustet til å tåle vanskelige
finansmarkeder også fremover.

Det er imidlertid en forutsetning for tilføringen at årsregnskapet, med forslaget til anvendelse av
overskuddet, godkjennes av Generalforsamlingen i KLP 6. mai i år. Grunnen til at vi allerede nå går ut med
anslag på beløp, er ønske fra flere av våre eiere om tidligst mulig informasjon vedrørende elementer som
kan påvirke budsjettet deres.

Nedenfor følger et estimat på den andelen av overskuddet for  2018  som vil bli tilført deres premiefond i
løpet av mai i år.

Det endelige beløpet vil altså kunne avvike noe fra anslaget vi nå gir. Vi minner samtidig om at midler på
premiefondet bare kan benyttes til dekning av fremtidig pensjonspremie i KLP.

[Sumiainen kr 2 945 000   
I  tabellen  nedenfor fremgår den estimerte andelen av overskuddet som vil bli tilført deres premiefond
fordelt på hver pensjonsordning dere har i KLP.

,  kr 630 000
?  kr 2  300 000

kr 15 000

 

NB!  Ipensjonsordningenfor  sykepleiere er tilbakeført egenkapitalbidrag inkludert i beløpet.

Hovedkontor Regionskontor
Dronning Eulemias gale TO Zander Kaaes  gate 7

Oslo Bergen

01/001/000449/085409
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Ta gjerne kontakt med Våre kunde- og salgsledere dersom dere har spørsmål til dette.

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

,)

f)

 

Sverre Thornes
konsernsjef
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Fra: Jim Bratland (jim@ymber.no)
Sendt: 28.03.2019 12:18:10
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Hilde Henriksen

Emne: Veilys
Vedlegg: AMS brev Nordreisa kommune 190328.pdf
Hei
 
Se vedlagte brev fra Ymber AS og ta gjerne kontakt om spørsmål. Brevet blir også sendt i posten.
 
Ha en fin dag videreJ
 
 
Vennlig hilsen
 
Jim Bratland
Markedsjef
Ymber Nett AS

Tlf:         77 77 04 00 / 38
Mobil:   908 71 019
 

Fra: Jim Bratland 
Sendt: torsdag 7. juni 2018 14.52
Til: 'postmottak@nordreisa.kommune.no' <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Hilde Henriksen (Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no) <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Veilys
 
Hei
 
Se vedlagte brev fra Ymber AS og ta gjerne kontakt om spørsmål.
 
Ha en fin dag videreJ
 
 
Vennlig hilsen
 
Jim Bratland
Markedsjef

Tlf:         77 77 04 00 / 38
Mobil:   90 87 10 19
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Ymber Nett AS 
Bjørklysvingen 3 

9152 Sørkjosen 

Tlf:     77 77 04 00 
E-post:  kunde@ymber.no 
Web:      www.ymber.no 

Org.nr: NO 921 683 057 MVA 

Sørkjosen, 28.03.2019 

Strømmåler på veilys anlegg – Varsel om frakobling 
Viser til tidligere korrespondanse vedrørende måling på deres umålte anlegg. Dere har gjort 
en flott jobb med umålte anlegg på kommunale veier og nå gjenstår resterende umålte anlegg. 
Vi har fått informasjon fra dere om at Nordreisa kommune og Statens vegvesen er i dialog om 
veilysene, men siden dere står som kunde og eier på disse anleggene blir dette brevet sendt til 
dere. Vi ber om at dere videre bringer denne informasjonen til Statens vegvesen om det er noe 
som er relevant for dem. 
 

1. Ymber ber om at dere snarest sender oss fremdriftsplan for arbeidet med å gjøre klart 
for måling av deres umålte anlegg. Vi ber om tilbakemelding fra dere innen 30.4.19. 
 

2. Fristen for å installere strømmåler var 31.12.2018. Siden fristen er passert og det 
fortsatt er vinter så vil Ymber Nett være fleksibel og vil derfor ikke foreta frakobling 
denne veilys «sesongen», dvs. frem til mai 2019. Når sesongen er over vil veilysene 
bli frakoblet, og så vil de bli tilkoblet igjen når det er installert måler. 
Se mer info under vedrørende varsel om frakobling. 

 
Varsel om frakobling 
Viser til tidligere korrespondanse vedrørende installasjon av strømmåler for deres umålte 
anlegg med målepunkt-ID som vist av vedlegg 1. 
 
Ymber Nett har ikke fått tilbakemelding på tilsendt brev vedrørende disse anleggene og det er 
ikke klargjort for installasjon av strømmåler for ovennevnte anlegg innen fristen 31.12.2018. 
Dette er bakgrunnen for at vi sender ut varsel om frakopling. 
 
Installasjon av strømmåler er hjemlet i avregningsforskriften (Forskrift om måling, avregning, 
fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.): 
§ 4-1. Plikt til å installere AMS. Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS. 

§ 4-5.Krav til installering og rapportering. Nettselskapet skal innen 1. januar 2019 ha 
installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde. 
 
 
 
 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 Storslett 
Att. Hilde Henriksen 
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 Side 2 av 3 
 

Vi henviser til «Standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning» § 7 Stenging av 
nettkundens anlegg, og vi anser vilkårene for stenging som oppfylt med at det er brudd på 
avregningsforskriften som beskrevet ovenfor. 
 
Det er ikke ønskelig fra Ymber Nett sin side å stenge anlegget. Har dere innsigelser mot 
stengingen eller hvis stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade ber vi 
om snarlig tilbakemelding. 
 
Frist for installasjon av strømmåler settes til 1.6.2019. Dersom det ikke er klargjort for 
måling innen fristen vil ovennevnte anlegge bli frakoblet fra Ymber sitt nett. 
 
Ny tilkopling av anleggene vil kunne bli belastet med gebyr i henhold til Ymber Nett sin 
gjeldende prisliste. For tiden er åpningsgebyret kr. 2200,- per anlegg. Se www.ymber.no for 
mer info. 
 
Har dere spørsmål i saken er det bare å ta kontakt så skal vi hjelpe så godt vi kan 
Telefon: 77770400 eller 90871019 
 
Link til avregningsforskriften: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301 
 
Link til standardvilkårene: 
https://www.ymber.no/nettleie-naering-2019.5152877-178867.html 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jim Bratland 
Ymber Nett AS 
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 Side 3 av 3 
 

Vedlegg 1, oversikt over umålte anlegg: 
707057500038667160 696-50268 E6-FV865 Del 35 
707057500038667382 696-50268 E6-FV865 Del 57 
707057500038667023 696-50268 E6-FV865 Del 21 
707057500038667252 696-50268 E6-FV865 Del 44 
707057500038666934 696-50268 E6-FV865 Del 12 
707057500038667337 696-50268 E6-FV865 Del 52 
707057500038666811 696-50268 E6-FV865 Del 7 
707057500038667405 696-50268 E6-FV865 Del 59 
707057500038666774 696-50268 E6-FV865 Del 3 
707057500038667498 696-50268 E6-FV865 Del 68 
707057500038667467 696-50268 E6-FV865 Del 65 
707057500038667504 696-50268 E6-FV865 Del 69 
707057500038667191 696-50268 E6-FV865 Del 38 
707057500038666804 696-50268 E6-FV865 Del 6 
707057500038666927 696-50268 E6-FV865 Del 11 
707057500038667177 696-50268 E6-FV865 Del 36 
707057500038571023 Havnebelysning Hamneidet 
707057500038667184 696-50268 E6-FV865 Del 37 
707057500038667139 696-50268 E6-FV865 Del 32 
707057500038666910 696-50268 E6-FV865 Del 10 
707057500038667290 696-50268 E6-FV865 Del 48 
707057500038667269 696-50268 E6-FV865 Del 45 
707057500038667429 696-50268 E6-FV865 Del 61 
707057500038667047 696-50268 E6-FV865 Del 23 
707057500038666903 696-50268 E6-FV865 Del 9 
707057500038667443 696-50268 E6-FV865 Del 63 
707057500038667078 696-50268 E6-FV865 Del 26 
707057500038667283 696-50268 E6-FV865 Del 47 
707057500038667306 696-50268 E6-FV865 Del 49 
707057500038667399 696-50268 E6-FV865 Del 58 
707057500038667054 696-50268 E6-FV865 Del 24 
707057500038667146 696-50268 E6-FV865 Del 33 
707057500038667344 696-50268 E6-FV865 Del 53 
707057500038667436 696-50268 E6-FV865 Del 62 
707057500038667474 696-50268 E6-FV865 Del 66 
707057500038667368 696-50268 E6-FV865 Del 55 
707057500038666767 696-50268 E6-FV865 Del 2 
707057500038667115 696-50268 E6-FV865 Del 30 
707057500038667481 696-50268 E6-FV865 Del 67 
707057500038667276 696-50268 E6-FV865 Del 46 
707057500038666965 696-50268 E6-FV865 Del 15 
707057500038667122 696-50268 E6-FV865 Del 31 
707057500038667009 696-50268 E6-FV865 Del 19 
707057500038666798 696-50268 E6-FV865 Del 5 
707057500038595708 Varme hydrantkummer Storslett 
707057500038667207 696-50268 E6-FV865 Del 39 
707057500038667221 696-50268 E6-FV865 Del 41 
707057500038666781 696-50268 E6-FV865 Del 4 
707057500038667108 696-50268 E6-FV865 Del 29 
707057500038667153 696-50268 E6-FV865 Del 34 
707057500038667412 696-50268 E6-FV865 Del 60 
707057500038666750 696-50268 E6-FV865 Del 1 
707057500038667092 696-50268 E6-FV865 Del 28 
707057500038667320 696-50268 E6-FV865 Del 51 
707057500038666972 696-50268 E6-FV865 Del 16 
707057500038667016 696-50268 E6-FV865 Del 20 
707057500038667061 696-50268 E6-FV865 Del 25 
707057500038667030 696-50268 E6-FV865 Del 22 
707057500038666989 696-50268 E6-FV865 Del 17 
707057500038666996 696-50268 E6-FV865 Del 17 
707057500038666897 696-50268 E6-FV865 Del 8 
707057500038667375 696-50268 E6-FV865 Del 56 
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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   

YMBER NETT AS 
Bjørklysvingen 3 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1344-49 4612/2019 T51 02.05.2019 

 

Strømmåler på veilys anlegg - varsel om frakobling 

Det vises til tidligere kommunikasjon i sakens anledning, sist deres brev av 28.03.2019. 
 
Dessverre har det tatt svært lang tid å få formalisert avtale med Statens vegvesen og Troms 
fylkeskommune om overtakelse av de veilysstrekninger man er enige om skal overføres til 
veieier. Dette ser nå ut til å løse seg i løpet av kort tid. 
 
For de veilysstrekninger det er uenighet om overføring til veieier, har vi ikke et entydig svar å gi 
på Ymbers henvendelse.  Eventuell framtidig drift vil legges til behandling i Nordreisa 
kommunestyre i deres planlagte møte 21. mai 2019. Så snart vi har avklaring om eventuell 
fortsatt drift av veilys langs fylkes- og riksvei, vil Ymber informeres.   
 
Nordreisa kommune ber om at frakobling av umålte veilysanlegg utsettes til beslutning er tatt av 
Nordreisa kommunestyre.  Dette for å unngå kostnader for eventuell ny tilkobling. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 43 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/208-16 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 30.01.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Byggekomitè 19.03.2019 

 

Sluttrapport gjenoppbygging av Leonard Isaksens veg 10 

Henvisning til lovverk: 
 

PS 1/19 Sluttrapport gjenoppbygging av Leonard Isaksen veg 10 

Saksprotokoll i Byggekomitè - 19.03.2019  

Behandling  
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 
Sluttrapporten gjenoppbygging av Leonard Isaksen veg 10 godkjennes. 
Resterende midler på fond benyttes til mindre tiltak på Leonard Isaksen veg 10. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Sluttrapporten gjenoppbygging av Leonard Isaksen veg 10 godkjennes. 
Resterende midler på fond benyttes til mindre tiltak på Leonard Isaksen veg 10. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Sluttrapporten gjenoppbygging av Leonard Isaksen veg 10 godkjennes. 
Resterende midler på fond benyttes til mindre tiltak på Leonard Isaksen veg 10. 
 
 

Saksopplysninger 
Leonard Isaksen 12 brant 15. mars 2015. Brannvesenet hindret brannen til å spre seg til Leonard 
Isaksen veg 10 (Doktorgården), men kunne ikke hindre at Doktorgården ble sterkt røykskadet.  
 
Det var i etterkant flere diskusjoner om gjenoppbygging, og drøftinger om størrelse og omfang.   
 
Endelig vedtak ble gjort av Nordreisa kommunestyre i sak 13/17: 
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1. Leonard Isaksens vei 10, selges ikke. Den renoveres for forsikringssummen og 
tilrettelegges for helhetlig bruk innenfor rus og psykiatri og deres brukergrupper. 
2. Del 2 av eiendommen selges på det åpne markedet. 

 
Prosjektet ble lagt ut som en totalentreprise. Etter anbudsrunde ble Sandøy Bygg AS kontrahert 
med JB Elektro, Elektrokjøl og JOWA som underentreprenører for elektro, ventilasjon og 
grunnarbeider. Oppstart var oktober 2017 med overlevering av bygget juni 2018. 
 
I anbudet var det valgfritt å renovere det gamle bygget eller og sanere og bygge nytt bygg på 
tomten. Sandøy Bygg AS valgte å sanere og bygge opp et moderne bygg tilpasset behovet. 
Bygget ble flyttet noe fra opprinnelig plassering for å etablere en større salgbar tomt. 
 
Nordreisa kommune har hatt et godt samarbeid med Sandøy Bygg AS som totalentreprenør. 
Som deres første oppdrag for en offentlig byggherre er vi fornøyde med deres innstilling til og 
oppfølging av våre krav.  
 
Rus og psykiatri har deltatt aktiv for å tilpasse bygget til deres behov. På et tidlig tidspunkt ble 
innvendige vegger og kjøkken flyttet, og en søyle fjernet. Dette har gjort allrommet til stort og 
brukervennlig.  To rom er lydisolert slik at de kan fungeres som samtalerom mellom brukere av 
bygget og offentlige og private aktører. Den eksisterende garasjen er behold, og malt utvendig 
av Aktivitetssentralen i Nordreisa kommune. 
 
Det er bruk ressurser på uteområdet ut over å etablere plen. Tomten var mye tilvokst, og det ble 
nødvendig å felle trær som tok mye uteareal og lys. Dette har gitt plass til parkering og godt 
utsyn og tilgjengelighet til Reisaelva. 
 
Bygget ligger fint avskjermet, men allikevel lett tilgjengelig for de som benytter Leonard 
Isaksens veg 10 som samlingspunkt. Det elektroniske låssystemet gjør at det er kontroll på hvem 
som benytter lokalet til gitte tider.  
 
Formålet med gjenoppbygging som en erstatning for Kafe X og et samlingspunkt for flere 
grupper er oppnådd. Det er stort sett vært benyttet lokale entreprenører bortsett fra på rør og 
elektronisk lås. 
 
I 2018 ble tomten fradelt etter at den hadde vært lagt ut til salgs til høystbydende på kommunen 
hjemmeside. Før tomten kunne tas i bruk måtte en ledning som gikk over tomten flyttes.  
 
Snarveien mellom Skolevegen og Leonard Isaksen veg er beholdt. 
 
Prosjektet skulle gjennomføres innenfor det kommunen fikk i forsikringssum. Det er 
gjennomført. Det har vært et eget forsikringsoppgjøret for inventaret. Dette oppgjøret er en del 
prosjektregnskapet.  
 
Prosjektregnskap Leonard Isaksen veg 10 
 
Lønn 255 000,00
Øvrige 5 956 408,60
Sum 6 211 408,60
Inntekter 6 234 802,62-      
Sum 23 394,02-             
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Inkludert i regnskapet er kostnader på kr. 106.540,- i forbindelse med grunnarbeider ved salg av 
del 2 av tomten. Kostnaden er lånefinansiert. 
 
Regnskapet viser at det er kr. 23 394,- igjen på prosjektet. Det er i løpet av vinteren avdekket 
behov for snøfangere over hoveddøra. I tillegg er taket på garasjen svært dårlig. Det anbefales at 
de resterende midlene benyttes til finansiering av disse tiltakene.  
 
Vurdering 
Oppbygging av Leonard Isaksen veg 10 er fullført innenfor økonomisk ramme dekket av 
forsikringsoppgjøret. Formålet med prosjektet er oppnådd, og bygget er tatt i bruk av flere 
brukergrupper. 
Resterende midler anbefales benyttes til snøfanger og reparasjon av taket på garasjen.  
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Fra: post@miljodir.no
Sendt: 26.06.2018 12.13.36
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet
Vedlegg: Varsel om pålegg om undersøkelser i sideelva Kildalselva i Reisavassdraget.pdf

Vår ref 2018/6988

Vedlagt følger kopi av brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et
originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no

Vennlig hilsen 
Roy Langåker | seniorrådgiver 
e-post: roy.malvin.langaker@miljodir.no 
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Varsel om pålegg om undersøkelser i sideelva Kildalselva i 
Reisavassdraget 

Vi viser til telefonmøte 21.04.2017 med Ymber AS representert ved Jostein Jerkø med 
vurdering av undersøkelser i Kildalselva. Utgangspunktet for møtet var krav om endring av 
tidligere gitt pålegg om reguleringsundersøkelser i Kildalselva og Reisaelva av 21.05.2014.  

Sakens bakgrunn 
Kildalselva er sidevassdrag til Reisaelva i Troms. Strekningen fra utløpet av kraftverket til 
samløpet med Reisaelva er 17 km og utgjør et betydelig leveområde for anadrom fisk. 
Reisaelva er utpekt som nasjonalt laksevassdrag. Forvaltningen av nasjonale laksevassdrag 
skal prioriteres spesielt ved oppfølging av reguleringskonsesjoner, og det er viktig at 
kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen er best mulig. For ytterligere beskrivelse av aktuell 
vassdragsregulering og gjeldene konsesjon viser vi til pålegg om undersøkelser av 
21.05.2014. 
 
Det ble gitt pålegg til Ymber AS om reguleringsundersøkelser i Kildalselva og Reisaelva 
datert 21.05.2014. I møte mellom Miljødirektoratet og Troms Kraft Produksjon as 
05.06.2014 ble det gjort avtale om å endre pålegget. Etter å ha vurdert endringene Troms 
Kraft Produksjon as foreslo, er vi enige om gjennomføre nye undersøkelser på metoder og 
tilnærmingsmåter beskrevet i Håndbok for miljødesign i for regulerte laksevassdrag (NINA 
Temahefte 52). Aktuelle endringer i pålegget ble drøftet i et telefonmøte med Ymber AS 
ved Jostein Jerkø.  Endringene er såpass betydelige at vi har valgt å utforme et nytt 
pålegg.   
 
Hjemmelsgrunnlaget 
Miljødirektoratet vurderer å pålegge Ymber AS å gjennomføre undersøkelser med hjemmel 
post 13 i tillatelse til Nord-Troms Kraftlag AS å regulere Kildalvassdraget i Nordreisa, 
meddelt ved kongelig resolusjon 1.11.1957.  
 
 
Undersøkelser og utredninger i Kildalselva  
Undersøkelsene skal utføres i Kildalselva på strekningen fra vandringshinder for anadrom 
fisk til samløpet med Reisaelva. Undersøkelsene skal gjennomføres med utgangspunkt i 

Ymber AS 
Bjørklysvingen 3 
9152 SØRKJOSEN 

 
 
Trondheim, 20.06.2018 

 

Deres ref.: 
Jostein Jerkø 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2018/6988 

Saksbehandler: 
Roy Langåker 
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miljødesignmetodikken. Ved bruk av miljødesignmetodikken, er status for skjulmuligheter 
for ungfisk og registrering av viktige gyteområder for anadrom fisk en viktig 
støtteinformasjon. Måling av hulromskapasitet er en enkel undersøkelse som trolig kan 
gjennomføres samtidig med ungfiskundersøkelsene i Kildalselva.  
 
For å få et tilfredsstillende datagrunnlag for å gjennomføre en fullstendig utredning etter 
miljødesignmetodikken, er det behov for mer kunnskap om vannføringer og temperatur i 
Kildalselva. Hovedformålet med dette er å ha et optimalt datagrunnlag for å avdekke 
hydrologiske flaskehalser. Ymber vil etablere et vannmerke i Kildalselva for å registrere 
turbinvannføring og restvannføring. Temperatur logges både ved vannmerket og i 
turbinvannføring. Det bør vurderes om det er behov for å supplere med et par 
temperaturloggere for å få en tilfredsstillende oversikt over temperaturvariasjonen i 
Kildalselva. Det anbefales å ta kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 
forbindelse med etablering av vannføringsmåling med temeraturregistrering. Ymber vil 
også logge kraftverksdata slik at det er egnet til å beregne turbinvannføring og overløp. 
En fullstendig vurdering av hydrologiske flaskehalser etter miljødesignmetodikken kan først 
gjennomføres etter at registrering av vannføring mm., er gjennomført i en periode.  
 
Ut fra eksisterende kunnskap vil effekter av reguleringen være størst i perioder med lite 
vannføringsbidrag fra restfeltet. Slike situasjoner kan oppstå om vinteren og tørre perioder 
på høsten. For å kunne identifisere eventuelle betydelige reguleringspåvirkede 
elvestrekninger for produksjon og vandring til anadrome arter i Kildalselva på et tidligere 
tidspunkt, er det ønskelig at det blir gjennomført en analyse av flaskehalser basert på 
miljødesignmetodikken med utgangspunkt i på eksiterende relevante data og 
undersøkelsene i 2019. Det er naturlig at detter rapporteres sammen med 
ungfiskundersøkelsene i 2020. Dette vil gjøre det mulig å kunne iverksette tiltak på et 
tidligere tidspunkt mot eventuelle identifiserte betydelige flaskehalser.  
 
Forslag til vedtak 
Miljødireoratet vurderer, med hjemmel i kongelig resolusjon av 1.11.1957, post 13, 
vurderer Miljødirektoratet å pålegge Ymber AS å gjennomføre følgende undersøkelser 
innen utløpet av 2019:  
 

1. Kartlegge reguleringseffekter og identifisere betydelige flaskehalser for anadrom 
fisk i vassdraget, basert på relevante eksisterende data og undersøkelsene under i 
henhold til miljødesignmetodikken.  

2. Foreta ungfiskundersøkelser ved hjelp av elektrisk fiske utføres på minimum ti 
stasjoner med utgangspunkt i etablert stasjonsnett. Det skal først vurderes om 
stasjonsnettet er representativt for habitatvariasjonen i elva.  

3. Undersøke hulromskapasitet i forbindelse med ungfiskundersøkelsen og kartlegge 
viktige gyteområder for laks, sjøaure og sjørøye.  

 
Undersøkelsene og analysene skal gjennomføres av en institusjon med kompetanse innen 
laksefisk, effekter av vassdragsinngrep på ferskvannsøkosystemene og tiltak for å fjerne 
eller redusere negative effekter av reguleringsinngrep.  
 
Utredning av reguleringspåvirkning og aktuelle kompensasjonstiltak skal fortrinnsvis skje 
etter metoder beskrevet i Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag (NINA 
Temahefte 52).  
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Undersøkelsene skal utføres i samsvar med norsk standard for ferskvannsbiologiske 
undersøkelser (NS 9455) med underliggende metodestandarder. I tilfeller hvor det skal tas i 
bruk metoder som ikke er standardisert, skal beste tilgjengelige metodikk ut fra 
vitenskapelige kriterier benyttes.  
 
Prosjektbeskrivelse med opplysninger om prosjektansvarlige skal forelegges 
Miljødirektoratet.  
 
Resultatene fra undersøkelsene skal rapporteres og leveres Miljødirektoratet senest 1. 
mars 2020.  Vi vil i samråd med fylkesmannen i Troms vurdere om det er behov for å 
avholde et informasjonsmøte lokalt for presentasjon og diskusjon av resultatene. Dette kan 
samordnes med et orienteringsmøte fra undersøkelsene i Mollisjohka. Dersom det vurderes 
å være behov, bes Troms Kraft Produksjon om å organisere et slikt møte etter at 
rapportene foreligger. 
 
Dersom det skulle oppstå behov for å endre undersøkelsesopplegget vesentlig i løpet av 
påleggsperioden, skal det gjennomføres en formell endring av pålegget. 
 
Data framskaffet gjennom pålagte undersøkelser skal registreres i Vannmiljøbasen 
(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Data skal registreres senes innen 1 måned etter 
at rapport er ferdigstilt. 
 
Miljødirektoratet vil fakturere kontroll og tilsyn med pålagte undersøkelser og tiltak etter 
gjeldende vilkår. 
 
Fristen for å uttale seg til dette forhåndsvarselet, er 3 uker.  Dersom direktoratet ikke har 
mottatt merknader innen utløpet av fristen, vil direktoratet fatte vedtak i 
overenstemmelse med varselet. 
 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Yngve Svarte   Svein Grotli Skogen  
Avdelingsdirektør   seksjonsleder 
  
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postboks 6105 9291 Tromsø 
Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 
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Fra: post@miljodir.no
Sendt: 01.04.2019 14:28:44
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet
Vedlegg: Pålegg om undersøkelser i sideelva Kildalselva i Reisavassdraget.pdf

Vår ref 2018/6988

Vedlagt følger kopi av brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et
originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no

Vennlig hilsen 
Roy Langåker | seniorrådgiver 
e-post: roy.malvin.langaker@miljodir.no 
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Pålegg om undersøkelser i sideelva Kildalselva i 
Reisavassdraget 

Vi viser til varsel om pålegg av 20.06.2018, og Ymber AS sitt svar på varselet av 13.09. 
2018. Ymber AS ber om at rapporteringsfristen forlenges til utløpet av 2020 og har ellers 
ingen merknader til påleggsvarselet. Vi aksepterer at fristen for leveranse av rapport 
forlenges og setter den til 1. desember 2020.  

Sakens bakgrunn 
Kildalselva er sidevassdrag til Reisaelva i Troms. Strekningen fra utløpet av kraftverket til 
samløpet med Reisaelva er 17 km og utgjør et betydelig leveområde for anadrom fisk. 
Reisaelva er utpekt som nasjonalt laksevassdrag. Forvaltningen av nasjonale laksevassdrag 
skal prioriteres spesielt ved oppfølging av reguleringskonsesjoner, og det er viktig at 
kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen er best mulig. For ytterligere beskrivelse av aktuell 
vassdragsregulering og gjeldene konsesjon viser vi til pålegg om undersøkelser av 
21.05.2014. 
 
Det ble gitt pålegg til Ymber AS om reguleringsundersøkelser i Kildalselva og Reisaelva 
datert 21.05.2014. I møte mellom Miljødirektoratet og Ymber AS 05.06.2014 ble det gjort 
avtale om å endre pålegget. Etter å ha vurdert endringene Ymber AS foreslo, er vi enige 
om å gjennomføre nye undersøkelser etter metoder og tilnærmingsmåter beskrevet i 
Håndbok for miljødesign i for regulerte laksevassdrag (NINA Temahefte 52). Aktuelle 
endringer i pålegget ble drøftet i et telefonmøte med Ymber AS ved Jostein Jerkø.  
Endringene er såpass betydelige at vi har valgt å utforme et nytt pålegg.   
 
Hjemmelsgrunnlaget 
Miljødirektoratet pålegger Ymber AS å gjennomføre undersøkelser med hjemmel post 13 i 
tillatelse til Nord-Troms Kraftlag AS å regulere Kildalvassdraget i Nordreisa, meddelt ved 
kongelig resolusjon 1.11.1957.  
 
 
Undersøkelser og utredninger i Kildalselva  
Undersøkelsene skal utføres i Kildalselva på strekningen fra vandringshinder for anadrom 
fisk til samløpet med Reisaelva. Undersøkelsene skal gjennomføres med utgangspunkt i 

Ymber AS 
Bjørklysvingen 3 
9152 SØRKJOSEN 

 
 
Trondheim, 01.04.2019 
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[Deres ref.] 
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miljødesignmetodikken. Ved bruk av miljødesignmetodikken, er status for skjulmuligheter 
for ungfisk og registrering av viktige gyteområder for anadrom fisk en viktig 
støtteinformasjon. Måling av hulromskapasitet er en enkel undersøkelse som trolig kan 
gjennomføres samtidig med ungfiskundersøkelsene i Kildalselva.  
 
For å få et tilfredsstillende datagrunnlag for å gjennomføre en fullstendig utredning etter 
miljødesignmetodikken, er det behov for mer kunnskap om vannføringer og temperatur i 
Kildalselva. Hovedformålet med dette er å ha et optimalt datagrunnlag for å avdekke 
hydrologiske flaskehalser. Ymber AS etablerte et vannmerke i Kildalselva i 2017 for å 
registrere vannføring. Temperatur logges både ved vannmerket og i turbinvannføring. Det 
skal vurderes om det er behov for å supplere med en til to temperaturloggere for å få en 
tilfredsstillende oversikt over temperaturvariasjonen i Kildalselva. Det anbefales å ta 
kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med etablering av 
vannføringsmåling med temperaturregistrering. Ymber AS vil også logge kraftverksdata slik 
at det er egnet til å beregne turbinvannføring og overløp. 
En fullstendig vurdering av hydrologiske flaskehalser etter miljødesignmetodikken kan først 
gjennomføres etter at registrering av vannføring er gjennomført i en periode.  
 
Ut fra eksisterende kunnskap vil effekter av reguleringen være størst i perioder med lite 
vannføringsbidrag fra restfeltet. Slike situasjoner kan oppstå i vinterhalvåret og i tørre 
perioder på høsten. For å kunne identifisere eventuelle betydelige reguleringspåvirkede 
elvestrekninger for produksjon og vandring til anadrome arter i Kildalselva på et tidligere 
tidspunkt, er det ønskelig at det blir gjennomført en analyse av flaskehalser basert på 
miljødesignmetodikken med utgangspunkt i på eksiterende relevante data og 
undersøkelsene i 2019. Det er naturlig at dette rapporteres sammen med 
ungfiskundersøkelsene. Dette vil gjøre det mulig å kunne iverksette tiltak mot eventuelle 
identifiserte betydelige flaskehalser på et tidligere tidspunkt.  
 
Vedtak 
Med hjemmel i kongelig resolusjon av 1.11.1957, post 13, pålegger Miljødirektoratet Ymber 
AS å gjennomføre følgende undersøkelser innen utløpet av 2019:  
 

1. Kartlegge reguleringseffekter og identifisere betydelige flaskehalser for anadrom 
fisk i vassdraget, basert på relevante eksisterende data og undersøkelsene under i 
henhold til miljødesignmetodikken.  

2. Foreta ungfiskundersøkelser ved hjelp av elektrisk fiske utføres på minimum ti 
stasjoner med utgangspunkt i etablert stasjonsnett. Det skal først vurderes om 
stasjonsnettet er representativt for habitatvariasjonen i elva.  

3. Undersøke hulromskapasitet i forbindelse med ungfiskundersøkelsen og kartlegge 
viktige gyteområder for laks, sjøaure og sjørøye.  

 
Undersøkelsene og analysene skal gjennomføres av en institusjon med kompetanse innen 
laksefisk, effekter av vassdragsinngrep på ferskvannsøkosystemene og tiltak for å fjerne 
eller redusere negative effekter av reguleringsinngrep.  
 
Utredning av reguleringspåvirkning og aktuelle kompensasjonstiltak skal fortrinnsvis skje 
etter metoder beskrevet i Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag (NINA 
Temahefte 52).  
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Undersøkelsene skal utføres i samsvar med norsk standard for ferskvannsbiologiske 
undersøkelser (NS 9455) med underliggende metodestandarder. I tilfeller hvor det skal tas i 
bruk metoder som ikke er standardisert, skal beste tilgjengelige metodikk ut fra 
vitenskapelige kriterier benyttes.  
 
Prosjektbeskrivelse med opplysninger om prosjektansvarlige skal forelegges 
Miljødirektoratet.  
 
Resultatene fra undersøkelsene skal rapporteres og leveres Miljødirektoratet senest 1. 
desember 2020.  Vi vil i samråd med fylkesmannen i Troms vurdere om det er behov for å 
avholde et informasjonsmøte lokalt for presentasjon og diskusjon av resultatene. Dette kan 
samordnes med et orienteringsmøte fra undersøkelsene i Mollisjohka. Dersom det vurderes 
å være behov, bes Troms Kraft Produksjon om å organisere et slikt møte etter at 
rapportene foreligger. 
 
Dersom det skulle oppstå behov for å endre undersøkelsesopplegget vesentlig i løpet av 
påleggsperioden, skal det gjennomføres en formell endring av pålegget. 
 
Data framskaffet gjennom pålagte undersøkelser skal registreres i Vannmiljøbasen 
(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Data skal registreres senes innen 1 måned etter 
at rapport er ferdigstilt. 
 
Miljødirektoratet vil fakturere kontroll og tilsyn med pålagte undersøkelser og tiltak etter 
gjeldende vilkår. 
 
Miljødirektoratet sitt vedtak kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Fristen 
for å klage er tre uker fra det tidspunkt dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29. 
Eventuell klage sendes til Miljødirektoratet.  
 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Yngve Svarte   Raoul Bierach 
Avdelingsdirektør   seksjonsleder 
  
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postboks 6105 9291 Tromsø 
Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 
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Varsel om pålegg om undersøkelser i sideelva Mollisjohka i 
Reisavassdraget 

Vi viser til telefonmøte 21.04.2017 med Kvænangen Kraftverk as representert ved Jostein 
Jerkø med vurdering av undersøkelser i Mollisjohka. Utgangspunktet for møtet var krav om 
endring av tidligere gitt pålegg om reguleringsundersøkelser i Mollisjohka og Reisaelva av  
21.05.2014.  

Sakens bakgrunn 
Mollisjohka er sidevassdrag til Reisaelva i Troms. De nedre 800 meterne fra Mollisfossen til 
samløp Reisaselva er leveområde for anadrom fisk. Reisaelva er utpekt som nasjonalt 
laksevassdrag. Forvaltningen av nasjonale laksevassdrag skal prioriteres spesielt ved 
oppfølging av reguleringskonsesjoner, og det er viktig at kunnskapsgrunnlaget for 
forvaltningen er best mulig. For ytterligere beskrivelse av aktuell vassdragsregulering og 
gjeldene konsesjon viser vi til pålegg om undersøkelser av 21.05.2014. 
 
Det ble gitt pålegg til Kvænangen Kraftverk as om reguleringsundersøkelser i Mollisjohka og 
Reisaelva datert 21.05.2014. I møte mellom Miljødirektoratet og Troms Kraft Produksjon as 
05.06.2014 ble det gjort avtale om å endre pålegget. Etter å ha vurdert endringene Troms 
Kraft Produksjon as foreslo, er vi enige om å gjennomføre nye undersøkelser på metoder 
og tilnærmingsmåter beskrevet i Håndbok for miljødesign i for regulerte laksevassdrag 
(NINA Temahefte 52). Aktuelle endringer i pålegget ble drøftet i et telefonmøte med 
Kvænangen Kraftverk as ved Jostein Jerkø.  De avtalte endringene er såpass betydelige at 
vi har valgt å utforme et nytt pålegg.   
 
I forbindelse med vilkårsrevisjonen for Kvænangen kraftverk as, jfr. revisjonsdokument 
datert 21.12.2016, er det foretatt en vurdering av reguleringens påvirkning på anadrom 
fisk (laks, sjøørret og sjørøye) på lakseførende strekning av Mollisjohka. En vurdering etter 
milødesignmetodikken skal i tillegg til relevant informasjon fra revisjonsdokumentet 
baseres på informasjon innhentet på grunnlag av dette pålegget og eventuell annen ny 
informasjon. Den viktigste nye informasjonen i denne sammenhengen vil være resultat av 
undersøkelser av ungfisk og registrering av gyteområder og hulromskapasitet.  
 

Kvænangen Kraftverk AS 
Kvænangsbotnveien 2004 
9162 SØRSTRAUMEN 

 
 
Trondheim, 20.06.2018 

 

Deres ref.: 
Jostein Jerkø 
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Hjemmelsgrunnlaget 
Miljødirektoratet vurderer å pålegge Kvænangen Kraftverk as å gjennomføre undersøkelser 
medhjemmel i post 17 i tillatelse til erverv og regulering av Abujohka m. v. i Troms fylke 
og til å ekspropriere fallrettigheter og grunn og rettigheter for øvrig, meddelt ved kongelig 
resolusjon 15.05.1964.  
 
Undersøkelser og utredninger i Mollisjohka  
Undersøkelsene skal utføres i Mollisjohka på strekningen fra Mollisfossen til samløpet med 
Reisaelva. Undersøkelsene skal gjennomføres med utgangspunkt i miljødesignmetodikken. 
Ved bruk av miljødesignmetodikken, er status for skjulmuligheter for ungfisk og kartlegging 
av viktige gyteområder viktig støtteinformasjon. Måling av hulromskapasitet er en enkel 
undersøkelse som kan gjennomføres samtidig med ungfiskundersøkelsene i Mollisjohka.  
 
Utover feltarbeidet beskrevet i punktene under, skal utredningen bygge på tilgjengelig 
kunnskap og tidligere undersøkelser.  
 
Forslag til vedtak 
Miljødirektoratet vurderer med hjemmel i kongelig resolusjon av 15.05.1964, post 17, , å 
pålegge Kvænangen kraftverk as å gjennomføre følgende undersøkelser innen utløpet av 
2019: 
 

1. Gjøre en vurdering på grunnlag av miljødesignmetodikken av identifisere eventeulle 
flaskehalser for anadrom fisk som følge av reguleringspåvirkningen i Mollisjohka.  

2. Foreta ungfiskundersøkelser ved hjelp av elektrisk fiske på minimum tre stasjoner i 
Mollisjohka med utgangspunkt i etablert stasjonsnett. Stasjonsnettet skal være 
representativt for habitatvariasjonen i elva.  

3. Undersøke hulromskapasitet og kartlegge viktige gyteområder på anadrom strekning 
i Mollisjohka.  

 
Undersøkelsene og analysene skal gjennomføres av en institusjon med kompetanse innen 
laksefisk, effekter av vassdragsinngrep på ferskvannsøkosystemene og tiltak for å fjerne 
eller redusere negative effekter av reguleringsinngrep.  
 
Utredning av reguleringspåvirkning og aktuelle kompensasjonstiltak skal fortrinnsvis skje 
etter metoder beskrevet i Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag (NINA 
Temahefte 52).  
 
Undersøkelsene skal utføres i samsvar med norsk standard for ferskvannsbiologiske 
undersøkelser (NS 9455) med underliggende metodestandarder. I tilfeller hvor det skal tas i 
bruk metoder som ikke er standardisert, skal beste tilgjengelige metodikk ut fra 
vitenskapelige kriterier benyttes.  
 
Prosjektbeskrivelse med opplysninger om prosjektansvarlige skal forelegges 
Miljødirektoratet.  
 
Resultatene fra undersøkelsene skal rapporteres og leveres Miljødirektoratet senest 1. 
mars 2020.  Vi vil i samråd med fylkesmannen i Troms vurdere om det er behov for å 
avholde et informasjonsmøte lokalt for presentasjon og diskusjon av resultatene. Dette kan 
samordnes med et orienteringsmøte fra undersøkelsene i Kildalselva. Dersom det vurderes 
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å være behov, bes Troms Kraft Produksjon om å organisere et slikt møte etter at 
rapportene foreligger. 
 
Dersom det skulle oppstå behov for å endre undersøkelsesopplegget vesentlig i løpet av 
påleggsperioden, skal det gjennomføres en formell endring av pålegget. 
 
Data framskaffet gjennom pålagte undersøkelser skal registreres i Vannmiljøbasen 
(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Data skal registreres senes innen 1 måned etter 
at rapport er ferdigstilt. 
 
Miljødirektoratet vil fakturere kontroll og tilsyn med pålagte undersøkelser og tiltak etter 
gjeldende vilkår. 
 
Fristen for å uttale seg til dette forhåndsvarselet, er 3 uker. Dersom direktoratet ikke har 
mottatt merknader innen utløpet av fristen, vil direktoratet fatte vedtak i 
overenstemmelse med varselet. 
 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Yngve Svarte   Svein Grotli Skogen  
Avdelingsdirektør   seksjonsleder 
  
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi: 

- Fylkesmannen i Troms 
- NVE 
- Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett  
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Pålegg om undersøkelser i sideelva Mollisjohka i 
Reisavassdraget 

Vi viser til varsel om pålegg av 20.06.2018, og Kvænangen Kraftverk AS sitt svar på varselet 
av 13.09. 2018. Kvænangen Kraftverk AS har ingen merknader til påleggsvarselet ut over at 
det presiseres at det konsekvent viser til Kvænangen Kraftverk AS i teksten, selv om Troms 
Kraft leverer tjenester på oppdrag.  

Sakens bakgrunn 
Mollisjohka er sidevassdrag til Reisaelva i Troms. De nedre 800 meterne fra Mollisfossen til 
samløp Reisaselva er leveområde for anadrom fisk. Reisaelva er utpekt som nasjonalt 
laksevassdrag. Forvaltningen av nasjonale laksevassdrag skal prioriteres spesielt ved 
oppfølging av reguleringskonsesjoner, og det er viktig at kunnskapsgrunnlaget for 
forvaltningen er best mulig. For ytterligere beskrivelse av aktuell vassdragsregulering og 
gjeldene konsesjon viser vi til pålegg om undersøkelser av 21.05.2014. 
 
Det ble gitt pålegg til Kvænangen Kraftverk as om reguleringsundersøkelser i Mollisjohka og 
Reisaelva datert 21.05.2014. I møte mellom Miljødirektoratet og Kvænangen Kraftverk as 
05.06.2014 ble det gjort avtale om å endre pålegget. Etter å ha vurdert endringene 
Kvænangen Kraftverk as foreslo, er vi enige om å gjennomføre nye undersøkelser på 
metoder og tilnærmingsmåter beskrevet i Håndbok for miljødesign i for regulerte 
laksevassdrag (NINA Temahefte 52). Aktuelle endringer i pålegget ble drøftet i et 
telefonmøte med Kvænangen Kraftverk as ved Jostein Jerkø.  De avtalte endringene er 
såpass betydelige at vi har valgt å utforme et nytt pålegg.   
 
I forbindelse med vilkårsrevisjonen for Kvænangen kraftverk as, jfr. revisjonsdokument 
datert 21.12.2016, er det foretatt en vurdering av reguleringens påvirkning på anadrom 
fisk (laks, sjøørret og sjørøye) på lakseførende strekning av Mollisjohka. En vurdering etter 
miljødesignmetodikken skal i tillegg til relevant informasjon fra revisjonsdokumentet 
baseres på informasjon innhentet på grunnlag av dette pålegget og eventuell annen ny 
informasjon. Den viktigste nye informasjonen i denne sammenhengen vil være resultat av 
undersøkelser av ungfisk og registrering av gyteområder og hulromskapasitet.  
 

Kvænangen Kraftverk AS 
Kvænangsbotnveien 2004 
9162 SØRSTRAUMEN 

 
 
Trondheim, 01.04.2019 

 

Deres ref.: 
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Hjemmelsgrunnlaget 
Miljødirektoratet pålegger Kvænangen Kraftverk as å gjennomføre undersøkelser med 
hjemmel i post 17 i tillatelse til erverv og regulering av Abujohka m. v. i Troms fylke og til 
å ekspropriere fallrettigheter og grunn og rettigheter for øvrig, meddelt ved kongelig 
resolusjon 15.05.1964.  
 
Undersøkelser og utredninger i Mollisjohka  
Undersøkelsene skal utføres i Mollisjohka på strekningen fra Mollisfossen til samløpet med 
Reisaelva. Undersøkelsene skal gjennomføres med utgangspunkt i miljødesignmetodikken. I 
miljødesignmetodikken er status for skjulmuligheter for ungfisk og kartlegging av viktige 
gyteområder viktig støtteinformasjon. Måling av hulromskapasitet er en enkel undersøkelse 
som kan gjennomføres samtidig med ungfiskundersøkelsene i Mollisjohka.  
 
Utover feltarbeidet beskrevet i punktene under, skal utredningen bygge på tilgjengelig 
kunnskap og tidligere undersøkelser.  
 
Vedtak 
Med hjemmel i kongelig resolusjon av 15.05.1964, post 17, pålegger Miljødirektoratet 
Kvænangen kraftverk as å gjennomføre følgende undersøkelser innen utløpet av 2019: 
 

1. På grunnlag av miljødesignmetodikken skal det gjennomføres en vurdering av - og 
eventuelt identifisere flaskehalser for anadrom fisk som følge av 
reguleringspåvirkningen i Mollisjohka.  

2. Foreta ungfiskundersøkelser ved hjelp av elektrisk fiske på minimum tre stasjoner i 
Mollisjohka med utgangspunkt i etablert stasjonsnett. Stasjonsnettet skal være 
representativt for habitatvariasjonen i elva.  

3. Undersøke hulromskapasitet og kartlegge viktige gyteområder på anadrom strekning 
i Mollisjohka.  

 
Undersøkelsene og analysene skal gjennomføres av en institusjon med kompetanse innen 
laksefisk, effekter av vassdragsinngrep på ferskvannsøkosystemene og tiltak for å fjerne 
eller redusere negative effekter av reguleringsinngrep.  
 
Utredning av reguleringspåvirkning og aktuelle kompensasjonstiltak skal fortrinnsvis skje 
etter metoder beskrevet i Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag (NINA 
Temahefte 52).  
 
Undersøkelsene skal utføres i samsvar med norsk standard for ferskvannsbiologiske 
undersøkelser (NS 9455) med underliggende metodestandarder. I tilfeller hvor det skal tas i 
bruk metoder som ikke er standardisert, skal beste tilgjengelige metodikk ut fra 
vitenskapelige kriterier benyttes.  
 
Prosjektbeskrivelse med opplysninger om prosjektansvarlige skal forelegges 
Miljødirektoratet.  
 
Resultatene fra undersøkelsene skal rapporteres og leveres Miljødirektoratet senest 1. 
mars 2020. Vi vil i samråd med fylkesmannen i Troms vurdere om det er behov for å 
avholde et informasjonsmøte lokalt for presentasjon og diskusjon av resultatene. Dette kan 
samordnes med et orienteringsmøte fra undersøkelsene i Kildalselva. Dersom det vurderes 
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å være behov, bes Troms Kraft Produksjon om å organisere et slikt møte etter at 
rapportene foreligger. 
 
Dersom det skulle oppstå behov for å endre undersøkelsesopplegget vesentlig i løpet av 
påleggsperioden, skal det gjennomføres en formell endring av pålegget. 
 
Data framskaffet gjennom pålagte undersøkelser skal registreres i Vannmiljøbasen 
(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Data skal registreres senes innen 1 måned etter 
at rapport er ferdigstilt. 
 
Miljødirektoratet vil fakturere kontroll og tilsyn med pålagte undersøkelser og tiltak etter 
gjeldende vilkår. 
 
Miljødirektoratet sitt vedtak kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Fristen 
for å klage er tre uker fra det tidspunkt dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29. 
Eventuell klage sendes til Miljødirektoratet. 
 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Yngve Svarte   Raoul Bierach 
Avdelingsdirektør   seksjonsleder 
  
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi: 
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postboks 6105 9291 Tromsø 
Norges vassdrags- og energidirektorat  Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
Nordreisa kommune     Postboks 174 9156 Storslett 
 
 
 
 
 
 

138

http://www.norge.no/


4

 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postboks 6105 9291 Tromsø 
Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 
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Fra: Blixgård, Asgeir (fmtrakb@fylkesmannen.no)
Sendt: 03.04.2019 10:54:06
Til: Postmottak@oed.dep.no
Kopi: Nordreisa Kommune; nve@nve.no; Benonisen, Rune

Emne: Reisa nasjonalpark - Revisjon av konsesjonsvilkår - Mollešjavri
Vedlegg: Revisjon av konsesjonsvilkår Mollesjavri.pdf
Hei!

Vedlagt følger brev. Brevet sendes bare elektronisk til adressater og kopiadressater.

 
Med Vennlig Hilsen
Asgeir Kvalvåg Blixgård
 
Nasjonalparkforvalter
Verneområdeforvalter
Mobil:   +4791328614
 

www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn‐og‐Navitdalen‐LVO
www.nasjonalparkstyre.no/Reisa‐nasjonalpark/
 
 

30483: Revisjon av konsesjonsvilkår Mollesjavri.PDF
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Besøksadresse 
Haltibygget – Hovedv. 2 
9151 Storslett 

Postadresse 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

Kontakt 
Sentralbord +47 78 95 03 00 
Direkte 77642219+47 906 60709 
fmtrrub@fylkesmannen.no 

 

Revisjon av konsesjonsvilkår Mollesjavri  

(NVE`s Registreringsnummer: 7546, Saksnummer: 201501323) 

Reisa nasjonalparkstyre viser til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
sin innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) for revisjon av 
konsesjonsvilkår for Mollesjavri. Vannstand i Mollesjavri påvirker Mollesjohka, 
og videre Mollisfossen som utgjør den største attraksjonen i Reisa 
nasjonalpark.  

Styret har behandlet saken i møte 6.2.2019 og ber OED ta stryets vedlagte 
vedtak til følge i sin videre behandling. 

 

 

 

 

 

Kopi pr. E-post sendes til: 
Nordreisa kommune    
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

 
 
  

Olje- og energidepartementet 
Postboks 8148, dep 
0030 OSLO 
 

 

Saksbehandler Asgeir Kvalvåg Blixgård Vår ref. 2019/3006 -  Dato 15.03.2019 

Med vennlig hilsen 
“Saken er elektronisk godkjent og 
har derfor ingen signatur” 

Asgeir Kvalvåg Blixgård 
nasjonalparkforvalter 
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2 norgesnasjonalparker.no  

  

 

                   Saksfremlegg 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Reisa nasjonalparkstyre 8/19 06.02.2019 
 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 06.02.2019  

Vedtak 

1. Reisa nasjonalparkstyre viser til slikt innspill fra 
nasjonalparkstyre sammen med andre i forbindelse med 
revisjonen av konsesjonsvilkårene:  

«…fraføringen av vann har påvirket forholdene i Mollesjohka, 
Mollesfossen og Reisaelva, og at det må vurderes slipp av 
minstevannføring. Det foreslås også at KKAS betaler kr 10 
mill. til et miljøfond. Fondet skal brukes både til å bedre 
miljøtilstanden i Reisavassdraget, men skal også til 
verdiskaping omkring natur, miljø, fisk og landskap som ble 
berørt ved utbyggingen. Nordreisa kommune mener at 
kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok for å vurdere kravene 
om minstevannføring.» 

 
2. Reisa nasjonalparkstyre viser videre til slikt vedtak i Nordreisa 

kommune 16.01.2019:  
 

  Arkivsaksnr: 2019/3006-0 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 20.02.2019 
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3 norgesnasjonalparker.no  

«Nordreisa kommune anmoder Olje- og energidepartementet OED å omgjøre NVE 
sitt vedtak om ikke å anbefale et miljøfond for utvikling av Reisavassdraget, slik 
Nordreisa kommunestyre har foreslått og krevd i sin høringsuttalelse. Vi ber OED 
om å pålegge opprettelsen av et slikt fond når revisjonen / fastsettelsen av nye 
vilkår skal endelig vedtas.  

Innledningsvis presiseres det at et slikt fond ikke er tiltenkt å være en slags 
inntektskilde for kommunen, eller at det er en type erstatningssak i ettertid. 
Kommunestyrets intensjon med dette fondet er at det er et miljørettet 
utviklingstiltak som vil få stor betydning for verdiskaping både i økologisk og 
økonomisk perspektiv. Fondets innretting, sammensetning og etablering viser det, 
og at det er frittstående og revideres uavhengig.  

Kraft er viktig for samfunnsmessig infrastruktur og velferd, det gir inntekter og 
nytte. Men – det er også viktig å balansere dette inn i en mer moderne 
miljøvurdering enn den NVE nå har gjort. Nye konsesjonsvilkår skal stå i mange år. 
Nordreisa kommune vil gjøre grep for et godt, langsiktig arbeid nå og ønsker et 
miljøfond som verktøy for det.  

Vi mener at NVE har gjort en for snever vurdering av natur- og miljøinteressene i 
sin saksbehandling. Vassdragets, og områdets helhet, er tillagt for liten betydning 
i deres saksbehandling. Reisavassdraget har sitt utspring i grenseområdene til 
Finnmark og helt mot riksgrensen til Finland. Vi mener at hele nedbørsfeltet skal 
inngå sterkere i totalvurderingen når områdets verdi og miljøstatus skal vurderes.  

I et moderne miljøsyn forventes det at en nasjonalpark har en naturtilstand som 
er lik det opprinnelige (inngrepsfritt), og framstår som et naturområde av høy 
nasjonal og internasjonal kvalitet. Det betyr inngrepsfritt, som også var hjemlet i 
naturvernloven, og nå naturmangfoldsloven. I et slikt perspektiv, med dagens 
miljøoppfatninger, er det ikke tvil om at et inngrep av den typen som er gjort i 
Mollisjavri må søkes «avbøtet og tilbakeført» så langt som mulig.  

Saksbehandlingen slår fast at tilbakeføring ikke er mulig, nye inngrep 
svarer ikke til nytteverdien. Da er opprettelsen av et miljøfond et 
konkret og riktig virkemiddel for å iverksette og lete fram muligheter for 
en bedret miljøtilstand i framtida.» 

 

3. Styret støtter Nordreisa kommune sin klage og anmoder OED om å 
opprette et miljøfond på kr 10 millioner. Fondet skal brukes både til 
å bedre miljøtilstanden i Reisavassdraget, men også til verdiskaping 
omkring natur, miljø, fisk og landskap som ble berørt ved 
utbyggingen.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/583-1 

Arkiv:                440  

Saksbehandler:  Bernt Eirik 
Sandtrøen 

 Dato:                 02.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 08.05.2019 
20/19 Nordreisa kommunestyre 21.05.2019 

 

Arbeidsmiljø Nordreisa og Kvænangen barneverntjeneste 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 roar skare 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.05.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur anbefaler at det innvilges finansiering ut over sektorens 
budsjett til å engasjere organisasjonspsykolog for å jobbe med arbeidsmiljøet i virksomheten i 
henhold til tilbud 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur anbefaler at det innvilges finansiering ut over sektorens 
budsjett til å engasjere organisasjonspsykolog for å jobbe med arbeidsmiljøet i virksomheten i 
henhold til tilbud 
 
 

Saksopplysninger 
Barneverntjenesten i Nordreisa og Kvænangen kommune har over flere år hatt en situasjon med 
store etterslep i oppgavebehandling. Det er kritisk for begge kommunene noe som gjør at 
fylkesmannen i Troms og Finnmark er bekymret. 
Tjenesten har over flere år hatt en situasjon med stor turnover, høyt sykefravær. 
Arbeidstilsynet avholdt tilsyn høsten 2018 og en rekke avvik ble meldt inn i forhold til fysisk 
arbeidsamiljø 
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Vurdering 
Det jobbes med nye lokaler til tjenesten og tilbud foreligger i dag og vil bli fremlagt utvalg og 
kommunestyre våren 2019 i henhold til kommunestyrets vedtak desember 208. 
 
Sektorleder og rådmann har hatt samtaler med organisasjonene (HTV fagforbundet og 
Fellesorganisasjonen) om utfordringer i tjenesten 
Virksomhetsleder har vært i samtale med bedriftshelsetjenesten og gjennom denne har en 
innspill om et fagmiljø med en organisasjonspsykolog som kan være med å løse utfordringene. 
 
Sektorleder har hatt samtale med psykologen og gjort avtale med denne om et møte for å 
planlegge prosessen den 14 mai 2019. I dette arbeidet engasjeres HTV for fagforbundet og FO 
samt personalsjef, virksomhetsleder og sektorleder. 
 
Kostnadene forbundet med dette er i henhold til vedlagt tilbud. I tillegg kommer eksternt 
opphold som foreligger en pris på 4200 per person over to dager. 
Totalpris for alt vil  være 175.000 kr.  
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                               Org.nr: 917 555 206 
Tlf:  +47 99 64 45 52  

Bank: 15037877899         
E-post: roar@orgskare.no 

http://www.orgskare.no 
  
  

  
 

 

 
Dette er ikke et tilbud, men en beskrivelse av 
prosess og vanlig prissetting som var ønskelig. Et 
tilbud på samlet prosess og beskrivelse vil bli 
utarbeidet etter bestillingsmøte 14. mai. 

 

  
 
 
 

 

  
BESKRIVELSE AV KONFLIKTBEHANDLING/ARBEIDSMILJØPROSESS 
 
Målsetting: Et godt arbeidsmiljø hvor samarbeidsproblemer/konflikter er løst og videre 
utvikle en felles organisasjonskultur for avdelingen. 
 
Nedenfor er en beskrivelse av hvordan arbeidsmiljøprosess kan gjennomføres etter deres 
ønske og pristilbud.  
 
Metode og innhold: 

o Hvis skolen ikke omfatter mer en 15 personer, er det normalt tilstrekkelig med 2-3 
dager til å løse konflikten. Fra kl. 0830 -1730(dette tilpasse den enkelte virksomhet) 
For best mulig rammer anbefales egent sted utenfor arbeidsplassen med overnatting. 

o Jeg vil anbefale å avholde personalmøte hvor alle medarbeidere det blir informert om 
planlagt arbeidsmiljøprosess og kan stille spørsmål til organisasjonspsykolog. 

o Hvis ønskelig gjennomfører organisasjonspsykolog individuelle strukturerte samtaler 
med alle medarbeidere før fellessamling, dette for å bearbeide og ansvarliggjøre 
medarbeidere til fellessamling.  

o Arbeidsmetoden er praktisk orientert for å løse aktuelle samarbeidsproblemer. 
Prosessorientert gruppearbeid og tar utgangspunkt i humanistisk psykologi, kognitiv 
teori, gestaltteori og ulike øvelser.  

o En viktig del av metoden er en grundig gjennomgang av regler for konstruktiv 
kommunikasjon. Disse reglene er grunnleggende for videre prosesarbeid. For 
deltakerne er reglene trygghetsskapende og gir klare rammer for arbeidet. 

o I prosessarbeidet vil ulike problemområder bli kartlagt og bearbeidet og det forventes 
at alle medarbeidere er delaktig. Denne prosessen er ofte krevende, og gir deltakerne 
en god mulighet til å bearbeide relasjoner til sine kolleger og ledere. Deltakerne 
opplever ofte en lettelse når denne fasen er gjennomført. 

o Målet med seminaret er at alle deltakerne skal uttrykke at konflikten er løst.  
o På slutten utarbeides en felles handlingsplan over tiltak som alle medarbeidere 

forplikter seg å følge i mellomperioden frem til oppfølgingsdag etter 6-8 uker.  
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Dagshonorar er kr. 23 000.- eks. mva. i denne prisen inngår forberedelser, utarbeidelse av 
intervjumal, møter, personalmøte og gjennomføring fellesseminar, kartleggingsverktøy 
Diversity Icebreaker, analyser og etterarbeid. Reise og opphold kommer i tillegg. 
 

Aktivitet: Antall: Pris: 
 
Personalmøte, utarbeidelse 
av skreddersyd intervjumal, 
strukturerte intervju med 
alle medarbeidere og ledere, 
lager egen plan for 
gjennomføring. 

 
2 dag x 23 000.- 

 
46 000.- 

 
Fellessamling fra 
kl 0830-1730 
 

 
2 dager x 23 000.-  

 
46 000.- 

 
Oppfølgingsdag, med fokus 
på avtalte tiltak og verktøy 
for god kommunikasjon. 
Benytte ofte Diversity 
Icebreaker for økt 
selvinnsikt og økt forståelse 
for at vi er ulike og hvilke 
muligheter som dette gir. 
 

 
1 dag x 22 000.- 

 
23 000.- 

                                     SUM 115 000.- 
Håper tilbudet er i forhold til ønsket bistand, hvis noe er uklart vennligst ta kontakt. 
 
Referanser: 
 

 Judit E. Martinsen, Rektor Prestvannet skole, mob. 979 63 850  
 John Arne Andersen, Rådmann, Vevelstad kommune, mob. 902 77 267 
 Heidi Emaus, HR Manager Akvaplan Niva, mob. 958 48 314 

Med vennlig hilsen 
 

 
 
Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykolog
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2083-32 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 10.01.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/19 Nordreisa kommunestyre 21.05.2019 

 

Klage på vedtak om brudd på alkoholloven 

Henvisning til lovverk: 
Habilitetsregler 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) 
 

Vedlegg 

1 Saksdokumenter 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune opprettholder sitt vedtak av 26.04.18 i PS 21/18.  
 
Giævers landhandel tildeles to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med 
virkning fra overtredelsestidspunktet 30.11.17.  
Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted, 30.11.17.  
 
Saken sendes Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. 
 
 

Saksopplysninger 
30.11.17 Rapport til kommunen fra Nordfjeldske Kontroll AS  

- Giæver landhandel har ikke et tilfredsstillende IK-system. 
 
26.01.18 Kommunen sender ut forhåndsvarsel tildeling av prikker til Giæver landhandel. 

I Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol §9-5 heter det: 
«Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel 
om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven §16.» 

  I brevet fra kommunen får Giæver landhandel svarfrist til 09.02.18 
 
28.02.18 Saksfremstilling ferdigstilt for behandling i kommunestyret.  
 
26.04.18 Kommunestyret har møte og vedtar enstemmig rådmannens innstilling i PS 21/18 
   «Giævers landhandel tildeles to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8- 
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2 og 8-3, med virkning fra overtredelsestidspunktet 30.11.17. Tildelingen gjelder 2 år 
fra hendelsen fant sted, 30.11.17. Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven 
§§28-32. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms» 
 

30.04.18 Melding om vedtak sendes Giæver Landhandel. 
 
07.05.18 Giæver landhandel klager på kommunestyrets vedtak. De aksepterer ikke 

prikkbelastningen og begrunner det med at de ikke har mottatt forhåndsvarsel av 
26.1.18. De opplyser at dersom de hadde mottatt et slikt brev skulle de selvsagt 
besvart henvendelsen. De opplyser at de driver landets minste landhandel, og at 
det er eierne selv som driver landhandelen og at de har full kontroll over alt som 
har med salg av øl/tobakk o.l 
 

13.06.18 Kommunen sender klagen til fylkesmannen i Troms for klagebehandling 
02.07.18 Mottar kommunen foreløpig svar fra Fylkesmannen i Troms 
29.11.18 Kommunen mottar saken i retur fra Fylkesmannen i Troms med melding om at 

det er kommunen som rette klageinstans. Dersom Nordreisa kommune 
opprettholder sitt vedtak i klagebehandlingen skal saken oversendes 
Fylkesmannen i Troms for klagebehandling. 

 
Det er ikke kommet nye opplysninger i saken. 

Vurdering 
Fra 01.01.2016 ble det innført nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning av 
bevillinger ved overtredelse av alkoholloven. Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker. 
 
Nordfjeldske Kontroll AS utfører salgs- og skjenkekontroller i Nordreisa. Hvis man etter en 
kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er kommunen forpliktet til å tildele prikker. 
Hvis man i løpet av to år får tolv prikker, er kommunen forpliktet til å inndra salgs- og 
skjenkebevillingen i minst en uke. Når bevillingen er inndratt, kan man ikke selge eller skjenke 
alkohol.  
 
Ved kontrollen ble det avdekket at Giæver landhandel mangler IK mappe ihht alkoholloven, og 
tildeles som følge av dette to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften.  
 
Giæver klager på vedtaket med begrunnelse i at de ikke har mottatt brevet fra kommunen om varslet 
prikktildeling, og opplyser at de har full kontroll på alt som har med salg av øl/tobakk da det er de 
selv som driver landets minste landhandel.  
 
I rapporten fra salgs- og skjenkekontrollen står det «Mangler IK mappe ihht alkoholloven».  
Selv om det ikke er andre ansatte enn bevillingshaver/daglig leder som står for salg, skal 
bedriften ha system og rutiner for å sikre at alkoholregelverk overholdes.  
 
Alkoholloven krever at alle salgs- og skjenkesteder skal ha et internkontrollsystem. I tillegg 
krever kommunen at internkontrollsystemet skal være på plass før det gis bevilling. 
Internkontrollsystemet skal bidra til at stedet driver forsvarlig, det vil si med lav risiko for 
overtredelser av alkoholloven og skader som følge av alkoholbruk. 
Kravene til internkontroll finnes i alkoholloven § 1–9 femte ledd og alkoholforskriften kapittel 8 
(lovdata.no), som må sees i sammenheng med kravet om forsvarlighet i alkoholloven § 3–9 og § 
4–7. Dette er regler som innehaver av bevillingen (bevillingshaver), daglig leder, styrer og 
stedfortreder skal kjenne til.  
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Det er kommunen som har ansvar for å føre kontroll med at bevillingshavere overholder 
alkoholloven. Ved brudd kan kommunen kreve endringer eller tildele prikker som kan føre til 
inndratt bevilling (lovdata.no). Mangler ved bevillingshavers internkontroll skal føre til tildeling 
av to prikker. Det kan også få betydning ved en vurdering av om bevillingen utøves på en 
forsvarlig måte.  
 
Det er ikke fremkommet opplysninger i klagen som endrer vedtaket om prikkbelastning.
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' 'I MNord eldske Kontroll AS CM
7282  Bogøyvær w :  ., _  ,. 1. '

Rapport vedr. kommunal  salgsbev1lling

a' Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: äWUØSLPt—RW ......................................... Dato.: &:11'17' ......................................

[' Klokkeslett:  ..l..0..?...5.5 .......................................

Salgsstedets åpningstid:  q  N  )  bn

Stedfortreder: FRA'kak—l— ..................................................................... Kontrollform anonym:  .............. X  ..........................

Salgsstedets Kontrollens varighet: &?)l  .............

iäåvååiliåiåff lvleCQlCJcC/le/q .................................. Komunem Noräräöö  ....................

 

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Nei l.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? Korimunelns
€ sem ar

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? [2l 2  blp d
.  a  :

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? IZI Bevillingshavers

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? eksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? 3.blad:
Nei Nordfjeldske

Kontroll AS'

06. Ble kommunens salgstid overholdt? eksemplar

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri /alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggj ort for kunder?

1 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK—system?

12. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

DEEEEEEEE ?  BEGGE &

EDIEDDDDD

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker

iht. alkoholførskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollørs  IDNR:

Kontrollør legitimerte seg for: «M Kontrollørs  IDNR:  .?

www.raglrykkno

Oppdatert 21.01.13151



Nordreisa kommune 

 

Service- og personaltjenester 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   
    
    
    
    
    
    

Giærvers landhandel 
Mor Lyngs plass 1 
9159  HAVNNES 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/2083-21 1157/2018 U62 26.01.2018 

Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling 
for alkohol, Nordreisa kommune 

Nordfjeldske kontroll AS foretok kontroll av salgsbevilling ved Giæver landhandel den 30.11.17. 
I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt kommer det frem at Giæver landhandel ikke har 
et tilfredsstillende IK-system. 
I Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol §9-5 heter det: 
«Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven §16.» 
 
Følgende overtredelse fører til tildeling av to (2) prikker jf. §9-3 tredje ledd i kommunal forskrift: 

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven §1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 
i sentral forskrift 
 

Rapporten fra Nordfjeldske kontroll AS følger vedlagt og vi ber om tilbakemelding innen 
09.02.2018.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Kontroll vedrørende kommunal skjenkebevilling 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2083-22 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 26.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Brudd på alkoholloven - prikktildeling Giævers landhandel 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskrift) 
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 
 

Vedlegg 
1 Kontroll  kommunal salgsbevilling Giævers landhandel 30.11.17 
2 Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol, Nordreisa kommune 

Rådmannens innstilling 
Giævers landhandel tildeles to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med 
virkning fra overtredelsestidspunktet 30.11.17. 
Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted, 30.11.17. 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven §§28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. 
 

Saksopplysninger 
Nordfjeldske Kontroll AS har utført kontroll av salgsbevillingen til Giævers landhandel den 
30.11.17.  I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt kommer det frem at Giævers 
landhandel ikke har et tilfredsstillende internkontrollsystem. 
Det ble sendt brev til Giævers landhandel den 26.01.18 med forhåndsvarsel om tildeling av 
prikker jf. Forvaltningsloven §16.  Nordreisa kommune har ikke mottatt tilbakemelding fra 
Giævers landhandel. 
 
Å ha et internkontrollsystem er ikke noe som er kommet til i den senere tid. 
Bestemmelsene om å ha et internkontrollsystem trådte i kraft 01.01.2006.  Sosial- og 
helsedirektoratet utarbeidet en veileder om internkontroll som ble sendt til alle salgs- og 
skjenkesteder i kommunen i desember 2005. 
Det er den ansvarlige for skjenkestedet som må sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende 
internkontrollsystem og at denne er tilgjengelig. 
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Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune ble 
vedtatt i kommunestyret 16.06.16. 
Bakgrunn for endringene av kommunal forskrift var at det bl.a. ble gjort endringer i 
alkoholloven §1-8 om inndragning, samt alkoholforskrift kap.10 om prikktildeling og 
inndragning med innføring av normerte regler for inndragning. 
Endringene innebærer regler for kommunens inndragning av bevillinger i form av 
prikktildelingssystemet 

Vurdering 
Ved salgs- og skjenkekontroll som ble utført 30.11.17 ble det avdekket brudd på 
internkontrollsystemet ved Giævers landhandel. 
Giævers landhandel ble tilskrevet 26.01.18 og orientert om avviket.  De ble anmodet om å gi 
uttalelse til skjenkekontrollens rapport innen 09.02.2018.  Nordreisa kommune har ikke mottatt 
tilbakemelding fra Giævers landhandel. 
 
I alkoholforskrift §8-1 heter det: 
«For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven §1-1, 
skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som 
drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av 
alkoholloven». 
 
Videre heter det i alkoholforskrift §8-2: 
«I denne forskrift betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 
bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven». 
 
Dersom ovennevnte bestemmelser ikke overholdes regnes det som brudd på alkohollovens 
bestemmelser, og kommunestyret har ansvar for å ilegge reaksjoner i medhold av 
alkoholforskrift kapittel 10. 
 
Ved overtredelser som nevnt i alkoholforskrift §10-3 skal kommunestyret tildele bevillingshaver 
et bestemt antall prikker.  Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett 
enkelt brudd. 
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke.  Dersom det i løpet av toårsperioden 
blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 
Ved beregningen av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 
 
Antall prikker som skal gis knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad.   
I alkoholforskrift §10-3 er det fastsatt hvor mange prikker den enkelte overtredelse skal ha.  De 
enkelte brudd skal som utgangspunkt gi åtte, fire, to eller en prikk. 
Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de anvisninger som følger av 
forskriften. 
 
I følge alkoholforskrift §10-3, skal mangler ved bevillingshavers internkontroll føre til tildeling 
av to (2) prikker.  
Det innstilles på at Giævers landhandel tildeles to (2) prikker. 
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' 'I MNord eldske Kontroll AS CM
7282  Bogøyvær w :  ., _  ,. 1. '

Rapport vedr. kommunal  salgsbev1lling

a' Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: äWUØSLPt—RW ......................................... Dato.: &:11'17' ......................................

[' Klokkeslett:  ..l..0..?...5.5 .......................................

Salgsstedets åpningstid:  q  N  )  bn

Stedfortreder: FRA'kak—l— ..................................................................... Kontrollform anonym:  .............. X  ..........................

Salgsstedets Kontrollens varighet: &?)l  .............

iäåvååiliåiåff lvleCQlCJcC/le/q .................................. Komunem Noräräöö  ....................

 

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Nei l.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? Korimunelns
€ sem ar

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? [2l 2  blp d
.  a  :

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? IZI Bevillingshavers

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? eksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? 3.blad:
Nei Nordfjeldske

Kontroll AS'

06. Ble kommunens salgstid overholdt? eksemplar

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri /alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggj ort for kunder?

1 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK—system?

12. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

DEEEEEEEE ?  BEGGE &

EDIEDDDDD

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker

iht. alkoholførskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollørs  IDNR:

Kontrollør legitimerte seg for: «M Kontrollørs  IDNR:  .?

www.raglrykkno

Oppdatert 21.01.13155



Nordreisa kommune 

 

Service- og personaltjenester 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 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   
    
    
    
    
    
    

Giærvers landhandel 
Mor Lyngs plass 1 
9159  HAVNNES 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/2083-21 1157/2018 U62 26.01.2018 

Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling 
for alkohol, Nordreisa kommune 

Nordfjeldske kontroll AS foretok kontroll av salgsbevilling ved Giæver landhandel den 30.11.17. 
I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt kommer det frem at Giæver landhandel ikke har 
et tilfredsstillende IK-system. 
I Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol §9-5 heter det: 
«Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven §16.» 
 
Følgende overtredelse fører til tildeling av to (2) prikker jf. §9-3 tredje ledd i kommunal forskrift: 

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven §1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 
i sentral forskrift 
 

Rapporten fra Nordfjeldske kontroll AS følger vedlagt og vi ber om tilbakemelding innen 
09.02.2018.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Kontroll vedrørende kommunal skjenkebevilling 
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Nordreisa kommune 

 

Service- og personaltjenester 
  

 

 

 
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   
    
    
    
    
    
    

Johs. H. Giæver AS, Giævers landhandel 
Mor Lyngs plass 
9159  HAVNNES 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/2083-23 4765/2018 U62 30.04.2018 

Melding om vedtak - Brudd på alkoholloven - prikktildeling Giævers 
landhandel 

Saken ble behandlet i Nordreisa kommunestyre den 26.04.2018.  Utskrift av saken følger vedlagt. 
 
 
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 
 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
Konsulent 
77 58 00 12 
maylill.henriksen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2083-22 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 26.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Brudd på alkoholloven - prikktildeling Giævers landhandel 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskrift) 
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 
 

Vedlegg 
1 
2 

Kontroll  kommunal salgsbevilling Giævers landhandel 30.11.17 
Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, 
Nordreisa kommune 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.04.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Giævers landhandel tildeles to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med 
virkning fra overtredelsestidspunktet 30.11.17. 
Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted, 30.11.17. 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven §§28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. 
 

Rådmannens innstilling 
Giævers landhandel tildeles to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med 
virkning fra overtredelsestidspunktet 30.11.17. 
Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted, 30.11.17. 
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 Side 3 av 3

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven §§28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordfjeldske Kontroll AS har utført kontroll av salgsbevillingen til Giævers landhandel den 
30.11.17.  I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt kommer det frem at Giævers 
landhandel ikke har et tilfredsstillende internkontrollsystem. 
Det ble sendt brev til Giævers landhandel den 26.01.18 med forhåndsvarsel om tildeling av 
prikker jf. Forvaltningsloven §16.  Nordreisa kommune har ikke mottatt tilbakemelding fra 
Giævers landhandel. 
 
Å ha et internkontrollsystem er ikke noe som er kommet til i den senere tid. 
Bestemmelsene om å ha et internkontrollsystem trådte i kraft 01.01.2006.  Sosial- og 
helsedirektoratet utarbeidet en veileder om internkontroll som ble sendt til alle salgs- og 
skjenkesteder i kommunen i desember 2005. 
Det er den ansvarlige for skjenkestedet som må sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende 
internkontrollsystem og at denne er tilgjengelig. 
 
Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune ble vedtatt 
i kommunestyret 16.06.16. 
Bakgrunn for endringene av kommunal forskrift var at det bl.a. ble gjort endringer i alkoholloven 
§1-8 om inndragning, samt alkoholforskrift kap.10 om prikktildeling og inndragning med 
innføring av normerte regler for inndragning. 
Endringene innebærer regler for kommunens inndragning av bevillinger i form av 
prikktildelingssystemet 

Vurdering 
Ved salgs- og skjenkekontroll som ble utført 30.11.17 ble det avdekket brudd på 
internkontrollsystemet ved Giævers landhandel. 
Giævers landhandel ble tilskrevet 26.01.18 og orientert om avviket.  De ble anmodet om å gi 
uttalelse til skjenkekontrollens rapport innen 09.02.2018.  Nordreisa kommune har ikke mottatt 
tilbakemelding fra Giævers landhandel. 
 
I alkoholforskrift §8-1 heter det: 
«For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven §1-1, 
skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som 
drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av 
alkoholloven». 
 
Videre heter det i alkoholforskrift §8-2: 
«I denne forskrift betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 
bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven». 
 
Dersom ovennevnte bestemmelser ikke overholdes regnes det som brudd på alkohollovens 
bestemmelser, og kommunestyret har ansvar for å ilegge reaksjoner i medhold av alkoholforskrift 
kapittel 10. 
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Ved overtredelser som nevnt i alkoholforskrift §10-3 skal kommunestyret tildele bevillingshaver 
et bestemt antall prikker.  Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett 
enkelt brudd. 
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke.  Dersom det i løpet av toårsperioden 
blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 
Ved beregningen av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 
 
Antall prikker som skal gis knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad.   
I alkoholforskrift §10-3 er det fastsatt hvor mange prikker den enkelte overtredelse skal ha.  De 
enkelte brudd skal som utgangspunkt gi åtte, fire, to eller en prikk. 
Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de anvisninger som følger av 
forskriften. 
 
I følge alkoholforskrift §10-3, skal mangler ved bevillingshavers internkontroll føre til tildeling 
av to (2) prikker.  
Det innstilles på at Giævers landhandel tildeles to (2) prikker. 
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Produksjon og eksport av tørr- & saltfisk. Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark

Nordreisa kommune,
Postboks 174,

9156 Storslett. :ebfiyibk
' N-9159 Havnnes

, Postboks 1

5/n 7/5 2018.

D/ref 2015/2083—23.

Deres brev, dato 30/4 2018.

1) Ingen her kan errindre ha mottatt/sett Deres brev av 26/1—
2018! Hadde dette vært mottatt ville vi, selvsagt, ha
besvart henvendelsen!

2) Vi Vil gjerne ha nevnt at vi driver landets minste land—
handel! Butikken drives av eierene og vi har full kontroll/
over alt hva har med salg av Øll/tobakk o.l.!

3) Vi kan ikke akseptere noen "prikkbelastning" e.l.! Det vil
gå klart av foranskrevne at avgjørelse om "prikkbelastning"
herved ankes!

Erbødigst, hilsen

War/@{WMA
' Einar Giæver

ons H. Burma/M
ö' Etabl 1888

.  19759 HÅVNNEB

— Hande/sstedet Havnnes er Norges nord/igste bevarte handelssted  —

Telefon: 77 76 44 00 JOHS,H,GlIEVER AIS Telefax: 77 76 44 84
Foretaksregisteret: E—post: p0laric@online.no Bankgiro: 7560 05  22728
NO 940 315 468 MVA Postgiro: 0808 59 73005161



Afigahx   

x m

Nordreisa kommune,
Postboks 174, '

N-9159Havnnes, 1757 (9982,
9156 Storslett. mamm1 /

31/5 2018

Vi kan  ikke  se ha mottatt svar på vårt brev 7/5, ref 2015/2083/

23, hvorfor vi minner om saken,

H1:W%4\C€[b

—Hande/sstedet Havnnes er Norges nordligste bevarte handelssted—

Telefon: 77 76 44 00 JOHSHHGIIEVER AIS Telefax: 77 76 44 84

NO 940 315 468 MVA Postgiro:0808 59 73005
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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   

FYLKESMANNEN I TROMS 
Postboks 6105 
9291  TROMSØ 
 
 

 

 
 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/2083-26 6592/2018 U62 13.06.2018 

Melding om vedtak - klage på vedtak om brudd på alkoholloven - 
prikktildeling, oversendelse til Fylkesmannen i Troms 

Vedlagt følger behandlingen av prikktildeling for brudd på alkoholloven - Johs. H. Giæver AS, 
Giævers landhandel.  Saken ble behandlet i Nordreisa kommunestyre den 26.04.2018.   
Johs. H. Giæver AS, Giævers landhandel har klaget på kommunestyrets vedtak. 
Klagesaken oversendes derfor Fylkesmannen i Troms. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
Konsulent 
maylill.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 12 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Brudd på alkoholloven - prikktildeling Giævers landhandel 
2 Kontroll  kommunal salgsbevilling Giævers landhandel 30.11.17 
3 Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol, Nordreisa kommune 
4 Svar på brev av  30.4.18 - prikkbelastning 
5 Purring på svar av brev av 7.5.18 
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http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html


 
 Side 2 av 2

 
Kopi til: 
Johs. H. Giæver A/S Postboks 1 9159 HAVNNES 
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Tone Selseth Bertheussen 776 42037 29.11.2018 2018/3622    551 
   Deres dato Deres ref. 
  14.06.2018  

                                                                    
 

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 

 
          
Nordreisa kommune  
9156 Storslett 
 
 
 
Klage på vedtak om prikktildeling etter alkoholloven - Saken returneres for 
underinstansbehandling 
 
Vi viser til Nordreisa kommunes oversendelse av ovennevnte sak, mottatt her 14.6.2018, samt 
vårt foreløpige svar av 2.7.2018.  
 
Fylkesmannen kan ikke, basert på innsendt dokumentasjon, se at kommunen har behandlet 
klagen i tråd med forvaltningsloven § 33.  
 
På generelt grunnlag viser vi i denne forbindelse til at kommunen som underinstans må 
vurdere og imøtegå klagers anførsler, før saken eventuelt oversendes til Fylkesmannen, jf. fvl. 
§ 33. Kommunen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til, og den kan endre eller 
oppheve vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. 
 
På denne bakgrunn ber vi kommunen om å underinstansbehandle klagen fra Johs H. Gjæver 
AS. Dersom kommunen opprettholder det påklagede vedtak, ber vi om at saken oversendes 
Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen stiller saken i bero i påvente av 
kommunens underinstansbehandling. Johs H. Gjæver AS orienteres som kopimottaker av 
dette brevet.   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Marianne Hovde 
ass. kommunaldirektør 

 

 Tone Selseth Bertheussen 
seniorrådgiver 
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Side 2 av 2 

Kopi: 
Johs. H. Giæver A/S Postboks 1 9159 HAVNNES 

 
 
 
 
Tenk miljø – velg digital postkasse fra Digipost eller e-Boks på www.norge.no 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/78-22 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Nordreisa kommunestyre 21.05.2019 
   

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om kontrollutvalg i kommune 
 
Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal etter kommunelovens §77 nr. 6 rapportere om resultatet av sitt arbeid til 
kommunestyret. Dette skjer ved at enkeltsaker sendes løpende gjennom året til kommunestyret, 
og ved en oppsummering av aktiviteten i kontrollutvalget i det året som har gått (årsrapport).  
 
Sak 02/19 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018 
Innstilling til v e d t a k: 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1196-5 

Arkiv:                601  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 30.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/19 Nordreisa kommunestyre 21.05.2019 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av Innkjøpstjenesten i Nord-Troms" datert 

18.3.19 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 

 
a) Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens  kap. 4 og 

tilrådning om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser 
gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder 
særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, 
og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse 
prosessene i ettertid. 

b) Kommunestyret viser seg til konklusjon i rapportens kap. 5 og ber 
administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til 
tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter 
samarbeidsavtalen.  

c) Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag 
til tiltak for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for 
offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med 
forbedringer og tiltak høy prioritet. 

 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og 

rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt 
i pkt. l a - l c ovenfor innen 20. august 2019. 
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Utskrift av vedtak Kontrollutvalget møte 4.4.2019  
Sak 04/19  
 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-
TROMS  
 
Vedtak:  
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:  
1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms».  
 
a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om at 
kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om 
offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i 
regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene 
i ettertid.  
 
b. Kommunestyret viser seg til konklusjon i rapportens kap. 5 og ber administrasjonssjefen følge 
opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunens plikter 
etter samarbeidsavtalen.  
 
c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for å styrke 
kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber 
rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.  
 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere tilbake til 
kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a – 1 b innen 20. august 
2019, og handlingsplan som nevnt i pkt. 1c innen 1. desember 2019.  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget traff i møte den 27. november 2017, under behandling av sak 38117, vedtak 
om å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms i 
samarbeid med de øvrige deltakerkommunene i innkjøpssamarbeidet. Prosjektskisse ble 
godkjent i kontrollutvalgets møte 9.3.2018 i sak 5/18.  
 
 
Problemstillingene i prosjektet er som følger: 
 

1. Har anskaffelser der innkjøpskontoret har medvirket til gjennomførelsen, herunder 
særlig fellesinnkjøp og rammeavtaler, vært i tråd med sentrale bestemmelser i lov og 
forskrift om offentlige anskaffelser? 

 
2. Fungerer innkjøpssamarbeidet som beskrevet i samarbeidsavtalen? 

 
3. Hva gjør den enkelte kommune for å sikre at kommunen har kompetanse på område/for 

offentlige anskaffelser. 
 

 
KomRev Nord fremla avla rapporten 18.3.2019. 
 
Rapportens hovedfunn: 
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Rapportens Kap. 4 «Etterlevelse av regelverk» 
 

4.5 Oppsummering og samlet konklusjon 
 

Ovenstående funn og vurderinger viser at innkjøpstjenesten i to av de tre undersøkte 
tilfellene kan dokumentere oppfyllelse av enkelte, men ikke alle de her aktuelle, 
kravene i anskaffelsesregelverket. For en av de tre anskaffelsene kan 
innkjøpssamarbeidet ikke dokumentere oppfyllelse av noen av regelverkets krav. 
Dokumentasjon er etterspurt både fra innkjøpssjef og fra deltakerkommunen der 
tidligere innkjøpssjef hadde kontorsted. Revisor har heller ikke fått anvisning på 
hvem andre vi eventuelt kan henvende oss til for å få oversendt slik dokumentasjon. 
 
Et grunnleggende prinsipp om etterprøvbarhet skal gjelde for alle anskaffelser som 
omfattes av lov om offentlige anskaffelser4o. Etter forskrift om offentlige anskaffelser§ 
7-1har oppdragsgiver plikt til å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å 
begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. Ved anskaffelser over EØS-
terskelverdiene, skal dokumentasjonen oppbevares   i minst   tre år fra tidspunktet for 
inngåelse av kontrakten. l tillegg skal vesentlige forhold for gjennomføringen av 
anskaffelsen nedtegnes eller samles i en protokoll.   Kravet til etterprøvbarhet skal 
ivareta leverandørenes rettssikkerhet og gjøre det mulig for leverandører og eventuelle 
tredjeparter å undersøke om oppdragsgiver har fulgt reglene som gjelder for 
konkurransen. Oppdragsgiver må fortløpende sikre at de vurderinger og den 
dokumentasjonen som har betydning for gjennomføring av konkurransen er skriftlig, 
klar, og utfyllende nok til at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god 
forståelse av oppdragsgivers vurderinger. l forbindelse med denne 
forvaltningsrevisjonen har innkjøpstjenesten ikke fremlagt slik dokumentasjon som kan 
gi en tredjeperson, i dette tilfellet revisor, en god forståelse av oppdragsgivers 
vurderinger i alle faser av anskaffelsesprosessen. Det er dermed ikke mulig å gjøre en 
fullstendig vurdering av om reglene om offentlige anskaffelser er etterlevd i de konkrete 
tilfellene, og dermed heller ikke hvorvidt om oppdragsgiver har opptrådt på en måte 
som sikrer er effektiv forvaltnings av fellesskapets ressurser. Det er etter revisors syn et 
brudd på det grunnleggende prinsippet om etterprøvbarhet at det ikke kan fremlegges 
slik dokumentasjon. Revisor har fått informasjon som tilsier at fremskaffingen av slik 
dokumentasjon er utfordrende grunnet ansettelse av ny innkjøpssjef og skifte av 
saksbehandlingssystem. Det er etter revisors syn en svært uheldig situasjon dersom den 
dokumentasjonen som kan belyse anskaffeleseprosesser som er gjennomført fra 2010 og 
frem til medio 2018, ikke er eller kan gjøres fullstendig tilgjengelig for 
innkjøpstjenesten eller for en tredjeperson på nåværende tidspunkt. 

 
 

Ovenstående funn og vurderinger gir grunnlag for å konkludere med at innkjøpstjenesten 
- og dermed de seks  deltakerkommunene -   har o p p f y l t    enkelte a v  k r a v e n e  i  
anskaffelsesregelverket, men samtidig brutt med helt sentrale bestemmelser i forbindelse 
med de undersøkte fellesinnkjøpene og rammeavtaler. Revisor vil særlig fremheve at 
regelverkets overordnede prinsipp om etterprøvbarhet ikke synes å være etterlevd i noen 
av de tre undersøkte anskaffelsene. 

 
Rapportens kap. 5 «Oppfyllelse av samarbeidsavtalen» 
 

5.6 Oppsummering og samlet konklusjon 
Ved etableringen av innkjøpstjenesten i Nord-Troms var målsetningen at 
deltakerkommunene skulle tilknyttes rammeavtaler basert på strategiske vurderinger av 

179



hvilke vare- og tjenesteavtaler de hadde behov for, og at bruk av slike rammeavtaler skulle 
virke tids- og ressursbesparende for den enkelte deltakerkommune. Det ble forutsatt i 
samarbeidsavtalen at informasjon om slike avtaler skulle gjøres tilgjengelig på intranett og 
forenkle innkjøp som gjøres i enheter og virksomheter i den enkelte deltakerkommune. 
Det var også en målsetning at det skulle skje en kompetanseheving på området for 
offentlige anskaffelser i kommunene ved at innkjøpskontoret skulle tilby kurs og 
opplæring. Gjennom forvaltningsrevisjonen har revisor innhentet informasjon og vurdert 
denne opp mot utledede revisjonskriterier, for å besvare hvorvidt innkjøpssamarbeidet 
fungerer som beskrevet i samarbeidsavtalen. 
 
På bakgrunnen av funnene i rapporten har revisor gjort følgende oppsummerte 
vurderinger: 
 
 lnnkjøpstjenesten v/innkjøpssjef har i de her undersøkte tilfellene ikke oppfylt 

kriteriet om at det skal fremforhandles rammeavtaler på vegne av alle 
deltakerkommuner. Vurderingen bygger på at de undersøkte anskaffelsene ikke er 
gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverket. 

 Styringsgruppa har ikke oppfylt kriteriet om at det skal avholdes jevnlige møter 
 Rådmennene i deltakerkommunene har oppfylt kriteriet om å sørge for at egen 

kommune til enhver tid hor oppnevnt representant ti/styringsgruppa 
 Innkjøpstjenesten v/innkjøpssjef   har i liten   grad oppfylt   kriteriet   om  at 

samarbeidskommunene skal tilbys kurs og opplæring innenfor offentlige 
anskaffelser 

 Deltakerkommunene v/kontaktperson har kun i noen grad oppfylt kriteriet om å 
skaffe bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å 
etablere kommunale brukergrupper i forkant av felles anskaffelser 

 Deltakerkommunene v/kontaktperson har kun i noen grad oppfylt kriteriet om å 
sørge for å kommunisere innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune 

 
 

Ovenstående kriterier er utledet direkte fra samarbeidsavtalen som ble utarbeidet ved 
etablering av innkjøpssamarbeidet. Da fem av seks kriterier vurderes som ikke oppfylt, i 
liten grad oppfylt eller kun til dels oppfylt, er dette klare indikasjoner på at 
innkjøpssamarbeidet til nå ikke har fungert som beskrevet i samarbeidsavtalen. De 
funnene som er gjort i forvaltningsrevisjonen viser at disse manglene ved samarbeidet har 
relativt   store negative virkninger for oppfyllelse av målene i samarbeidsavtalen. 
Manglende styringsgruppemøter svekker kommunenes overordnede kontroll med 
innkjøpstjenestens virksomhet, og manglende kontakt og informasjonsflyt mellom 
innkjøpstjenesten og kommunene medvirker til at de som foretar innkjøp i kommunene, 
ikke har oversikt over hvilke avtaler de er tilknyttet og skal forholde seg til. Varierende 
bruk av brukergrupper i kommunene i forkant av anskaffelser kan medføre risiko for 
lite treffende og tilpassede rammeavtaler. Disse forholdene er klart egnet til å 
vanskeliggjøre oppnåelse av målsetningene i samarbeidsavtalen. 
 
Det er imidlertid også grunn til å påpeke at de fleste representantene fra 
deltakerkommunene som revisor har vært i kontakt med, uttrykker at de opplever det som 
nyttig for sin kommune å være tilknyttet innkjøpstjenesten, på tross av de utfordringene 
som de har gitt uttrykk for overfor revisor. Dette blant annet fordi kommunene ved 
deltakelsen er tilknyttet rammeavtaler på mange flere områder enn de ellers ville ha vært, 
og fordi de har tilgang på rådgivning i forbindelse med enkeltanskaffelser. Kommunene 
opplever også at deltakelse i samarbeidet sikrer tilgang på en kompetanse som ikke finnes 
ute i kommunene. Det fremstår imidlertid som klart at selv om samarbeidet oppleves som 
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nyttig av deltakerkommunene, bør det treffes tiltak på flere områder før samarbeidet kan 
sies å fungere som beskrevet i samarbeidsavtalen. 
 
Revisor finner i denne sammenheng også grunn til å vise til våre funn, vurderinger og 
konklusjon i kapittel 4 i rapporten. Både KOFAs avgjørelser i saker der innkjøpstjenesten 
har foretatt eller medvirket til anskaffelse, og revisors gjennomgang av utvalgte 
rammeavtaler, viser at disse i flere tilfeller er gjennomført på en måte som innebærer 
brudd på regelverket. Ett av hovedhensynene ved etableringen av samarbeidet var å sikre 
bedre kompetanse om offentlige anskaffelser og redusere risikoen for å komme i 
situasjoner der kommunen blir erstatningsansvarlig. Når innkjøpstjenesten gjennomfører 
eller medvirker til anskaffelser på vegne av kommunene som innebærer brudd på 
regelverket, er dette ikke i tråd med forutsetningene i samarbeidsavtalen. 

 
 

På bakgrunn av ovenstående funn og vurderinger er revisors konklusjon på problemstilling 
2 at innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms kun til dels fungerer som forutsatt  i 
samarbeidsavtalen. 

 
Rapportens kap. 6 «Deltakerkommunens egen kompetanse» 
 

Nordreisa: 
Det er de tjenestene (sektor/avdeling) som har behov for innkjøpet, som gjennomfører 
anskaffelser. Det opplyses ikke at noen av disse har formell utdanning som er relevant for 
dette arbeidet, men at noen av disse ansatte har kurs på området. Flere ansatte har deltatt på 
kurs i regi av Nord-Troms studiesenter. Videre opplyser kommunens representant at det 
er et « uformelt» samarbeid der det er muligheter for å henvende seg til andre 
kommuner dersom en har spørsmål. Kommunens representant opplyser at de har opplevd at 
anskaffelser foretatt av ansatte har blitt klaget inn til KOFA, men at kommunen har 
vunnet frem i disse sakene. Revisor har søkt i KOFA sine databaser og funnet av Nordreisa 
kommune ved fire anledninger har blitt   felt i KOFA: Sak 2007/84 (anskaffelse av 
overvåkning og fjernstyring av pumpestasjoner og renseanlegg), 2009/87 (anskaffelse av 
planlegging og prosjektering av boligområde), 2017/134 (leasing av lastebil til brøyting) og 
2017/165 (anskaffelse av brøytetjenester). 

 
Rapportens kap. 8 «Revisjonens anbefalingen» 
 
På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner har revisor funnet grunn til å gi følgende 
anbefalinger: 
 

 lnnkjøpstjenesten anbefales å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med 
regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser 
dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon 
oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid. 

 Styringsgruppa anbefales å sikre at det blir avholdt jevnlige møter i tråd med 
forutsetning i samarbeidsavtalen. 

 lnnkjøpstjenesten anbefales å ta initiativ til å tilby deltakerkommunene kurs 
og opplæring på området for offentlige anskaffelser. 

 Deltakerkommunene anbefales å ta initiativ til kommunale brukergrupper for å 
samle inn bakgrunnsinformasjon fra sin kommune i forbindelse med 
inngåelse av alle nye rammeavtaler. 
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 Styringsgruppa, innkjøpstjenesten og rådmannsutvalget anbefales å medvirke til 
at relevant informasjon fra innkjøpstjenesten, herunder særlig informasjon om 
inngåtte rammeavtaler, videreformidles til deltakerkommunene. 

 
II. Sekretariatets vurderinger:  

 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten og kan i store trekk slutte seg til de vurderinger som 
er gjort i rappotten. Sekretariatet vil på bakgrunn av funn i rappotten fremheve følgende 
forhold. 

 
2.1 Kort om offentlige anskaffelser  

 
Årlig foretas det «offentlige anskaffelser» i stat, fylker og kommuner for over 500 milliarder 
kroner. Det er med andre ord tale om et regelverk som skal forvalte store samfunnsmessige 
verdier. 
Regelverket om offentlige anskaffelser kom for fullt inn i norsk rett etter tiltredelsen av EØS 
avtalen. Både avtalen og lov om offentlige anskaffelser ble inngått i 1992, og trådte i kraft 
1.1.1994. Fra 1.1.1995 var hele EU/EØS regelverket på plass i norsk rett. Det nye med 
regelverket var at det ga rettskrav ovenfor forvaltningen og disse kumte håndheves for 
domstolene. Reglene innebar en grunnleggende endring og medførte risiko for økonomisk 
ansvar ved brudd. Lov om offentlige anskaffelser ble gjenstand for en større revisjon ved lov 
av lov av 16.juli 1999, ikraft 1.1.200l. Loven ble utvidet til å omfatte kommuner og 
fylkeskommuner. Det ble en ny omfattende revisjon i 2006 på grunnlag av nye EU regler i 
2004. I 2003 ble klagenemnda for offentlige anskaffelser- KOFA- opprettet. Nok en revisjon 
ble igangsatt i EU i 20 Il, og formålet var å ra enklere regler. I det nye regelverket 
ble det anledning til å ta hensyn til andre samfunnshensyn såsom miljø, sosiale hensyn og 
arbeidsvilkår. Dette ble ytterligere forsterket ved lovendring i 2016 i kraft fra 1.1.2017 
 
Konklusjon er i alle fall at rettsområdet offentlige anskaffelser er et relativt ungt regelverk 
som er i rask utvikling og som krever oppdatert fagkompetanse. 
 
 
2.2 Etterlevelse av regelverket – Ansvar og risiko  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten viser at etterlevelsen av regelverket ikke er tilfredsstillende. 
Det er grunn til å minne om at rettsområdet offentlige anskaffelser er et område hvor 
kommunen som anskaffer disponerer seg for betydelige økonomisk ansvar. En forbigått 
anbyder kan vinne frem med erstatningskrav, og det finnes mange eksempler fra rettspraksis 
hvor erstatningsansvaret ble betydelig. 
 
Brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser er ikke i seg selv straffbare. Et av lovens 
formål er imidlertid å forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap.    Lovens § l 
(formålsbestemmelsen) s i e r   i 2. setning:  «Regelverket  skal  også  bidra  til at det 
offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.». I Ot.pt]l SIL  (2015-2016) sies følgende (s. 
35): «Denne delen av formålsbestemmelsen  ble tilføyd ved en lovendring i 2006 og gir 
uttrykk for et krav om etisk atferd hos offentlige tjenestemenn, jf. Ot.prp. nr. 62 (2005-2006) 
side 19. Det er et formål med regelverket å sikre det offentliges tillit utad og forhindre 
korrupsjon og kameraderi.». 
 
Dersom forvaltningslovens habilitetsregler følges, og anskaffelsesreglene etterleves, vil 
korrupsjon og økonomisk utroskap ved offentlige anskaffelser som regel være utelukket. 
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Anskaffelsesreglene inneholder krav til saklige vurderinger, og fremfor alt utførlig 
dokumentasjon på alle kritiske punkter i en anskaffelsesprosess.   Når disse bestemmelsene 
tilsidesettes legges veien i stor grad åpen for straffbare forhold, ved at etterprøvbarheten for de 
forskjellige ledd i prosessen forsvinner. 
 
Etterlevelse av regelverket har således flere formål enn å unngå et mulig økonomisk ansvar. 
 
2.3 Etterlevelse av samarbeidsavtalen 
 
Sekretariatet mener kommunene bør vurdere å forta en revisjon av samarbeidsavtalen. 
Revisjonen har i rapporten pekt på flere området hvor etterlevelsen ikke har vætt 
tilfredsstillende. En av årsakene til dette kan være at avtalen som sådant er noe «utdatert», og 
at det ikke er gjort tilpasninger og revisjoner i tråd med de mange lovendringer som er omtalt 
ovenfor. 
 
Med tanke på de mange lovendringer som er gjennomført er det klarligvis ikke 
tilfredsstillende at kurs- og opplæring har vært mangelfull. 
 
2.4 Status i egen kommune 
 
Sekretariatet vil innledningsvis fraråde kommunen å legge vekt på om kommunen er felt i 
KOFA eller ikke som indikasjon på etterlevelse av regelverket. Det er mange leverandører 
som ikke innklager saker helt dit, og det ville være mer dekkende å få innhentet oversikt over 
hvor mange klagesaker som kommunen har mottatt siste år. Ved kontrollutvalgets behandling 
av rapporten kan det derfor være på sin plass å be om en særskilt redegjørelse fra 
administrasjonssjef l rådmann om dette. 
 
Sekretariatet vil også minne om at KomRev NORD i forvaltningsrevisjonsrapporten om 
«Økonomistyring og økonomisk interkontroll» i Nordreisa kommune avdekket store svakheter i 
kommunens etterlevelse av regler for offentlige anskaffelser. 
 
Kommunestyret behandlet saken i møte 20.12.2018 i sak PS 83/18 og traff slikt vedtak: 
 

a. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og økonomisk interkontroll». 
 

b. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om 
at kommunen må treffe tiltak for å sikre at budsjett og økonomiplan i Nordreisa 
kommune utarbeides i  tråd med kommunelovens regler om realistiske anslag. Videre 
må rådmannen følge opp bud jettsaker ved å foreslå nødvendige og konkrete tiltak der 
det rapporteres om merforbruk til kommunestyret. 
 

c. Kommunestyret viser til revisors  konklusjon i  rapportens  kap. 5 og tilrådning om at 
kommunen må følge opp og videreføre arbeidet med skriftliggjøring av økonomiske 
risikovurderinger i  kommunen. 
 

d. Kommunestyret viser til revisors kondisjon i rapportens kap. 5 og tilrådning om 
at kommunen snarest må oppdatere innkjøpsreglement og rutiner for anskaffelser 
slik at det blir i samsvar med gjeldende anskaffelsesregelverk. (min uthev). 
 

e. Kommunestyret  ber  rådmannen   om  å  f ø l ge  opp  anbefalingene i rapporten,  og 
rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i 
pkt. 2-4 ovenfor innen 30. april 2019.  
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f. Det skal legges frem sak til kommunestyret hvor det foreslås tiltak for å styrke 

økonomistyring og økonomisk internkontroll etter Kontrollutvalgets behandling av 
saken. Det være seg kompetanse, organisering og ressurser. 

 
Kontrollutvalget har i årsrapporten meddelt at de vil følge opp kommunestyrets vedtak i 2019. 
 
2.5 Oppsummering 
Det foreslås at saken sendes kommunestyret for videre oppfølgning. Sekretariatet har utformet 
forslag til vedtak basert på revisjonens funn og anbefalinger.  Rapportens funn er ikke 
tilfredsstillende lesning for kommunen, og den krever også oppfølgning fra kontrollutvalgets 
side. 
 
I tillegg til å rapportere tilbake på revisjonens merknader mener sekretariatet at 
kommunestyret bør be administrasjonssjefen l rådmann å utarbeide en handlingsplan for å 
styrke kommunens kompetanse og arbeid på rettsområdet generelt. 
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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalgene i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy 

og Storfjord kommuner har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av Felles 

innkjøpsfunksjon for kommunene i Nord-Troms. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor alle de deltakende kommunene, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. 

Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 
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Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor 
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0 SAMMENDRAG 

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalgene i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 

Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av 

Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms. Kontrollutvalgenes formål med forvaltningsrevisjonen har vært 

å få undersøkt og kartlagt om innkjøpssamarbeidet fungerer etter intensjonen og som beskrevet i 

samarbeidsavtalen. I dette inngår også et spørsmål om hvorvidt innkjøpskontoret har overholdt 

sentrale bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Et annet formål har vært å få 

undersøkt hva de enkelte kommunene i samarbeidet gjør for å sikre at kommunen har kompetanse 

på området for offentlige anskaffelser.  

 

Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

 

1. Har anskaffelser der innkjøpskontoret har medvirket til gjennomførelsen, herunder særlig 

fellesinnkjøp og rammeavtaler, vært i tråd med sentrale bestemmelser i lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser?  

2. Fungerer innkjøpssamarbeidet som beskrevet i samarbeidsavtalen?  

3. Hva gjør den enkelte kommune for å sikre at kommunen har kompetanse på området for 

offentlige anskaffelser.  

 

Under problemstilling 1 har revisor konkludert med at innkjøpstjenesten – og dermed de seks 

deltakerkommunene – har oppfylt enkelte av kravene i anskaffelsesregelverket, men samtidig 

brutt med helt sentrale bestemmelser i forbindelse med de undersøkte fellesinnkjøp og 

rammeavtaler. Revisor har særlig funnet grunn til å fremheve at regelverkets overordnede 

prinsipp om etterprøvbarhet ikke synes å være etterlevd i noen av de tre undersøkte 

anskaffelsene.  

 

Konklusjonene bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger av utvalgte rammeavtaler: 

 

Medisinske forbruksvarer 

• Revisor har ikke blitt forelagt anskaffelsesprotokoll, fullstendig tilbud fra valgte leverandør 

eller annen dokumentasjon fra innkjøpskontoret som viser at valgte leverandør er vurdert 

opp mot, og oppfyller, oppstilte kvalifikasjonskrav. På bakgrunn av dette er revisors 

vurdering at innkjøpstjenesten ikke har sikret at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig. 

 

PC og tynnklienter 

• Revisor kan ikke finne at anskaffelsen er kunngjort i TED-databasen. Revisors vurdering er 

at innkjøpskontoret verken har kunngjort eller gjennomført konkurranse i henhold til 

regelverket. 

• Revisor har ikke blitt forelagt dokumentasjon fra innkjøpskontoret på innkomne tilbud i 

konkurransen og på at disse er vurdert opp mot kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, 

dokumentasjon på meddelelse av beslutning om kontraktstildeling eller 

anskaffelsesprotokoll. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at innkjøpstjenesten ikke 

har sikret at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av 

anskaffelsen, er skriftlig.  
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Salgs- og skjenkekontroller 

• Revisor har ikke blitt forelagt dokumentasjon fra innkjøpskontoret som belyser selve 

konkurranse-gjennomføringen, herunder innkomne tilbud, vurdering av innkomne tilbud 

opp mot kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, meddelelse av beslutning om 

kontraktstildeling eller anskaffelses-protokoll. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at 

innkjøpstjenesten ikke har sikret at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføring av anskaffelsen, er skriftlig. 

 

Under problemstilling 2 har revisor konkludert med at innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 

kun til dels fungerer som forutsatt i samarbeidsavtalen. 

Konklusjonene bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

• Innkjøpstjenesten v/innkjøpssjef har i de undersøkte tilfellene ikke oppfylt kriteriet om at 

det skal fremforhandles rammeavtaler på vegne av alle deltakerkommuner. Selv om det 

tilstrekkelig bevist at innkjøpstjenesten har fremforhandlet mange rammeavtaler, er revisors 

vurdering på bakgrunn av funn fra KOFA samt revisors egen undersøkelse av utvalgte 

anskaffelser, at flere av disse rammeavtalene ikke er gjennomført/fremforhandlet i tråd med 

anskaffelsesregelverket. Det må forutsettes at en vesentlig hensikt med samarbeidet har vært 

å sikre at deltakerkommunenes inngåelse av rammeavtaler skulle skje i overensstemmelse 

med gjeldende regelverk. 

• Styringsgruppa har ikke oppfylt kriteriet om at det skal avholdes jevnlige møter. 

Vurderingen bygger på funn som viser at det ikke har vært avholdt møter i styringsgruppa 

de siste årene samt at arbeidet i styringsgruppa av deltakerkommunene oppleves som 

ustrukturert og sporadisk. Det er heller ikke på tidspunktet for revisors undersøkelser en 

leder for gruppa. 

• Rådmennene i deltakerkommunene har oppfylt kriteriet om å sørge for at egen kommune til 

enhver tid har oppnevnt representant i styringsgruppa 

• Innkjøpstjenesten v/innkjøpssjef har i liten grad oppfylt kriteriet om at 

samarbeidskommunene skal tilbys kurs og opplæring innenfor offentlige anskaffelser. 

Vurderingen bygger på funn som viser at det har vært gjennomført ett kurs i regi av 

innkjøpstjenesten. Ut over dette kan kursvirksomhet i regi av innkjøpstjenesten ikke 

dokumenteres eller konkretiseres av representanter for deltakerkommunene. 

• Deltakerkommunene v/ kontaktperson har kun i noen grad oppfylt kriteriet om å skaffe 

bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å etablere kommunale 

brukergrupper i forkant av fellesanskaffelser. Vurderingen bygger på funn som indikerer at 

slike brukergrupper har vært nedsatt i varierende grad, samt informasjon i evaluering fra 

tidligere innkjøpssjef om at kommunene i mange tilfeller i for liten grad har gjort 

forberedende arbeid i forkant av anskaffelser. Arbeidet med kommunale brukergrupper 

synes også i liten grad å kunne konkretiseres og dokumenteres av flere av kommunene. 

• Deltakerkommunene v/kontaktperson har kun i noen grad oppfylt kriteriet om å sørge for 

å kommunisere innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune. Dette bygger blant 

annet på funn som indikerer manglende lojalitet til fremforhandlede rammeavtaler – noe 

som antas å henge sammen med at det ikke finnes en fullstendig og oppdatert oversikt over 

hvilke avtaler den enkelte kommune faktisk er tilknyttet. Dette fører til at de som foretar 

innkjøp i kommunene, ikke er fullstendig kjent med hvilke avtaler de kan benytte seg av.  

190



Revisors funn indikerer også at utilstrekkelig informasjonsflyt mellom innkjøpstjenesten og 

deltakerkommunene skriver seg fra både kontaktpersonene i innkjøpstjenesten, 

innkjøpssjefen selv og rådmennene/rådmannsutvalget.  

 

Problemstilling 3 i forvaltningsrevisjonen er deskriptivt formulert. For slike problemstillinger er det 

ikke relevant å utlede revisjonskriterier. Det vil si at revisor har besvart den ved en beskrivelse av 

fakta, og uten å gjøre vurderinger av datamaterialet opp mot utledede revisjonskriterier. Vi viser til 

side 39 og 40 i vår rapport. 

 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner har revisor funnet grunn til å gi 

følgende anbefalinger: 

• Innkjøpstjenesten anbefales å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om 

offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med 

krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å 

belyse prosessene i ettertid. 

• Styringsgruppa anbefales å sikre at det blir avholdt jevnlige møter i tråd med forutsetning i 

samarbeidsavtalen. 

• Innkjøpstjenesten anbefales å ta initiativ til å tilby deltakerkommunene kurs og opplæring 

på området for offentlige anskaffelser. 

• Deltakerkommunene anbefales å ta initiativ til kommunale brukergrupper for å samle inn 

bakgrunnsinformasjon fra sin kommune i forbindelse med inngåelse av alle nye 

rammeavtaler. 

• Styringsgruppa, innkjøpstjenesten og rådmannsutvalget anbefales å medvirke til at relevant 

informasjon fra innkjøpstjenesten, herunder særlig informasjon om inngåtte rammeavtaler, 

videreformidles til deltakerkommunene.   
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KomRev NORD IKS Evaluering av Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 

 

Side: 2 

 

 

1 INNLEDNING 

Avtale om å etablere et innkjøpssamarbeid i Nord-Troms ble inngått 31.8.2010 mellom 

representanter fra kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen, Kåfjord og Storfjord. Av 

samarbeidsavtalen fremgår det at bakgrunnen for etablering av samarbeidet var at det de siste årene 

hadde skjedd en betydelig skjerping i regelverket om offentlige anskaffelser, noe som stilte høyere 

krav til kommunenes egenkompetanse på området. Det ble dermed bestemt å danne et 

interkommunalt samarbeid som skulle ivareta en felles innkjøpsfunksjon for kommunene. Av 

beskrivelsen som ble utarbeidet ved etablering av samarbeidet, fremgår følgende håndskrevne 

påtegning: «Må lages en konkret avtale som godkjennes i de 6 kommunestyrene/kommunene». 

Revisor har ikke informasjon som indikerer at en slik avtale ble utarbeidet og behandlet i 

kommunestyrene. Revisor påpeker at inngåelse i samarbeidet forplikter deltakerkommunene 

økonomisk og at tjenesten er en del av den enkelte kommunes tjenesteproduksjon. Inngåelse i 

samarbeidet skulle dermed sannsynligvis ha vært behandlet også i kommunestyrene. Revisor har 

henvendt seg til den enkelte deltakerkommune og spurt hvordan dette konkret ble løst i kommunene. 

Etablering av felles innkjøpstjeneste ble behandlet av kommunestyret i Lyngen i forbindelse med 

behandling av økonomiplan og budsjett i 20111. Rådmannen i Storfjord har opplyst at det er usikkert 

om selve samarbeidstiltaket har vært behandlet som enkeltsak i kommunestyret, men at kommunen 

som vertskommune for samarbeidet i perioden 2010-2018 har forskuttert lønn og drift av 

innkjøpskontoret, og at budsjettering av midler til innkjøpstjenesten på den måten har vært vedtatt i 

kommunestyret årlig siden oppstart. På den måten mener rådmannen at det er sannsynlig at 

kommunestyret helt siden starten har vært innforstått med at samarbeidet var iverksatt. Rådmannen 

i Skjervøy har opplyst om at det ikke er truffet konkrete, politiske vedtak i forbindelse med 

opprettelsen av innkjøpssamarbeidet, men at det i budsjett- og økonomiplan for 2010-2013 ble 

bevilget midler til deltakelse i samarbeidet. For Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen har revisor ikke 

informasjon om hvorvidt deltakelse i samarbeidet har vært behandlet i kommunestyrene. 

 

Det ble ved etableringen besluttet å utlyse en 100 % stilling som felles innkjøpssjef for samarbeidet. 

Det fremgår videre av samarbeidsavtalen at KS-Advokatene på vegne av kommuner i Sør-Troms 

ved en vurdering hadde kommet fram til at et slikt interkommunalt samarbeid kunne inngås uten å 

komme i konflikt med anskaffelsesregler, da det ville være å regne som egenregi. På bakgrunn av 

denne vurderingen kom kommunene til at et slikt innkjøpssamarbeid kunne etableres også i Nord-

Troms. Innkjøpssjefen fra oppstart og frem til høsten 2018 har vært Ole Rødum som har hatt 

kontorsted i Storfjord. Fra og med høsten 2018 er innkjøpssjef Jonny Bless som har kontorsted på 

Skjervøy.  

 

Kontrollutvalget i Skjervøy kommune tok i 2017 initiativ til å få gjennomført en 

forvaltningsrevisjon der det skulle gjøres en evaluering av innkjøpssamarbeidet. Dette var blant 

annet på bakgrunn av at innkjøpskontoret2 hadde gjennomført anskaffelser som hadde endt med at 

deltakerkommuner ble felt i KOFA3 for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Samtlige 

kontrollutvalg i deltakerkommunene vedtok i møter i siste kvartal 2017 å få gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av innkjøpssamarbeidet. Nedenstående tabell viser møtedato og saksnummer i 

den enkelte kommune for henholdsvis vedtak om å delta i forvaltningsrevisjonen og godkjenning 

av overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD.  

 

 

 

                                                 
1 Sak 59/10 
2 Med «innkjøpskontoret» menes i rapporten her det utøvende organ i innkjøpssamarbeidet 
3 Klagenemda for offentlige anskaffelser 
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Tabell 1: Møtedato og saksnummer for vedtak om deltakelse i prosjektet og godkjenning av 

overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD 

Kommune Vedtak om deltakelse i felles 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Godkjenning av overordnet 

prosjektskisse 

Kvænangen 28.11.2017  /  Sak 35/17 22.02.2018  /  Sak 10/18 

Nordreisa 27.11.2017  /  Sak 38/17 09.03.2018  /  Sak 05/18 

Lyngen 04.12.2017  /  Sak 34/17 22.03.2018  /  Sak 08/18 

Skjervøy 23.11.2017  /  Sak 29/17      16.03.2018  /  Sak 9/18 

Kåfjord 06.12.2017  /  Sak 31/17 18.02.2018  /  Sak 07/18 

Storfjord 01.12.2017  /  Sak 31/17 16.03.2018  /  Sak 08/18 

 

 

Ved etableringen av innkjøpssamarbeidet ble det avtalt av utgiftene skulle fordeles basert på en 

standard region-nøkkel med 40 % fast sats og 60 % fordelt etter folketall, noe som skulle gi følgende 

totale utgiftsfordeling:  

Nordreisa:  23,8% 

Lyngen:  18,3% 

Skjervøy:  17,5% 

Kåfjord:  15,0% 

Storfjord:  13,7% 

Kvænangen:  11,7% 

 

 

Tabellen under viser utgiftene som den enkelte deltakerkommune har hatt til deltakelse i 

samarbeidet i perioden 2015-2017. 

 
Tabell 2: Utgifter til deltakelse i innkjøpssamarbeidet for årene 2015-2017 fordelt per kommune 

 2015 2016 2017 

Nordreisa 262 483 273 475 251 867 

Lyngen 185 239 190 005 174 981 

Skjervøy 184 175 192 427 176 336 

Kåfjord 156 076 160 828 146 982 

Storfjord 144 884 149 133 137 874 

Kvænangen 118 400 123 115 113 149 

Kilde: Deltakerkommunenes årsregnskap for årene 2015-2017 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

På bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalgene har vi formulert følgende problemstillinger for 

denne forvaltningsrevisjonen: 

 

1. Har anskaffelser der innkjøpskontoret har medvirket til gjennomførelsen, herunder særlig 

fellesinnkjøp og rammeavtaler, vært i tråd med sentrale bestemmelser i lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser?  

2. Fungerer innkjøpssamarbeidet som beskrevet i samarbeidsavtalen?  

3. Hva gjør den enkelte deltakerkommune for å sikre at kommunen har kompetanse på området 

for offentlige anskaffelser?  

 

2.2 Revisjonskriterier  

For å besvare problemstillingene utleder vi revisjonskriterier. Revisjonskriterier er krav, normer 

og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte området skal vurderes i forhold til. I 

dette forvaltningsrevisjonsprosjektet utledes revisjonskriterier fra følgende kilder:  

 

• Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser  

• Lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser  

• Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser  

• Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser  

• Beskrivelse felles innkjøpsfunksjon for kommunene i Nord-Troms, utarbeidet 31.8.2010 av 

samarbeidskommunene  

 

Problemstilling 3 er deskriptivt formulert. Det vil si at vi ikke gjør vurderinger av innsamlede data 

opp mot revisjonskriterier. 

 

2.2.1 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 

 

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (heretter anskaffelsesloven) og Forskrift 12. 

august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (heretter anskaffelsesforskriften) gjelder ved 

tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og 

anleggsarbeider.4 Nevnte regelverk tredde i kraft 1. januar 2017. For anskaffelser iverksatt før dette 

tidspunkt gjelder Lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (heretter LOA) og Forskrift 7. 

april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (heretter FOA).5 Før 1. januar 2017 var altså 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms forpliktet til å følge reglene i LOA og FOA, mens anskaffelsesloven 

og anskaffelsesforskriften gjelder for anskaffelser iverksatt fra og med dette tidspunkt.6  

                                                 
4 Anskaffelsesloven § 2 første og annet ledd jf. anskaffelsesforskriften §§ 1-1 og 1-2.   
5 LOA § 3, jf. § 2 og FOA §§ 1-2 og 1-3.  
6 En anskaffelse er iverksatt når den er kunngjort. En anskaffelse som ikke kunngjøres, er iverksatt når oppdragsgiver 

har sendt ut forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en 

planlagt anskaffelse, jf. Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser § 1.  
6 Forsyningsforskriften § 1-2 (2) jf. § 4-1 bokstav a. 
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Reglene om offentlige anskaffelser er en kombinasjon av EU/EØS-rett og nasjonal rett. Flertallet av 

bestemmelsene er begrunnet i våre forpliktelser etter EØS-avtalen, men Norge har i tillegg innført 

nasjonale regler som går lengre enn det EU/EØS-retten krever. Anskaffelsesregelverket skal bidra 

til at det offentlige velger sine leverandører på en måte som sikrer mest mulig effektiv ressursbruk 

samtidig som leverandørene likebehandles. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer 

med stor integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 

samfunnstjenlig måte. De detaljerte reglene for hvordan kommunen skal gå fram ved kjøp følger av 

forskriftene om offentlige anskaffelser, og det er derfor primært forskriftene brukerne av regelverket 

må forholde seg til. 

 

I det følgende gis en redegjørelse for konkrete krav og bestemmelser i anskaffelsesreglementet. I 

fremstillingen tar vi utgangspunkt i gjeldende lov og forskrift; anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften. Avvik mellom gjeldende regelverk og regelverket som gjaldt frem til 1. 

januar 2017, vil utdypes fortløpende. Der det ikke har skjedd realitetsendringer, vil henvisningene 

til det eldre regelverket følge av fotnoter.  

2.2.1.1 Innledende om terskelverdier og forskriftens oppbygging 

Anskaffelsesforskriften er delt inn i ulike deler, og anskaffelsens art og verdi avgjør hvilken del av 

forskriften som kommer til anvendelse jf. §§ 5-1, 5-2 og 5-3. Forskriftens system innebærer at 

oppdragsgiver må foreta en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi. Reglene om dette finnes i 

anskaffelsesforskriften § 5-4.7 Anskaffelsens verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag 

av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør 

anskaffelsen.8 Beregningen skal være forsvarlig på kunngjøringstidspunktet, eller - for anskaffelser 

som ikke krever kunngjøring - på det tidspunktet oppdragsgiver innleder anskaffelsesprosessen.9 

Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at forskriftens krav 

blir gjeldende.10 Uansett gjelder forskriftens del I for alle anskaffelser med anslått verdi på 100 000 

kroner ekskl. mva. eller mer.    

 

Ved vedtakelsen av anskaffelsesloven ble den nasjonale terskelverdien endret fra kr 500 000 til kr 

1,1 mill. I tabell 1 og tabell 2 nedenfor viser vi den nasjonale terskelverdien og EØS-terskelverdien 

henholdsvis før og etter 1. januar 2017 samt hvilke deler av regelverket som gjelder for de ulike 

anskaffelsene. EØS-terskelverdi blir justert annethvert år. Fra 15. juni 2014 var gjeldende EØS-

terskelverdi kr 1,55 mill. for vare- og tjenestekjøp og kr 39 mill. for bygge- og anleggskontrakter. 

Fra 9. februar 2016 ble EØS-terskelverdien justert til kr 1,75 mill. for vare- og tjenestekjøp og kr 44 

mill. for bygge- og anleggskontrakter. Någjeldende EØS-terskelverdi ble justert 6. april 2018 - til 

kr 2 mill. for vare- og tjenestekjøp og kr 51 mill. for bygge- og anleggskontrakter. I våre vurderinger 

legger vi til grunn de terskelverdiene som var gjeldende på det tidspunkt den enkelte anskaffelse ble 

iverksatt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 FOA § 2-3. 
8 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (1) og FOA § 2-3 (1).  
9 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (2) og FOA § 2-3 (2).  
10 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (4) og FOA § 2-3 (3).  
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Tabell 1: Oversikt terskelverdier og regelverk for anskaffelser iverksatt til og med 2016    

 

Anskaffelsens verdi eks. mva. Regelverk  Krav til 

kunngjøring 

Under kr 100 000 Unntatt regelverket fra og med 

1.7.2015, jf. FOA § 1-3 (2) 

bokstav l 

 

Under nasjonal terskelverdi 

(kr 500 000) 

 

LOA og FOA del I Ikke krav om 

kunngjøring 

Kr 500 000 – EØS-terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter11 (kr 1,75 mill.) 

 

Kr 500 000 – EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.) 

 

LOA og FOA del I og del II Doffin 

Over EØS- terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

Over EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.)  

 

LOA og FOA del I og del III Doffin og TED 

 
Tabell 2: Oversikt terskelverdier og regelverk for undersøkte anskaffelser iverksatt fra og med 1. januar 2017  

 

Anskaffelsens verdi eks. mva. Regelverk  Krav til 

kunngjøring 

Under kr 100 000 Unntatt regelverket, jf. 

anskaffelsesforskriften § 1-1 

 

Under nasjonal terskelverdi 

(kr 1,1 mill.) 

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

Ikke krav om 

kunngjøring 

Kr 1,1 mill. – EØS-terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

 

Kr 1,1 mill. – EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.) 

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

og del II 

Doffin 

Over EØS- terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

Over EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.)  

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

og del III 

Doffin og TED 

 

2.2.1.2 Regler som gjelder for anskaffelser som skal følge forskriften del I   

Del I av forskriften gjelder for alle anskaffelser som er lik eller overstiger kr 100 000 eks. mva. Det 

er imidlertid bare anskaffelser under kr 1,1 mill. som reguleres av kun del I dersom anskaffelsen er 

                                                 
11 Forskriften gjør forskjell på om anskaffelsen er en såkalt prioritert eller uprioritert tjenestekontrakt. Vi behandler 

ikke dette nærmere.  
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iverksatt etter 1. januar 201712.  For anskaffelser iverksatt før dette tidspunkt, er det bare anskaffelser 

under kr 500 000 som reguleres av kun del I. 

 

Det foreligger få eksplisitte krav til hvordan oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse dersom kun 

del I av forskriften gjelder. Det er for eksempel ingen krav til kunngjøring, og oppdragsgiver har 

betydelig fleksibilitet med hensyn til hvordan konkurransen kan gjennomføres. Oppdragsgiver 

plikter imidlertid å opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, jf. anskaffelsesloven § 4.13 Innholdet i 

prinsippene er nærmere presisert i forarbeidene til bestemmelsen, Prop. 51 L (2015-2016) s. 81-82. 

 

Det grunnleggende prinsippet om konkurranse skal sikre at alle potensielle leverandører har de 

samme mulighetene til å oppnå kontrakter med det offentlige og bidra til at det offentlige foretar 

effektive anskaffelser. Prinsippet innebærer at oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen kjent for et 

rimelig antall leverandører. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har uttalt at 

oppdragsgiver som hovedregel bør kontakte minst tre leverandører, men dette kan ikke gjelde 

absolutt.14 Hvor langt denne plikten strekker seg, må vurderes konkret, og forholdsmessighets-

prinsippet, som vi forklarer nedenfor, vil være avgjørende. 

 

Oppdragsgiver plikter å likebehandle leverandører. Dette innebærer at alle potensielle leverandører 

skal gis samme muligheter og at oppdragsgiver ikke kan diskriminere eller forfordele leverandører 

på grunnlag av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. Prinsippet er til hinder for både direkte 

forskjellsbehandling (for eksempel at en leverandør blir vurdert foran en annen på bakgrunn av lokal 

tilhørighet) og indirekte forskjellsbehandling (en tilsynelatende nøytral bestemmelse, for eksempel 

et kvalifikasjonskrav eller en kravspesifikasjon, får den betydning at den i praksis avskjærer enkelte 

leverandører fra å levere tilbud på bakgrunn av for eksempel lokal tilhørighet).  

 

Forutberegnelighetsprinsippet innebærer for anskaffelser etter forskriftens del I at oppdragsgivers 

angivelse av hvordan anskaffelsen skal gjennomføres, er bindende. Oppdragsgiver må gi 

informasjon til leverandørene om hva som skal anskaffes, hvilke kriterier som ligger til grunn for 

valget av leverandør og hvordan konkurransen skal gjennomføres.   

 

Kravet om etterprøvbarhet henger tett sammen med prinsippet om forutberegnelighet. 

Oppdragsgiver må sørge for at viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen begrunnes og 

dokumenteres. For anskaffelser som kun skal følge forskriftens del I, plikter oppdragsgiver å føre 

anskaffelsesprotokoll. Protokollen skal inneholde opplysninger om vesentlige forhold for 

gjennomføringen av anskaffelsen, jf. anskaffelsesforskriften § 7-1.15 Vesentlige forhold kan for 

eksempel være vurderinger og beslutninger om forhandlinger, utvelgelse av leverandører, tildeling 

av kontrakt og avlysning av konkurransen.  

 

Forholdsmessighetsprinsippet regulerer gjennomslagskraften til de øvrige prinsippene. Plikter og 

rettigheter som utledes av andre prinsipper, må tilpasses den enkelte anskaffelsens art og omfang. 

Jo mindre og enklere en anskaffelse er, jo mindre vidtrekkende prosedyrekrav kan utledes av de 

øvrige prinsippene. På den annen side innebærer forholdsmessighetsprinsippet at kravene som 

oppdragsgiver stiller til leverandørene, må stå i forhold til anskaffelsen. Oppdragsgiver skal ikke 

stille strengere krav enn det som er nødvendig for å realisere formålet med anskaffelsen. 

                                                 
12 Under 1,3 millioner dersom anskaffelsen er foretatt etter 6.4.2018 
13 LOA § 5 (2) og FOA § 3-1 (1).  
14 KOFA 2009/6. 
15 FOA § 3-2.  
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2.2.1.3 Regler som gjelder for anskaffelser som skal følge forskriften del II og del III 

Anskaffelsesforskriften gir utførlige regler for anskaffelser som omfattes av forskriften del I og II 

eller del I og III. Flere av reglene er like, og vi redegjør derfor i det følgende samlet for anskaffelsene 

som omfattes av de to delene av forskriften. På enkelte punkter er kravene etter forskriften del III 

«strengere» enn kravene for del II, og vi belyser derfor sentrale forskjeller.  

 

Anskaffelsesprosedyrer 

Anskaffelser som omfattes av forskriftens del I og II, skal foretas ved åpen tilbudskonkurranse eller 

begrenset tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3.16 For anskaffelser iverksatt før 1. 

januar 2017 gjelder FOA § 5-1. Etter bestemmelsen kan anskaffelsen gjennomføres som åpen 

anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling. Konkurranse 

med forhandling kan gjennomføres enten ved at alle interesserte leverandører får levere tilbud, eller 

ved at oppdragsgiver gjør en utvelgelse av leverandører før disse gis mulighet til å levere tilbud.17  

 

Anskaffelser som omfattes av forskriftens del I og III, skal foretas ved åpen eller begrenset 

anbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 13-1. På nærmere bestemte vilkår kan det benyttes 

konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, konkurransepreget dialog eller 

konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, jf. § 13-2 og § 13-3.18  

 

Kunngjøring 

Kravet om kunngjøring har som formål å sikre konkurranse ved anskaffelsen ved å nå ut til 

leverandørene som kan tenkes å inngi tilbud. Anskaffelser etter forskriften del I og II skal 

kunngjøres i Doffin, jf. anskaffelsesforskriften § 8-17.19 Anskaffelser etter del III skal i tillegg 

kunngjøres i TED-databasen, jf. anskaffelsesforskriften § 21-1.20 Dersom kravet til kunngjøring 

ikke overholdes, er anskaffelsen å betrakte som en ulovlig direkte anskaffelse.21  

 

Konkurransegrunnlag 

For anskaffelser etter forskriftens del I og II skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag 

dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, jf. 

anskaffelsesforskriften § 8-4.22 Konkurransegrunnlaget skal inneholde en tilstrekkelig og fullstendig 

beskrivelse av følgende: 

 

a. Hva som skal anskaffes,  

b. Hvilke kontraktsvilkår som gjelder for oppdraget, 

c. Hvorvidt oppdragsgiveren vil inngå en rammeavtale, 

d. Hvordan oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen,  

e. Hvilke krav som gjelder for innholdet i og utformingen av en forespørsel om å delta i 

konkurransen, eller for et tilbud, 

                                                 
16 Begge prosedyrene tillater at oppdragsgiver har dialog med leverandørene etter tilbudsfristens utløp. Begrepet 

«dialog» omfatter all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene, dvs. alt fra avklaringer av uklarheter 

eller retting av avvik til forhandlinger, jf. veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 104-105.  
17 I visse unntakstilfeller har oppdragsgiver adgang til å gjøre anskaffelsen etter forskriftens del I, selv om den i 

utgangspunktet omfattes av del II, jf. FOA § 2-1 (2) og (3).  
18 FOA § 14-1 jf. §§ 14-2, 14-3 og 14-4.  
19 FOA § 9-1 (3).  
20 FOA § 18-1 (3).  
21 Prop. 51 L (2015-2016) s. 86. For anskaffelser iverksatt før 1. januar 2017 fremgår det uttrykkelig av FOA § 4-1 (1) 

bokstav q.   
22 FOA § 8-1. 
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f. Andre opplysninger som er av betydning for utarbeidelsen av en forespørsel om å delta i 

konkurransen, eller for et tilbud.  

 

For anskaffelser etter forskriftens del I og III skal det også utarbeides et konkurransegrunnlag 

dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, jf. 

anskaffelsesforskriften § 14-1. I tillegg til kravene som er nevnt ovenfor, skal 

konkurransegrunnlaget gi en tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse av følgende: 

 

a. Når det opplyses hva som skal anskaffes, skal eventuelle kravspesifikasjoner og merkekrav 

inkluderes samt absolutte krav som alle leverandørene må oppfylle,  

b. Hvorvidt oppdragsgiver vil inngå et innovasjonspartnerskap eller etablere en dynamisk 

innkjøpsordning, 

c. Når det beskrives hvordan oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen, skal det opplyses 

om hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, hvilke frister som gjelder, hvilke 

kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier leverandørene må oppfylle, hvilke 

tildelingskriterier som gjelder, krav til kommunikasjon og hvorvidt elektroniske kataloger 

eller elektroniske auksjoner vil bli brukt.  

 

Reglene om konkurransegrunnlag i anskaffelsesforskriften del III inneholder endringer fra tidligere 

regelverk. Etter FOA § 17-1 var oppdragsgiver forpliktet til å utarbeide konkurransegrunnlag, 

uavhengig av om vilkårene for konkurransen kunne beskrives tilstrekkelig utfyllende i 

kunngjøringen. Bestemmelsen gir en fullstendig liste over samtlige opplysninger 

konkurransegrunnlaget skulle inneholde. Det skulle blant annet angi den relative vektingen av 

tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge.  

 

Kvalifikasjonskrav 

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørenes egnethet til å levere den 

aktuelle anskaffelsen. For anskaffelser etter forskriften del I og II har oppdragsgiver en betydelig 

skjønnsfrihet knyttet til hvilke kvalifikasjonskrav som ønskes benyttet. Kravene kan blant annet 

knytte seg til leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner, og finansielle og økonomiske 

stilling, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7.23 For anskaffelser etter forskriften del I og III er det i § 16-

1 opplistet hvilke kvalifikasjonskrav som lovlig kan stilles. Kravene kan bare gjelde registrering, 

autorisasjoner mv., jf. § 16-2, økonomisk og finansiell kapasitet, jf. § 16-13, og tekniske og faglige 

kvalifikasjoner, jf. § 16-5.24 Kravene skal i begge tilfeller ha tilknytning til og stå i forhold til 

leveransen. Oppdragsgiver skal angi kvalifikasjonskravene sammen med de tilhørende 

dokumentasjonskravene i anskaffelsesdokumentene.25  

 

For anskaffelser foretatt før 1. januar 2017, gjelder FOA § 8-5 og § 17-5 om kvalifikasjonsgrunnlag. 

Etter bestemmelsene skal krav til leverandørenes kvalifikasjoner i hovedtrekk angis i kunngjøringen 

og eventuelt utdypes i et eget kvalifikasjonsgrunnlag. Kunngjøringen må også angi hvordan 

leverandørene skal dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt.  

 

  

                                                 
23 FOA § 8-4.  
24 For anskaffelser foretatt før 1. januar 2017 gjelder FOA § 17-4. I bestemmelsen presiseres det at vurderingen av 

leverandørenes tekniske kvalifikasjoner særlig skal baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring 

og pålitelighet. Videre at kravene ikke skal diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet.  
25 «Anskaffelsesdokumentene» er definert i § 4-2: «fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget og det 

europeiske egenerklæringsskjemaet».  
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Gjennomføring av konkurranse 

Dersom anskaffelsen skal følge forskriften del I og II og oppdragsgiver har valgt åpen 

tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3, plikter oppdragsgiver å vurdere og evaluere 

alle innkomne tilbud. Dersom oppdragsgiver har valgt begrenset tilbudskonkurranse kan alle 

interesserte leverandører levere forespørsel om å delta i konkurransen. Oppdragsgiver må da først 

foreta en prekvalifisering, hvor han på bakgrunn av de innkomne forespørslene om deltakelse 

vurderer om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene. Bare de leverandørene som oppfyller 

kvalifikasjonskravene og deretter blir invitert til å delta i konkurransen, kan gi tilbud.26 Etter at 

tilbudsfristen har utløpt, skal oppdragsgiver beslutte om han skal ha dialog med en eller flere av 

leverandørene.27 En eventuell utvelgelse skal skje i samsvar med likebehandlingsprinsippet. Dette 

innebærer at oppdragsgiver ikke kan gi opplysninger som kan gi noen av leverandørene en fordel 

fremfor andre. Oppdragsgiver skal avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, 

samt tilbud som lider av vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene eller andre formalfeil.28 Valg 

av tilbud skal skje på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert rekkefølge 

i anskaffelsesdokumentene. Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen og kan for 

eksempel være pris, kvalitet, livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon. 

Tildelingskriteriene skal ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren ubegrenset 

valgfrihet.29 Etter forskriften del I og III skal tildeling av kontrakt skje enten på basis av hvilket 

tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, hvilket tilbud som har den laveste kostnaden eller 

på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.30  

 

Anskaffelser foretatt før 1. januar 2017, og som skulle følge FOA del I og II, kunne foretas ved 

åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. Oppdragsgiver 

måtte i slike tilfeller først vurdere om leverandørene oppfylte kvalifikasjonskravene og om det var 

fremlagt skatteattest.31 Tildeling av kontrakt skulle skje på basis av hvilket tilbud som var det mest 

økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som hadde den laveste prisen.32 

Dersom tildeling av kontrakt skjedde på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skulle 

det benyttes kriterier som hadde tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kunne eksempelvis være 

kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, 

driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand eller tid for levering eller 

ferdigstillelse. Tildelingskriteriene måtte oppgis i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget.33 

Der oppdragsgiver på forhånd hadde bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene, 

skulle dette også angis. For anskaffelser som var omfattet av forskriftens del I og III, måtte 

oppdragsgiver angi den relative vektingen for hvert av kriteriene. Dersom det etter oppdragsgivers 

skjønn av påviselige grunner ikke var mulig å foreta en vekting, måtte kriteriene angis i prioritert 

rekkefølge med det viktigste først.34   

 

Meddelelse om valg av leverandør og begrunnelse 

Etter forskrift om offentlige anskaffelser §§ 10-1 og 25-135 skal oppdragsgiveren, når det er truffet 

en avgjørelse om valg av leverandør, skriftlig og samtidig gi alle de berørte leverandørene en 

                                                 
26 Se «veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)», punkt 12.1.  
27 Anskaffelsesforskriften § 9-2 og § 9-3. 
28 Anskaffelsesforskriften §§ 9-4 - 9-6 og § 23-1, jf. §§ 24-1 – 24-9. Det samme følger av FOA §§ 11-10 – 11-12 og 

§§ 20-12 – 20-14 for anskaffelser foretatt før 1. januar 2017. 
29 Anskaffelsesforskriften § 8-11. 
30 Anskaffelsesforskriften § 18-1.  
31 FOA § 11-1. 
32 FOA § 13-2. 
33 FOA § 13-2 og § 22-2.  
34 FOA § 22-2 (3). 
35 FOA §§ 13-3 og 22-3 
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meddelelse om dette før kontrakten inngås. Oppdragsgiveren skal gi en begrunnelse for valget og 

angi en karensperiode i meddelelsen. Karensperiode er definert som tidsrommet mellom 

meddelelsen og det tidspunktet oppdragsgiver tidligst kan inngå kontrakt, og kravet om 

karensperiode har som formål å sikre en effektiv klageadgang36. Begrunnelsen skal inneholde 

navnet på den valgte leverandøren og en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative 

fordeler i samsvar med tildelingskriteriene.   

 

Anskaffelsesprotokoll og dokumentasjon 

Oppdragsgiver skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige 

beslutninger i anskaffelsesprosessen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene skal 

dokumentasjon oppbevares i minst tre år fra tidspunktet for inngåelse av kontrakten. Kontrakten 

skal oppbevares gjennom hele kontraktsperioden, jf. anskaffelsesforskriften § 7-1.  

 

For anskaffelser etter forskriftens del I og II og del I og III inneholder forskriften detaljerte krav til 

hvilke opplysninger som skal følge av protokollen i den utstrekning de er relevante, jf. 

anskaffelsesforskriften §§ 10-5 og 25-5. Det skal blant annet fremgå hva som skal anskaffes, anslått 

verdi på kontrakten, begrunnelse for utvelgelse av leverandører til å delta i konkurransen, 

begrunnelse for avvisning og begrunnelse for valg av tilbud. Navnene på involverte leverandører 

skal også dokumenteres i protokollen.37  

 

På bakgrunn av foranstående utleder vi som revisjonskriterier for problemstillingen at 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms ved anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter 

skal:  

 

• Gjennomføre konkurranse 

• Kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

• Likebehandle leverandører 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

• Benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket 

• Meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

• Sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

anskaffelsen er skriftlig 

 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2 

Dokumentet Beskrivelse felles innkjøpsfunksjon for kommunene i Nord-Troms ble vedtatt 31.8.2010 

og er undertegnet av daværende rådmenn i alle de seks kommunene. Dokumentet omtales heretter 

som samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen inneholder informasjon om bakgrunnen for dannelse av 

et felles innkjøpsorgan, hvordan innkjøpstjenesten skulle organiseres, krav til de deltakende 

kommunene, hva tjenesten skal arbeide med, samt kostnadsfordeling. Fordi samarbeidsavtalen gir 

uttrykk for deltakerkommunenes målsetninger med innkjøpssamarbeidet og beskriver 

innkjøpstjenestens tiltenkte funksjon, er den en relevant kilde for utledning av revisjonskriterier.  

 

                                                 
36 «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser» pkt. 16.3.1 
37 Det samme følger av FOA § 3-1 (7) og § 3-2 for anskaffelser foretatt før 1. januar 2017. 
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Inngåelse av rammeavtaler 

En sentral del av innkjøpssjefens arbeidsoppgaver er ifølge samarbeidsavtalen å inngå felles 

rammeavtaler for alle kommunene. Det oppgis her at slike rammeavtaler, i tillegg til å være 

økonomisk fordelaktige, ville være arbeidsbesparende for kommunene å forholde seg til. Flest mulig 

rammeavtaler for både varer og tjenester skulle avlaste brukerne og redusere behovet for 

enkeltanskaffelser. Av samarbeidsavtalen fremgår det at alle kommunene skal gis mulighet til å 

komme med innspill under utarbeidelse av kravspesifikasjon gjennom egne brukergrupper.   

 

Utgangspunktet var at alle seks deltakerkommunene skulle være med på fellesanbud. Imidlertid ble 

det i samarbeidsavtalen tatt høyde for at enkelte kommuner kan velge å ikke delta på felles 

rammeavtaler når dette er formålstjenlig. I slike tilfeller skal dette meldes skriftlig til 

innkjøpsfunksjonen ved planlegging av anskaffelsen. Samarbeidskommunen vil da selv være 

ansvarlig for sine anskaffelser på dette området. Det presiseres i samarbeidsavtalen at slike avvik 

skal unngås i størst mulig grad.  

 

Distribusjon av informasjon 

Det fremgår av samarbeidsavtalen at det er et mål at oppdatert informasjon om rammeavtaler skulle 

være tilgjengelig for alle kommunene på intranett. I tillegg skulle det tilbys brukerstøtte per telefon. 

Følgende informasjon skal ifølge samarbeidsavtalen gjøres tilgjengelig for deltakerkommunene: 

 

• Innkjøpsrelatert informasjon, nyheter osv.  

• Informasjon om rammeavtaler  

• Informasjon om pågående anskaffelsesprosesser  

• Lover, forskrifter, retningslinjer og reglementer  

• Prosedyrebeskrivelser  

• Ulike maler for konkurransegrunnlag, protokoller, brevmaler osv.  

 

I tillegg skulle det legges ut konfidensiell avtaleinformasjon om priser og lignende - med 

adgangsbegrensning. 

 

Styringsgruppe og kontaktperson i deltakerkommunene  

Etter samarbeidsavtalen skal hver deltakerkommune ha en kontaktperson som er tilknyttet 

innkjøpssamarbeidet. Rådmennene har det overordnede ansvaret for samarbeidet, men 

innkjøpssjefen skal i det daglige forholde seg til kontaktpersonen i den enkelte kommune. Før 

innkjøpssamarbeidet utlyser en konkurranse, har kontaktpersonen ansvar for å skaffe personer til 

brukergrupper for sin kommune og sørge for å skaffe bakgrunnsmateriale - for eksempel oversikt 

over kommunens forbruk og behov. Kontaktpersonen har også ansvar for all intern kommunikasjon 

for sin kommune og må holde seg oppdatert på rammeavtalene og hjelpe til med å sørge for at 

avtalene holdes. Kontaktpersonen inngår også som sin kommunes representant i styringsgruppa. 

Styringsgruppa skal ha jevnlige møter ut fra kommunenes og/eller innkjøpssjefens behov. Det 

fremgår ikke av avtalen hva som skal være innholdet i møtene, eller nærmere om hva styringsgruppa 

skal arbeide med. Styringsgruppa er ansvarlig for prioritering av arbeidsgrupper i ordningen. 

Rådmennene er ansvarlig for at egen kommune til enhver tid har oppnevnt representant til gruppa 

og melder endringer fortløpende til innkjøpssjef. 

 

Rådgivning og kurs  

Ifølge samarbeidsavtalen har innkjøpssamarbeidet ansvaret for å tilby samarbeidskommunene kurs 

og opplæring innenfor offentlige anskaffelser, enten intern i den enkelte kommune eller ved 
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felleskurs. Kursene skal ifølge samarbeidsavtalen ha som hensikt å «spre forståelsen av viktigheten 

av riktig bruk av rammeavtaler, grunnleggende anskaffelsesprinsipper og lignende».  

 

 

På bakgrunn av foranstående utleder vi følgende revisjonskriterier for problemstilling 2:  

 

Innkjøpstjenesten skal: 

• Fremforhandle rammeavtaler på vegne av alle deltakerkommunene  

• Tilby samarbeidskommunene kurs og opplæring innenfor offentlige anskaffelser 

 

Deltakerkommunene v/kontaktperson skal:  

• Sørge for å kommunisere innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune 

• Skaffe bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å etablere 

kommunale brukergrupper i forkant av fellesanskaffelser  

 

Styringsgruppa skal: 

• Avholde jevnlige møter  

 

Rådmennene i deltakerkommunene skal:  

• Sørge for at egen kommune til enhver tid har oppnevnt representant til 

styringsgruppa  

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon38.  

 

Ved oppstart av forvaltningsrevisjonen sendte revisor oppstartsbrev til samtlige av 

deltakerkommunene i innkjøpssamarbeidet. Revisor avholdt oppstartsmøter per telefon med de som 

var blitt oppnevnt som kontaktperson i de seks kommunene. Følgende har vært kontaktpersoner i 

anledning forvaltningsrevisjonen: 

 

• Tore Li, økonomileder Kvænangen kommune 

• Håkon Jørgensen, økonomileder Kåfjord kommune 

• Hilde Grønaas, økonomisjef Lyngen kommune 

• Rita Toresen, økonomisjef Nordreisa kommune 

• Cissel Samuelsen, rådmann Skjervøy kommune 

• Espen Li, økonomisjef Skjervøy kommune 

• Gunnar Folden Grundetjern, økonomisjef Storfjord kommune 

 

Med unntak av Cissel Samuelsen inngår alle de ovennevnte kontaktpersonene i styringsgruppa for 

innkjøpssamarbeidet. I forbindelse med oppstartsmøtene innhentet revisor noe informasjon om den 

enkelte kommunes anskaffelsespraksis og deres erfaringer med deltakelse i innkjøpssamarbeidet. 

 

For å besvare problemstilling 1 har revisor gjort et utvalg av anskaffelser til gjenstand for nærmere 

undersøkelse. Kontaktpersonene i kommunene oppga at innkjøpssjefen i varierende grad hadde 

bistått kommunene med enkeltanskaffelser. I noen kommuner var dette gjort i stor grad og i andre 

kommuner i mindre eller ingen grad. Innkjøpstjenestens hovedoppgave er å fremforhandle 

fellesavtaler for alle deltakerkommunene. Av overordnet prosjektskisse som de seks 

kontrollutvalgene har vedtatt, fremgår det også at revisor i forvaltningsrevisjonen skulle ha fokus 

på fellesanskaffelser. På bakgrunn av dette valgte vi å fokusere våre undersøker på felles 

rammeavtaler. Følgende tre rammeavtaler ble valgt ut for nærmere undersøkelse i denne 

forvaltningsrevisjonen:  

 

• Medisinske forbruksvarer 

• PC og tynnklienter 

• Salgs- og skjenkekontroller 

 

En anskaffelsesprosess startes med en behovsvurdering og avsluttes med signering av kontrakt med 

valgt leverandør. Anskaffelsesprosesser skal, som vi redegjorde for i kapittel 2, være dokumenterte 

og etterprøvbare. Det innebærer at for alle faser i anskaffelsesprosessen skal oppdragsgiveren kunne 

legge frem dokumentasjon som gir en tredjeperson, i dette tilfellet revisor, en forståelse av 

anskaffelsesprosessen i sin helhet. Det er derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon som 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms har utarbeidet gjennom anskaffelsesprosessene, som er relevante 

data for revisjonens undersøkelse av problemstilling 1. Datamaterialet som vi legger til grunn for 

våre vurderinger, er innsamlet hovedsakelig ved bruk av dokumentanalyse som metode. For de 

                                                 
38 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorsforbunds styre 1. februar 2011 
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utvalgte anskaffelsene har vi bedt innkjøpssjefen og/eller representanter fra deltakerkommuner om 

å sende oss dokumentasjon som belyser hele anskaffelsesprosessen; fra tilbudsinnhenting 

/kunngjøring til kontraktsinngåelse. Vi har også innhentet noe informasjon fra kunngjøringer i 

Doffin, og fra vedlegg til slike kunngjøringer. Vår vurdering av anskaffelsene avhenger av den 

samlede dokumentasjon som er lagt frem for den enkelte anskaffelse.  

 

For å besvare problemstilling 2 og 3 har vi hovedsakelig basert oss på skriftlig og muntlig 

informasjon fra kommunene. Vi utarbeidet et spørreskjema der vi utledet spørsmål med 

utgangspunkt i bestemmelser i samarbeidsavtalen. Spørsmålene var knyttet til følgende tema: 

 

• Fellesanbud 

• Enkeltanbud 

• Kompetanse 

• Kontaktperson 

• Styringsorganer 

• Kommunens opplevelse av innkjøpssamarbeidet  

 

Vi mottok svar på spørreskjemaene fra kontaktpersonene i alle de seks deltakerkommunene. 

Informasjonen som fremgikk av de utfylte spørreskjemaene, i tillegg til muntlig informasjon som 

ble gitt til revisor i oppstartsmøter med de enkelte kommunene, er lagt til grunn som faktagrunnlag 

i rapporten. Der vi har sett behov for utfyllende eller supplerende informasjon, har vi etterspurt dette 

i den enkelte kommune. Vi har også vært i telefonisk kontakt med innkjøpssjef Jonny Bless som har 

bistått med informasjon og dokumentasjon som vi har etterspurt.  

 

Kommunestyret i Skjervøy behandlet i møte 25.10.2017 under sak 61/17 spørsmål om hvorvidt 

kommunen skulle fortsette å inngå i samarbeidet. I forbindelse med denne saken har tidligere 

innkjøpssjef utarbeidet et dokument der han evaluerer innkjøpssamarbeidet og kommer med noen 

betraktninger rundt hvordan det har fungert i perioden 2010-2017. Fakta, opplysninger og 

innkjøpssjefens synspunkter slik de fremgår av evalueringen, inngår i datamaterialet i denne 

rapporten. Annen skriftlig dokumentasjon som inngår faktagrunnlaget for vår rapport, er 

samarbeidsavtale utarbeidet ved etablering av samarbeidet og saksfremlegg fra K-sekretariatet IKS 

til kontrollutvalgene.  

 

3.1.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. 

 

En anskaffelsesprosess skal kunne etterprøves gjennom en analyse av oppdragsgivers 

dokumentasjon. Det er derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon fra innkjøpstjenesten som 

oppdragsgiver som er relevante data for problemstillingen om etterlevelse av regelverket. Som nevnt 

tidligere er slike data innhentet ved at revisor har sendt forespørsel om dokumentasjon til 

representanter for innkjøpstjenesten i Nord-Troms og fra deltakende kommuner. Revisor opplever 

at vi i varierende grad er blitt tilsendt den dokumentasjonen vi har etterspurt og som vi har ansett 

som nødvendig for å belyse anskaffelsesprosessen i sin helhet. Fordi de anskaffelsene vi skulle 

undersøke har vært gjennomført av tidligere innkjøpssjef som hadde kontorsted i Storfjord, skal 

mye av dokumentasjonen være lagret i Storfjord kommunes saksbehandlingssystem. Herfra har vi 

fått innhentet noe dokumentasjon. Representanten fra Storfjord kommune og innkjøpssamarbeidet 
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har imidlertid opplyst at en del av den nødvendige dokumentasjonen også ligger i andre systemer, 

og at det på grunn av begrensede tilganger og nye saksbehandlingssystemer har vært utfordrende 

for både Storfjord kommune og nåværende innkjøpssjef å fremskaffe denne.  

 

For to av de undersøkte anskaffelsene har vi fått tilsendt noe av den etterspurte dokumentasjonen. 

For én av de utvalgte anskaffelsene har revisor ikke mottatt noe av den etterspurte dokumentasjonen, 

men vi har selv innhentet noe relevant dokumentasjon gjennom vedlegg til kunngjøringen i Doffin. 

På bakgrunn av dette er revisors vurdering at vi for disse tre anskaffelsene har tilstrekkelige og 

relevante data til å kunne gjøre vurderinger opp mot enkelte av de revisjonskriteriene som vi har 

utledet i kapittel 2. For de delene av anskaffelsesprosessen der vi ikke har fått tilsendt nødvendig 

dokumentasjon, er revisors vurdering at vi ikke har data som muliggjør vurderinger opp mot 

revisjonskriteriene.  

 

For alle tilfellene kan vi imidlertid gjøre vurderinger opp mot revisjonskriteriet om at vurderinger 

som har betydning for gjennomføringen av anskaffelsen, skal være dokumenterte. Det vil fremgå 

tydelig under fremstillingen av de enkelte anskaffelsene hvilke revisjonskriterier som det - på grunn 

av manglende dokumentasjon - ikke gjøres vurderinger av. 

 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet som legges til grunn. 

Vi har sammenliknet de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i 

opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg har vi fremlagt datamaterialet for kommunene og 

innkjøpssjefen. Vi har korrigert faktafeil som disse har påpekt, og gjort tilføyelser i datamaterialet 

på bakgrunn av utfyllende informasjon som de har gitt i forbindelse med dette. Informasjonen som 

vi legger til grunn i rapporten, er innhentet fra innkjøpssjefen og fra kommunalt ansatte som i 

egenskap av å være kontaktpersoner for innkjøpssamarbeidet må forutsettes å ha god kunnskap om 

de forholdene vi undersøker. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og 

verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i 

rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

3.1.2 Avgrensninger 

Undersøkelsen retter seg primært mot selve innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms. Det vil si at vi som 

utgangspunkt ikke gjør undersøkelser og vurderinger av enkeltanskaffelser som er foretatt i den 

enkelte deltakerkommune. Et unntak fra denne avgrensningen finnes i kapittel 4.1 der vi gir en 

fremstilling av anskaffelser som innkjøpstjenesten har medvirket til, og som har kommet opp til 

behandling i KOFA. I kapittel 5.4.1 som omhandler kommunenes egen kompetanse på området for 

offentlige anskaffelser, viser vi også til konkrete tilfeller der de deltakende kommunene har opplevd 

at anskaffelser gjennomført at kommunalt ansatte har blitt innklaget til KOFA. I disse tilfellene gjør 

vi ikke vurderinger av anskaffelsesprosessen opp mot utledede revisjonskriterier.   
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4 ETTERLEVELSE AV REGELVERK 

Har anskaffelser der innkjøpskontoret har medvirket til gjennomførelsen, herunder særlig 

fellesinnkjøp og rammeavtaler, vært i tråd med sentrale bestemmelser i lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser? 

 

 

4.1 Avgjørelser i Klagenemda for offentlige anskaffelser 

 

Ifølge evaluering gjort av tidligere innkjøpssjef har det i perioden siden etablering av samarbeidet 

vært gjennomført 153 kunngjøringer. Det er sannsynligvis gjennomført noen flere kunngjøringer 

etter at evalueringen ble gjort. Søk i databasen til KOFA viser at Innkjøpstjenesten i Nord-Troms 

ved to anledninger har blitt innklaget for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Disse 

tilfellene gjelder inngåelse av felles rammeavtaler. I begge tilfellene har KOFA konkludert med 

brudd på regelverket. Sakene gjøres rede for i det følgende.  

 

2011/313 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms kunngjorde 6. mai 2011 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse 

av legemidler og apotekvarer. Apotek-1 klagde inn innkjøpssamarbeidet for brudd på LOA § 5 og 

FOA § 3-1. KOFA kom til at Innkjøpstjenesten hadde brutt kravet til forutberegnelighet ved 

evaluering av tildelingskriteriet «leveringsbetingelser». Dette fordi antall apotek i regionen og deres 

åpningstider ble vektlagt for tungt under vurderingen av tildelingskriteriet «leveringsbetingseler». 

KOFA kom også til at Innkjøpstjenesten hadde brutt FOA § 22-3 nr. 5 ved å endre den 

skjønnsmessige evalueringen av tilbudene i tildelingsevalueringen.  

 

2012/43 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms kunngjorde 24. november 2011 en åpen anbudskonkurranse for 

inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Maske Gruppen AS klagde inn 

Innkjøpssamarbeidet for brudd på kravet til forutberegnelighet i LOA § 5. KOFA kom til at 

Innkjøpstjenesten hadde brutt kravet til forutberegnelighet ved å vektlegge egne erfaringer ved 

evaluering av tildelingskriteriene. KOFA kom også til at Innkjøpstjenesten hadde brutt kravet til 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms skal ved anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og 

anleggskontrakter:  

 

• Gjennomføre konkurranse 

• Kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

• Likebehandle leverandører 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften 

krever 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

• Benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket 

• Meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

• Sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

anskaffelsen er skriftlig 
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etterprøvbarhet og gjennomsiktighet ved at det var uklart hvorvidt eksterne referanser var vektlagt 

ved evalueringen av tildelingskriteriene.  

 

I tillegg til de ovenfor nevnte tilfellene har revisor fått informasjon om at Innkjøpstjenesten har vært 

involvert i anskaffelse av vintervedlikehold/brøytetjenester i Skjervøy kommune. I forbindelse med 

denne anskaffelsen ble Skjervøy kommune innklaget til KOFA av to leverandører, der klagenemda 

kom frem til at det forelå brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Innkjøpstjenesten var 

også i 2016 involvert i anskaffelse av brøytetjenester i Nordreisa kommune. Anskaffelsen ble 

innklaget til KOFA, som i sak 2017/165 kom frem til at det forelå brudd på regelverket om offentlige 

anskaffelser. Ut over dette har revisor ikke informasjon om andre enkeltanskaffelser gjennomført 

av den enkelte samarbeidskommune der Innkjøpstjenesten har ytt bistand, og som har blitt innklaget 

til KOFA. Søk i KOFA sine databaser indikerer ikke at det finnes flere slike tilfeller. Vi tar imidlertid 

forbehold om at det likevel kan finnes slike tilfeller som revisor ikke er gjort kjent med.  

 

4.2 Medisinske forbruksvarer 

 

Revisors funn 

Det ble 15.2.2018 inngått rammeavtale mellom kommunene i Innkjøpssamarbeidet og leverandøren 

Helseservice Engros AS om levering av medisinsk forbruksmateriell. Av beskrivelsen i Doffin 

fremgår det at rammeavtalen omfattet produkter til sårbehandling, ernæring, hansker og bekledning, 

inkontinensprodukter, laboratorieprodukter, hygieneprodukter mv. Videre fremgår det at 

anskaffelsens totale verdi var beregnet til kr. 4 500 000 ekskl. mva, og av annen dokumentasjon som 

revisor har fått oversendt, fremgår det at anskaffelsen skulle gjennomføres etter forskriftens del I og 

III. Anskaffelsen er kunngjort nasjonalt (Doffin), og her fremgår det også at kunngjøringen er 

oversendt til TED-databasen. Av kunngjøringen fremgår det at anskaffelsen skulle gjennomføres 

som en åpen anbudskonkurranse.  

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen som består av kravspesifikasjon, 

konkurranseregler og kontraktsvilkår. Her fremgår at det skal inngås en rammeavtale, hva som skal 

anskaffes samt kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det fremgår tilbudsfrist, krav til utforming 

av tilbud og til kommunikasjonen. Ifølge konkurransegrunnlaget skulle tildeling av kontrakt skje på 

basis av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet. Pris skulle vektes 60 %, kvalitet 

skulle vektes 30 % og service skulle vektes 10 %. Det er oppstilt kvalifikasjonskrav til eventuelle 

leverandører, og det angis hvilken dokumentasjon som skulle oversendes for å dokumentere at 

leverandørene oppfylte kriteriene. Kvalifikasjonskriteriene var tilknyttet organisatorisk og juridisk 

stilling (registreringer i foretaksregister, faglig register eller handelsregister, betalte skatter og 

avgifter), økonomisk og finansiell stilling (årlig omsetning de to siste årene på minimum to ganger 

den anslåtte verdien av kontrakten, positiv egenkapital, krav til likviditetsgrad) samt tekniske og 

faglige kvalifikasjoner (erfaring fra tilsvarende leveranser).  

 

Kunngjøringen i Doffin er oppdatert med informasjon om kontraktsinngåelsen. Her fremgår at det 

kom inn ett tilbud i konkurransen.  

 

Revisor har etterspurt ytterligere dokumentasjon fra innkjøpstjenesten for å kunne belyse denne 

konkrete anskaffelsesprosessen. Følgende dokumentasjon er etterspurt av revisor, men ikke 

oversendt til oss innen fastsatt frist:  
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• Anskaffelsesprotokoll  

• Fullstendig tilbud fra valgte leverandør (Helseservice Engros AS) med alle vedlegg/bilag 

• Dokumentasjon som viser at innkomne tilbud er vurdert opp mot kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier. 

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen er foretatt i 2018, og vurderes derfor etter gjeldende regelverk om offentlige 

anskaffelser. Vare- og tjenestekontrakter med anslått verdi over 1,75 millioner skulle på tidspunktet 

for anskaffelsesprosessen gjennomføres etter forskriftens del I og III. Som en følge av at 

anskaffelsen er kunngjort i Doffin og i TED-databasen, er revisors vurdering at revisjonskriteriet 

om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket er oppfylt. Fordi anskaffelsen er kunngjort i 

henhold til regelverket, er revisors vurdering også at innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å 

gjennomføre konkurranse. Anskaffelsen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse, og 

revisors vurdering er dermed av kriteriet om å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

er oppfylt.  

 

Konkurransegrunnlaget inneholder de opplysningene som det er krav om etter forskriften. Revisors 

vurdering er derfor at innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å utarbeide konkurransegrunnlag 

som inneholder de opplysninger som forskriften krever. Innkjøpstjenesten har oppstilt 

kvalifikasjonskrav som er lovlige etter forskrift om offentlige anskaffelser. Fordi revisor ikke har 

fått tilsendt dokumentasjon som viser at valgte tilbyder har dokumentert oppfyllelse av de oppstilte 

kvalifikasjonskrav, har revisor ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt innkjøpstjenesten har oppfylt 

kriteriet om å bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket. Oppdragsgiver har benyttet 

tildelingskriterier som er lovlige etter forskriften. Fordi det bare kom inn ett tilbud i konkurransen, 

er det ikke relevant å vurdere hvorvidt oppdragsgiver i sitt valg av leverandør faktisk har benyttet 

lovlige tildelingskriterier. Av samme grunn er det heller ikke relevant å vurdere om 

innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å likebehandle leverandører, eller å meddele beslutning 

om kontraktstildeling i henhold til regelverket. 

 

Revisor har etterspurt protokoll for anskaffelsen, men har ikke blitt forelagt denne. Revisor har 

dermed ikke grunnlag for å vurdere om innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å føre 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. Innkjøpstjenesten har heller ikke oversendt 

fullstendig tilbud fra valgte leverandør, og heller ikke dokumentasjon som viser at valgte leverandør 

er vurdert opp mot, og oppfyller, oppstilte kvalifikasjonskrav. På bakgrunn av dette, sett i 

sammenheng med at anskaffelsesprotokoll heller ikke er oversendt, er revisors vurdering at 

innkjøpstjenesten ikke har oppfylt kriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføringen av anskaffelsen er skriftlig.  

 

4.3 PC og tynnklienter 

 

Revisors funn 

Det ble 8.5.2018 inngått avtale mellom Skjervøy kommune og leverandøren Itello AS om kjøp av 

datamaskiner, tynne klienter, mobiler og PAD`s. Det fremgår av dokumentasjonen til anskaffelsen 

at oppdragsgiver var alle de seks kommunene i innkjøpssamarbeidet. Anskaffelsen er kunngjort i 

Doffin, men revisor kan ikke finne informasjon om at anskaffelsen er oversendt for kunngjøring i 

TED-databasen. Ifølge kunngjøringen var anskaffelsens verdi estimert til kr. 3 500 00 ekskl. mva. 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen. Her fremgår informasjon om hva som 

skal anskaffes, at kommunen hadde til hensikt å inngå en parallell rammeavtale, og at konkurransen 
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skulle gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse. Det fremgår krav til kontakt/kommunikasjon 

med oppdragsgiver. Det inneholder også informasjon om alle aktuelle frister, om hvordan tilbudet 

skulle utformes, og at tilbud skulle leveres elektronisk i KGVlight.com39. Om tildelingskriterier og 

vekting av disse fremgikk følgende:  

 

 
 

Videre er det stilt kvalifikasjonskrav til eventuelle tilbydere. Kvalifikasjonskravene er knyttet til 

leverandørenes registrering og autorisasjon, økonomisk og finansiell kapasitet samt tekniske og 

faglige kvalifikasjoner.  

 

Revisor har etterspurt ytterligere dokumentasjon fra innkjøpstjenesten for å kunne belyse denne 

konkrete anskaffelsesprosessen. Følgende dokumentasjon er etterspurt av revisor, men ikke 

oversendt til oss innen satt frist:  

 

• Anskaffelsesprotokoll 

• Tilbud fra valgt leverandør 

• Dokumentasjon fra valgt leverandør som dokumenterer at leverandøren oppfyller eventuelle 

kvalifikasjonskrav  

• Dokumentasjon som viser meddelelse av beslutning om kontraktstildeling for alle tilbydere 

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen er gjennomført i 2018, og skal derfor vurderes etter det på nåværende tidspunkt 

gjeldende regelverket. Vare- og tjenestekontrakter med estimert verdi over 2 millioner skulle på 

tidspunktet for anskaffelsesprosessen foretas etter forskriftens del I og III, noe som også er forutsatt 

fra oppdragsgivers side i konkurransegrunnlaget. Anskaffelser som reguleres av disse delene av 

regelverket, skal kunngjøres nasjonalt (Doffin) og i hele EØS-området (TED). Som en følge av at 

anskaffelsen ikke er kunngjort i TED-databasen, vurderer vi at revisjonskriteriet om å kunngjøre 

konkurranse i henhold til regelverket ikke er oppfylt. På bakgrunn av at anskaffelsen ikke er 

kunngjort i TED-databasen er revisors vurdering også at innkjøpstjenesten ikke fullt ut har oppfylt 

kravet til å gjennomføre konkurranse. Anskaffelsen er gjennomført som en åpen 

anbudskonkurranse, og revisors vurdering er dermed at innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å 

benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket. På bakgrunn av det konkurransegrunnlaget 

som revisor har fått oversendt, vurderer vi at innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å utarbeide 

konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever. 

 

Av konkurransegrunnlaget fremgår det at oppdragsgiver har oppstilt både kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriteriet som er lovlige etter forskriften. Fordi vi ikke har mottatt dokumentasjon på 

innkomne tilbud, og at disse tilbudene er blitt vurdert opp mot tildelingskriterier og 

kvalifikasjonskrav, har vi imidlertid ikke grunnlag for å vurdere om kvalifikasjonskrav og 

                                                 
39 Konkurransegjennomføringsverktøy som kan benyttes i hele konkurransegjennomføringen, fra kunngjøring til 

kontraktsinngåelse 
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tildelingskriterier faktisk har blitt benyttet i henhold til regelverket. På bakgrunn av manglende 

dokumentasjon har vi heller ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt oppdragsgiver har likebehandlet 

leverandører, meddelt beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket, eller ført 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. I alle tilfeller er revisors vurdering, på bakgrunn av 

at slik dokumentasjon ikke har latt seg fremskaffe, at innkjøpstjenesten ikke har oppfylt kriteriet 

om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av anskaffelsen 

er skriftlig. 

 

4.4 Salgs- og skjenkekontroller 

 

Revisors funn 

Av dokumentasjon og informasjon som revisor har fått fra representanter i de ulike 

samarbeidskommunene, fremgår det at flere av kommunene deltar i en rammeavtale på området for 

salgs- og skjenkekontroller. Revisor har funnet en kunngjøring i Doffin som er datert 28.10.2016. 

Her fremgår at innkjøpstjenesten på vegne av kommunene i Nord-Troms hadde til hensikt å inngå 

avtale om «kontroll av salgs- og skjenkebevilgninger samt røykeforbud og internkontrollmapper». 

Anskaffelsens verdi var beregnet til kr. 1 550 000. Det fremgår videre at anskaffelsen skulle 

gjennomføres etter forskriftens del I og II og at det skulle benyttes åpen anbudskonkurranse.  

 

Revisor finner at følgende dokumentasjon er vedlagt kunngjøringen i Doffin:  

• Mal for kontrakt 

• Mal for leverandørenes tilbudsbrev 

• Konkurransegrunnlag  

• Mal for leverandørenes pristilbud og informasjon om utfylling av prisskjemaet  

 

Konkurransegrunnlaget inneholder informasjon om hva som skulle anskaffes, valgte 

anskaffelsesprosedyre, kriterier for tildeling av kontrakt samt hva tilbudene skulle inneholde og 

hvordan disse skulle utformes og leveres. Videre inneholder konkurransegrunnlaget frister for 

mottak av tilbud, adgang til å gi alternative tilbud og til å ta forbehold samt bruk av 

underleverandører. Av konkurransegrunnlaget fremgår også hvilke kvalifikasjonskrav som ble stilt 

til leverandøren; disse var knyttet til innbetaling av skatt og merverdiavgift, leverandørens 

organisatoriske og juridiske stilling, økonomisk og finansiell kapasitet samt tekniske og faglige 

kvalifikasjoner. Tildeling skulle skje på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet 

basert på følgende kriterier:  

 

• Pris (50%)  

• Kvalitet og service (50%) 

 

Revisor finner at kunngjøringen i Doffin er oppdatert med informasjon om kontraktsinngåelse. Her 

fremgår at det kom inn fire tilbud i konkurransen, og at leverandøren Nordfjeldske Kontroll AS ble 

innstilt som valgt leverandør.  

 

For å belyse selve konkurransegjennomføringen har revisor etterspurt følgende dokumentasjon:  

 

• Kontrakt 

• Anskaffelsesprotokoll 

• Tilbud fra valgt leverandør 

• Dokumentasjon som viser at valgt leverandør oppfyller eventuelle kvalifikasjonskrav  
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• Dokumentasjon som viser at oppdragsgiver har evaluert tilbydere samt begrunnelse for valgt 

leverandør  

• Dokumentasjon som viser meddelelse av beslutning om kontraktstildeling til alle tilbydere 

 

Revisor har ikke blitt tilsendt noe av den etterspurte dokumentasjonen fra innkjøpstjenesten eller 

representanter fra deltakerkommunene.  

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen er gjennomført i 2016, og skal derfor vurderes etter tidligere lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser. Vare- og tjenestekontrakter med estimert verdi under 1,75 millioner skulle 

på tidspunktet for anskaffelsen foretas etter forskriftens del I og II, noe som også er forutsatt fra 

oppdragsgivers side i konkurransegrunnlag og kunngjøring. Anskaffelser som på tidspunktet ble 

regulert av dette regelverket, skulle kunngjøres nasjonalt i Doffin. Revisor har funnet at dette er 

gjort i dette tilfellet, og vår vurdering er derfor at revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i 

henhold til regelverket er oppfylt. Det er forutsatt i konkurransedokumentene at anskaffelsen skulle 

gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse. Revisors vurdering er at dette er tillatt 

anskaffelsesprosedyre etter regelverket. Fordi vi ikke har dokumentasjon som belyser selve 

konkurransegjennomføringen, har vi imidlertid ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt 

innkjøpstjenesten faktisk har benyttet tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket.  

 

Innkjøpstjenesten har utarbeidet et konkurransegrunnlag som inneholder de opplysninger som 

forskriften krever. Revisors vurdering er dermed at dette revisjonskriteriet er oppfylt. Videre har 

innkjøpstjenesten oppstilt kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som det etter regelverket om 

offentlige anskaffelser er anledning til å oppstille. Fordi vi ikke har dokumentasjon som viser 

tilbudene som kom inn i konkurransen og hvordan disse er vurdert opp mot hverandre, har vi ikke 

grunnlag for å vurdere hvorvidt innkjøpstjenesten faktisk har benyttet tildelingskriterier i henhold 

til regelverket. Fordi vi ikke har dokumentasjon som viser hvorvidt valgte leverandør oppfylte de 

oppstilte kvalifikasjonskravene, har vi heller ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt innkjøpstjenesten 

faktisk har benyttet kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket. 

 

På bakgrunn av manglende dokumentasjon har revisor heller ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt 

innkjøpstjenesten har;  

• Gjennomført konkurranse 

• Likebehandlet leverandører 

• Meddelt beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket 

• Ført anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket  

 

I alle tilfeller er revisors vurdering, på bakgrunn av at den ovenfor nevnte dokumentasjonen ikke 

har latt seg fremskaffe, at innkjøpstjenesten ikke har oppfylt kriteriet om å sikre at vurderinger og 

dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av anskaffelsen er skriftlig. 
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4.5 Oppsummering og samlet konklusjon 

Ovenstående funn og vurderinger viser at innkjøpstjenesten i to av de tre undersøkte tilfellene kan 

dokumentere oppfyllelse av enkelte, men ikke alle de her aktuelle, kravene i 

anskaffelsesregelverket. For én av de tre anskaffelsene kan innkjøpssamarbeidet ikke dokumentere 

oppfyllelse av noen av regelverkets krav. Dokumentasjon er etterspurt både fra innkjøpssjef og fra 

deltakerkommunen der tidligere innkjøpssjef hadde kontorsted. Revisor har heller ikke fått 

anvisning på hvem andre vi eventuelt kan henvende oss til for å få oversendt slik dokumentasjon.  

 

Et grunnleggende prinsipp om etterprøvbarhet skal gjelde for alle anskaffelser som omfattes av lov 

om offentlige anskaffelser40. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 7-1 har oppdragsgiver plikt 

til å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i 

anskaffelsesprosessen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene, skal dokumentasjonen 

oppbevares i minst tre år fra tidspunktet for inngåelse av kontrakten. I tillegg skal vesentlige forhold 

for gjennomføringen av anskaffelsen nedtegnes eller samles i en protokoll. Kravet til etterprøvbarhet 

skal ivareta leverandørenes rettssikkerhet og gjøre det mulig for leverandører og eventuelle 

tredjeparter å undersøke om oppdragsgiver har fulgt reglene som gjelder for konkurransen. 

Oppdragsgiver må fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjonen som har betydning 

for gjennomføring av konkurransen er skriftlig, klar, og utfyllende nok til at en tredjeperson eller et 

klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger41. I forbindelse med 

denne forvaltningsrevisjonen har innkjøpstjenesten ikke fremlagt slik dokumentasjon som kan gi en 

tredjeperson, i dette tilfellet revisor, en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger i alle faser av 

anskaffelsesprosessen. Det er dermed ikke mulig å gjøre en fullstendig vurdering av om reglene om 

offentlige anskaffelser er etterlevd i de konkrete tilfellene, og dermed heller ikke hvorvidt om 

oppdragsgiver har opptrådt på en måte som sikrer er effektiv forvaltnings av fellesskapets ressurser. 

Det er etter revisors syn et brudd på det grunnleggende prinsippet om etterprøvbarhet at det ikke 

kan fremlegges slik dokumentasjon. Revisor har fått informasjon som tilsier at fremskaffingen av 

slik dokumentasjon er utfordrende grunnet ansettelse av ny innkjøpssjef og skifte av 

saksbehandlingssystem. Det er etter revisors syn en svært uheldig situasjon dersom den 

dokumentasjonen som kan belyse anskaffeleseprosesser som er gjennomført fra 2010 og frem til 

medio 2018, ikke er eller kan gjøres fullstendig tilgjengelig for innkjøpstjenesten eller for en 

tredjeperson på nåværende tidspunkt. 

 

Ovenstående funn og vurderinger gir grunnlag for å konkludere med at innkjøpstjenesten – og 

dermed de seks deltakerkommunene - har oppfylt enkelte av kravene i anskaffelsesregelverket, men 

samtidig brutt med helt sentrale bestemmelser i forbindelse med de undersøkte fellesinnkjøpene og 

rammeavtaler. Revisor vil særlig fremheve at regelverkets overordnede prinsipp om etterprøvbarhet 

ikke synes å være etterlevd i noen av de tre undersøkte anskaffelsene.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
40 Anskaffelser med estimert verdi over kr 100 000 
41 https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-

kolonne/grunnleggende-prinsipper/id2518744/ 21.2.2019 
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5 OPPFYLLELSE AV SAMARBEIDSAVTALEN 

 

Fungerer innkjøpssamarbeidet som beskrevet i samarbeidsavtalen? 
 

  
 
5.1 Innkjøpstjenestens kjernevirksomhet og hovedoppgaver  
 

Revisors funn 

 

Innledende om rammeavtaler 

Av evalueringen som tidligere innkjøpssjef har utarbeidet, fremgår det en liste over rammeavtaler 

som innkjøpstjenesten hadde på tidspunktet (2017). Denne gjengis i nedenstående tabell. 

 

Innkjøpstjenesten skal: 

• Fremforhandle rammeavtaler på vegne av alle deltakerkommunene  

• Tilby samarbeidskommunene kurs og opplæring innenfor offentlige anskaffelser 

 

Kontaktperson i deltakerkommunene skal:  

• Sørge for å kommunisere innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune 

• Skaffe bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å 

etablere kommunale brukergrupper i forkant av fellesanskaffelser 

 

Styringsgruppa skal: 

• Avholde jevnlige møter  

 

Rådmennene i deltakerkommunene skal:  

• Sørge for at egen kommune til enhver tid har oppnevnt representant til 

styringsgruppa  

• Melde endringer i styringsgruppa fortløpende til innkjøpssjef 
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Videre fremgår det at de største rammeavtalene er innenfor områdene medisin/medikamenter, 

medisinske forbruksvarer, tekniske konsulenttjenester og skolebøker. Nåværende innkjøpssjef 

Jonny Bless har per telefon informert revisor om at han er usikker på hvorvidt det finnes en 

fullstendig oppdatert oversikt over alle rammeavtalene og hvem som er tilknyttet dem, men at det i 

alle fall vil utarbeides en oppdatert oversikt innen kort tid. Vi har også fått informasjon om at noen 
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av avtalene kanskje ikke lenger er gjeldende. Ovenstående tabell ble utarbeidet i 2017. Revisors 

gjennomgang av inngåtte rammeavtaler i kapittel 4 viser blant annet at det er inngått flere nye 

rammeavtaler i 2018. Vi oppfatter at vi ikke har fått tilgang til en fullstendig oppdatert oversikt over 

gjeldende rammeavtaler på tidspunktet for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, og vi tar derfor 

forbehold om at det kan være feil og mangler i ovenstående oversikt. Jonny Bless har informert 

revisor om at innkjøpstjenesten i løpet av våren 2019 vil etableres et felles system for alle 

deltakerkommunene som administrerer inngåtte avtaler, og at dette systemet skal gi en bedre 

oversikt over hvilke avtaler som finnes i kommunene. Dette skal også bli mulig for kommunene å 

søke i systemet for å finne ut hvorvidt innkjøpstjenesten har avtale på produkter som etterspørres.  

 

Kommunenes deltakelse i fellesanskaffelser og kjennskap til relevante avtaler 

Som nevnt innledningsvis i denne rapporten, var det ved etableringen tenkt at innkjøpstjenestens 

hovedoppgave skulle være inngåelse av felles rammeavtaler for alle kommunene. For at 

innkjøpssamarbeidet skal fungere som forutsatt i samarbeidsavtalen, er det derfor avgjørende at den 

enkelte deltakerkommune har kjennskap til hvilke rammeavtaler dennes kommune er tilknyttet og 

kan benytte seg av. For å avdekke i hvilken grad kommunene hadde slik kunnskap, stilte vi spørsmål 

i spørreskjema om på hvilke områder kommunen var tilknyttet rammeavtaler som er fremforhandlet 

av innkjøpssamarbeidet. Svarene vi fikk viste noe variasjon i hvilke rammeavtaler de enkelte 

kommunene mente å være tilknyttet. Noen kommuner, særlig Kvænangen og Lyngen, oppga at de 

var tilknyttet relativt mange rammeavtaler. Noen kommuner oppga å være tilknyttet færre avtaler: 

Kåfjord oppga at de var tilknyttet seks avtaler som var fremforhandlet av innkjøpstjenesten.   

 

Representantene fra Kvænangen kommune og Lyngen kommune oversendte til revisor en oversikt 

over alle rammeavtaler som var fremforhandlet av innkjøpssamarbeidet, og hvilke av de seks 

kommunene som var tilknyttet til den enkelte avtalen. Vi fikk imidlertid informasjon om at enkelte 

av avtalene som fremgikk av oversiktene var «gått ut på dato» og at det for noen avtaler manglet 

informasjon om opsjon eller om hvorvidt avtalene var gyldige. Vi fant også at det var motstridende 

informasjon i de to oversiktene og mellom oversiktene og den øvrige informasjonen vi fikk fra 

kommunene om hvilke avtaler de var tilknyttet. Det var også motstrid mellom oversiktene vi fikk 

fra Kvænangen og Lyngen og ovenstående tabell som er utarbeidet av tidligere innkjøpssjef. 

Informasjonen indikerer at det både i kommunene og hos innkjøpstjenesten er usikkerhet rundt 

hvilke avtaler kommunen er tilknyttet og kan benytte seg av, og hvilke avtaler som for tiden er 

gjeldende.  

 

Videre spurte vi om den enkelte kommunen hadde rammeavtaler på noen områder som ikke var 

fremforhandlet av innkjøpssjefen, og som bare denne kommunen var tilknyttet. Representantene fra 

Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy svarte avkreftende på spørsmålet. Representanten fra Lyngen 

svarte at kommunen hadde egne rammeavtaler for leiebiler i hjemmetjenesten, leasing av 

multifunksjonsskrivere og brøyting/vintervedlikehold. Representanten fra Nordreisa oppga at 

kommunen hadde egne rammeavtaler for brøyting/vintervedlikehold, forsikring, byggeprosjekter 

samt noen avtaler på området for helse- og omsorg. Representantene fra Storfjord og Lyngen oppga 

at kommunene også på noen områder har rammeavtaler som er fremforhandlet av Troms 

Fylkeskommune. Revisors oppfatning er at alle kommunene som inngår i innkjøpssamarbeidet, 

bortsett fra Nordreisa, også er tilknyttet enkelte avtaler som er fremforhandlet av Troms 

Fylkeskommune. Revisor bemerker i den anledning at Troms Fylkeskommune i fylkestingssak 

49/17 vedtok å avslutte sitt innkjøpssamarbeid med kommunene, men at avtalene som den enkelte 

kommune deltok i på tidspunktet for nedleggelse av samarbeidet fortsatt er gyldig for kommunene 

frem til avtalens utløp.  
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Utgangspunktet ved opprettelsen av innkjøpssamarbeidet var at alle de seks kommunene skulle delta 

i fellesanbudene. I enkelte tilfeller kunne det likevel åpnes for at enkelte kommuner avsto fra å delta 

i fellesanbud, men det fremgår av samarbeidsavtalen at slike avvik i størst mulig grad skal unngås. 

I spørreskjemaet spurte vi derfor om kommunene i noen tilfeller hadde valgt å ikke delta i 

rammeavtaler som var blitt fremforhandlet på vegne av innkjøpssamarbeidet. Kvænangen og 

Storfjord oppga at de ikke i noen tilfeller mener å ha avstått fra å ha deltatt i fellesanbud. 

Representanten fra Kåfjord oppgir å ikke huske om dette er gjort i noen tilfeller. Representanten fra 

Lyngen oppga at de ved ett tilfelle før 2013 valgte å ikke delta i felles anskaffelse av nytt økonomi- 

og lønnssystem. Dette var fordi kommunen allerede hadde et velfungerende økonomisystem og 

derfor av økonomiske hensyn valgte å ikke delta i anskaffelsen. Representanten fra Nordreisa oppgir 

at de svært sjeldent har valgt å ikke delta i rammeavtaler, og at dette kun er i tilfeller der kommunen 

ikke har bruk for varer/tjenester som den aktuelle avtalen gjelder. Representanten fra Nordreisa 

oppgir også at kommunen har valgt å ikke delta på rammeavtaler for brødvarer og fisk, fordi disse 

rammeavtaleleverandørene etter deres syn ikke oppfyller kommunens krav til kvalitet. Kommunen 

har i disse tilfellene heller valgt å benytte seg av lokale leverandører. Representanten fra Skjervøy 

oppgir at de i noen tilfeller har valgt å ikke delta på fellesanbud, og at dette i hovedsak er på grunn 

av lokalt næringsliv. 

 

Bistand ved enkeltanskaffelser 

Ved etableringen av innkjøpssamarbeidet ble det forutsatt at innkjøpssjefens hovedoppgave skulle 

være å gjennomføre fellesanskaffelser på vegne av kommunen. Det ble imidlertid også åpnet for at 

innkjøpssjefen kunne bistå deltakerkommunene ved gjennomføring av enkeltanskaffelser som bare 

gjaldt for den enkelte kommune. I spørreskjemaet spurte revisor om representantene var kjent med 

hvorvidt kommunen hadde fått bistand fra innkjøpssamarbeidet ved gjennomføring av 

enkeltanskaffelser. Resultatene fra spørreskjemaet viste at dette har forekommet i relativt utstrakt 

grad. Kun Kvænangen kommune oppga å ikke være kjent med at kommunen hadde fått bistand fra 

innkjøpssjefen ved gjennomføring av enkeltanskaffelser. Representanten fra Kåfjord kommune 

oppga å ha fått bistand fra innkjøpssjefen ved kjøp av biler.  

 

Lyngen kommune oppga å ha fått bistand fra innkjøpstjenesten ved flere enkeltanskaffelser, 

herunder: 

• Leasing av multifunksjonsskrivere 

• Leiebiler til hjemmetjenesten 

• Festivalutstyr 

• Kjøp av traktor og gravemaskin 

• Kjøp av heiser til Lyngstunet 

• Kjøp av hagetraktor 

• Kjøp av konsulenttjenester, geoteknisk vurdering 

• Bistand i ulike byggeprosjekter 

 

Nordreisa kommune oppga at de i noen tilfeller har fått bistand fra innkjøpssjefen ved 

enkeltanskaffelser, blant annet ved flere byggeprosjekter, tjenester i helse- og omsorg samt 

brøytekontrakter. Skjervøy kommune oppga at de hadde fått bistand ved anskaffelse av 

brøytekontrakt, bygging av barnehage og OPS42. Også Storfjord kommune har oppgitt at de ved 

flere anledninger har fått bistand ved enkeltanskaffelser. Dette gjelder flere større 

investeringsprosjekter, rammeavtale for vintervedlikehold samt inventar og møblering av nye bygg. 

 

                                                 
42 Offentlig-privat samarbeid 
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Videre oppgir alle de seks kommunene at det ikke i noen tilfeller er blitt gjennomført 

enkeltanskaffelser i kommunene der innkjøpssjefen har forestått hele anskaffelsesprosessen på 

vegne av kommunen. Revisor oppfatter at i de tilfeller innkjøpssjefen yter bistand ved 

gjennomføring av enkeltanskaffelser, gjøres dette i samarbeidet med den som gjennomfører 

innkjøpet i den aktuelle kommunen. 

 

Revisors vurdering 

Ifølge samarbeidsavtalen skulle arbeid med felles rammeavtaler være den viktigste arbeidsoppgaven 

for innkjøpstjenesten. På bakgrunn av den dokumentasjonen og informasjonen som revisor har 

innhentet fra kommunene, innkjøpssjefen og Doffin, er det ikke tvilsomt at det siden etableringen 

av samarbeidet har vært gjennomført mange kunngjøringer og inngått mange rammeavtaler. Det var 

også en forutsetning ved inngåelsen at innkjøpssamarbeidet at rammeavtaler skulle inngås på vegne 

av alle deltakerkommuner, og at unntak fra denne forutsetningen måtte forekomme i minst mulig 

grad. Revisor har funnet tilfeller der kommuner som inngår i samarbeidet har valgt å ikke delta på 

fellesanskaffelser. Det fremstår imidlertid som at dette har skjedd rent unntaksvis, og at alle 

deltakerkommunene som hovedregel har valgt å delta på felles rammeavtaler. Revisor har heller 

ikke indikasjoner på at deltakerkommuner i noen tilfeller ikke har blitt forespurt om å delta i 

fellesanskaffelser.  

 

Videre har revisor funnet at innkjøpstjenesten i relativt utstrakt grad har ytt bistand til 

deltakerkommuner også i enkeltanskaffelser. Dette er også innenfor kjerneområdet av den 

virksomheten som innkjøpstjenesten ved etableringen var tenkt til å utføre. Revisor har ikke 

indikasjoner på at arbeidet med bistand i enkeltanskaffelser har gått ut over tjenestens kapasitet til 

å arbeide med felles rammeavtaler, som etter samarbeidsavtalen skulle være tjenestens 

hovedoppgave.  

 

Revisors vurdering er at innkjøpskontoret beviselig har fremforhandlet flere rammeavtaler på vegne 

av innkjøpssamarbeidets deltakerkommuner, noe som isolert sett taler for at revisjonskriteriet om at 

innkjøpskontoret skal fremforhandle slike avtaler på vegne av deltakerkommunene, er oppfylt. Med 

henvisning til revisors fremstillinger og konklusjon tilknyttet problemstilling 1, vurderer revisor 

imidlertid at innkjøpskontorets fremforhandling av disse avtalene i flere tilfeller har vært 

kjennetegnet av avvik fra anskaffelsesregelverket. Det må forutsettes at en vesentlig hensikt med 

opprettelsen av innkjøpssamarbeidet (jf. samarbeidsavtalen) har vært å sikre at 

deltakerkommunenes inngåelse av rammeavtaler skulle skje i overensstemmelse med gjeldende 

regelverk. Dermed kan ikke revisor se at innkjøpskontorets fremforhandling av rammeavtaler – i 

hvert fall ikke i de tre undersøkte tilfellene samt «KOFA-behandlede» tilfeller - kan sies å oppfylle 

deltakerkommunenes hensikt med innkjøpssamarbeidet. I disse totalt fem tilfellene er derfor 

revisors vurdering at innkjøpstjenesten ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å fremforhandle 

rammeavtaler på vegne av innkjøpstjenestens deltakerkommuner.   
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5.2 Styringsgruppa 

 

Revisors funn 

Styringsgruppa i innkjøpstjenesten består av en representant fra hver kommune. Per 2018 er 

følgende ansatte den enkelte kommunens representant i styringsgruppa: 

 
Tabell 4: Representanter i styringsgruppa per kommune 

Kommune Representant i styringsgruppa 

Kvænangen Tore Li 

Kåfjord Håkon Jørgensen 

Lyngen Hilde Grønaas  

Nordreisa Rita Toresen 

Skjervøy Espen Li 

Storfjord Gunnar Folden Grundetjern 

 

Revisor oppfatter at det på nåværende tidspunkt ikke er noen leder for styringsgruppa. Gjennom 

korrespondanse med innkjøpssjef og representanter fra de deltakende kommunene har revisor fått 

informasjon om at tidligere innkjøpssjef og medlemmene av styringsgruppa har hatt ulik oppfatning 

av hvem som skulle innkalle til møter. Representanter fra kommunene oppgir at intensjonen var at 

innkjøpssjefen skulle innkalle til møter, mens innkjøpssjefen hadde den oppfatningen at det var 

styringsgruppen selv som skulle innkalle til møter. Forhenværende innkjøpssjef Ole Rødum har 

tidligere gitt en evaluering av innkjøpssamarbeidet til Skjervøy kommune. I evalueringen nevnes 

blant annet utfordringer tilknyttet styringsgruppa:  

 

«Jeg savner deltakelse fra styringsgruppa for innkjøp. Denne gruppa ble etablert da jeg ble 

rekruttert til jobben og fungerte til dels så lenge Rune Stifjell var leder, men så forsvant liksom 

gruppa. Etter at Einar Eriksen (Kåfjord) ble daglig leder i Ungbo har det ikke vært møte, og det 

har ikke blitt valgt ny leder. Jeg har ikke forstått det slik at det er innkjøpssjefen som skal styre sin 

egen styringsgruppe. Slik det er nå, kan denne gruppa oppløses og innkjøpssjefen kan forholde seg 

direkte til RU (rådmannsutvalget), som innkjøp gjør i dag når det skal rapporteres.  Når det gjelder 

kompetanse på anskaffelser i kommunene, så bør den oppgraderes. Fram til nå har vi hatt 

Fylkeskommunens innkjøpsavdeling til å støtte oss på når det gjelder innkjøp som fylkeskommunen 

og kommunene har felles behov for. Dette blir det slutt med etter at Fylkeskommunen besluttet at 

samarbeid med kommunene på innkjøp skal opphøre. Dette betyr at dette behovet må dekkes av 

innkjøpssjefen, og disse anskaffelsene er alle såkalte del -3- anskaffelser (anskaffelser over NOK 

1,75 mill.).» 

 

Møtevirksomhet i styringsgruppa 

Ifølge samarbeidsavtalen skal det avholdes jevnlige møter i styringsgruppa, og møter skal holdes 

etter kommunenes og innkjøpssjefens behov. I spørreskjemaet spurte vi om hvordan arbeidet i 

styringsgruppa oppleves av representantene. Representanten fra Kvænangen svarte at arbeidet i 

styringsgruppa opplevdes som sporadisk og lite strukturert. Videre at det i starten hadde vært møter 

to ganger i året, men at det de to siste årene ikke hadde vært så ofte. Representanten fra Lyngen 

oppgir at arbeidet i styringsgruppen ikke oppleves som godt nok strukturert og at stort fravær fra 

tidligere innkjøpssjef og få møtepunkter i styringsgruppa har ført til at det ikke har vært gode nok 

diskusjoner rundt nye rammeavtaler og større fellesanskaffelser. Representanten fra Nordreisa 

oppgir at det ikke har vært møte i styringsgruppa siden vedkommende ble representant i gruppa i 

august 2017 og at møter avholdes altfor sjeldent.  
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Fra representantene i Skjervøy kommune har revisor fått informasjon om at det ikke har vært møter 

i styringsgruppa de tre siste årene, men at innkjøpssjefen har forholdt seg til rådmannsutvalget43 

som styringsgruppe. Videre opplyses det at noen avklaringer gjøres med rådmannsutvalget per e-

post - særlig ved forhandlinger om rammeavtaler og med tanke på anskaffelser som er klaget inn til 

KOFA. Rådmannsutvalget har møter ved behov og minst én gang i året. Ifølge representanten fra 

Skjervøy har rådmannsutvalget fulgt opp innkjøpssjefens arbeid med rammeavtaler, og det er den 

enkelte rådmann som i hvert enkelt tilfelle har gitt innkjøpssjefen fullmakt til å underskrive 

kontrakter på vegne av kommunen. Det oppgis at rådmannsutvalget også har påsett at innkjøpssjefen 

har oppdatert innkjøpsreglementet som er utarbeidet for kommunene i samarbeidet, og fått disse 

godkjent av kommunestyrene. Også representanten fra Storfjord har informert om at det har vært en 

vridning mot at det er Rådmannsutvalget som har fungert som styringsgruppe.  

 

Revisor har spurt nåværende innkjøpssjef om når det sist ble avholdt møte i styringsgruppa og om 

det finnes referater fra disse møtene. Innkjøpssjefen opplyste at han ikke har tilgang på slike 

referater da han arbeider i et annet datasystem enn tidligere innkjøpssjef gjorde, men at det uansett 

ikke har vært møter i styringsgruppa på flere år. Ovenstående fremstilling viser at det er samsvar 

mellom tidligere innkjøpssjef, nåværende innkjøpssjefs og representantene i styringsgruppas 

betraktninger rundt hvordan arbeidet i gruppa fungerer. Innkjøpssjef Jonny Bless opplyser at han 

ønsker å gjeninnføre praksisen med møter i styringsgruppa, og at han vil kalle inn til møte i uke 10. 

Agenda for dette møtet skal være valg av leder, møtestruktur, kommende avtaler osv.  

 

Ovenstående funn indikerer at innkjøpssjefen de senere årene i større grad har forholdt seg til 

rådmannsutvalget enn til styringsgruppa. På bakgrunn av denne informasjonen henvendte vi oss til 

representantene i styringsgruppa og spurte om de, som kommunens kontaktperson i 

innkjøpssamarbeidet, opplevde at relevant informasjon fra rådmannsutvalget ble videreformidlet til 

dem slik at de igjen får anledning til å videreformidle denne informasjonen utover i enheter og 

virksomheter i kommunen. Representanten fra Skjervøy svarte at han opplever at informasjonen 

«tynnes ut» når den går gjennom flere ledd og at det også foregår mye forskjellig i rådmannsutvalget, 

slik at relevant informasjon kanskje ikke har kommet godt nok frem til kontaktpersonen eller til 

andre ute på enhetene i kommunen. Representanten fra Lyngen oppgir at det har vært litt tilfeldig 

om og når relevant informasjon har kommet. Representanten fra Kvænangen kommune oppgir at 

rådmannen har videresendt protokoller fra møter i rådmannsutvalget uten at disse har blitt fulgt opp 

i særlig grad av ledergruppa i kommunen. Videre opplyser han at så lenge han har blitt direkte 

kontaktet, har han formidlet videre den informasjon og de forespørsler som til enhver tid har kommet 

til han. Han sier imidlertid at han ikke har hatt et bevisst forhold til at det kanskje finnes langt mer 

informasjon som burde ha vært formidlet ut i kommunen.  

 

Revisors vurdering 

Ovenstående funn viser at styringsgruppa til innkjøpstjenesten ikke fungerer som forutsatt. Funnene 

viser at det er enighet mellom gruppas medlemmer om at arbeidet i gruppa er ustrukturert og 

sporadisk. Da det ikke i det hele tatt kan dokumenteres at det er gjennomført møter i styringsgruppa 

de siste to-tre årene, er revisors vurdering at styringsgruppa ikke har oppfylt kriteriet om at det skal 

avholdes jevnlige møter. I denne forbindelse viser revisor også til informasjon fra kommunene og 

fra både nåværende og tidligere44 innkjøpssjef om at det har vært usikkerhet rundt hvorvidt det er 

innkjøpssjefen eller styringsgruppa selv som skal innkalle til møter. Tidligere innkjøpssjef har i 

skriftlig evaluering fremholdt at han ikke har hatt en forståelse av at det var innkjøpssjefen selv som 

skulle styre sin egen styringsgruppe. Revisor bemerker i den anledning at deltakerkommunene, all 

                                                 
43 Utvalg sammensatt av rådmennene i de seks deltakende kommunene 
44 Ved skriftlige evaluering 
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den tid det er disse som finansierer driften av innkjøpstjenesten og dermed står økonomisk ansvarlig 

ved eventuelt erstatningsansvar eller andre pålegg, bør ha en overordnet kontroll med 

innkjøpstjenestens virksomhet. Et slikt overordnet «påse»-ansvar taler etter revisors syn for at det 

er kommunene selv, ved styringsgruppas representanter, som bør ha ansvar for kontinuerlig arbeid 

og møtevirksomhet i gruppa og oppfølging av innkjøpstjenesten. Et slikt synspunkt understøttes 

etter revisors syn av at det ved etableringen av innkjøpssamarbeidet ble utnevnt en leder av 

styringsgruppa og at det ble fastslått i samarbeidsavtalen at det er styringsgruppa som er ansvarlig 

for prioritering av arbeidsoppgaver i virksomheten. 

 

Revisor har ikke informasjon om at deltakerkommuner på noen tidspunkt ikke har hatt egen 

representant i styringsgruppa. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at rådmennene i 

deltakerkommunene har oppfylt kriteriet om å sørge for at egen kommune til enhver tid har 

oppnevnt representant til styringsgruppa. Når det gjelder kriteriet om at rådmennene i 

deltakerkommunene skal melde endringer i styringsgruppa fortløpende til innkjøpssjef, så har 

revisor ikke informasjon om slike endringer som har skjedd, og har dermed ikke grunnlag for å 

vurdere hvorvidt rådmennene har oppfylt kriteriet om å melde slike endringer til innkjøpssjef. Vi 

viser imidlertid i den forbindelse til informasjon fra flere av representantene i styringsgruppa om at 

innkjøpssjefen har opprettholdt dialog med kommunene gjennom rådmannsutvalget. 

 

5.3 Kurs og opplæring 

 

Revisors funn 

Av samarbeidsavtalen fremgår det at innkjøpsfunksjonen skulle ha ansvaret for å tilby 

samarbeidskommunene kurs og opplæring innenfor temaet offentlige anskaffelser. I spørreskjemaet 

til kommunene spurte vi om det var gjennomført kurs og opplæring i regi av innkjøpssamarbeidet, 

og om hvorvidt kommunene opplevde at innkjøpstjenesten hadde bidratt til kompetanseheving på 

området for offentlige anskaffelser i kommunen. Kvænangen kommune oppga at det hadde vært 

arrangert kurs og opplæring i regi av samarbeidet. Også Kåfjord svarte ja på dette og uttrykte at 

deres opplevelse var at innkjøpssamarbeidet hadde bidratt til kompetanseheving på området for 

offentlige anskaffelser. Lyngen kommune oppga at det har vært kurs i offentlige anskaffelser i regi 

av Nord-Troms studiesenter, men var usikker på om dette hadde vært arrangert av innkjøpstjenesten. 

Videre oppga Lyngen at kompetanseheving og overføring fra innkjøpstjenesten hovedsakelig har 

vært gjennom dialog med innkjøpssjef. Representanten fra Nordreisa oppgir at det har vært 

gjennomført ett kurs og at de opplever at innkjøpstjenesten har bidratt til kompetanseheving. De 

etterlyser imidlertid flere opplæringsrunder. Representanten fra Skjervøy kommune oppgir at 

samarbeidet har bidratt til kompetanseheving, men ikke i form av kurs eller opplæring. 

Representanten fra Storfjord kommune oppgir at det har vært gjennomført mindre kurs. Videre 

oppga Storfjord at da innkjøpssjefen frem til nyansettelsen i 2018 hadde kontorsted i Storfjord, så 

har innkjøpssamarbeidet bidratt til kompetanseheving gjennom bidrag i den daglige driften. 

 

På bakgrunn av den ovenstående informasjonen er det utfordrende å si noe om i hvilken utstrekning 

det har vært gjennomført kurs og opplæring. Revisor har fått informasjon fra nåværende innkjøpssjef 

om at han kjente til ett tilfelle, før vedkommende ble ansatt, der innkjøpstjenesten i samarbeid med 

Nord-Troms studiesenter arrangerte et kurs på området for offentlige anskaffelser. I dette konkrete 

tilfellet ble det leid inn ekstern foredragsholder. Revisor har fått oversendt invitasjon til kurset fra 

representanten i Lyngen. Her fremgår at kurset ble holdt i regi av Nord-Troms Studiesenter i 

samarbeide med WSP Norge AS 19. april 2018. Revisor oppfatter ikke at det finnes dokumentasjon 

hos kommunene eller hos innkjøpstjenesten på at det har vært gjennomført kurs utover dette. 
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Nåværende innkjøpssjef Jonny Bless har informert om at han ønsker å gi informasjon og opplæring 

om offentlige anskaffelser til ansatte i kommunene, samt nye politikere etter kommunevalget høsten 

2019. Han har uttrykt dette til rådmannen i Skjervøy, som skal ta det videre opp i rådmannsutvalget. 

Opplæring av ansatte ønsker han primært å gjennomføre i den enkelte kommune. 

 

Revisors vurdering 

Dokumentasjon som revisor har fått oversendt viser at det ved én anledning har vært arrangert kurs 

i offentlige anskaffelser i regi av innkjøpstjenesten og Nord-Troms studiesenter. Utover dette kurset 

kan det ikke dokumenteres at det har vært gjennomført kurs og opplæring for kommunene i 

samarbeidet i perioden etter etableringen av innkjøpssamarbeidet (2010-2019) og slike kurs kan 

heller ikke konkretiseres av representantene fra deltakerkommunene som revisor har vært i kontakt 

med. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at innkjøpstjenesten v/innkjøpssjefen i liten grad 

har oppfylt kriteriet om at samarbeidskommunene skal tilbys kurs og opplæring innenfor offentlige 

anskaffelser. 

5.4 Kommunenes rolle i innkjøpssamarbeidet 

 

Revisors funn  

Rollefordeling og kontaktpersonens arbeidsoppgaver 

I tidligere innkjøpssjefs evaluering av innkjøpssamarbeidet, fremgår følgende om rollefordelingen 

mellom kommunen og innkjøpssjefen i arbeidet med anskaffelsene:  

 

«Rollefordelingen ved hensyn til anskaffelser er fra innkjøpssjefens ståsted at forholdsvis lite av de 

forberedende aktiviteter som er nødvendige for å iverksette en anskaffelse, foretas av kommunene. 

Når innkjøpssjefen kobles inn, blir det fokus på behovet som kommunen har og få dette avklart. 

Inntrykket er at behovet er lite avklart. Dette betyr at en prosess der innkjøpssjefen skal være 

veileder og sekretær blir til at innkjøpssjefen må eie prosjektet. Dette er ikke optimalt. Når dette er 

sagt, så er der noen i kommuner som har alt greit på stell når innkjøp kobles inn, og fokuset blir på 

konkurransedokumenter og kunngjøring/evaluering/tildeling. Men ofte blir det innkjøpssjef som må 

ta beslutningene.  

 

Bruk av innkjøp varierer også mellom kommunene når det gjelder anskaffelser som kun gjelder én 

kommune.» 

 

Representantene i styringsgruppa til innkjøpssamarbeidet fungerer også som kontaktperson for 

samarbeidet i den enkelte kommune. I spørreskjema har revisor spurt om hva som er 

kontaktpersonenes arbeidsoppgaver, og fått følgende svar fra de seks kontaktpersonene: 

 

• Formidle info og forespørsler fra innkjøpssjef til ledergrupper og ulike avdelinger i 

kommunen 

• Oppdatere anskaffelsesreglement del II 

• Oppdatere kommunens innkjøpsside på intranett 

• Informere internt om nye avtaler 

• Veilede andre som skal gjennomføre anskaffelser 

 

Kommunale brukergrupper ved fellesanskaffelser 

For at innkjøpssamarbeidet skal fungere som tenkt i samarbeidsavtalen, er det avgjørende at det 

fremforhandles rammeavtaler som kommunene benytter seg av, og som er basert på deres behov og 
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erfaringer. Av samarbeidsavtalen fremgår det at kontaktpersonen, før en konkurranse starter, har 

ansvar for å skaffe personer til brukergrupper for sin kommune og for å fremskaffe 

bakgrunnsmateriale. Slikt bakgrunnsmateriale er for eksempel oversikt over kommunens forbruk, 

behov og lignende. Revisor har innhentet informasjon fra representantene om hvordan deres 

kommune har arbeidet med brukergrupper, om dette har vært gjort i forkant av alle anskaffelser og 

om informasjon fra brukergruppene har blitt videreformidlet til innkjøpssjef i forkant av 

anskaffelser. På dette spørsmålet fikk vi svar fra fem av seks kommuner.  

 

Representanten fra Skjervøy kommune oppga at det kun unntaksvis har vært satt sammen 

kommunale brukergrupper. I disse tilfellene har informasjon fra brukergruppene blitt tilsendt direkte 

til innkjøpssjefen uten noen intern dokumentasjon av dette arbeidet. Videre informeres det om at 

innkjøpssjefen i mange tilfeller selv har organisert innhenting av bakgrunnsmateriale for alle 

kommunene, og at dette har vært gjort ved direkte kontakt med de i kommunene som har vært 

fagansvarlig for området det skal inngås avtale på. På spørsmål om hva som er grunnen til at arbeidet 

med kommunale brukergrupper ikke har fungert, oppgis det at mange avtaler er reforhandlet med 

samme innhold som tidligere og at det i slike tilfeller ikke har vært behov for nye brukergrupper. 

Det oppgis også at de innkjøpsansvarlige i kommunene ikke har vært godt nok knyttet opp mot 

innkjøpssjefen. 

 

Representanten fra Lyngen oppgir å ikke ha har full oversikt over arbeidet med brukergrupper, men 

at vedkommende har mottatt henvendelser angående dette i tilfeller der innkjøpssjefen ikke har hatt 

direkte kontakt med kommunalsjef eller andre i kommunen i forbindelse med anskaffelser. 

Representanten oppgir selv å ha vært med i noen brukergrupper, og at hennes oppfatning er at det i 

de aller fleste tilfeller har blitt nedsatt brukergrupper i kommunen ved anskaffelser. Representanten 

kan imidlertid ikke garantere at det er gjort for alle anskaffelser. Arbeidet dokumenteres ved at 

bakgrunnsmateriale formidles til innkjøpstjenesten ved forespørsel, og utover dette har kommunen 

ikke egne rutiner for dokumentasjon av arbeidet med brukergrupper. Representanten fra Lyngen 

oppga også å ha fått noen tilbakemeldinger fra deltakere i brukergrupper på at involvering ikke 

oppleves å ha vært god nok, at de ikke har blitt hørt, eller at ikke er enige i resultatet av 

konkurransen. Videre kommenterer representanten sistnevnte forhold; at man ikke er enig i 

resultatet av konkurransen, kan knyttes til manglende kunnskap om anskaffelsesprosessen og til at 

tildelingskriteriene ikke har vært gode og klare nok. 

 

Representanten fra Kvænangen oppga at han visste at det har vært brukergruppemøter i forkant av 

rammeavtaler og at vedkommende tidligere har formidlet kontakt mellom innkjøpssjef og 

kommunens avdeling/sektorleder ved inngåelse av rammeavtaler på områdene for medisin, 

medisinsk forbruksmateriell, renholdsprodukter og kontorrekvisita. Representanten fra Kvænangen 

spurte også flere andre ansatte i kommunen om de kjente til hvordan arbeidet med brukergrupper 

hadde fungert, men ingen av dem han spurte kunne gi et klart svar på hvorvidt det var avholdt møter 

i brukergrupper i forbindelse med rammeavtaler eller om slike møter var dokumentert. Ifølge 

representanten fra Kvænangen ser det ut til å være mangel på skriftlighet i tidligere prosesser 

angående innkjøp og rammeavtaler.  

 

Representanten fra Nordreisa kommune opplyste at det stort sett er virksomhetsledere som, i samråd 

med sektorleder, har opprettet brukergrupper i forkant av et anbud. Som hovedregel opprettes det 

brukergrupper på alle innkjøp som gjøres via innkjøpssjefen. Brukergruppemøtene blir i stor grad 

dokumentert, og den dokumentasjonen/informasjonen som møtene resulterer i, inngår i 

konkurransegrunnlaget ved et anbud. Ifølge representanten fra Nordreisa kommune har disse 

brukergruppene som hovedregel fungert godt, men at arbeidet i enkelte tilfeller kunne ha vært gjort 

bedre. Noen ganger har det vært uenigheter i brukergruppen på bakgrunn av urealistiske 
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forventninger til innkjøp. Avslutningsvis presiserer representanten at de i Nordreisa kommune 

konkluderer med at slike grupper er en nødvendighet for gjennomføringen av anskaffelsesprosesser.   

 

Representanten fra Storfjord kommune oppgir at han ikke har blitt forespurt om deltakelse i 

brukergrupper etter at han ble kontaktperson i styringsgruppa i 2017, men han mener at tidligere 

innkjøpssjef har hatt slike brukermøter i forkant av nye anskaffelsesprosesser. Han har 

videreformidlet til revisor tilbakemelding fra en virksomhetsleder i kommunen som oppgir at denne 

har deltatt i brukergruppemøte i 2012, men at det siden da ikke har vært arrangert slike møter når 

avtaler har blitt fornyet eller endret. Innkjøpssjefen har henvendt seg på e-post og bedt om 

tilbakemeldinger og erfaringer tilknyttet de inngåtte avtalene. Vedkommende opplever at dette har 

fungert godt.  

 

Avtalelojalitet 

Videre stilte revisor spørsmål rundt kommunenes lojalitet til rammeavtalene, og hva som eventuelt 

er grunnen til at de ikke benytter seg av de rammeavtalene som foreligger. Representantene fra 

Kvænangen, Kåfjord og Lyngen svarte at selv om hovedregelen er at de benytter seg av 

rammeavtaleleverandørene, så er det ikke alltid at dette skjer. Dette oppgis å være av praktiske 

grunner; dersom de som foretar innkjøpene ikke er kjent med at det foreligger en avtale på området, 

eller at avtalen ikke er lett tilgjengelig. Manglende avtalelojalitet blant de som gjennomfører 

innkjøpene oppgis også å være en grunn. Nordreisa kommune opplyser at de i all hovedsak benytter 

seg av de avtalene som foreligger. Skjervøy kommune oppgir at de ikke alltid benytter seg av 

avtalene som foreligger. Grunner til dette oppgis å være at andre leverandører har lavere pris, eller 

at en ønsker å benytte seg av lokale leverandører. Storfjord kommune oppgir at de i all hovedsak 

utviser avtalelojalitet og at i tilfeller der de ikke har benyttet seg av rammeavtalene, er dette på grunn 

av at den som foretar innkjøpet ikke kjenner til avtalen, eller for å dekke opp hastebehov.  

 

 

Revisors vurdering 

Ovenstående informasjon fra de ulike kommunene indikerer at brukergrupper har vært brukt i 

varierende grad og at enkelte kommuner har praktisert dette i større utstrekning enn andre. 

Informasjonen indikerer også at det er innkjøpssjefen selv som i mange tilfeller har hatt ansvar for 

å innhente bakgrunnsinformasjon og at kontaktpersonene i kommunene ikke har vært ansvarlige for 

dette i den grad det var forutsatt i samarbeidsavtalen.  

 

Revisor oppfatter at dokumentasjon fra arbeidet i slike brukergrupper i liten grad er tilgjengelig og 

systematisert hos kommunene eller innkjøpstjenesten. Basert på den informasjonen som er gitt fra 

representanter i kommunene, er det ikke mulig å si noe konkret om i hvor mange tilfeller det er satt 

ned kommunale brukergrupper i forkant av felles anskaffelser. Av informasjonen fra kommunene, 

sett i sammenheng med antall avtaler som er inngått og kunngjøringer som er gjort i perioden 2010-

2019, fremstår det i alle tilfeller som klart at kommunale brukergrupper ikke har vært nedsatt i alle 

kommunene i forkant av alle anskaffelser og avtaleinngåelser. Revisor viser også til informasjon 

gitt i skriftlig evaluering av tidligere innkjøpssjef, hvor han påpeker at flere kommuner i for liten 

grad gjør forberedende arbeid i forkant av anskaffelser, og at behovet i kommunene ofte er uavklart 

idet innkjøpskontoret kobles inn. På bakgrunn av ovenstående er revisors vurdering at 

deltakerkommunene v/kontaktperson kun i noen grad har oppfylt kriteriet om å skaffe 

bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å etablere kommunale 

brukergrupper i forkant av fellesanskaffelser.  

 

Ved etableringen av samarbeidet ble det bestemt i samarbeidsavtalen at deltakerkommunenes 

kontaktperson skulle sørge for å kommunisere informasjon om innkjøpssamarbeidet arbeid innad i 
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sin kommune. Som nevnt tidligere i rapporten, er det en forutsetning for at målet om økonomiske 

og ressursmessige besparelser skal nås at det fremforhandles avtaler som kommunene faktisk 

benytter seg av. Tidligere i dette delkapittelet har vi presentert funn som indikerer manglende 

lojalitet til felles rammeavtaler, og som viser at deltakerkommunene ikke i alle tilfeller benytter seg 

av avtalene som foreligger. Flere av kommunene oppgir at grunner til dette er at de som foretar 

innkjøp i kommunen ikke er kjent med hvilke rammeavtaler som foreligger. Vi har også presentert 

funn som viser at det er relativt stor usikkerhet blant kommunenes kontaktpersoner om hvilke avtaler 

kommunen er tilknyttet, og om tidligere avtaler er gått ut eller fornyet. Når de ansatte i 

deltakerkommunene som foretar innkjøp ikke er kjent med hvilke avtaler kommunen er tilknyttet, 

er dette en indikasjon på at informasjon fra innkjøpskontoret ikke er blitt godt nok kommunisert ut 

i kommunene. På bakgrunn av ovenstående er revisors vurdering at deltakerkommunene 

v/kontaktperson kun i noen grad har oppfylt kriteriet om å sørge for å kommunisere 

innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune. Revisor understreker imidlertid at våre funn 

indikerer at denne situasjonen delvis også skyldes utilstrekkelig informasjonsflyt fra 

innkjøpskontoret og at rådmennene i kommunene ikke nødvendigvis har viderekommunisert all 

relevant informasjon i de tilfellene innkjøpssjefen har forholdt seg til rådmannsutvalget i stedet for 

styringsgruppa. Enkelte at representantene fra deltakerkommunene har påpekt at informasjonsflyten 

fra innkjøpskontoret til kommunene ikke har vært tilfredsstillende og at det ikke har vært noen enkel 

måte for kommunalt ansatte, heller ikke kontaktpersonene, å finne ut hvilke avtaler kommunen er 

tilknyttet. 

 

5.5 Kommunenes opplevelse av samarbeidet og dets nytteverdi 

I spørreskjema til kontaktpersonene i kommunene stilte vi spørsmål om kommunen opplevde at det 

var utfordringer knyttet til samarbeidet, og om hvor nyttig samarbeidet opplevdes å være av 

kommunen.  

 

Representanten fra Kåfjord oppgir at det ikke oppleves å ha vært utfordringer knyttet til samarbeidet, 

at samarbeidet oppleves som veldig nyttig, og at kommunen ved innkjøpstjenesten har lett tilgang 

på rådgivning.  

 

Representanten fra Kvænangen kommune oppgir at avstand til innkjøpssjefens kontor den tiden 

dette var i Storfjord, medførte at kommunen fikk lite oppfølging og besøk. Likevel mener 

representanten at samarbeidet har opplevdes som svært nyttig og at kommunen ikke ville ha vært 

tilknyttet like mange innkjøpsavtaler dersom de ikke var med i samarbeidet.  

 

Representanten fra Lyngen oppgir at utfordringer i all hovedsak har vært knyttet til fravær. 

Kommunen har også opplevd å få råd som har vist seg å ikke være i tråd med regelverket. Likevel 

mener representanten at samarbeidet oppleves som nyttig og at kommunen er avhengig av å være 

tilknyttet samarbeidet all den tid de selv ikke har kompetanse eller ressurser til å gjennomføre alle 

anskaffelser selv. 

 

Representanten fra Nordreisa oppgir at det har vært utfordringer knyttet til at den tidligere 

innkjøpssjefen har sett ut til å ha personlige preferanser på hvilke leverandører som skal velges. I 

viser kommunens representant til at det har vært mangelfull oppfølging av avtaler. Representanten 

mener imidlertid at samarbeidet oppleves som nyttig fordi innkjøpssjefen innehar kompetanse som 

mangler i kommunene, og fordi han utfører arbeidsoppgaver som ikke kan pålegges en eksisterende 

stilling i kommunen. 
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Representanten fra Skjervøy oppgir at det fra politisk hold har vært uttrykt misnøye med hvorvidt 

samarbeidet faktisk gir økonomiske besparelser. Fra administrativt hold har det vært stilt spørsmål 

ved kompetansen i samarbeidet. Som en utfordring oppgis at innkjøpssjefen ikke har holdt 

tilstrekkelig kontakt med det kommunale apparatet - slik at informasjon og opplæring i for liten grad 

videreformidles utover i kommunen. Representanten uttrykker også at det har vært vanskelig å 

forholde seg til rammeavtalene. 

 

Representanten fra Storfjord oppgir at innkjøpstjenesten har for lite ressurser, og at dette har blitt 

spesielt synlig for Storfjord etter at innkjøpssjefen flyttet kontorsted til Skjervøy. Videre opplyser 

han at samarbeidet har vært svært nyttig for kommunen og at det er viktig at kommunen har en 

fagperson å forholde seg til på området for offentlige anskaffelser da de ikke har anledning til å 

inneha denne kompetansen selv.  

 

Videre spurte vi representantene hvilke eventuelle tiltak som etter deres syn bør iverksettes for at 

innkjøpstjenesten skal fungere optimalt og som forutsatt i samarbeidsavtalen. Følgende tiltak ble 

foreslått:  

 

• Innkjøpssjefen tar mer styring på hva som skal gjennomføres av rammeavtaler 

• Bedre informasjon til kommunen og til aktuelle enheter om hvilke innkjøpsavtaler som 

finnes. Det må lages bedre oversikter på kommunenes intranett slik at den enkelte som skal 

gjøre bestillinger som omfattes av inngåtte rammeavtaler, lett kan finne frem til hvilke 

avtaler som finnes 

• Faste møter med rådmannens ledergruppe der kommende prosjekter diskuteres og strategier 

legges 

• Innkjøpssjef kan delta i budsjettprosess i kommunene slik at han får kunnskap om 

kommende prosjekter 

• Deltakelse i formannskaps- og kommunestyremøter minimum en gang årlig, hvor 

innkjøpssjefen informerer om hva som er gjort i innkjøpstjenesten  

• Felles kurs for utvalgte faggrupper i kommunene, der innholdet er tilpasset deres fagområde  

• Felles plattform for avtaler, rutiner og maler 

• Flere møtepunkter i styringsgruppa 

• Større grad av lokal kursing slik at flere anskaffelser kan gjennomføres lokalt 

 

Espen Li i Skjervøy kommune har informert revisor om at nytilsatt innkjøpssjef Jonny Bless etter 

tilsettelsen har hatt møte med rådmannsutvalget i Nord-Troms. Følgende er protokollert fra det 

aktuelle møtet:  

 

«Innkjøpssjefen orienterer om erfaringer så langt og pågående anskaffelsesprosesser: 

 

• Kompetansen må økes ifht anskaffelser under terskelverdier. Bekymring for å gjøre noe galt 

og for å bli tatt for noe. 

• Tilgang til inngåtte avtaler på intranett – de som ligger der nå gikk ut i 2015. 

• Saksbehandlingssystemet er utdatert, som ansatte ikke kjenner godt og som de kvier seg for 

å bruke. 

• Kontroll av anskaffelser under 1,3 mill. 

• Oppdatere reglement, og si noe om hvor ofte det skal oppdateres.  

• Bedriftshelsetjeneste – anskaffelsesprosess er i gang, utarbeider kriterier for avtale. Avtale 

signeres innen 1.1.2019. 
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• Innovative anskaffelser – nye løsninger med vide kriterier i dialog med markedet- Behovet 

formidles – markedet kommer med løsningen. Samling i regi av NHO. 

• Elektronisk fakturering – høringssvar  

• Anskaffelsesreglement – kriteriene, likebehandlingsprinsippet 

• Bli kjent og hjelpe til i den enkelte kommune for å øke kompetansen på innkjøp 

• Innkjøp av nytt system for sak- og arkiv – nedsatt arbeidsgruppe. Frank Pedersen kaller inn.  

 

Drøfting av prioritering av oppgaver i samarbeidet  

• Felles anskaffelser 

• Enkeltanskaffelser i den enkelte kommune 

Drøfting av organisering og rollefordelinger mellom innkjøpssjef og kommunene 

• Hvem skal delta styringsgruppe og være kontaktpersoner i kommunene? 

- Økonomisjef i styringsgruppe for å ha kontroll med avtaler 

- Etatsleder som har flest anskaffelser – informasjon om avtaler som finnes i 

organisasjonen 

- Andre fagpersoner – tverrfaglige anskaffelsesteam i kommunene i forbindelse med 

større saker 

- Sy sammen grupper når større rammeavtaler skal inngås 

- Studiesenterets kan brukes som verktøy i arbeid med kurs og kompetanseheving» 

 

5.6 Oppsummering og samlet konklusjon 

 

Ved etableringen av innkjøpstjenesten i Nord-Troms var målsetningen at deltakerkommunene 

skulle tilknyttes rammeavtaler basert på strategiske vurderinger av hvilke vare- og tjenesteavtaler 

de hadde behov for, og at bruk av slike rammeavtaler skulle virke tids- og ressursbesparende for 

den enkelte deltakerkommune. Det ble forutsatt i samarbeidsavtalen at informasjon om slike avtaler 

skulle gjøres tilgjengelig på intranett og forenkle innkjøp som gjøres i enheter og virksomheter i den 

enkelte deltakerkommune. Det var også en målsetning at det skulle skje en kompetanseheving på 

området for offentlige anskaffelser i kommunene ved at innkjøpskontoret skulle tilby kurs og 

opplæring. Gjennom forvaltningsrevisjonen har revisor innhentet informasjon og vurdert denne opp 

mot utledede revisjonskriterier, for å besvare hvorvidt innkjøpssamarbeidet fungerer som beskrevet 

i samarbeidsavtalen. 

 

På bakgrunnen av funnene i rapporten har revisor gjort følgende oppsummerte vurderinger: 

 

• Innkjøpstjenesten v/innkjøpssjef har i de her undersøkte tilfellene ikke oppfylt kriteriet om 

at det skal fremforhandles rammeavtaler på vegne av alle deltakerkommuner. Vurderingen 

bygger på at de undersøkte anskaffelsene ikke er gjennomført i tråd med 

anskaffelsesregelverket. 

• Styringsgruppa har ikke oppfylt kriteriet om at det skal avholdes jevnlige møter 

• Rådmennene i deltakerkommunene har oppfylt kriteriet om å sørge for at egen kommune til 

enhver tid har oppnevnt representant til styringsgruppa  

• Innkjøpstjenesten v/innkjøpssjef har i liten grad oppfylt kriteriet om at 

samarbeidskommunene skal tilbys kurs og opplæring innenfor offentlige anskaffelser 
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• Deltakerkommunene v/kontaktperson har kun i noen grad oppfylt kriteriet om å skaffe 

bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å etablere kommunale 

brukergrupper i forkant av felles anskaffelser  

• Deltakerkommunene v/kontaktperson har kun i noen grad oppfylt kriteriet om å sørge for 

å kommunisere innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune 

 

Ovenstående kriterier er utledet direkte fra samarbeidsavtalen som ble utarbeidet ved etablering av 

innkjøpssamarbeidet. Da fem av seks kriterier vurderes som ikke oppfylt, i liten grad oppfylt eller 

kun til dels oppfylt, er dette klare indikasjoner på at innkjøpssamarbeidet til nå ikke har fungert som 

beskrevet i samarbeidsavtalen. De funnene som er gjort i forvaltningsrevisjonen viser at disse 

manglene ved samarbeidet har relativt store negative virkninger for oppfyllelse av målene i 

samarbeidsavtalen. Manglende styringsgruppemøter svekker kommunenes overordnede kontroll 

med innkjøpstjenestens virksomhet, og manglende kontakt og informasjonsflyt mellom 

innkjøpstjenesten og kommunene medvirker til at de som foretar innkjøp i kommunene, ikke har 

oversikt over hvilke avtaler de er tilknyttet og skal forholde seg til. Varierende bruk av 

brukergrupper i kommunene i forkant av anskaffelser kan medføre risiko for lite treffende og 

tilpassede rammeavtaler. Disse forholdene er klart egnet til å vanskeliggjøre oppnåelse av 

målsetningene i samarbeidsavtalen.  

 

Det er imidlertid også grunn til å påpeke at de fleste representantene fra deltakerkommunene som 

revisor har vært i kontakt med, uttrykker at de opplever det som nyttig for sin kommune å være 

tilknyttet innkjøpstjenesten, på tross av de utfordringene som de har gitt uttrykk for overfor revisor. 

Dette blant annet fordi kommunene ved deltakelsen er tilknyttet rammeavtaler på mange flere 

områder enn de ellers ville ha vært, og fordi de har tilgang på rådgivning i forbindelse med 

enkeltanskaffelser. Kommunene opplever også at deltakelse i samarbeidet sikrer tilgang på en 

kompetanse som ikke finnes ute i kommunene. Det fremstår imidlertid som klart at selv om 

samarbeidet oppleves som nyttig av deltakerkommunene, bør det treffes tiltak på flere områder før 

samarbeidet kan sies å fungere som beskrevet i samarbeidsavtalen.  

 

Revisor finner i denne sammenheng også grunn til å vise til våre funn, vurderinger og konklusjon i 

kapittel 4 i rapporten. Både KOFAs avgjørelser i saker der innkjøpstjenesten har foretatt eller 

medvirket til anskaffelse, og revisors gjennomgang av utvalgte rammeavtaler, viser at disse i flere 

tilfeller er gjennomført på en måte som innebærer brudd på regelverket. Ett av hovedhensynene ved 

etableringen av samarbeidet var å sikre bedre kompetanse om offentlige anskaffelser og redusere 

risikoen for å komme i situasjoner der kommunen blir erstatningsansvarlig. Når innkjøpstjenesten 

gjennomfører eller medvirker til anskaffelser på vegne av kommunene som innebærer brudd på 

regelverket, er dette ikke i tråd med forutsetningene i samarbeidsavtalen.  

 

På bakgrunn av ovenstående funn og vurderinger er revisors konklusjon på problemstilling 2 at 

innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms kun til dels fungerer som forutsatt i samarbeidsavtalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231



KomRev NORD IKS Evaluering av Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 

 

Side: 39 

 

 

6 KOMMUNENES EGEN KOMPETANSE OM OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER 

Hva gjør den enkelte deltakerkommune for å sikre at kommunen har kompetanse på 

området for offentlige anskaffelser?  
 

Enkeltanskaffelser i deltakerkommunene skal som hovedregel foretas i den enkelte kommune, 

eventuelt med bistand fra innkjøpssjef. Både i disse tilfellene og i tilfellene der innkjøpssjef 

fremforhandler rammeavtaler på vegne av deltakerkommunene, bør kommunen selv ha noe 

kompetanse på området for offentlige anskaffelser. Det er de ansatte selv som er nærmest å vite 

hvilket behov den enkelte kommunen har på ulike områder. For at det skal inngås kostnadseffektive 

avtaler som er tilpasset kommunenes behov, er det avgjørende at kommunene er aktivt deltakende i 

anskaffelsesprosessene. Deltakerkommunene må også selv være kjent med regelverket om 

offentlige anskaffelser og gjennomføring av konkurranser all den tid enkeltanskaffelser som 

hovedregel skal foretas i den enkelte kommune. Revisor har undersøkt hvordan innkjøpsfunksjonen 

er organisert i den enkelte deltakerkommune, hvem som gjennomfører anskaffelser, og hvilken 

kompetanse kommunalt ansatte på området har.  

 

Kvænangen 

Det er avdelingslederne i kommunene som foretar innkjøp. Revisor har fått opplyst at ingen av disse 

har formell utdanning som er relevant for dette arbeidet. På spørsmål om hvorvidt det er gitt intern 

og ekstern opplæring til de som arbeider med offentlige anskaffelser, svarer kommunens 

representant at dette er gjort. Representanten viser videre til at de ikke har opplevd at anskaffelser 

som er foretatt av kommunalt ansatte, har blitt innklaget til KOFA. Revisor har søkt i KOFAs 

database og ikke funnet saker som gjelder Kvænangen kommune alene. Videre oppgis det at 

kommunen, bortsett fra innkjøpssamarbeidet, ikke samarbeider med andre kommuner om 

kompetansedeling- og heving på området for offentlige anskaffelser. 

 

Kåfjord: 

Det er avdelingsledere og etatsledere i kommunen som foretar innkjøp på vegne av kommunen. 

Revisor har fått opplyst at heller ingen av disse har formell utdanning som er relevant for dette 

arbeidet. Kommunens representant viser videre til at det er gitt intern opplæring til de ansatte i 

kommunen som jobber med dette, og at det også er gitt ekstern opplæring, men at slik ekstern 

opplæring ikke er gitt til alle som arbeider med innkjøp. Kommunen oppgir at de har opplevd at 

anskaffelser som kommunalt ansatte har foretatt, har blitt innklaget til KOFA. Revisor har søkt i 

KOFAs databaser og funnet at Kåfjord kommune alene har blitt innklaget til KOFA ved tre 

anledninger. I alle sakene ble det konstatert brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Videre 

oppgis det at kommunen, bortsett fra innkjøpssamarbeidet, ikke samarbeider med andre kommuner 

om kompetansedeling- og heving på området for offentlige anskaffelser.  

 

Lyngen:  

Det er flere personer i Lyngen kommune som gjennomfører anskaffelser, herunder økonomisjef, 

rådmann, kommunalsjefer, teknisk sjef, ansatte på teknisk og prosjektledere. Ingen av disse oppgis 

å ha formell utdanning som er relevant for dette arbeidet. Kommunens representant opplyser at det 

til en viss grad er gitt veiledning om anskaffelsesprosesser, men at kommunen kunne ha vært mye 

bedre på dette området. Økonomisjefen har gjennomført sertifiseringskurs for offentlige 

anskaffelser i regi av KS. Når det gjelder kursdeltakelse, oppgis dette å være sporadisk. Det vises 

til at dette må prioriteres opp mot andre fagfelt. Kommunen samarbeider ikke med andre kommuner, 

utover innkjøpssamarbeidet, om kompetansedeling- og heving på området for offentlige 
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anskaffelser. Revisor har søkt i KOFAs databaser, og funnet at Lyngen kommune ved en anledning 

i 2005 alene har blitt klaget inn til KOFA. I dette tilfellet ble klagen trukket.  

 

Nordreisa: 

Det er de tjenestene (sektor/avdeling) som har behov for innkjøpet, som gjennomfører anskaffelser. 

Det opplyses ikke at noen av disse har formell utdanning som er relevant for dette arbeidet, men at 

noen av disse ansatte har kurs på området. Flere ansatte har deltatt på kurs i regi av Nord-Troms 

studiesenter. Videre opplyser kommunens representant at det er et «uformelt» samarbeid der det er 

muligheter for å henvende seg til andre kommuner dersom en har spørsmål. Kommunens 

representant opplyser at de har opplevd at anskaffelser foretatt av ansatte har blitt klaget inn til 

KOFA, men at kommunen har vunnet frem i disse sakene. Revisor har søkt i KOFA sine databaser 

og funnet av Nordreisa kommune ved fire anledninger har blitt felt i KOFA: Sak 2007/84 

(anskaffelse av overvåkning og fjernstyring av pumpestasjoner og renseanlegg), 2009/87 

(anskaffelse av planlegging og prosjektering av boligområde), 2017/134 (leasing av lastebil til 

brøyting) og 2017/165 (anskaffelse av brøytetjenester).  

 

Skjervøy:  

Det er stort sett teknisk sjef og ingeniører på teknisk etat som gjennomfører anskaffelser, opplyser 

kommunens representant. Ingen av disse opplyses å ha formell utdanning som er relevant for dette 

arbeidet. Det har vært gjort en kort gjennomgang av regelverket rundt offentlige anskaffelser internt 

i kommunen, men det har ikke vært tilfeller av ekstern kursing. Utover innkjøpssamarbeidet i Nord-

Troms oppgis det ikke å være noen former for formelt eller uformelt samarbeid med andre 

kommuner om anskaffelsesspørsmål. Kommunens representant opplyser at de har opplevd at 

anskaffelser har blitt klaget inn til KOFA, både i tilfeller der kommunen har gjennomført 

anskaffelsen alene, og der innkjøpstjenesten har bistått. Revisor har søkt i KOFA sine databaser og 

funnet at kommunen ved to anledninger i 2018 ble klaget inn for KOFA. I disse tilfellene ble det 

konstatert brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Ved to anledninger i henholdsvis 2016 

og 2017 ble kommunen innklaget, men KOFA kom til at sakene måtte avvises.  

 

Storfjord:  

Kommunens representant opplyser at det er etatssjefene i kommunen som jobber med anskaffelser. 

Etatssjef drift oppgis å ha erfaring og å ha deltatt på kurs på området for offentlige anskaffelser fra 

tidligere arbeidsforhold. Kommunens representant opplyser også at andre i kommunen har deltatt 

på kurs i regi av Nord-Troms studiesenter. På spørsmål fra revisor om hvorvidt det er gitt intern 

opplæring i kommunen, svarer representanten at det ikke har vært nok opplæring og at det er 

ønskelig med mer opplæring. Kommunens representant opplyser at de i løpet av de siste fire årene 

ikke har opplevd at anskaffelser foretatt av ansatte har vært innklaget til KOFA. Revisor har funnet 

at kommunen i ett tilfelle i 2010 ble innklaget, men at saken ble trukket. Revisor har også funnet ett 

tilfelle fra 2008 der det ble truffet vedtak om overtredelsesgebyr.  
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7 HØRING 

Rapporten ble 4.3.2019 sendt på høring til rådmennene i alle deltakerkommunene samt til 

innkjøpssjefen. Revisor har mottatt høringssvar fra innkjøpssjefen og fra Lyngen kommune og 

Skjervøy kommune. Vi har også mottatt felles høringsuttalelse fra Cissel Samuelsen i Skjervøy 

kommune på vegne av rådmennene i alle deltakerkommunene etter at rapporten ble drøftet i 

rådmannsutvalget 5.3.2019. De fire høringsuttalelsene gjengis i det følgende i sin helhet.  
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8 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner har revisor funnet grunn til å gi følgende 

anbefalinger: 

• Innkjøpstjenesten anbefales å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om 

offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med 

krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å 

belyse prosessene i ettertid. 

• Styringsgruppa anbefales å sikre at det blir avholdt jevnlige møter i tråd med forutsetning i 

samarbeidsavtalen. 

• Innkjøpstjenesten anbefales å ta initiativ til å tilby deltakerkommunene kurs og opplæring 

på området for offentlige anskaffelser. 

• Deltakerkommunene anbefales å ta initiativ til kommunale brukergrupper for å samle inn 

bakgrunnsinformasjon fra sin kommune i forbindelse med inngåelse av alle nye 

rammeavtaler. 

• Styringsgruppa, innkjøpstjenesten og rådmannsutvalget anbefales å medvirke til at relevant 

informasjon fra innkjøpstjenesten, herunder særlig informasjon om inngåtte rammeavtaler, 

videreformidles til deltakerkommunene.   
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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/302-11 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 25.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.04.2019 
24/19 Nordreisa kommunestyre 21.05.2019 

 

Omorganisering av vannområdeutvalgene 

Henvisning til lovverk: 
Vannforskriften 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.04.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg Troms Nord, hvor 
vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes sammen til 
et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte vannområdene, 
gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene.  
Slike saker skal refereres i vannområdeutvalget Troms Nord. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunestyret vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg Troms Nord, 
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte 
vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene.  
Slike saker skal referert i vannområdeutvalget Troms Nord. 
 
 

Saksopplysninger 
Et vannområde er en del av en vannregion (Troms) som består av flere, ett enkelt eller deler av 
nedbørfelt med tilhørende grunnvann, eventuelt kystvann. Vannområdet er med andre ord ikke 
delt inn ved kommunegrensene, men ved nedbørsfelt. Vannområdene i «Troms nord» består av 
følgende tre vannområder, med tilhørende vannområdeutvalg: 
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1. Nordreisa-Kvænangen – innbefatter kommunene Kvænangen, Nordreisa og deler av 
Kåfjord kommune 

 
2. Lyngen-Skjervøy – innbefatter kommunene Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og 

deler av Balsfjord og Nordreisa kommuner 
 
3. Balsfjord-Karlsøy – innbefatter kommunene Karlsøy, Tromsø, Balsfjord og deler av 

Storfjord og Lyngen kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren under viser inndelingen av vannområdene i Troms vannregion.  

  
I vannforskriftens § 23.(organisering av arbeidet i vannregionen), står det følgende: 
«Vannregionmyndigheten (Troms Fylkeskommune) kan i samarbeid med vannregionutvalget der 
det er hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i 
vannområder skal det tas utgangspunkt i de naturgitte forhold, som hele eller deler av 
nedbørfelt, fjorder og kystområder. I tillegg skal det legges vekt på eksisterende 
samarbeidsformer mellom kommuner, regionale myndigheter og andre interesser, forventede 
utfordringer og allerede igangsatte tiltak.» 
 
Som inndelingen av vannområdene på kartet viser, tilhører flere kommuner 2 –to forskjellige 
vannområder. Dette innebærer at disse kommunene blir involvert i møter i flere 
vannområdeutvalg. Dette vil nødvendigvis øke administrasjons- og møteutgiftene betydelig. En 
slik organisering av arbeidet vil oppleves som lite rasjonelt for flere av de berørte kommunene.  
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I henhold til vannforskriftens §23 har vannregionmyndigheten allerede etablert et 
vannområdeutvalg for hvert av de 3 vannområdene, og alle utvalgene har drøftet følgende: 
 
«….Det konstituerte vannområdeutvalget drøfter om dagens inndeling 
organisering er hensiktsmessig, og om det finnes alternative modeller som er 
bedre enn dagens organisering». 
 
Vedtakene fra vannområdeutvalgene er som følger: 
 
Nordreisa-Kvænangen 
 
Sak 5/18 Organisering av arbeidet i vannregionen 
«Vannområdeutvalget Nordreisa-Kvænangen er åpent for et større samarbeid 
med de øvrige vannområdeutvalgene i Troms nord, men vil avvente de andre 
vannområdeutvalgenes vurderinger. Vannområdekoordinator tar initiativ til et 
møte mellom ledere i vannområdeutvalgene for drøfting av dette» 
 
Lyngen-Skjervøy 
 
Sak 6/18  Organisering av arbeidet i vannregionen  
«Vannområdeutvalget for Lyngen-Skjervøy ønsker et felles vannområdeutvalg (Troms nord) 
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Lyngen-Skjervøy vil at lederne for disse 
tre vannområdeutvalgene møtes snarest for å diskutere en ny organisering med et felles 
vannområdeutvalg».  
 
 
Balsfjord-Karlsøy 
 
Sak 6/18  Organisering av arbeidet i vannregionen  
Vannområdeutvalget for Balsfjord-Karlsøy ønsker et felles vannområdeutvalg (Troms nord) 
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Balsfjord-Karlsøy vil at lederne for disse 
tre vannområdeutvalgene møtes snarest for å diskutere en ny organisering med et felles 
vannområdeutvalg.  
 
Lederne for vannområdeutvalgene diskuterte organiseringen i møte den 22.oktober 2018. Det 
ble gjort følgende vedtak: 
  
Sak 4/18  Organisering av arbeidet i vannregionen  
 
Vi anbefaler et felles vannområdeutvalg (Troms nord) hvor vannområdene Nordreisa-
Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes sammen til et vannområdeutvalg. Ved 
særskilte saker som bare berører et av de nevnte vannområdene, gjennomføres egne møter i de 
enkelte vannområdene. Slike saker blir referert i vannområdeutvalget «Troms Nord». 
 
 

Vurdering 
En sammenslåing av de tre vannområdeutvalgene til et utvalg, vil gi en mer rasjonell og 
kostnadsbesparende drift av utvalgsarbeidet. Utvalget vil også ha fordeler ved at mange 
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problemstillinger knyttet til arbeidet med vann er felles for alle kommunene, eksempelvis 
kystsoner, spredt avløp mm. 
Saken er drøftet i dagens vannområdeutvalg og alle tre utvalgene anbefaler at de slås sammen til 
ett felles utvalgt for Troms Nord.  
 
Administrasjonen støtter seg på disse vedtakene og anbefaler at tre utvalgene slås sammen til et 
vannområdeutvalg. 
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