
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 24.06.2019 
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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NORD 24.4.19 

 2017/231 

RS 63/19 Norges nasjonalparkkommuner - 
Årsmøteprotokoll 4.6.2019 

 2015/1294 

RS 64/19 Tilsyn helsesøstertjenesten - vedtak om pålegg  2019/209 
RS 65/19 Utbytte fra Ymber 2018  2015/1534 
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PS 39/19 Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu, 

forslag til fredning 
 2018/1329 

PS 40/19 Tørfoss kvengård - Kuivakoski, reparasjon av tak 
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 2019/713 

PS 41/19 Tørfoss kvengård - forslag til fredning  2018/1328 
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Orienteringer: 
 Regionlensmann i Nord-Troms Ole Johan Skogmo 

 
Annet: 
 Utdeling av æresprisen 2019
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Spørsmål til Ordfører i Kommunestyret 24.06.19 

Nordreisa Frp har ved flere anledninger både i kommunestyret og i Formannskapet foreslått at det 
bør utarbeides en oversikt over hvilke verv politikere i Nordreisa har - ved siden av det å være 
politiker. Det har vært bred politisk enighet om at dette bør gjøres. Åpenhet omkring hvilke ulike 
roller man påtar seg som politiker bør være en selvfølge – spesielt i små kommuner. I næringslivet  
forøvrig er det vanlig at man melder inn hvilke verv man har ved ansettelser for å motvirke 
eventuelle interessekonflikter og rollesammenblanding. Vi tar det som en selvfølge at Rådmannen 
har tilsvarende oversikt når det gjelder de ansatte saksbehandlere og ledere i Nordreisa Kommunes 
administrasjon.  Vi i Nordreisa FrP ønsket en orientering i siste Formannskapsmøte om arbeidet med 
dette er igangsatt - uten å få svar. Vi tar derfor saken opp i Kommunestyret og spør Ordføreren om 
det er igangsatt arbeid med en slik oversikt - eventuelt hva årsaken er til at det ikke er gjort? 

 

 

Hvis dette ikke er gjort fremmer Nordreisa FrP følgende forslag til Vedtak i Kommunestyret 24.06.19 

Det skal lages en oversikt over hvilke verv politikere i Nordreisa har påtatt seg – ved siden av det å 
være politiker. Dette skal gjennomføres så snart som mulig og legges frem for Formannskapet. Etter 
hvert kommunevalg skal listen oppdateres. 

Anne Kirstin Korsfur 

Nordreisa FrP 

 

 

 

Spørsmål til Ordføreren i Kommunestyret 24.06.19 

Det er gjort mange vedtak om forskjellige utredninger i 2018. Nordreisa Frp har hele tiden antatt at 
det er administrasjonen som har gjennomført disse utredningene. I det siste har vi fått forståelse for 
at dette ikke er tilfellet. Vi stiller følgende spørsmål til Ordføreren. Hvor mye har Nordreisa Kommune 
betalt for konsulenttjenester i 2018 vedrørende diverse utredninger og andre tjenester som 
Kommunen ikke har gjennomført selv?  Hvordan har disse kontraktene blitt inngått og hvem har 
gjennomført utredningene.    

Anne Kirstin Korsfur 

Nordreisa FrP 
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Spørsmål til Ordfører Øyvind Evanger 

 

Nord Troms Museum vedtok i styremøte 18.06 t å foreslå Havnnes Handelssted til Riksantikvarens 
kulturminnepris.  

Prisen blir utdelt til organisasjoner eller miljø som har gjort en særlig innsats for bevaring/eller 
restaurering av kulturminne, formidling av kulturminne, bruk /gjenbruk og vedlikehold av 
kulturminne. 

Kan ordføreren anbefale ett tilslutnings vedtak til Nord Troms Museum sitt vedtak 

 

Sørkjosen 18.06.19 

Herborg Ringstad 

Nordreisa Høyre 
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PS 26/19 Referatsak



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 OG FINNMARK 
Statens hus Damsveien 1 
9800  VADSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/483-5 5901/2019 F47 11.06.2019 

 

Oppfølging i forbindelse med dialogmøte 16.05.2019 

Det vises til deres brev av 23.05.19, med ref 2019/200. 
 
Det bes i brevet om svar fra kommuneledelsen på følgende: 
  

 Beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt/iverksettes som strakstiltak for å avhjelpe 
situasjonen  

 Beskrivelse av hvilke tiltak/grep som planlegges og hvordan disse følges opp av 
kommuneledelsen for å sørge for forsvarlige barneverntjenester i kommunene  

 Månedlig rapportering på situasjonen i tjenesten - herunder sykemeldingsprosent, 
vakante stillinger, utlysninger, ledelse, arbeidsmiljø og hvordan situasjonen håndteres 
fra kommuneledelsens side.  

 
Beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt/iverksettes som strakstiltak for å avhjelpe 
situasjonen  

 Det er leid inn konsulent fra 11. juni 2019 og inntil videre i en ubemannet stilling. 
 Det er engasjert sommervikar fra 11. juni 2019 for å avhjelpe tjenesten under ferie og sykefravær. 
 Det er gitt tilbud om vikariat i 6 måneder i et vikariat. 
 Det jobbes med å utlyse ledige stillinger i samarbeid med Kåfjord kommune, siden de blir en del 

av tjenesten fra 01.01.20. Det gjelder en ledig 50% stilling som fagleder for akuttberedskap, samt 
en 50% ledig saksbehandlerstilling i Kåfjord barneverntjeneste. Disse utlyses som en hel stilling. 

 På grunn av usikkerhet i forhold til videre samarbeid med Kvænangen kommune fra 01.01.20, 
utlyses 1 fast stilling som midlertidig stilling ut året. Stillingen lyse ut i uke 25. 

 Det er bestilt bærbare PC’er til alle saksbehandlere, for å muliggjøre en mer effektiv 
dokumentasjon av bla fosterhjemsbesøk.  
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 Side 2 av 2

 For å løse plassmangel, har tjenesten sett på ulike alternativer både på kort og lang sikt.  
Løsningen på kort sikt har vært å bruke ledige kontor internt i kommunen og hjemmekontor. Det 
jobbes nå med langsiktig løsning, som går ut på å leie lokaler til hele tjenesten fra ekstern aktør.  

 Tjenesten har gjennomgått rutiner for å sikre oppfølging av lovkrav. Her nevnes blant annet at det 
settes inn en ekstra kontaktperson for alle fosterbarn. På denne måten vil barna følges opp – også 
ved fravær av fast kontaktperson. Barnevernleder vil sikre at tilsynspersoner som utfører 
kontrollbesøk i fosterhjem følges opp. Ellers vil det settes inn sekundæransvarlige i alle saker, slik 
at sårbarhet ved fravær reduseres. 

 Det er satt inn tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er engasjert en 
organisasjonspsykolog som kjører en prosess med ansatte i tjenesten.  Prosessen ble satt i gang 3. 
juni 2019 og det er gjennomført samtale med alle ansatte i tjenesten. Prosessen videreføres etter 
sommerferien. 

 Kommunen har etter møtet med Fylkesmannen etablert et kriseteam bestående av ordfører, 
utvalgsleder, rådmann, virksomhetsleder (barnevernleder) og etatsleder oppvekst i Kvænangen 
kommune. Ordføreren og administrasjonssjefen i Kvænangen kommune er også invitert i teamet. 
Teamet har gjennomført to møter og det planlegges månedlig møte, i forkant av den månedlige 
rapporteringa til Fylkesmannen. 

 
Beskrivelse av hvilke tiltak/grep som planlegges og hvordan disse følges opp av 
kommuneledelsen for å sørge for forsvarlige barneverntjenester i kommunene  

 Rådmannen følger videre opp prosessen med å bedre arbeidsmiljøet. Det gjelder både det fysiske 
arbeidsmiljøet, i form at egnede lokaler til tjenesten, samt det psykososiale arbeidsmiljøet. 

 Rådmannen følger opp både nytilsatt sektorleder i oppvekst og kultur, samt virksomhetsleder 
barnevern. 

 Rådmannen følger opp månedlig rapportering fra virksomhetsleder barnevern, spesielt i forhold til 
status på medarbeidere og status på avvik (intern kontroll). Resultatrapporten, som alle 
virksomhetsledere skal utarbeide, har en intern frist den 10. i hver måned. Rådmannen ber derfor 
om at fristen for rapportering til Fylkesmannen settes til 10. og ikke 5. i hver måned.  Årsaken til 
det er at økonomi- og sykefraværsdata ikke er oppdatert så tidlig i måneden for forrige måned. 
Det vil også lette arbeidet til virksomhetsleder barnevern, da hun kan sende samme rapport til 
både Fylkesmann, rådmann og samarbeidskommunen. 

 Rådmannen vil igangsette en rekruttere- og beholdeplan for barneverntjenesten. Planen tenkes å 
inneholde oversikt over kompetansen til ansatte, behov for evt ny kompetanse, 
rekrutteringsstrategier, samt tiltak for å beholde ansatte. 

 
Månedlig rapportering på situasjonen i tjenesten – herunder sykemeldingsprosent, vakante 
stillinger, utlysninger, ledelse, arbeidsmiljø og hvordan situasjonen håndteres fra 
kommuneledelsens side.  

 Sykemeldingsprosent: Januar: 27,14%  Februar: 22,56%  Mars: 23,61%  April: 14,61% Mai: statistikk 
kjøres ikke før 20. juni. 

 
 Vakante stillinger: En fast saksbehandlerstilling. Ett vikariat ut året. 50% leder akuttberedskap.  

 
 Utlysninger: Vikariatet og den faste stillingen ble lyst ut ved årsskiftet.  Det var bare en kvalifisert 

søker, som takket nei til stillingen. Kvænangen kommune sa opp barnevernsamarbeidet med 
Nordreisa kommune i desember 2018.  Stillingene ble derfor ikke lyst ut på nytt, men de lyses nå 
ut i samarbeid med Kåfjord kommune. 
 

 Ledelse: Virksomhetsleder har vært sykemeldt og stedfortreder har fungert som virksomhetsleder. 
Sektorleder oppvekst og kultur (som har hatt oppfølging av tjenesten) har sagt opp stillingen og 
ny sektorleder er rekruttert. Frem til ny sektorleder tiltrer følges tjenesten opp av rådmannen. 
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 Side 3 av 3

 
 Arbeidsmiljø: Det er engasjert organisasjonspsykolog for å jobbe med det psykososiale 

arbeidsmiljøet. Det jobbes også med å skaffe barneverntjenesten egnede lokaler, slik at de får 
bedre fysiske arbeidsforhold. 

 
 Ledelsens håndtering: Rådmannen følger tjenesten tett, både i forhold til arbeidsmiljø og tiltak for 

å rette opp avvik. Krisegruppa som er etablert, bidrar også i prosessen. 
 

 
Virksomhetsleder barnevern vil i eget brev besvare status om oppfølging av fosterhjems- og 
tilsynsbesøk, samt oversende barneverntjenestens rutiner for arbeid med hjelpetiltak.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne-Marie Gaino 
Rådmann 
anne-marie.gaino@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 03 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8 9161 BURFJORD 

 
Interne kopi mottakere: 
Lisa Løkkemo Kvænangen og Nordreisa barnevernstjeneste 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  23.05.2019  2019/200 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Cecilie Marie Zachariassen, 77 64 22 51 
  
 
 
  

 
Kvænangen og Nordreisa interkommunale 
barneverntjeneste v/Maria Vang 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
Nordreisa kommune v/rådmann 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 
 

  

 

Oppfølging i forbindelse med dialogmøte 16.05.2019 

Vi viser til dialogmøte den 16.05.2019 hvor Fylkesmannen i Troms og Finnmark formidlet alvorlig 
bekymring knyttet til manglende oppfølging av lovpålagte oppgaver i Kvænangen og Nordreisa 
barneverntjeneste. Det ble fra Fylkesmannen pekt på flere faktorer som kommuneledelsen og 
barneverntjenesten nå må ta tak i, jf. kommunens egne rapporteringer og vårt brev av 09.04.2019. 
Kommuneledelsen og barneverntjenesten beskrev situasjonen og utfordringene i tjenesten, og det 
ble drøftinger og dialog rundt mulige tiltak, - både strakstiltak og mer langsiktige tiltak.   
 
Basert på det som fremkom i møtet ber Fylkesmannen om følgende: 
 
Fra kommuneledelsen: 

 Beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt/iverksettes som strakstiltak for å avhjelpe 
situasjonen 

 Beskrivelse av hvilke tiltak/grep som planlegges og hvordan disse følges opp av 
kommuneledelsen for å sørge for forsvarlige barneverntjenester i kommunene  

 Månedlig rapportering på situasjonen i tjenesten - herunder sykemeldingsprosent, vakante 
stillinger, utlysninger, ledelse, arbeidsmiljø og hvordan situasjonen håndteres fra 
kommuneledelsens side. 
  

Fylkesmannen ber om at ovennevnte sendes oss innen 17. juni 2019. Deretter ber vi om månedlig 
rapportering med frist den 5. i hver mnd. fra og med 5. august. 
 
 
 Fra barnevernledelsen: 

 Oversikt over barna med manglende oppfølgingsbesøk i fosterhjem, herunder hvor mange 
besøk som er gjennomført for hvert barn, om og eventuelt hvilken kontakt som har vært 
med barnet/ungdommen og fosterhjemmet utenom oppfølgingsbesøk. 
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  Side: 2/2 

 Oversikt over barna med manglende tilsynsbesøk i fosterhjemmet, herunder hvor mange 
besøk som er gjennomført for hvert barn, om og eventuelt hvilken kontakt som har vært 
med barnet/ungdommen og fosterhjemmet utenom tilsynsbesøk. 

 Kopi av barneverntjenestens rutiner for arbeid med hjelpetiltak. 
 

Vi ber om at overnevnte sendes Fylkesmannen innen 17. juni 2019. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Bremnes (e.f.) 
oppvekst og barneverndirektør 

  
 
Cecilie Marie Zachariassen 
rådgiver oppvekst og barnevern 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kvænangen kommune 
v/administrasjonssjef 

Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
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Fra: Bjørn Halvor Wikasteen (bhw@k-sek.no)
Sendt: 06.06.2019 10:54:27
Til: Øyvind Evanger; Anne-Marie Gaino; Nordreisa Kommune
Kopi: Jenssen, Merete

Emne: Utskrift av vedtak i sak 14/19 - Kontrollutvalget i Nordreisa Kommune 
Vedlegg: saksfremlegg 14-19.pdf;Utskrift sak 14-19.pdf
Kontrollutvalget har i møte 5.6.2019 protokollert følgende:
 
Sak 14/19
STATUS I BARNEVERNET – BREV FRA FYLKESMANNEN
 
Innstilling til v e d t a k:
 
(Saken fremmes med åpen innstilling)
 
Behandling:
Rådmannen var innkalt og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.
 
Felles forslag til vedtak:
 

1.     Kontrollutvalget viser til brev av 23.5.2019 fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og uttrykker i
likhet med fylkesmannen alvorlig bekymring for situasjonen i barnevernstjenesten.

 
2.     Kontrollutvalget oversender derfor ovennevnte brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til

kommunestyret for eventuell videre oppfølgning.
 
Felles forslag enstemmig vedtatt.
 
Vedtak:
 

1.     Kontrollutvalget viser til brev av 23.5.2019 fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og uttrykker i
likhet med fylkesmannen alvorlig bekymring for situasjonen i barnevernstjenesten.

 
2.     Kontrollutvalget oversender ovennevnte brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til

kommunestyret for eventuell videre oppfølgning.
 
Utskrift fra saksprotokoll sendt 6. juni 2019 til:
‐ Nordreisa kommune v/ ordfører
‐ Nordreisa kommune v/ rådmann til eventuell uttalelse etter kommunelovens § 77 nr. 6
‐ Fylkesmannen i Troms og Finnmark til orientering
 
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 fra møte 5.6.2019 i Kontrollutvalget i Nordreisa kommune  

 

Sak 14/19 

STATUS I BARNEVERNET – BREV FRA FYLKESMANNEN 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget viser til brev av 23.5.2019 fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og 

uttrykker i likhet med fylkesmannen alvorlig bekymring for situasjonen i 

barnevernstjenesten.  

 

2. Kontrollutvalget oversender ovennevnte brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

til kommunestyret for eventuell videre oppfølgning.  

 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 6. juni 2019 til:  

- Nordreisa kommune v/ ordfører 

- Nordreisa kommune v/ rådmann til eventuell uttalelse etter kommunelovens § 77 nr. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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Fra: Øyvind Mikalsen (oyvind@avfallsservice.no)
Sendt: 13.05.2019 10:56:53
Til: Post Kafjord; Kvænangen Postmottak; post@lyngen.kommune.no; Post Skjervoy; Post Storfjord; Nordreisa
Kommune
Kopi: Sigleif Pedersen; 'Bjørn Hugo Johnsen'; bhw@k-sek.no; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik
Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger; Birger Johnsen; Einar
Eriksen; Gerd Anita Kristiansen (skjervoyterminalen@norlines.no); Hilde Nyvoll; Johnny Hansen
(johnny@jhregnskap.no); Lene Bakke (lenebakke@yahoo.no); reinfjord@hotmail.com

Emne: Protokoll generalforsamling Avfallsservice
Vedlegg: Protokoll generalforsamling 10 05 19 - underskrevet.pdf
Vedlagt følger underskrevet protokoll fra generalforsamlingen 10.5.19
 
Med vennlig hilsen
Avfallsservice AS
 
Øyvind Mikalsen
Økonomisjef
Tlf 77770000/91651143
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Fra: Hilde Elvine Bjørnå (hilde.elvine.bjorna@arkivtroms.no)
Sendt: 14.05.2019 10:18:06
Til: Audun Haugan
Kopi: 

Emne: Referat fra årsmøte 240419
Vedlegg: Referat 240419.pdf
Til alle deltakere i Arkiv Troms

Vedlagt følger godkjent referat fra årsmøte i representantskapet holdt 24. april i år.

Med vennlig hilsen fra

Hilde Elvine Bjørnå

arkivsjef

 

Postboks 6315 Langnes, 9293 Tromsø

Telefon: 901 37 535

E‐post: hilde.elvine.bjorna@arkivtroms.no

Nettsider: www.arkivtroms.no
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 20.05.2019 14:54:13
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: Saksdokumenter møte i regionrådet 28.05.19
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 26.03.19.docx;Protokoll fra skypemøte NTRR 01.04.19.docx;avtale om drift
av nettportal 01.09.14.pdf;fra RUST Uttalelse - Responstid ambulanse.docx;fra UE Videre satsning i Nord Troms på
entreprenørskap i skolen.docx;Melding om vedtak RU - Entreprenørskap grunnskole.docx;Veileder for ungdomsråd i
Nord-Troms.docx;Saksliste og dokumenter RR møte 28.05.19.docx;saksutredning RR møte
28.05.19.doc;Prosjektregnskap infrastruktur.pdf
Hei!
Det vises til vedlagte saksliste og dokumenter til møte i regionrådet 28. mai i Kvænangsbotn.
Det blir også fellesmøte med RUST samme dag.
 
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 4-2019 
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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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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RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms Hovedveien 2, 9151 Storslett Tlf.:91813803 E-post: rust@ntroms.no

 
 

 
 

Til  
Nord-Troms regionråd v/ saksordfører Eirik L. Mevik 
Hardanger ungdomsråd 
                                                                                               24.04.2019 
 
UTTALELSE OM RESPONSTID PÅ AMBULANSE FRA NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 
 
Nord-Troms ungdomsråd har mottatt henvendelse fra Hardanger ungdomsråd i 
saken om responstid for ambulanser. Nord-Troms ungdomsråd mener 
engasjementet fra Hardanger ungdomsråd er svært viktig og ønsker å støtte deres 
uttalelser, og sette fokus på dette i Nord-Troms.  
 
Tiden fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient får nødvendig helsehjelp er 
avgjørende for unødvendig død, tap av leveår og livskvalitet, funksjonsnivå og 
lidelser. Derfor er kort responstid for ambulansene viktig for alle som bor, arbeider, 
vokser opp og lever i distriktene. Den veiledende responstidene for akuttoppdrag er 
25 minutter i 90 prosent av hendelsene for grisgrendte strøk (færre enn 10 000 
innbyggere). Dette er ikke et forskriftsfestet krav. I tillegg vil innsparinger hos 
helseforetak true antallet ambulanser i distriktene, samtidig som det blir flere 
oppdrag pga. flere hjemmeboende eldre, økt turisme til fjells, på land og vann, samt 
økende trafikk på veiene. 
 
Det er variasjoner mellom fylkene, men ingen fylker oppnår veiledende responstid. 
Tall fra april 2018 viser at responstiden er 24,8 min. i Lyngen, 31 min. i Storfjord, 
26 min. i Kåfjord, 26,4 min. i Nordreisa 24,1 min. i Kvænangen og hele 63,8 min. i 
Skjervøy (https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-1.14023472) 
Tallene er gjennomsnittet for hver kommune og viser ikke at vil være store 
forskjeller på responstid for de som bor langt unna ambulansestasjonen, 
sammenlignet med de som har kort avstand i samme kommune. 
 
Vi ber regionrådet og ordførerne om å løfte saken til sentrale mynigheter. 
 
Hilsen Nord-Troms ungdomsråd
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Skisse til modell- samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms 
 
Ungt entreprenørskap (UE) Troms er en ideell organisasjon. Vi arbeider for å utvikle barn og unges 
innovasjon og entreprenørskaps kompetanse. UE kurser lærere, følger opp og gjennomfører deler av 
programmene ute i skolen, i samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv.  
 
Vi har et samarbeid med Nord-Troms, gjennom satsinga «Nærings og utviklingsplan for Nord-Troms» 
med HoppIdè del A (grunnskole) der UE sine program for grunnskole har vært benyttet og B 
(videregående) der vi har støttet opp under satsninga på VGS som har vært ledet av Halti 
Næringshage. Denne satsinga er over fra høsten 2019. 
 
Mange skoler på tvers av kommunene i Nord Troms har erfaring med hva våre programmer 
innebærer. Det er skapt et grunnlag for å jobbe regelmessig med entreprenørskap i skolen i Nord 
Troms, som vi er opptatt av å bygge videre på. Vi opplever at Nord Troms gjennom sine satsninger har 
et sterkt og kontinuerlig fokus på entreprenørskap hos de unge. Den nye satsningen Drivkraft Nord-
Troms forsterker dette gjennom sin Drivkraft Ungdom, der man har et overordnet fokus på 
entreprenørskap. På samme tid står vi ovenfor nye lærerplaner. Man skal legge mer til rette for 
tverrfaglig læring, entreprenørskap og dybdelæring, som programmene til Ungt Entreprenørskap er et 
godt eksempel på.  Vi får tilbakemelding på at våre entreprenørielle metoder (SMART, 
Innovasjonscamp, Elevbedrift og Ungdomsbedrift) svarer godt opp ift. fagfornyelsen. De unge blir gitt 
en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. Vi 
ønsker å jobbe videre med satsningen slik at den enkelte kommune, rektor, skole og lærer har 
muligheten til å bruke UE sin metodikk i undervisningen for å svare opp til nye lærerplanmål. I stedet 
for, ikke i tillegg til!  
 
 UE Troms ønsker en videre helhetlig satsing i Nord-Troms mellom næring, utdanning og Ungt 
Entreprenørskap. UE har i samarbeid med næringsliv og kommunene egne satsinger Midt-Troms og 
Tromsø-området, og er i ferd med å få på plass en løsning for Sør-Troms. Vi opplever en økende 
etterspørsel etter programmene våre både i Videregående Skole og i grunnskolen ellers i fylket. 
 
Prosjektmedarbeider har vært ansatt i Skjervøy kommune under Hopp Ide. Det har vært en avtale med 
UE Troms om kompetansenettverk og bruk av program. Ved en videreføring av prosjektet bør en 
vurdere en løsning hvor ansettelsesforholdet ligger hos UE Troms, men lokalisert i Nord Troms.  
 
Samarbeidet har en varighet på 2 år, med oppstart august/ september 2019. Prosjektmedarbeider 
ansettes hos Ungt Entreprenørskap Troms etter oppdrag fra Nord-Troms . Det vil være hovedfokus på 
tidlig innsats og grunnskoleelever, i tillegg til utvalgte aktiviteter som gjelder videregående skole. Vi 
ønsker at aktører som sjømatnæringa, energi og andre fremtidsrettede, lokale næringer bidrar til å få 
unge til å tenke nytt og til å skape verdier i egen region. 
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Kommuner og næringsliv er med på å utforme retning for arbeidet i gjennomføring av programmene i 
progresjonsmodellen til Ungt Entreprenørskap Troms, med hovedvekt på programmene 
Innovasjonscamp, SMART og Elevbedrift. 

Våre 
Familier

Vårt lokal- 
samfunn

SMART
Innovasjo
ns- camp

Elev-
bedrift

Økonomi 
ogKarriere
valg

Ungdoms
bedrift

Sjef i Eget 
Liv

Student
-bedrift

 
Som et utgangspunkt til skisse har vi lagt til grunn en 100% stilling. Dette kan endres, og avhenger av 
hvor mye støtte man får fra kommune, fylke og næringsliv.  

Skisse Finansiering per år 
100% 
stilling 

Troms fylkeskommune 600000 
Kommunene 300000 
Næringsliv i Nord-Troms 300000 
Egenandel UE Troms 75000 
Totale prosjektutgifter pr. år. 1275000 
Ønsker kontorplass hos en av VGS i regionen/ annet kompetansemiljø.  
  
Budsjett 2019-2020 100 % 
Lønn og personalkostnader prosjektmedarbeider 100 % stilling 740000 
Administrative kostnader 150000 
Reisekostnader/kurs/samling 190000 
Prosjektledelse, tiltak, materiell UE Troms 195000 
Totale prosjektutgifter pr. år. 1275000 

 
Kostnadsfordeling mellom kommunene: 

Kommuner i Nord-Troms Befolkningstall Fordeling 
Kvænangen 1202 33 682,41kr       
Nordreisa 4909 75 879,34kr       
Skjervøy 2917 53 204,33kr       
Kåfjord 2097 43 870,23kr       
Storfjord 1841 40 956,18kr       
Lyngen 2847 52 407,51kr       
Totalt 15813 300 000,00kr     
Per innbygger (60%) 180 000,00kr    
Fast (40%) 120 000,00kr    20 000,00kr       
Totalt fra kommunene 300 000,00kr     
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Vi ønsker innspill på om stillingen bør deles på to og lokaliseres to steder i Nord-Troms. Et ønske fra 
skolesektoren i regionen om et slikt prosjekt er en nøkkel ift videre satsning. 
 
Prosjektgruppe med involverte partnere, etableres. 2 prosjektgruppemøter årlig. Samarbeidsavtaler 
mellom UE Troms og den enkelte partner i prosjektet. Rapport med aktivitet/måloppnåelse foreligger 
fra UE i desember, samt prosjektrapport som utarbeides årlig i juni. 
 
Aktivitetene er i tråd med UE Troms sin Strategiplan 2019-2021 og inngår som en utvidet del av 
Handlingsplan 2019/2020. 
 
Konkrete aktiviteter og bidrag fra samarbeidspartnere, vil inngå i en årsplan per skoleår. 
Innsalg og gjennomføring hos den enkelte skole vil variere noe, basert på ønske fra rektor og lærer. UE 
Troms vil først legge fokus på våre hovedprogram som er SMART og elevbedrift, i tillegg til 
ungdomsbedrift på VGS. 
 
Prosjektleder ønsker og trenger tett dialog med skoleeier, rektor og lærere underveis i prosjektet. 
 
Ved eventuell sammenslåing av UE Troms og Finnmark anses dette som et regionalt prosjekt som 
driftes videre over samme lest.  
 
 
 
Tromsø 01.04.2019 
 
Liv Brandvoll¨ 
Daglig leder UE Troms 
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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  

Til regionrådet 
 

MELDING OM VEDTAK 
I RÅDMANNSUTVALGET  

 
 
EMNE: Møte nr. 5 – 2019 
STED: Nordreisa 
TIDSPUNKT: 30.4.2019 Kl. 10.00-12.00 

 
 
29/19 HOPPIDE GRUNNSKOLE  
Vedlegg:  

 Videre satsing i Nord-Troms på entreprenørskap i skolen 
 E-post - entreprenørskap   

 
Hoppidè grunnskole er i avslutningsfase – styringsgruppa i prosjektet vil ha fokus 
på gjennomføring av tiltak som gjenstår i prosjektplanen. UE har deltatt på møte 
med oppvekstledere 29. mars– UE ønsker å få til en videreføring. Dette er ikke 
forankret i regionrådet eller rådmannsutvalget. Det er behov for å klargjøre roller, 
hvem skal gjøre hva? Saken må settes på dagsorden i regionrådsmøte 28. 
mai. Drøftes i RU.  
 
Drøfting i møtet: Tilbakemelding fra oppvekstledere i kommunene (Nordreisa har 
ikke svart) er negative til skissert avtale fra UE. Det er ikke ønskelig å søke midler til 
nytt prosjekt, men jobbe med entreprenørskap slik det ligger til rette for i skolens 
læreplaner. RU tilslutter seg nettverkets vurdering. Saken videresendes til 
Regionrådet, kopi til oppvekstnettverket. 
 
 
02.05.2019  
Lise Jakobsen 
Sekretær RU
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RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms Hovedveien 2, 9151 Storslett Tlf.:91813803 E-post: rust@ntroms.no

 
Veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 

---------------------------------------------------------------- 
Bakgrunn: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil tre i 
kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Ungdomsråd er et råd som 
representerer ungdoms interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. 
Ungdomsråd er et organ for å fremme saker overfor politikerne og beslutningstakere, og et 
lokalt hørings- og innflytelsesorgan. Ungdomsråd er ikke en arrangørkomite for aktivitet og 
fest for andre ungdommer, men kan være initiativtakere til arrangement som fremmer 
ungdomsmedvirkning og ungdommers synlighet og interesser i kommunene.  
 
Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år og er kjempegode på 
ungdomsmedvirkning. I tillegg til velfungerende kommunale ungdomsråd, har vi et godt 
etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi 
har også et fagråd for de med administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre 
politiske medvirkning og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, 
samt at hvert Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte 
ungdomsrådet i det politiske arbeidet. Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i 
arbeidet med denne felles veilederen. 
 
Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye kommuneloven, er det 
nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i regionen ytterligere. RUST - 
Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at ungdom være deltakere i 
samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. Vi skal gå fra «saker som angår dem» 
til en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe 
mer politisk og bli bedre på å fremme saker til kommunestyret og til ungdommens 
fylkesting. Ungdomsrådenes tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal 
gjøre ungdomsrådet mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større 
innflytelse, kunnskap og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet. 
 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal være 
retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et supplement til 
vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for ungdomsrådet. Det 
vises også til BLDs Veileder i arbeidet med ungdomsråd. En håndbok for sekretærer og 
koordinatorer.   
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LOVVERK OG STRATEGIER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING 

Lov om kommuner og fylkeskommuner: 
«§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer 
med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en 

valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 
kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for 
rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.» 
 
Strategi for unge i Troms for perioden fra 2018 til 2028, vedtatt på Fylkestinget i 
Troms 12.06.2018: 
«Strategien inneholder følgende mål, med tilhørende strategier: 

 Samfunnsdeltakelse: Unge i Troms har rett til å bli hørt, si sin mening og skal 
forstå og medvirke i demokratiske prosesser. (FN barnekonvensjon, artikkel 
12) 

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

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

 Valgfrihet: Unge skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg. 
Til disse målene er det vedtatt tilhørende strategier.» 
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GODE VIRKEMIDLER FOR REELL MEDVIRKNING I NORD-TROMS: 
 
Barne- og unges kommunestyre: En viktig første arena for å bli kjent med det 
politiske systemet, øve seg på talerstol og som rekruttering til ungdomsråd i 6. 
klasse. Erfaringen vår viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad enn 
barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med f.eks. kun 
ordfører tilstede.  
 
Temadag om Barnekonvensjonen for 6. klasse: Ungdomsrådet kan arrangere 
temadag med fokus på barn- og unges rettigheter samtidig som de promoterer 
rådet og rekrutterer nye representanter.  
 
Ungdomskonferanse 7. klasse: Aktuelle tema med bidrag fra andre – helsesøster, 
ungdomskontakt, natteravn, politi, frivillige lag og foreninger osv.  
 
Representanter i kommunale ungdomsråd: 7-8 representanter, 3-5 
vararepresentanter. Representanter i ungdomsråd bør ha tett forankring til elevråd 
og skole. Leder av elevråd bør sitte i ungdomsrådet.  
 
Representanter i utvalg: Ungdomsrådet bør være representert i alle politiske utvalg 
og involveres der beslutninger tas. 
 
Valg: Valg gjennomføres på høsten etter skolestart eller på vår før skoleslutt. 
Representanter velges for ett-to år.  
 
Møtestruktur: Ungdomsrådet bør ha minimum 6-7 møter pr. år. Møteplanen må 
tilpasses kommunestyrets møter slik at aktuelle saker kan drøftes i ungdomsrådet 
før politisk behandling.  
 
Sekretær: Ungdomsrådet skal ha fast sekretærressurs. 
 
Politiske rådgiver: Ungdomsrådet skal ha en politisk rådgiver, valgt fra 
Formannskapet, som skal sørge for at ungdomsrådet involveres tidlig i aktuelle 
saker, holder kontinuitet over tid, støtter og knytter sammen ungdomsråd og 
kommunestyre. Politiske rådgiver skal bidra til at ungdomsrådets representant 
møter forberedt til kommunestyremøter.  
 
«Ung-merke» i saksbehandling: RUST lager et merke/logo som skal bevisstgjøre 
saksbehandlere og politikere om å vurdere konsekvenser for barn og unge og 
innhente uttalelser fra ungdomsrådet. Erfaringer viser at saker som har betydning 
for ungdom ofte passerer uten at ungdomsrådene får mulighet til å uttale seg. 
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Ungdomsrådene opplever at de ofte «kommer for sent inn» og blir ikke gitt 
anledning til å drøfte saker i rådet. Ung-merket lages som button som deles ut til 
alle politikere etter valget 2019, og som logo i saksutredninger. 
 
Budsjett: Ungdomsrådet skal være en egen budsjettpost og ungdomsrådet skal få 
opplæring i økonomi. Ungdomsrådet skal tildeles midler til å gjennomføre tiltak i 
egen kommune rette mot ungdom, delta på relevante kurs og konferanser. 
Møtegodtgjørelser skal ikke dekkes av ungdomsrådets eget budsjett, men fra 
samme ordning som andre politiske organ.  
 
Ungdomsmedvirkning som samfunnsfag: Deltakelse i elevråd og ungdomsråd 
integreres i lokale læreplaner og godkjennes som kompetanse i samfunnsfag. I dag 
er lærernes holdninger til deltakelse og skolefravær avgjørende for om ungdom 
engasjerer seg. Det må jobbes for å tilrettelegge for at elever kan delta politisk.  
 
OPPLÆRING 
 
Intro-kurs: Sekretær, politisk rådgiver og ordføreren har ansvar for å gjennomføre et 
intro-kurs med ungdomsrådet i samarbeid med RUST. Innholdet i kurset samkjøres 
og tilpasses den regionale opplæringen slik at de to leddene i skoleringen utfyller 
hverandre.  
 
RUST-konferansen: Årlig felles opplæring og skolering av ungdomsrådene i Nord-
Troms. 
 
Hvordan skrive saksfremlegg? 
Saksfremlegget er et beslutningsgrunnlag for å fatte vedtak og må inneholde nok og 
riktig informasjon. 

 Kort tittel/overskrift 
 Ingress: 1-5 linjer som innledning 
 Bakgrunn for saken 
 Hensyn og krav 
 Alternative løsninger 
 Vurdering og forslag til vedtak 
 Vedlegg til saken 

 
Hvordan skrive høringssvar?  
Departement, kommuner og politikere ønsker best mulig grunnlag for å ta en 
beslutning. Høringsrunder gjennomføres for å gjøre et forslag bedre. Ved å skrive 
høringssvar kan en påvirke utfallet i en sak og samtidig markere ungdomsrådet.  

 Les forslaget grundig og velg ett hovedbudskap og evt. noen underbudskap 
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 Bruk en klargjørende overskrift og vær saklig og løsningsorientert 
 Hvem skriver dere på vegne av? 
 Kan budskapet ha betydning for flere? 
 Støtt det du er enig i 
 Hold svarfristen! 

 
 
15.5.2019
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) og RUST som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmenn, leder og nestleder i representantskapet til 
orientering 
 
 
                                                                           Dato: 20.05.19 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til utsendte innkalling til møte; 
 
Tid: Tirsdag 28. mai kl 1030-1430 

Felles møte og parallelle møter i regionrådet og RUST 
 
Sted:  Grendehuset, Kvænangsbotn 
 
Saksliste og saksdokumenter finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 6-2019 
STED: Kvænangen 
TIDSPUNKT: 28. mai 2019 

 
PROGRAM: 
Kl 1030 Fellesmøte RUST og regionrådet inkl lunsj 
  Korte innledninger og drøfting:  
  Ungdomsmedvirkning i Nord-Troms – hvordan kan vi bli enda bedre? 

 Felles struktur for ungdomsråd 
 Gode grep 

Kl 1200 Parallelle møter RUST og regionråd (egne sakslister) 
Kl 1300 Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved 

Kvænangen Kraftverk 
kl 1430  Hjemtur  
 
SAKSLISTE REGIONRÅDSMØTE kl 1200-1300 
VEDTAKSSAKER: Saksutredning  

 
saksutredning RR 
møte 28.05.19.doc

Sak 21/19 Godkjenning av protokoll 26.03. og 1.4.19 

 
Protokoll fra møte 
NTRR 26.03.19.docx

 
Protokoll fra 

skypemøte NTRR 01.04.19.docx

Sak 22/19 Drift og layout nordtromsportalen.no 

 
avtale om drift av 

nettportal 01.09.14.pdf

Sak 23/19 Regnskap og rapport fra Infrastrukturprosjektet http://www.nordtro
msportalen.no/plan
er-og-
rapporter.393410.n
o.html 

 
Prosjektregnskap 
infrastruktur.pdf

Sak 24/19 Uttalelse responstid på ambulanse (sak 
oversendt fra RUST) 

 
fra RUST Uttalelse - 
Responstid ambulanse.docx

Sak 25/19 Forslag til videreføring av prosjekt HoppIdè 
grunnskole 

 
fra UE Videre 

satsning i Nord Troms på entreprenørskap i skolen.docx
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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 

 
Melding om vedtak 
RU - Entreprenørskap grunnskole.docx

Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk 
ungdomsmedvirkning i Nord-Troms (behandles 
i fellesmøte med RUST) 
 

 
Veileder for 

ungdomsråd i Nord-Troms.docx

 
ORIENTERINGSSAK: 

 Oppstart Havneprosjektet del II, ved Ørjan Albrigtsen  
o Det er signert avtale med Transportutvikling AS som skal være prosessleder/ 

faglig bistand i prosjektet «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms». 
o Oppstartsmøte med Transportutvikling blir i mai-måned. Det planlegges møte i 

prosjektgruppa i juni.  Videre er det aktuelt med studietur i september/ oktober. 
Dette fastsettes nærmere i første møtet med Transportutvikling.  

o Prosjektperioden blir medio mai til medio november.  
o Prosjektet får tilskudd fra Kystverket. 
o Alle kommuner har bekreftet at de skal delta i prosjektet. Det er regionrådet som 

står bak søknaden og som har gjort vedtak om videre deltakelse. Skjervøy 
kommune er ansvarlig vertskommune for prosjektet. 

 
SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING: 

 Oppsummering etter representantskapsmøte 30. april, ved Ørjan 
Albrigtsen 

 Finansiering studiesenteret –møte statsråd 30. april, ved Svein Leiros 
 Oppsummering studietur Sogndal 6.-9. mai, ved Svein Leiros 
 Politisk jobbing infrastrukturrapport – møte samferdselskomiteen Troms 

fylke ultimo mai, ved Ørjan Albrigtsen 
 Drivkraft Nord-Troms – oppstart 1. juni. Hvordan jobbe med forankring? 

Ved Svein Leiros 
 Kommunemøte i Alta 4. juni, Fylkesmannens initiativ, ved Svein Leiros 
 Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros 
 Seminar 14. juni fra kompetanseløft til campus Nord-Troms, ved Berit 

Fjellberg 
 Nord-Troms konferansen 29. august, ved Eirik L. Mevik 
 Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros 

 
Åpen post (dagsaktuelle saker) 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 21/19  Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.19 og 1.4.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoller fra møter 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 26. mars og 1. april 
2019. 
 
 
Sak 22/19 Drift og layout nordtromsportalen.no  
Saksdokumenter: 

 Avtale om drift av felles nettportal av 1.9.2014 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Som ett av tiltakene i Omdømmeprosjektet ble det etablert en felles nettportal for å 
profilere Nord-Troms – med følgende menyvalg; 
 

 
 
Nettportalen skulle være et supplement til kommunenes egne hjemmesider, og et 
virkemiddel for å skape interesse for regionen. 
 
Det ble inngått en avtale mellom kommune om drift fra 2014 for å sikre vedlikehold, 
oppdatering og videreutvikling av design, tekst og bilder i portalen. 
Rådmannsutvalget (RU) skulle utgjøre styre og Kvænangen kommune skulle ha 
ansvar for drift (vertskommunemodell).  
 
Etter avslutning av Omdømmeprosjektet ble ikke driften av siden fulgt opp. Saken 
har vært på sakskartet gjentatte ganger i rådmannsutvalget.  
 
Vurderinger: 
Det er ressursskrevene og vedlikeholde og utvikle en hjemmeside. Det ble gjort et 
godt arbeid i Omdømmeprosjektet, men når dette arbeidet ikke er blitt fulgt opp, 
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sitter vi igjen med en hjemmeside som er utdatert og kan inneholde feil 
informasjon. Dette er ikke gunstig for profileringen av regionen. 
 
Etter godkjenning fra RU og regionrådet, startet administrasjonen for noen år siden 
å bruke portalen til å legge ut saksprotokoller, rapporter mm. I tillegg ble teksten på 
siden gjennomgått og noen korrigeringer foretatt.  
 
Pr i dag «fungerer siden dårlig», lite hensiktsmessig meny/dårlig oversikt – det er 
også mye informasjon som bør oppdateres. 
 
Regionrådet har behov for en tidsriktig hjemmeside for å legge ut informasjon om 
virksomheten, prosjekter og satsinger som også snakker med sosiale medier. 
I og med at «lite har skjedd» med nordtromsportalen siden prosjektslutt Omdømme, 
ser vi det som hensiktsmessig å bruke denne plattformen for den «nye portalen for 
regionrådet». 
 
Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet overtar drifta av www.nordtromsportalen.no. Det avsettes midler 
til vedlikehold og drift på regionrådets budsjett fra 2020. 

2. Det brukes eksisterende midler på budsjett for inneværende år til ny layout 
(inntil kr 50.000). «Ny hjemmeside» har som mål å ivareta 
informasjonsbehov i regionrådsregi. 

3. Eksisterende info (utarbeidet i Omdømmeprosjektet) på hjemmesiden gjøres 
tilgjengelig for kommunene tidlig høst 2019. 

4. Ny side publiseres på konstituerende møte i regionrådet 5. november 2019. 
 
 
 
Sak 23/19   Regnskap og rapport fra Infrastrukturprosjektet  
Saksdokumenter: 

 Rapporter på www.nordtromsportalen.no 
o Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur 
o Kortversjon - status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

 Prosjektregnskap 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet har avsluttet prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms». 
Målet for prosjektet var: 

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

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Styringsgruppa har vært ledet av saksordfører Ørjan  
Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer: Stig Kjærvik, Lyngen kommune,  
Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS, Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif  
Pedersen, Avfallsservice AS. 
 
Rapport: 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere 
og næringsliv har deltatt. 
 
Vedtatte strategier for videre arbeid: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 
4. Løfte fram havnene 
5. Styrke kollektivtilbudet 
6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 
Budsjett/finansieringsplan 
 
Kostnader  

Prosjektledelse/koordinering* 320 000 
Kjøp av tjenester 700 000 
Regnskap / revisjon   30 000 
Reiseutgifter   100 000 
SUM KOSTNADER 1 200 000 

 
Finansiering  %-fordeling 

Regionrådets egeninnsats 320 000 26,7 
Tilskudd fra kommune 300 000 25 
Troms fylkeskommune 300 000 25 
Næringsliv Nord-Troms 280 000 23,3 
SUM 1 200 000 100 
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Vurderinger: 
Regionrådet fikk overlevert rapporten i januar 2019 fra styringsgruppa. Denne ble 
tatt til orientering. Resultatet av arbeidet ble presentert på et eget seminar i 
Olderdalen 14. februar i år med over 50 deltakere. Det er også laget en plan for 
videre politisk jobbing med utgangpunkt i rapportene og de valgte strategier. 
 
Som det går fram av det vedlagte regnskapet er det et lite underforbruk på ca 
10.000 kr i forhold til budsjett. Dette utgjør under 1 % av totalbudsjettet. 
 
Prosjektregnskap: 
 

 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner rapportering og sluttregnskap fra prosjektet 
regionale strategier for infrastruktur i Nord-Troms.  
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Sak 24/19    Uttalelse responstid på ambulanse (sak oversendt fra RUST) 
Saksdokumenter: 

 Uttalelse fra Nord-Troms ungdomsråd om responstid på ambulanse 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms ungdomsråd har mottatt en henvendelse fra Hardanger ungdomsråd 
vedrørende responstid for ambulanser. Nord-Troms ungdomsråd har sendt 
følgende henvendelse til regionrådet: 
«Tiden fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient får nødvendig helsehjelp er 
avgjørende for unødvendig død, tap av leveår og livskvalitet, funksjonsnivå og 
lidelser. Derfor er kort responstid for ambulansene viktig for alle som bor, arbeider, 
vokser opp og lever i distriktene. Den veiledende responstidene for akuttoppdrag er 
25 minutter i 90 prosent av hendelsene for grisgrendte strøk (færre enn 10 000 
innbyggere). Dette er ikke et forskriftsfestet krav. I tillegg vil innsparinger hos 
helseforetak true antallet ambulanser i distriktene, samtidig som det blir flere 
oppdrag pga. flere hjemmeboende eldre, økt turisme til fjells, på land og vann, samt 
økende trafikk på veiene. 
 
Det er variasjoner mellom fylkene, men ingen fylker oppnår veiledende responstid. 
Tall fra april 2018 viser at responstiden er 24,8 min. i Lyngen, 31 min. i Storfjord, 
26 min. i Kåfjord, 26,4 min. i Nordreisa 24,1 min. i Kvænangen og hele 63,8 min. i 
Skjervøy (https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-
1.14023472) Tallene er gjennomsnittet for hver kommune og viser ikke at vil være 
store forskjeller på responstid for de som bor langt unna ambulansestasjonen, 
sammenlignet med de som har kort avstand i samme kommune. 
Vi ber regionrådet og ordførerne om å løfte saken til sentrale myndigheter.» 
 
Nord-Troms Regionråd har tidligere gitt uttalelse om ambulanseberedskap; 

«Nord-Troms Regionråd frykter for liv og helse dersom ambulanseberedskapen 
reduseres. Nord-Troms er i en sårbar situasjon med lange avstander og utfordringer 
med ras og vinterstengte veier, og vil være ekstra utsatt om beredskapsnivået 
reduseres. Vi har allerede i dag en situasjon som er skjør ved at beredskapen 
svekkes når én ambulanse kjører fra et distrikt med en pasient til sykehus. Vi har 
behov for en tilstedeværende ambulansetjeneste i hele regionen.» 

Det har også vært flere medieoppslag den siste tiden om responstiden i 
distriktskommuner, hvor man ikke innfrir kravene i henhold til veiledende 
kvalitetsindikator. Saken er også satt på dagsorden i flere politiske parti, og det kan 
være aktuelt å fremme forslag i Stortinget om forskriftsfesting av responstider for 
norske ambulanser. 
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd sender en uttalelse vedrørende responstid for ambulanse. 
Saksordfører Øyvind Evanger utarbeider forslag til uttalelse som sendes til 
godkjenning før den oversendes Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.  
 
 
 
Sak 25/19 Forslag til videreføring av prosjekt HoppIdè grunnskole  
Saksdokumenter: 

 Fra UE: skisse til modell-samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms  
 Fra Rådmannsutvalget: melding om vedtak i sak 29/19 fra møte 30.04.19 

Hoppide grunnskole 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers 
kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten  for at de 
bosetter seg på hjemstedet. Det vises også til at elever som deltar i 
elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbelt så stor sannsynlighet for å 
etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.  
 
Gjennom kartlegginger i Omdømmeprosjektet fikk vi kunnskap om at unge har 
mangelfull kjennskap til eget lokalsamfunn. Satsing på entreprenørskap i skolene er 
et viktig virkemiddel for å øke kunnskap om lokale muligheter og dermed oppnå økt 
stolthet og forsterke regional identitet.  Gjennom entreprenørskap og elevbedrift 
som tema i skolen, kombinert med tett samarbeid med lokalt næringsliv, ønsker vi å 
gi unge gode vilkår for gründersatsing. 
 
Dette var noe av bakteppe for den helhetlige entreprenørskapssatsingen HoppIdè (3 
delprosjekt – grunnskole, videregående skole og unge gründere) som var prioriterte 
tiltak i Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018. 
 
Målsettinger: 
Hovedmål:  Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se 

mulighter i egen region.  
Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling,  øke bolyst 

og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling. Tiltakene 
(opplæringa) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne 
til å se og bruke disse i framtidig gründervirksomhet og i 
arbeidslivet som gode arbeidstakere. 
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Delmål 1:  Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-
Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv læring som 
vedtas av alle kommuner.   

Delmål 2:  Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på 
regionens stedskvaliter som fortrinn i framtidig utvikling og 
entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner  
og implementeres i grunnskolene i regionen 

Delmål 3:  Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og 
gjennom satsing på entreprenørskap,  gi barn og ungdom 
kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 
bedrifter i Nord-Troms 

 
Organisering: 
Prosjekteier:   Nord-Troms Regionråd DA 
Styringsgruppe:  Representanter fra rådmannsutvalget, næringsutviklere, 

skoleledere, nærings- og arbeidsliv. 
Prosjektledelse:  Vertskommuneansvar: Skjervøy. Prosjektansvar: Regionkontoret 

for Nord-Troms ved Ulla Laberg 
Det har vært ansatt egen prosjektleder i 50% stilling med 
kontorsted Kvænangen. 

 
Prosjektet (regionrådet) har hatt en samarbeidsavtale med UE (ungt 
entreprenørskap) Troms gjennom hele prosjektperioden. Dette for å bruke UE sine 
programmer for grunnskolen, kursing av lærere mm. 
 
Hoppidè grunnskole er i avslutningsfasen. Prosjektet er forlenget til sommeren 
2019, grunnet gjenstående midler på budsjettet. Det medfører muligheter for å 
sluttføre prosjektet ved skoleslutt. Styringsgruppa i prosjektet er enige om at 
gjennomføring av tiltak som gjenstår skal fokuseres i siste del av perioden. 
 
Vurderinger: 
UE Troms har  kommet med et forslag om å forlenge prosjektsatsingen med 2 år. 
Forslaget innebærer et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, 
næringsliv og UE.  
 
Om en slik videreføring skal være aktuell må arbeidet ha en god forankring hos 
oppvekstlederne i den enkelte kommune, de må være «eiere» i prosjektet.  
 
Forslaget til videreføring har vært drøftet i møte med oppvekstledere i kommunene 
29.03.19 (Nordreisa hadde forfall). Oppvekstlederne er negative til skissert 
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avtaleforslag fra UE. Det er ikke ønskelig å søke midler til nytt prosjekt, men jobbe 
med entreprenørskap slik det ligger til rette for i skolens læreplaner. 
 
Rådmannsutvalget har meldt at de slutter seg til oppvekstledernes vurdering, ref 
møte i rådmannsutvalget 30. april.  
 
Forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i tilrådning fra oppvekstlederne og rådmannsutvalget i Nord-Troms,  
ønsker ikke Nord-Troms Regionråd å delta i en forlengelse av prosjekt HoppIdè  
grunnskole.  
 
 
 
Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-

Troms (behandles i fellesmøte med RUST) 
Saksdokumenter: 

 Forslag til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 
Saksbehandler: Lise Jakobsen/Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil 
tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 
Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år. I tillegg til velfungerende 
kommunale ungdomsråd, har vi et godt etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som 
eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi har også et fagråd for de med 
administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre politiske medvirkning 
og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, samt at hvert 
Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte ungdomsrådet i 
det politiske arbeidet.  
 
Vurderinger: 
Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye 
kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i 
regionen ytterligere. RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at 
ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. 
 
Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår 
ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å 
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fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådenes 
tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet 
mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap 
og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet. 
 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal 
være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et 
supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for 
ungdomsrådet. 
 
Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles 
veilederen. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd godkjenner det 
fremlagte forslaget til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i 
Nord-Troms.  

2. Veilederen for politisk ungdomsmedvirkning oversendes 
kommunestyrene i eierkommunene til behandling. 
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Fylkesadvokaten 

 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  

Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Tromsø Kommune 

Postboks 6900  

9299 Tromsø 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/6010-48 Åge Kvilstad 030 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

32211/19    14.05.2019 

 

 

OPPFØLGING AV FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 30/19 «TROMS KRAFT AS   

– STORTINGETS VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV TROMS OG FINNMARK 

FYLKESKOMMUNER»  

 

1. Innledning 

 

På vegne av Troms fylkeskommune (TFK) viser jeg til brev fra fylkesrådsleder Willy 

Ørnebakk til kommunene i Troms (kommunene) datert 30. april 2019 (brevet), samt        

møtet mellom TFK og kommunene i fylkestingssalen 6. mai 2019 (møtet).  

 

I møtet ble vedtaket til fylkestinget i sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om 

sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner» (vedtaket) gjennomgått. 

 

I tilknytning til vedtakets pkt. 4 ble det redegjort for at fylkestinget skal «treffe de nødvendige 

vedtak»/«sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni 2019.1 

 

TFK ønsker tilbakemelding på om Tromsø kommune deler fylkeskommunens standpunkt om 

at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten 

som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

 

TFK ønsker tilbakemeldingen på dette snarest mulig, og ber om tilbakemelding før 

fylkestinget i juni 2019.  

 

I pkt. 2 omtales de mest relevante bestemmelser om forkjøpsrett i aksjeloven. I pkt. 3 omtales 

de mest relevante bestemmelsene i vedtektene til Troms Kraft AS. I pkt. 4 redegjøres det for 

vedtakets pkt. 1 og 2 og forutsetninger som Tromsø kommune kan legge til grunn i sin 

vurdering av saken. I pkt. 5 begrunnes TFKs standpunkt, og pkt. 6 inneholder TFKs 

avsluttende merknader.  

 

                                                 
1 Se også brevets pkt. 3 «Tidsperspektivet/Sak til høstens første kommunestyremøte» 
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2.  Relevante bestemmer om forkjøpsrett i aksjeloven 

 

Jeg viser til aksjeloven kap. 4. «Aksjeeiere, overgang av aksjer mv, VII. Forkjøpsrett mv.», 

samt til kap. 1 «Innledende bestemmelser, II Definisjoner», hvor det blant annet fremgår: 

 

i § 4-19. «Forkjøpsrett mv», første ledd: 

 

(1) Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier med mindre noe annet 

er fastsatt i vedtektene. Bestemmelsene i §§ 4-20 til 4-23 gjelder med mindre noe 

annet er fastsatt i vedtektene. 

 

i § 4-21. «Når foreligger forkjøpsrett», annet ledd: 

 

(2) Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver, unntatt en erverver som er 

den tidligere eiers personlig nærstående eller slektning i rett oppstigende eller 

nedstigende linje. 

 

i § 1-5. «Nærstående», annet ledd, nr. 3: 

 

(2) Som noens personlig nærstående menes i denne loven: 

… 

 

3. 
selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr 1 og 2, har slik bestemmende 

innflytelse som nevnt i § 1-3. 

 

i § 1-3. «Konserner», annet ledd: 

 

(2) Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av 

aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Et 

aksjeselskap skal alltid anses å ha bestemmende innflytelse hvis selskapet: 

1. 
eier så mange aksjer eller andeler i et annet selskap at de representerer flertallet av 

stemmene i det andre selskapet, eller 

2. har rett til å velge eller avsette et flertall av medlemmene i det andre selskapets styre. 

 

3.  Relevante bestemmer i vedtektene til Troms Kraft AS 

 

Jeg viser til vedtektene til Troms Kraft AS, hvor det blant annet fremgår: 

 

i § 16 «Forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer», første avsnitt, første setning: 

 

 Ved overdragelse av aksjer har de andre aksjonærene forkjøpsrett.  

 

i § 17 «Forholdet til aksjeloven» 

 

 For øvrig kommer bestemmelser i den til enhver tid gjeldende aksjelov til anvendelse. 
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4.  Vedtakets pkt. 1 og 2  

 

Vedtakets pkt. 1 og 2 lyder: 

 

1. Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et 

holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.  

2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til 

kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. 

Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at 

kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets 

organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.  

 

Vedtakets pkt. 1 innebærer en overdragelse av TFKs aksjer i Troms Kraft AS til et 

holdingsselskap hvor TFK eier alle aksjene.  

 

Vedtakets pkt. 2 innebærer en overdragelse av en andel av aksjene i holdingsselskapet         

fra TFK til 21 kommuner, med lik eierandel. I vedtakets pkt. 2, annen setning, fremgår en 

begrensning av andelen av aksjer som skal overdras. Begrensningen er knyttet til «det        

som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel       

i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre 

vedtektene.» 

 

Aksjeloven § 5-18 «Vedtektsendring» lyder: 

 

 (1) Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen, hvis ikke noe 

annet er fastsatt i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de 

avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. 

(2) Beslutning om vedtektsendring som forringer en hel aksjeklasses rett, må tiltres av 

eiere av to tredeler av den representerte kapital i denne klassen. Dessuten må minst 

halvdelen av stemmene fra de aksjeeiere som ikke eier aksjer i noen annen klasse, 

være avgitt for forslaget. 

(3) I vedtektene kan det fastsettes strengere flertallskrav enn det som følger av 

paragrafen her. 

 

Skal «kommunene samlet sett» kunne forhindre at TFK/Troms og Finnmark fylkeskommune 

«alene kan endre vedtektene» i holdingsselskapet, må kommunenes eierandel i holdings-

selskapet, i henhold til bestemmelsens første ledd, annen setning, utgjøre 33,4% av aksjene. 

 

Tromsø kommune kan således i sin vurdering av saken forutsette at kommunenes samlede 

eierandel i holdingsselskapet skal være på maksimalt 33,4% av aksjene. TFKs/Troms og 

Finnmark fylkeskommunes eierandel vil således være på 66,6% av aksjene i holdings-

selskapet, eller mer, dersom det i medhold av bestemmelsens tredje ledd fastsettes et   

strengere flertallskrav for beslutning om å endre vedtektene.  

Tromsø kommune kan også forutsette at alle aksjene i holdingsselskapet vil ha stemmerett    

og lik stemmevekt.  
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5.  Begrunnelsen for TFKs standpunkt 

Som nevnt i pkt. 1 er fylkeskommunens standpunkt, at en gjennomføring av vedtaket – når 

også forutsetningene som fremgår i pkt. 4 ovenfor tas i betraktning – ikke utløser forkjøpsrett 

for Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

TFK er av den oppfatning at en gjennomføring av vedtakets pkt. 1, en overdragelse av     

TFKs aksjer i Troms Kraft AS til et holdingsselskap hvor TFK eier alle aksjene, ikke utløser 

forkjøpsrett etter aksjeloven, fordi holdingsselskapet vil være fylkeskommunens «personlige 

nærstående».  

 

TFK er videre av den oppfatning at vedtektene til Troms Kraft – riktig tolket og utfylt – ikke 

fastsetter noe annet, fordi vedtektene skal suppleres av aksjeloven – herunder regelen om 

unntak fra forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer til tidligere eiers «personlige nærstående». 

 

Vedtakets pkt. 2 gjelder en overdragelse av en andel av aksjene i holdingsselskapet fra TFK 

til 21 kommuner. Dette er ikke en overdragelse av aksjer i Troms Kraft AS. TFK er av den 

oppfatning at verken aksjeloven eller vedtektene til Troms Kraft AS utløser en forkjøpsrett for 

Tromsø kommune til aksjer i Troms Kraft AS, når kun aksjer i holdingsselskapet overdras.  

 

TFK er uansett av den oppfatning at en overdragelse av en andel av aksjene i holdings-

selskapet fra TFK til 21 kommuner – på den begrensning som fremgår av vedtakets pkt.        

2, annen setning og på de forutsetninger som fremgår i pkt. 4 ovenfor – ikke endrer 

holdingsselskapets status som fylkeskommunens «personlige nærstående». TFK/Troms og 

Finnmark fylkeskommune vil fremdeles ha «bestemmende innflytelse» i holdingsselskapet, 

og vil gjennom sitt eierskap ha kontroll over holdingsselskapets aksjer i Troms Kraft AS.     

At holdingsselskapets status som fylkeskommunens «personlige nærstående» ikke endres, 

innebærer at aksjelovens unntak fra forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer til tidligere eiers 

«personlige nærstående» kommer til anvendelse. Dersom vedtektene til Troms Kraft AS 

kommer til anvendelse når det er aksjer i holdingsselskapet – ikke aksjer i Troms Kraft AS – 

som overdras, vil unntaket åpenbart være avgjørende også i forhold til vedtektene, fordi det    

i vedtektene § 17 fremgår at «den til enhver tid gjeldende aksjelov» «for øvrig» «kommer» 

«til anvendelse».  

 

TFK er av den oppfatning at TFKs standpunkt underbygges sterkt av Gulating lagmannsretts 

dom avsagt 29 mars 2019 (LG-2018-178353) (dommen) hvor partene er Sogn og Fjordane 

fylkeskommune og BKK AS. For så vidt gjelder aksjeloven vises det dommens pkt. 3 

«Utgangspunktet i aksjeloven» (s. 9 - 10) hvor det blant annet fremgår: 

«Lagmannsretten finner det klart at dersom Fylkeskommunen hadde stiftet selskap 

sammen med primærkommunene etter mønster av den prinsipale pretensjonen, der 

Fylkeskommunen er forbeholdt A-aksjene med 51 % av stemmene på 

generalforsamlingen, og dermed hatt bestemmende innflytelse over selskapet, ville et 

etterfølgende salg av SFE-aksjene til et slikt selskap, ikke utløst forkjøpsrett etter 

loven. 

Slik lagmannsretten ser det, kan ikke rekkefølgen ha noen betydning her, slik at det 

samme må legges til grunn for den situasjonen som denne saken gjelder, nemlig der 

aksjene i SFE først er overdratt til Fylkeskommunens heleide holdingselskap, og 

kommunene deretter kommer inn på eiersiden i holdingselskapet med slik fordeling av 

aksje- og stemmerett som beskrevet ovenfor.» 
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For så vidt gjelder vedtektene til Troms Kraft AS vises det til dommens pkt. 4 «Er «personlig 

nærstående» – unntaket fraveket i Aksjonæravtalen eller vedtektene?» (s. 10 - 11).  

 

TFK er av den oppfatning at dommen gir Tromsø kommune god veiledning i vurderingen av        

saken. Dette gjelder selv om dommen er anket av BKK AS. Ankens prinsipale ankegrunn 

gjelder rettsanvendelsen i tilknytning dommens pkt. 1 «Om saken skal avvises» (s. 6 - 9). 

Ankens subsidiære ankegrunn gjelder rettsanvendelsen i tilknytning til pkt. 2 «Om retten til 

forhåndsavklaring» (s. 9). Selv om anken helt eller delvis skulle bli behandlet av Høyesterett, 

og BKK AS` prinsipale eller subsidiære ankegrunn skulle føre frem, vil dommens pkt. 3 

«Utgangspunktet i aksjeloven» og pkt. 4. «Er «personlig nærstående» – unntaket fraveket       

i Aksjonæravtalen eller vedtektene?» (likevel) gi god veiledning i spørsmålet om en 

gjennomføring av vedtaket utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten          

som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

 

Som kjent er det ikke inngått aksjonæravtale mellom TFK og Tromsø kommune om Troms 

Kraft AS.  

 

6.  Avsluttende bemerkninger 

 

Fylkeskommunens standpunkt er altså, at en gjennomføring av vedtaket – når også 

forutsetningene som fremgår i pkt. 4 ovenfor tas i betraktning – ikke utløser forkjøpsrett for 

Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

Om situasjonen dersom Tromsø kommune hadde forkjøpsrett til aksjeposten som TFK i dag 

eier i Troms Kraft AS, fremgår det blant annet følgende i notat fra Advokatfirmaet Lund & 

Co DA datert 15. februar 20192, i pkt. 4.3.2 «Vedtektene» (s. 15): 

 

«Det følger av vedtektsbestemmelsen at forkjøpsretten eventuelt må gjøres gjeldende 

til en kjøpesum som tilsvarer aksjenes markedsverdi. Troms Kraft er et verdifullt 

selskap, men vi har ikke nærmere holdepunkter for en antakelse om hva 

markedsverdien er. Det er imidlertid klart at det dreier seg flere hundre millioner 

kroner, som Tromsø kommune i tilfelle vil måtte betale på meget kort varsel. Det 

følger av kommuneloven § 50 at Tromsø kommune ikke kan lånefinansiere et slikt 

aksjekjøp.» 

 

Det kommer imidlertid i bakgrunnen, ettersom det på bakgrunn av fylkestingets behandling 

av sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 

fylkeskommuner» ikke finnes holdepunkter for at fylkestinget vil disponere over aksjeposten  

i Troms Kraft AS på en måte som utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune.  

 

Samlet burde dette gi grunnlag for en avklaring fra Tromsø kommune som gir TFK sikkert 

grunnlag for å fortsette arbeidet med gjennomføring av «modellen» i vedtaket. Spørsmålet om 

en gjennomføring av vedtaket utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten som 

TFK i dag eier i Troms Kraft AS er et rent juridisk spørsmål, som bør holdes adskilt fra 

Tromsø kommunes eventuelle innspill i tilknytning til den endelige utformingen av 

«modellen» i vedtaket. Slike innspill står Tromsø kommune – på lik linje med de øvrige 

kommunene – fritt til å gi forut for fylkesrådets/fylkestingets behandling av saken i mai/juni. 

                                                 
2 Notatet er tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside i tilknytning til fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft 
AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner» 
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Jeg ber om at Tromsø kommune tar kontakt dersom det er ønskelig med et møte, eller dersom 

noe i brevet er uklart.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Åge M. Kvilstad 

fylkesadvokat 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

Kopi: 

-  Troms Kraft AS 

-  Kommunene i Troms 

-  Finnmark fylkeskommune 
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Fylkesrådet 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  
Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 
 
Kommunene i Troms  
 
 
   
 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
18/6010-47 Åge Kvilstad 030 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
29726/19 77 78 80 83 16   30.04.2019 
 
 
OPPFØLGING AV FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 30/19 «TROMS KRAFT AS   
– STORTINGETS VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV TROMS OG FINNMARK 
FYLKESKOMMUNER»  
 
1.  Innledning 
 
Fylkestinget i Troms fylkeskommune (TFK) behandlet i desember 2018 og mars 2019 sak    
om «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 
fylkeskommuner».  
 
I forbindelse med ovennevnte sak inviterer jeg kommunene i Troms fylke til møte: 
 

 6. mai 2019, kl. 10.30 -12.30, Fylkeshuset i Tromsø, 2. etasje, Fylkestingssalen 
 

Fylkestingets vedtak i mars 2019 innebærer at en andel av aksjene i et fremtidig 
holdingsselskap for TFKs aksjepost i Troms Kraft AS, skal overdras fra TFK til    
kommunene i Troms fylke (kommunene), med lik eierandel. 
 
Møtet jeg nå inviterer til, representerer starten på et samarbeid mellom TFK og kommunene                
hvor TFKs formål er å få gjennomført overdragelsen av en andel av aksjene i holdings-
selskapet fra TFK til – forhåpentligvis – alle kommunene. 
 
Jeg håper at minst èn representant fra alle kommunene har mulighet til å være tilstede              
i fylkestingssalen under møtet, men tilføyer at møtet også vil kunne følges på TFKs 
hjemmeside og at opptak av møtet i ettertid vil være tilgjengelig på samme sted. 
  
På møtet vil det bli gitt en redegjørelse fra TFKs side. Det vil også bli satt av tid til spørsmål 
fra de møtende representantene fra kommunene etter redegjørelsen. 
 
Formålet med dette brevet er å gi kommunene grunnleggende opplysninger om Fylkestingets 
vedtak i mars 2019, samt opplyse om hvilke temaer som vil bli nærmere omtalt i TFKs 
redegjørelse på møtet.  
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2.  Fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av 
Troms og Finnmark fylkeskommuner» 

 
Fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av       
Troms  og Finnmark fylkeskommuner»1 gjaldt spørsmålet om TFK skal disponere over 
fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med sammenslåingen med 
Finnmark fylkeskommune, og i tilfelle på hvilken måte. I saksfremlegget med vedlegg er det 
redegjort for situasjonen dersom TFK ikke disponerer over aksjeposten, samt flere alternative 
måter å disponere over aksjeposten på.  
 
Fylkestingets vedtak innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over fylkes-
kommunens aksjepost i Troms Kraft AS, og beskriver på hvilken måte dette skal skje på. 
Vedtaket lyder: 
 

1. «Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et 
holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.  

2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til 
kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. 
Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at 
kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets 
organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.  

3. Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets 
overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som 
fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.  

 
4. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at 

fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl.a. 
kontakt med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av 
holdingselskap, samt andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan slutt-
behandle saken i juni 2019.» 

 
I saksfremlegget fremgår følgende overordnede betraktning om dette alternativet: 
 

«Dersom fylkeskommunen ønsker å beholde eierskapet til aksjene i TK, men samtidig 
mener det er riktig at verdiene som aksjene i TK representerer kommer innbyggerne i 
Troms til gode fremfor de andre innbyggerne i den nye fylkeskommunen, fremstår 
«fonds-alternativet» med kommunene som medeiere som det mest egnede alternativet.  
 
På side 7-17 i tilleggsnotatet redegjøres det nærmere for et konkret alternativ, 
herunder for fremgangsmåten ved utdeling av aksjer til kommunene, forslag til 
fordeling av aksjene samt forslag til regulering av formål mv. i vedtekter og aksjonær-
avtale.  
 
Alternativet kan bidra til å bevare det langsiktige perspektivet på eierskapet i TK, som 
kan være aktuelt dels av historiske grunner og dels av hensynene som ligger i 
eierstrategien.  
 
Alternativet vil videre innebære en mekanisme for å sikre at eierskapet til aksjene i TK 
tilfaller «nye Troms fylkeskommune» ved en reversering av fylkessammenslåingen, og 
kan også ivareta problemstillinger knyttet til nedleggelse av fylkeskommunen.» 

 
1 Saksfremlegg med vedlegg, saksprotokoll, opptak av orientering fra Advokatfirmaet Lund & Co DA, samt 
opptak av fylkestingets behandling er tilgjengelig på TFKs hjemmeside 
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I tillegg til dette bemerker jeg, at TFK legger til grunn at alternativet kan gjennomføres på en        
måte som ikke vil påvirke Troms Kraft AS` virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og 
at TFKs forhold til Troms Kraft AS – i realiteten – vil kunne videreføres uendret i Troms og 
Finnmark fylkeskommune fra årsskiftet.  
 
Avslutningsvis bemerker jeg at det ikke fremgår uttrykkelig av fylkestingets vedtak at 
overdragelsen av en andel av aksjene i holdingsselskapet fra TFK til kommunene skal være 
vederlagsfri. Jeg påpeker imidlertid at redegjørelsen i tilleggsnotat datert 3. mars 2019 fra 
Advokatfirmaet Lund & Co DA, i pkt. 4.2 «Om overdragelse av aksjer i holdingsselskapet til 
kommunene – gjennomføring» bygger på at overdragelsen skal være vederlagsfri, og at jeg 
ikke oppfattet at det under fylkestingets behandling av saken ble argumentert for at 
overdragelsen bør skje mot vederlag.   
 
3.  Tidsperspektivet/Sak til høstens første kommunestyremøte 
 
I Fylkestingets vedtak pkt. 1 og pkt. 2, første setning, fremgår formuleringen «før fylkes-
sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune». Som kjent trer sammenslåingen av Troms             
og Finnmark fylkeskommuner i kraft ved årsskiftet.  
 
I tilknytning til dette gjøre jeg oppmerksom på at inndelingslovens § 27 medfører at 
funksjonstiden til det sittende fylkesting i TFK blir forlenget frem til årsskiftet, men at 
kompetanse og ansvar for det sittende fylkesting i TFK – etter at nytt fylkesting er konstituert 
etter fylkestingsvalget – er avgrenset til det som er nødvendig for å avvikle virksomheten        
i TFK.  
 
Dette er hovedgrunnen til at Fylkestingets vedtak pkt. 4 slår fast at fylkestinget skal «treffe de 
nødvendige vedtak»/«sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni 2019.  
 
At fylkestinget skal «treffe de nødvendige vedtak»/«sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni        
2019 innebærer ikke at alternativet må være fullt ut gjennomført før fylkestinget i juni 2019. 
TFK legger imidlertid opp til at det som ikke er gjennomført før fylkestinget i juni skal 
gjennomføres snarest mulig deretter, og fortrinnsvis før nytt fylkesting konstitueres                 
i Harstad 28. oktober 2019.  
 
TFK vil legge opp til at kommunestyrene kan ta stilling til om kommunen skal motta en andel 
av aksjene i holdingsselskapet, etter fylkestinget i juni 2019. TFK vil bidra til at kommunene 
har et godt grunnlag for en slik sak til kommunestyret – herunder ved å utferdige et dokument 
med vedlegg og forslag til innstilling som utgangspunkt for en slik sak – dersom kommunene 
ønsker dette. Dersom det er ønskelig kan det også avholdes et nytt møte mellom TFK og 
kommunene i begynnelsen av august 2019.  
 
På denne bakgrunn tillater jeg meg å foreslå at kommunene allerede nå gjør nødvendige tiltak 
slik at kommunestyret kan gjøre alle nødvendige vedtak i høstens første kommunestyremøte.  
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4. TFKs redegjørelse på møtet 
 
TFKs redegjørelse på møtet vil i alle fall omfatte; 
 

1) En omtale av Troms Kraft AS og TFKs eierskap i selskapet 
2) En gjennomgang av saksfremlegg med vedlegg til fylkestingets sak 30/19         

«Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 
fylkeskommune» 

3) En gjennomgang av saksprotokollen til fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft AS – 
Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune» 

4) En overordnet gjennomgang av arbeidet som er/skal gjennomføres fortrinnsvis  
5) En gjennomgang av TFKs tidsplan for gjennomføring av dette arbeidet 
6) En omtale av temaer som er/vil bli utredet i perioden mellom fylkestinget i mars og 

fylkestinget i juni 
 
5.  Avslutning 
 
Jeg håper at kommunene ser positivt på muligheten til å få overført en andel av aksjene i et 
fremtidig holdingsselskap for TFKs aksjepost i Troms Kraft AS.  
 
Jeg håper også at møtet vil være en god start på et samarbeid mellom TFK og kommunene 
som forhåpentligvis vil avsluttes ved en overdragelse av en andel av aksjene i holding-
selskapet til alle kommunene.  
 
Vel møtt! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Willy Ørnebakk 
fylkesrådsleder 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
Kopi: 
-  Troms Kraft AS 
-  Finnmark fylkeskommune
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Vi viser til tilsyn med: 

 NORDREISA KOMMUNE HELSESØSTERTJEN | orgnr 976980026

Se oversikt nederst i brevet med informasjon om sted, tid og deltakere på tilsyn.

Hensikten med tilsynet
Hensikten med tilsynet var å føre tilsyn med utvalgte organisatoriske arbeidsbetingelser og 
virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.

Sentrale tema i tilsynet var:

 Medvirkning

 Verneombudsordning

 Arbeidsmiljøopplæring for leder og verneombud

 Samarbeid mellom ledelsen og verneombudet om arbeidsmiljøet

 Tilknytning til- og samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste

 Registrering av arbeidstid

 Vold og trusler om vold

 Arbeidslokaler

Oppsummering av tilsynet
Om virksomheten

Helsesøstertjenesten er et lavterskeltilbud, og er er del av den kommunale helsetjenesten.

Virksomheten hadde 10 arbeidstakere per tilsynsdato.
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Følgende forhold ble kontrollert og funnet i orden:

Verneombud. Virksomheten har et verneombud, som selv jobber i Helsesøstertjenesten. Verneombudet 
deltok i tilsynet i samsvar med arbeidsmiljøloven § 6-2 sjuende ledd, som sier at verneombudet skal 
delta på Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten.

HMS-opplæring. I tilsynet fikk vi dokumentert at både verneombudet og virksomhetslederen har 
gjennomført nødvendig opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Medvirkning. Virksomheten har personalmøter èn gang per måned. Ansatte sa i tilsynet at de opplever 
at det blir lagt til rette for at de kan medvirke i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i 
Helsesøstertjenesten. Samtidig opplever de at det er ingen over virksomhetslederen i organisasjonen 
som hører etter hva de sier. Det ble sagt at det har blitt gjennomført endringer i organisasjonen som 
påvirker deres arbeidsmiljø sterkt, uten at ansatte i Helsesøstertjenesten har blitt inkludert i dette 
arbeidet og fått uttale seg i de enkelte sakene.

Arbeidstid. Arbeidsgiver har oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker arbeider. Arbeidstiden 
holdes innenfor rammene i arbeidsmiljøloven kapittel 10. I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig 
å jobbe overtid i virksomheten, slik at overtid brukes bare unntaksvis.

Avviksrutiner. Virksomheten har etablerte avviksrutiner. Deltakerne i tilsynet visste hvordan de kan 
melde avvik. I tilsynet ba vi om å få utskrift av HMS-avvik i Helsesøstertjenesten.

Vi varsler følgende pålegg:

1. Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

2. Arbeidsplasser og arbeidslokaler - utforming og innredning

3. Tids og arbeidspress - kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak

4. Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

5. Vold og trusler - rutiner

6. Vold og trusler - opplæring

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er 
korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding 
senest 02.06.2019. Dere vil etterpå motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand 
Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens 
bistand i virksomheten.

Følgende forhold ligger til grunn:

Nordreisa kommune har relativt nylig byttet bedriftshelsetjeneste. I tilsynet kunne det ikke legges frem 
en skriftlig plan som viser hvordan bedriftshelsetjenesten skal bistå Helsesøstertjenesten fremover, i 
virksomhetens systematiske forebyggende arbeid med eget arbeidsmiljø.
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Fra 2010 kom det nye bestemmelser om bruk av bedriftshelsetjeneste, hvor det ble poengtert at 
bedriftshelsetjenesten først og fremst skal brukes i virksomhetenes systematiske forebyggende arbeid 
med eget arbeidsmiljø. For at arbeidet/tiltakene skal kunne kalles systematiske, må arbeidet/tiltakene 
gjentas med jevne mellomrom.

Nordreisa kommune skal til enhver tid kunne legge frem en plan for hvordan bedriftshelsetjenesten skal 
bistå den enkelte kommunale virksomhet fremover. Planen må være såpass omfattende at hver enkelt 
kommunale virksomhet er nevnt ved navn i planen, og planen skal inneholde opplysninger om når og 
hvordan bedriftshelsetjenesten skal bistå den enkelte kommunale virksomhet fremover. Det kan 
utarbeides èn plan for alle kommunale virksomheter, eller èn plan for hver sektor eller for hver 
kommunale virksomhet.

Når vi etterspør en plan som viser hvordan hvordan Helsesøstertjenesten skal bruke 
bedriftshelsetjenesten fremover, skal bistanden fra bedriftshelsetjenesten føre til konkrete 
forebyggende handlinger. Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 13-2 og 13-3.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
§ 13-3 bokstav a.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.08.2019 ha mottatt:

 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

Om regelverket
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å 
skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens 
bistand i virksomheten.

Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
Planen skal utformes slik at den fører til konkrete handlinger for å forebygge helseskader i virksomheten.

Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten fremgår av forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-2.

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - utforming og innredning 
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidslokalet og atkomsten er utformet og innredet med sikte på den 
virksomheten og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet, og at en tilfredsstillende velferdmessig 
standard er ivaretatt.

Følgende forhold ligger til grunn:

I tilsynet kom det klart frem at de største utfordringene i arbeidsmiljøet, er knyttet til ikke-
tilfredsstillende arbeidslokaler.

Virksomheten har for få kontorer og konsultasjonsrom. Virksomheten har ikke et tilstrekkelig 
antall arbeidsstasjoner til alle arbeidstakerne.

I praksis betyr dette at ansatte kan komme på jobb, og så finnes det ikke noen ledige kontorer hvor de 
kan sitte og jobbe og ingen konsultasjonsrom hvor de kan ta imot publikum. Slik vår representant forsto 
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det i tilsynet, hender det ofte at ansatte bruker en god del av arbeidstiden sin til å lete etter et sted hvor 
de kan få utført arbeidsoppgavene sine.

Arbeidstakerne går stadig rundt og leter etter et sted hvor de kan jobbe. Når en arbeidstaker først har 
funnet et sted for å jobbe, kommer det ofte en annen helsesøster som har behov for det samme 
arbeidsstedet. Da må den ansatte som var der først, logge seg av sin stasjonære pc og starte en ny runde 
for å finne et annet sted å jobbe. Ansatte tar ofte en bærbar pc med seg og går på spiserommet og 
logger seg på der. I slike tilfeller kan det hende at det går en del tid på å logge seg ut og inn gjentatte 
ganger, fordi pc`en slår seg av mens ansatte sitter og skriver.

Vi er kjent med at ansatte i Helsesøstertjenesten har meldt avvik på arbeidslokalene, og vi har bedt om 
utskrift av disse avvikene. I ett av avvikene er det meldt inn at en arbeidstaker som ikke har fast 
kontorplass, heller ikke kunne sitte og jobbe på pauserommet. Dette fordi at hun ikke kunne koble til 
den bærbare pc`en på pauserommet.

I tilsynet kom det tydelig frem at arbeidstakerne i Helsesøstertjenesten er svært frustrerte og slitne på 
grunn av mangelen på tilfredsstillende arbeidslokaler. Ansatte opplever ikke at arbeidslokalene er 
utformet og tilpasset behovene til Helsesøstertjenesten, og heller ikke at arbeidslokalene holder en 
tilfredsstillende velferdsmessig standard.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd og forskrift om utforming og innretning av 
arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-1 første ledd.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.10.2019 ha mottatt:

 En beskrivelse av hvordan arbeidslokalet og atkomsten er utformet og innredet med sikte på den 
virksomheten og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet, og hvordan hensynet til en 
tilfredsstillende velferdmessig standard er ivaretatt

 En beskrivelse av hvordan verneombudet og øvrige ansatte har deltatt i prosessen

Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Arbeidslokaler og atkomsten skal være utformet og innredet med sikte på den virksomheten som skal 
finnes i lokalet og ha tilfredsstillende velferdsmessig standard.

Pålegg - Tids- og arbeidspress - kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak 
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere forhold i arbeidssituasjonen som kan medføre at 
arbeidstakere er utsatt for helseskadelig tids- og arbeidspress. På denne bakgrunn skal det utarbeides 
planer og iverksettes nødvendige tiltak for å hindre at arbeidstakere blir utsatt for helseskadelig tids- og 
arbeidspress. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Følgende forhold ligger til grunn:

Arbeidstakerne opplever tids- og arbeidspress. I tilsynet kunne det ikke legges frem noen skriftlig 
dokumentasjon på at forholdet har blitt kartlagt og risikovurdert.

Vi viser til det vi har skrevet i pålegget om arbeidslokaler; at arbeidstakerne opplever at de bruker mye 
tid i arbeidshverdagen på å lete etter ledige lokaler hvor de kan utføre jobben sin. Dette oppleves som 
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bortkastet tid som fører til ineffektivitet, som igjen fører til at Helsesøstertjenesten ikke får gitt 
befolkningen så gode tjenester som de ønsker.

Èn annen årsak til at helsesøstrene opplever tids- og arbeidspress, ble oppgitt å være mangel på 
merkantilt personell hos tjenesten. Helsesøstertjenesten hadde per tilsynsdato èn sekretær ansatt i en 
50% stilling. I Sosial- og helsedirektoratets skriv "Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene 
(2007)", er den anbefalte normen 20% merkantilt personell per 100% helsesøsterstilling.

Ettersom det ikke har blitt gjennomført noen kartlegging og risikovurdering av tids- og arbeidspress hos 
ansatte i Helsesøstertjenesten, gir vi pålegg om dette.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 andre ledd og 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.08.2019 ha mottatt:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til arbeidets 
organisering og tilrettelegging

 Oversikt over gjennomførte tiltak og plan over ikke-gjennomførte tiltak med frist for 
gjennomføring av tiltak. Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til arbeidets 
organisering og tilrettelegging

 Beskrivelse av hvordan verneombud og de øvrige arbeidstakere har medvirket i prosessen

Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og 
samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 
helse og velferd.

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoen for skade på eller 
fare for arbeidstakere som utsettes for helseskadelig tids- og arbeidspress. Risikovurdering skal gjentas 
regelmessig. 

For å redusere risikoen i arbeidet, skal arbeidsgiver iverksette tiltak og/eller utarbeide plan. Tiltakene 
og/eller plan må bygge på den gjennomførte kartlegging og risikovurdering. 

Kartlegging, risikovurdering, planer og tiltak skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig 
og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i arbeidet. 

Tidspress og arbeidspress kan være helseskadelig, både for den fysiske og psykiske helsen, og på kort og 
lang sikt. 

Tidspress og arbeidspress kan føre til at den fysiske belastningen blir for stor fordi man ikke har tid til å 
følge sitt naturlige arbeidstempo, og det kan øke risikoen for overbelastning og skader. Fysisk 
arbeidskapasitet varierer fra person til person og synker med alderen. Hvis kreftene ikke strekker til, vil 
belastningen slite på kroppen og resultatet kan bli muskel- og skjelettlidelser. 

Tidspress kan også føre til at den psykiske belastningen blir for stor, som for eksempel i form av 
helseskadelig stress. 
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Stress kan gi mange forskjellige fysiske og psykiske symptomer, og langvarig stress øker forekomsten av 
enkelte sykdommer som hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettlidelser, samt angst og depresjon. 
Kombinasjonen av fysisk belastende arbeid og tidspress er ekstra uheldig. 

Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan 
Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av 
kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Følgende forhold ligger til grunn:

Arbeidstakerne i virksomheten opplever at de kan bli utsatt for vold og trusler om vold, knyttet til 
arbeidet sitt.

Arbeidsgiver har i slike tilfeller plikt til å gjennomføre en prosess med kartlegging og risikovurdering av 
risikoer knyttet til arbeidet, og arbeidsgiver må sørge for at det utarbeides en oversikt over 
gjennomførte og planlagte risikoreduserende tiltak. Den risikovurderingen som utføres må oppfylle alle 
minimumskravene i forskrift om utførelse av arbeid § 23A-1. 

En slik prosess med kartlegging/ risikovurdering/ tiltak hadde ikke blitt gjennomført i 
Helsesøstertjenesten per tilsynsdato.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd, forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og 
tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.08.2019 ha mottatt:

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

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

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

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ tillitsvalgte/ øvrige ansatte har medvirket i prosessen

Om regelverket
Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidet som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, 
trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en vurdering av forhold 
som enkeltvis eller samlet kan være helseskadelige. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, 
utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Risikovurderingen skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form som er nødvendig på bakgrunn 
av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse, samt oppbevares slik at opplysningene kan 
anvendes på et senere tidspunkt.
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Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Risikovurderingen av vold og trusler om vold skal særlig ta hensyn til følgende:

 Arbeidets organisering og tilrettelegging

 Hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold

 Arbeidstidens plassering og organisering

 Alenearbeid

 Bemanning

 Kompetanse

 Utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger

 Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak

Det skal utarbeides oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak.

Ved gjennomføring av tiltak for å forebygge vold og trusler om vold skal det særlig tas hensyn til:

 Utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidet som utføres

 Systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr med mere, for eksempel av alarmutstyr der 
dette brukes

 Muligheter for tilkalling av hjelp

 Bemanning, herunder bruk av alenearbeid

Pålegg - Vold og trusler - rutiner 
Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av 
kontakt med andre skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke i å utarbeide rutinene.

Følgende forhold ligger til grunn:

Arbeidstakerne i virksomheten opplever at de kan bli utsatt for vold og trusler om vold, knyttet til 
arbeidet sitt.

Arbeidsgiver må derfor iverksette rutiner for hvordan vold, trusler om vold og andre uheldige 
belastninger knyttet til arbeidet, skal forebygges, håndteres, meldes og registreres, og følges opp.

Per tilsynsdato kunne det ikke legges frem slike rutiner.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 
andre ledd nr. 7.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.08.2019 ha mottatt:

81



VÅR REFERANSE 8
2019/11163

 Kopi av rutinene

 Beskrivelse av hvordan rutinene er iverksatt

 Beskrivelse av hvordan verneombudet og øvrige ansatte, har medvirket i prosessen

Vi legger ved Arbeidstilsynets veiledning om vold og trusler i arbeidslivet. Her vil det være mulig å finne 
idèer til egne rutiner.

Om regelverket
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge 
av kontakt med andre.

I virksomheter der vold og trusler er en potensiell fare, skal arbeidsgiver iverksette rutiner for hvordan 
vold- og trusselsituasjoner skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. 

Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Pålegg - Vold og trusler - opplæring 
Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne den informasjon, opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 
slik at arbeidstakerne så langt det er mulig, er beskyttet mot vold, trusler og uheldige belastninger som 
følge av kontakt med andre.

Følgende forhold ligger til grunn:

Arbeidstakerne i virksomheten opplever at de kan bli utsatt for vold og trusler om vold, knyttet til 
arbeidet sitt.

Arbeidsgiver må derfor sørge for at arbeidstakerne i Helsesøstertjenesten får opplæring i forebygging og 
håndtering av vold og trusler om vold. Det må samtidig utarbeides rutiner for gjennomføring av 
opplæring og jevnlige øvelser i fremtiden.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd og forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.08.2019 ha mottatt:

 Skriftlig bekreftelse på at informasjon og opplæring er gitt

 Oversikt over innholdet i informasjonen og opplæringen

 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring

Om regelverket
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge 
av kontakt med andre.

For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med 
ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, 
øvelse og instruksjon som er nødvendig. 
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Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne 
forstår. 

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.

Kontakt oss
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan 
også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til 
oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt 
saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/11163.

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 HELSESØSTERTJEN Att.: virksomhetsleder Else Elvestad, Flomstadvegen 10, 
9151 STORSLETT
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VOLD OG TRUSLER  

– bestemmelser i lov og forskrift 

 

Arbeidsmiljøloven  

§ 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet 

 (4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og 

uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. 

 

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 

§ 7-3. Tilleggskrav til risikovurderingen 

Tiende strekpunkt: Risikovurdering skal gjennomføres i samsvar med 

forskrift om utførelse av arbeid, ved arbeid som kan medføre risiko for å bli 

utsatt for vold og trussel om vold. Jf. Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 

23A. 

 

§ 8-2. Kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring 

Fjortende strekpunkt: Arbeidsgiveren skal sørge for opplæring i samsvar 

med forskrift om utførelse av arbeid ved arbeid som kan medføre risiko for å 

bli utsatt for vold og trussel om vold. Jf. Forskrift om utførelse av arbeid 

kapittel 23A. 

 

§ 9-2. Tilleggskrav om informasjon til arbeidstakerne 

Tiende strekpunkt: Arbeidsgiveren skal sørge for å informere i samsvar med 

forskrift om utførelse av arbeid ved arbeid som kan medføre risiko for å bli 

utsatt for vold og trussel om vold. Jf. Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 

23A. 
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§ 10-1. Planlegging og tilrettelegging av arbeidet 

Bokstav n: Arbeidsgiver skal planlegge arbeidet og kontrollere rutinene for 

det systematiske arbeidsmiljøarbeidet, slik at det kan utføres sikkert og 

helsemessig forsvarlig. Arbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik 

måte at arbeidstakerne beskyttes mot vold og trussel om vold så langt det er 

mulig. 

 

 

Arbeidsplassforskriften 

§ 2.1. Utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 

Sjette ledd. Ved utforming og innredning av arbeidsplasser og 

arbeidslokaler skal det tas særlig hensyn til fare for vold og trussel om vold. 
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Forskrift om utførelse av arbeid 

Kapittel 23A Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og 

trussel om vold. 

§ 23A-1. Risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om 

vold 

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre 

at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, 

utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og 

samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og 

trussel om vold. 

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til: 

- arbeidets organisering og tilrettelegging, 

- hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og 

trussel om vold, 

- alenearbeid, 

- arbeidstidens plassering og organisering, 

- bemanning, 

- kompetanse, 

- utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger, 

- effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak 

 

§ 23A-2. Opplæring ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt 

for vold og trussel om vold 

Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold 

skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av 

vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. 

Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses 

vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig. 
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§ 23A-3. Informasjon ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt 

for vold og trussel om vold 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis 

nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, 

samt iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- 

og trusselsituasjoner. Arbeidstakerne skal gis informasjon om rutiner for 

varsling og rapportering av vold og trussel om vold. 

 

§ 23A-4. Tiltak mot volds- eller trusselsituasjoner 

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og 

sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. 

Arbeidsgiver skal sørge for at risiko for vold og trussel om vold så langt som 

mulig fjernes eller reduseres. Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas 

hensyn til: 

a) utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidet som utføres, 

b) systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mv., for eksempel av 

         alarmutstyr der dette brukes, 

c) muligheter for tilkalling av hjelp, 

d) bemanning, herunder bruk av alenearbeid. 

 

§ 23A-5. Arbeidsgivers oppfølging av arbeidstaker utsatt for vold og 

trussel om vold 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er utsatt for vold og trussel 

om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og 

psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført. 
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2 Vold og trusler i arbeidslivet

Utgitt august 2009
Direktoratet for arbeidstilsynet

Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim

Februar 2017
Publikasjonen er utgitt i en ny utgave
med oppdaterte henvisninger til nye
bestemmelser om vold og trusler i

arbeidsmiljøforskriftene som trådte
i kraft 1. januar 2017.

November 2017
Publikasjonen har fått ny design.
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4 Vold og trusler i arbeidslivet

Formål med  
veilederen

Veilederen gir råd om hvordan virksomhetene kan arbeide med å fore
bygge og håndtere vold og trusler som skjer i forbindelse med arbeidet. 
Ved å arbeide aktivt og bevisst med dette temaet kan færre arbeidstakere 
bli utsatt for vold og trusler. Samtidig kan det minske skadevirkningene 
for dem som rammes. Målgruppen for veilederen er arbeidsgivere, men 
den er like aktuell for arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte og bedrifts
helsetjeneste.

Det er en økende risiko for vold og trusler i arbeidslivet, både i  Norge 
og internasjonalt. I Norge oppgir 7,5  prosent av arbeidstakerne at de 
har vært utsatt for vold eller trusler i løpet av det siste året ifølge tall fra 
 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse1.

Det vil si at rundt 200.000 arbeidstakere hvert år utsettes for vold eller 
trusler i forbindelse med arbeidet. Vold og trusler er derfor et relevant og 
viktig arbeidsmiljøproblem å sette på dagsorden.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til forsvarlige arbeidsbetingelser i 
 virksomheten. Arbeidsbetingelsene utgjør den viktigste delen av arbeids
miljøet i en virksomhet. De representerer mulige helsefarlige eksponeringer 
og det er her tiltakene må settes inn for å forebygge eventuelle negative 
helsekonsekvenser både på kort og på lang sikt.

Arbeidsmiljøloven skal blant annet sikre et arbeidsmiljø som gir grunn
lag for en helsefremmende og menings fylt arbeidssituasjon, og gi full 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, jf. arbeidsmiljøloven  
§ 1–1. Regelverket krever at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, 
 beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt 
med andre, jf. arbeidsmiljøloven § 4–3.

Denne veilederen har som formål å gi informasjon om hvordan 
virksomhetene bør jobbe forebyggende med vold og trusler med ut
gangspunkt i bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. 
Fra 1.1.2017 er det innført nye bestemmelser om vold og trusler i tre av 
arbeidsmiljøforskriftene:

• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
• Arbeidsplassforskriften
• Forskrift om utførelse av arbeid

Disse bestemmelsene handler om planlegging av arbeidet, opplæring og 
informasjon, utforming av arbeids lokaler, risikovurdering, tiltak og opp
følging. De konkrete bestemmelsene omtales senere i veilederen.
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Definisjoner av  
vold og trusler

Det finnes flere forskjellige definisjoner av vold og trusler. For den enkelte 
virksomhet er det viktig at arbeidsgiver og arbeidstakerne er enige om 
hva som inngår i begrepene vold og trusler. Det er viktig for å fange opp 
alle de volds og trusselrelaterte belastningene som arbeidstakerne kan 
 utsettes for i forbindelse med arbeidet. Dette omfatter alle typer vold 
og trusler knyttet til yrkesrollen, uavhengig av om det er på eller utenfor 
arbeidsstedet eller i eller utenfor arbeidstiden. Vold og trusler skal ikke 
behandles som et problem for den enkelte arbeidstaker, men som et 
arbeidsmiljø problem som angår hele virksomheten.

Begrepene vold og trusler
Arbeidstilsynet definerer vold og trusler som:

Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk 
 eller verbalt angrepet i situasjoner som har forbindelse 
med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller 
 antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære.

Trusler er verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å 
skade eller skremme en person.

Vold er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk 
eller psykisk skade på person. Det kan også defineres som 
vold når arbeidstakere opplever utagerende handlinger 
hvor det utøves stort skadeverk på inventar og utstyr.
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Vold og trusler kan dreie seg om:

• Fysisk vold – som primært gir skade på kroppen. 
Psykiske skader kan oppstå som følge av å bli utsatt 
for slik vold.

• Psykisk vold – trusler og truende atferd som kan 
uttrykkes både verbalt, gjennom kroppsspråk og 
ved skade på materiell. Formålet er å skape psykisk 
ubehag, frykt, engstelse og/eller usikkerhet.

• Seksuell vold – som kan gi både fysiske og psykiske 
skader.

Som fenomen opptrer ikke fysisk vold og psykisk vold 
nødvendigvis samtidig. Noen arbeidstakere kan være 
mer utsatt for psykisk vold, andre for fysisk vold.

Vold og trusler mellom arbeidstakere innad i en 
virksomhet forekommer relativt sjelden. Det er i 
hovedsak tredjepersoner, som for eksempel  brukere, 
elever, innsatte, klienter, kunder eller pasienter, som 
utøver vold og trusler mot arbeidstakere. Det er 
ulike intensjoner bak vold og trusler. En måte å skille 
intensjonene på, er å skille mellom relasjonell vold og 
relasjonelle trusler på den ene siden og instrumentell 
vold og instrumentelle trusler på den andre siden. 
Relasjonell vold og relasjonelle trusler er hendelser 
der utøveren bevisst går inn for å ramme den andre 
i den yrkesmessige relasjonen. Det kan for eksempel 
skje mellom pasient og behandler eller mellom elev 
og lærer.  Relasjonell vold og relasjonelle trusler utløses 
vanligvis på grunn av følelser som frykt,  forvirring 
og  frustrasjon. Dette kan blant annet komme av en 
tredjepersons følelse av avmakt eller en  opplevelse 
av  manglende dekning av grunnleggende behov. Det 
kan også skje som følge av dårlig og ikkeempatisk 
 kommunikasjon eller kommunikasjonssvikt. Andre 
 årsaker kan være hevn, rus/abstinenser, psykisk syk
dom, manglende grensesetting og interesse konflikter. 
Instrumentell vold og instrumentelle trusler er 

 hendelser der noen utøver vold eller fremsetter trusler 
mot en person som et virkemiddel for å oppnå fordeler 
eller verdier, som for eksempel et ransutbytte. Kort 
sagt kan man si at i førstnevnte tilfelle utøves vold og 
trusler som et mål i seg selv, mens i sistnevnte tilfelle 
er vold og trusler et middel for å oppnå noe annet.
Vold og trusler kan også kategoriseres basert på 
grad av forvarsel. Det vil si i hvilken grad handlingen 
 kommer uforutsett eller er et resultat av en eskalert 
uoverensstemmelse. For å kunne forebygge vold og 
trusler er det viktig å forstå de mulige intensjonene 
bak slike handlinger, slik at virksomheten kan iverk
sette de nødvendige og riktige tiltakene.

Vold og trusler kan forekomme blant annet ansikt 
til ansikt, på telefon, skriftlig eller gjennom ulike 
 digitale kanaler som f.eks. sosiale medier.

Avgrensning
Denne veilederen handler om vold og trusler fra tred
jeperson – altså  personer utenfor virksomheten. Vold 
og  trusler er begrepsmessig beslektet med trakasse
ring, men de skiller seg fra hverandre som fenomener. 
Vold og trusler kan skje som en enkelthendelse, mens 
trakassering er  negative handlinger som vanligvis 
foregår over tid. I tillegg skjer trakassering primært 
blant  personer som kjenner hverandre, mens vold og 
trusler kan forekomme både mellom kjente og mellom 
ukjente.

Arbeidsmiljøloven § 4–3 om psykososialt arbeids
miljø skiller også begrepene vold og trusler og tra
kassering, ved at disse er regulert i to ulike ledd. Det 
fremgår av forarbeidene til loven at lovgiver på denne 
måten vil tydelig gjøre og fremheve disse som to ulike 
og særskilte risikofaktorer på området. Se arbeids
tilsynet.no for mer informasjon om mobbing  
og trakassering.
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7 Vold og trusler i arbeidslivet

Stadig flere utsettes  
for vold og trusler

Forskning viser at stadig flere arbeidstakere i Norge utsettes for vold og 
trusler i forbindelse med arbeidet. Dette er også en internasjonal trend. 
Forekomsten av vold og trusler i det norske arbeidslivet har ifølge levekårs
undersøkelser variert mellom fire og seks prosent i perioden fra 1989 til 
2006, men har økt til 7,5 prosent i 2013. Dette viser Faktabok om arbeids
miljø og helse 2015 fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse1. 
Det vil si at rundt 200.000 arbeidstakere hvert år utsettes for vold eller 
trusler i forbindelse med arbeidet.

2,6 prosent oppgir at de har vært utsatt for vold som ga synlige 
merker og fire prosent oppgir de har vært utsatt for vold som ikke har gitt 
synlige merker. 4,2 prosent oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold. 
Arbeidstilsynet har også registrert en økning i antall innmeldte skader som 
følge av vold på jobb i perioden 2011–2014. Arbeidstilsynet har grunn til å 
anta at det er store mørketall her. Mer enn dobbelt så mange kvinner som 
menn rapporterer at de blir utsatt for vold og trusler, og det er kvinner 
under 25 år som oftest rapporterer. En mulig årsak til at kvinner er mer 
utsatt, er at det er flere kvinner enn menn som arbeider i utsatte  bransjer. 
Risiko for å bli utsatt for vold og trusler varierer etter næring og yrke. 
 Yrkene i seg selv forklarer ikke variasjonen, men årsakssammenhengen 
handler i stor grad om de risikoutsatte situasjonene som arbeidstakerne i 
de ulike yrkene er involvert i.

De mest utsatte yrkene
• Helserelaterte yrker som vernepleiere, sosialarbeidere, pleie og 

 omsorgsarbeidere og sykepleiere
• Politi, vakter og lignende
• Yrker innen barnehage og undervisning: grunnskolelærere, barne hage 

og skoleassistenter og førskolelærere
• Ledere innen utdanning, helse og tjenesteyting

Hvis vi ser kun på trusler er også leger, servitører, saksbehandlere og 
rådgivere innen administrasjon, samfunns vitenskap og juss blant de mest 
utsatte yrkene.
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8 Vold og trusler i arbeidslivet

De mest utsatte næringene
• Helse og sosial, som sykehus, psykiatri, sosiale 

 tjenester, barnevern,hjemmetjeneste
• Offentlig administrasjon, som politi, kriminal

omsorg, velferdstjenester
• Undervisning
• Forretningsmessig tjenesteyting, som renhold, vakt

tjenester og bemanningsbyråer
• Overnatting og servering

Potensielt forekommer vold og trusler i alle næringer 
og yrker der arbeidstakerne må forholde seg til tredje
personer. De næringene og yrkene der forekomsten 
av vold og trusler er høy, har virksomhetene ofte gode 
systemer for forebygging, håndtering og oppfølging av 
vold og trusler. I næringer og yrker med mindre vold og 
trusler, ligger ikke fokuset nødvendigvis i like stor grad 
på forebygging av dette. Alle virksomheter bør ha gode 
systemer for forebygging, håndtering og oppfølging av 
vold og trusler. Det gjelder også virksomheter som ikke 
har hatt volds eller trusselhendelser – særlig dersom 
dette er en risiko i næringen.

Få rapporterer vold og trusler
Vold og trusler i forbindelse med arbeidet skal 
 registreres i avvikssystemene i virksomheten. Arbeids
giver skal sørge for at alle personskader som opp
står under utførelse av arbeid blir registrert. Dette 
 registeret skal være tilgjengelig for verneombudet, 
arbeids miljøutvalget, bedriftshelsetjenesten og 
Arbeids tilsynet (arbeidsmiljøloven § 5–1). Arbeids
takere må rapportere hendelser inn i avvikssystemet 
slik at arbeidsgiver får oversikt over omfang og type 
 hendelser som de ansatte utsettes for. Det er  viktig 
 informasjon å ha når man skal forebygge vold og 
trusler. I bransjer der vold og trusler er en del av hver

dagen, er arbeidstakerne ofte kjent med farene og 
har  trening i å håndtere dem. Mange arbeidstakere 
i utsatte bransjer unnlater dermed å rapportere til 
arbeidsgiver fordi de ser det som en påregnelig del av 
arbeidshverdagen. Det kan være usikkerhet knyttet 
til hvilke hendelser som bør ansees som et «avvik» og 
dermed registreres. Arbeidstakere som ikke har klart 
å forhindre en hendelse kan også få skyldfølelse og 
unnlate å rapportere hendelsen av den grunn.

Arbeidsgiver har i tillegg plikt til å varsle Arbeids
tilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer 
en ulykke i forbindelse med arbeid eller på arbeids
plassen der en arbeidstaker blir alvorlig skadet eller 
dør (arbeidsmiljø loven § 5–2). Med «alvorlig skade» 
menes enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører 
varig eller lengre tids arbeids udyktighet. Skaden kan 
på et senere tidspunkt vise seg å være mer alvorlig 
enn først antatt, som for eksempel at skaden har gitt 
psykiske ettervirkninger. Denne varslings og melde
plikten gjelder også for volds og trussel hendelser som 
medfører alvorlig fysisk eller psykisk skade. Det er i 
dag store mørketall knyttet til rapportering av vold og 
trusler. Dette kan blant annet skyldes at arbeidsgivere 
ikke er kjent med plikten eller er usikre på hva som 
skal meldes. Rapportering og registrering er viktig for 
å synliggjøre problemet og omfanget av tilfellene, slik 
at det kan settes i verk forebyggende tiltak. Det vil 
samtidig bidra til å øke kunnskap om vold og trusler i 
samfunnet.

Fra 2011 til 20142 har det vært en fordobling i 
antall meldinger til Arbeidstilsynet om alvorlig skade 
på arbeidstakere som følge av vold. Om økningen er 
reell, eller om den kommer som følge av økt bevissthet 
rundt inn rapportering av slike hendelser er uklart.
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9 Vold og trusler i arbeidslivet

Vold og trusler i et 
 arbeidsmiljøperspektiv

For å kunne forebygge vold og trusler må vi forstå hvordan de ulike for
holdene i arbeidsmiljøet henger sammen og påvirker hverandre. Dette 
synliggjøres i Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell (Figur 1). Arbeidstilsynets 
arbeidsmiljømodell3 samler og synliggjør hvilke krav arbeidsmiljøloven 
stiller til virksomhetenes arbeidsmiljø. Arbeidsmiljølovens krav er et «fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø ut fra en enkeltvis og samlet  vurdering av faktorer 
i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 
helse og velferd».

Arbeidsmiljømodellen: tre inngangsdører til  arbeidsmiljøet

1. Arbeidsbetingelser (oransje boks)
Arbeidsgiver må i samarbeid med sine arbeidstakere sikre forsvarlige 
 arbeidsbetingelser i virksomheten.

Arbeidsbetingelsene utgjør den viktigste delen av arbeidsmiljøet i en 
virksomhet. Det er arbeids betingelsene som representerer mulige helse
farlige eksponeringer. Det er her tiltakene må settes inn for å forebygge 
eventuelle negative helsekonsekvenser både på kort og på lang sikt.

Som vist i modellen, stiller arbeidsmiljøloven krav til arbeidsmiljøet 
på organisatorisk, psykososialt, ergo nomisk, fysisk, kjemisk og biologisk 
om råde. Loven spesifiserer hvilke temaer som må vurderes og ivaretas 
innenfor hvert av disse områdene.

De organisatoriske arbeidsbetingelsene – i loven kalt generelle krav til 
arbeidsmiljøet – er i modellen gitt en  sentral plassering. De organisato
riske arbeidsbetingelsene er tosidig. De kan representere en risiko i seg 
selv,  samtidig som de kan påvirke virksomhetens muligheter for å ivareta 
arbeidsbetingelsene på de andre  områdene. For eksempel vil måten arbei
det organiseres på, ha betydning for ivaretakelse av kravet om kontakt og 
 kommunikasjon med andre, noe som igjen har betydning for hvor utsatt 
arbeidstakerne er for vold og trusler.

Kunnskap om hvilke arbeidsbetingelser som er mest belastende i den 
enkelte bransje, yrke eller virksomhet, må virksomhetene bruke i sitt eget 
arbeidsmiljøarbeid.

Modellen viser hvilke lovkrav som stilles til arbeidsbetingelsene og 
arbeidsmiljøarbeidet og som derfor må  vurderes. Vurderingen må skje 
med utgangspunkt i virksomhetens art og størrelse, og hensikten med det 
enkelte lovkrav.
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11 Vold og trusler i arbeidslivet

2. Arbeidsmiljøarbeidet (blå boks)
Arbeidsmiljøet i en virksomhet omfatter også 
virksom hetens arbeidsmiljøarbeid. Det vil si måten 
virksom heten arbeider med å sikre forsvarlige arbeids
betingelser. Loven stiller krav til hvordan dette  arbeidet 
skal organiseres, til at ledere skal ha arbeidsmiljø
opplæring og til hvordan arbeidsmiljøarbeidet skal 
gjennomføres. Arbeidsmiljø arbeidet er med andre ord 
et virkemiddel for å sikre forsvarlige arbeidsbetingelser 
i virksomheten.

3. Andre komponenter (lilla boks)
En virksomhets arbeidsmiljø omfatter imidlertid mer 
enn hvordan virksomheten møter lovens krav. Arbeids
takernes og arbeidsgivers beskrivelser, vurderinger og 
opplevelser av arbeidsbetingelsene og arbeidsmiljø
arbeidet, er også komponenter i virksomhetens 
arbeidsmiljø. 

Helse og velferdsmessige registreringer som syke
fravær, uhelse og skader er også en del av virksom
hetens arbeidsmiljø. Dette gjelder også arbeids
stokkens sammensetning.

Modellen i Figur 2 tar utgangspunkt i arbeidsmiljø
modellen og illustrerer sammenhengen mellom vold 
og trusler som en hendelse i arbeidsmiljøet, kjente 
risikofaktorer knyttet til vold og trusler, og  typiske 
 konsekvenser som vold og trusler fører med seg. 
Boksene om risikofaktorer og konsekvenser beskrives 
nedenfor. Boksen om systematisk arbeidsmiljøarbeid 
beskrives i kapittelet om forebygging av vold og trusler. 
Listene i de ulike boksene er ikke ment å være ut
tømmende.

Risikofaktorer (grønn boks) 
Organisatoriske arbeidsbetingelser
Den måten som arbeidet er organisert, ledet og 
tilrettelagt på (organisatoriske arbeidsbetingelser) 

har betydning for hvor utsatt arbeidstakerne er for 
vold og trusler. Dette bekrefter mange forsknings
studier. For eksempel viser en norsk undersøkelse4 av 
offentlige virksomheter innenfor tjenester for psykisk 
utviklingshemmede, barnevernskontor og barneverns
institusjoner, at organisatoriske forhold som lav be
manning og mangel på kompetanse er viktige årsaker 
til hvor utsatt arbeidstakerne er for vold og trusler. 
Selv om disse utfordringene i mange tilfeller ligger til 
typen arbeid og tjenestene som formidles, påvirkes 
relasjonen mellom arbeidstaker og bruker av hvor 
godt de kjenner hverandre, tiden arbeidstaker har til 
å samhandle med bruker og kompetansen han har på 
 samhandling med denne typen brukere.

Manglende opplæring kan bidra til at antallet 
volds og trusselepisoder er høyere enn de ellers ville 
vært.  Studien viser også at de som opplever vold eller 
trusler i større grad arbeider på arbeidsplasser hvor 
kompe tansen er  svekket på grunn av stor utskiftning 
av arbeidstakere og hyppig bruk av ekstravakter uten 
tilstrekkelig  kompetanse.

Manglende medvirkning fra arbeidstakerne kan 
medføre at aktuelle risikoforhold ikke blir kjent for 
arbeidsgiver. Det kan igjen føre til at virksomheten ikke 
iverksetter nødvendige og riktige tiltak for å forebygge 
vold og trusler.

Fellestrekk ved næringene og yrkene som rapporte
rer høyest forekomst av vold og trusler, er at arbeids
takere i stor grad er i kontakt med andre mennesker 
gjennom sitt arbeid og utfører tjenester overfor en 
tredjeperson. Det å jobbe ansikttilansikt med for ek
sempel kunder eller pasienter øker sannsynligheten for 
å bli utsatt for vold og trusler. Det gjelder særlig arbeid 
med mennesker som befinner seg i en sårbar livssitua
sjon på grunn av for  eksempel sykdom, rus eller liknen
de. Alenearbeid, natt og kveldsarbeid og det å jobbe 
med penger og andre verdier øker også risikoen.

Andre organisatoriske forhold som i større grad 
rapporteres blant voldsrammede arbeidstakere enn 
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Systematisk arbeidsmiljøarbeid  
(internkontroll) 
• Kartlegging 
• Risikovurdering 
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Organisatoriske 
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• Arbeidets organisering
• Tilrettelegging
• Ledelse
• Kontrolltiltak
• Medvirkning
• Opplæring
• Informasjon
• Arbeidstilknytning
• Arbeidstidsordning
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Fysiske  
arbeidsbetingelser
• Bygning og utstyr
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• Støy
 
Ergonomiske  
arbeidsbetingelser
• Utforming og innredning 

Egenskaper  
ved virksomheten
• Arbeidets art
• Arbeidsstokkens  

sammensetning
• Tredjepersoner

Risikofaktorer

Vold og trusler

Hendelse

Individnivå
• Sosiale konsekvenser
• Isolasjon
• Tap av selvtillit
• Følelse av mindreverd
• Vanskeligere med  

sosiale relasjoner
• Mistrivsel
• Ønske om å slutte  

i jobben
• Helsemessige  

konsekvenser
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• Bedriftskultur
• Sosialt samhold
• Utrygghet 

Virksomhetsnivå
• Fravær
• Utstøtning

Konsekvenser

Figur 2
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13 Vold og trusler i arbeidslivet

ikke voldsrammede arbeidstakere, er tidspress, ar
beidstempo, overtidsarbeid, at man må ta hurtige 
og  kompliserte beslutninger og at arbeidsoppgavene 
krever kunnskap og ferdigheter man ikke har. Andre 
forhold som  rapporteres er når man får oppgaver uten 
nødvendige ressurser til å utføre dem, eller når man må 
utføre arbeidet på en annen måte enn det man selv 
ønsker. Det kan imidlertid være vanskelig å si hva som 
forklarer disse sammenhengene, som for eksempel hva 
som er årsak og hva som er virkning.

Flere av Arbeidstilsynets tilsynskampanjer har av
dekket at tids og arbeidspress i arbeidet kan medføre 
at virksomhetene ikke gjennomfører planlagte tiltak 
knyttet til vold og trusler. Arbeidstakernes stressnivå 
har også stor betydning i den daglige kontakten med 
tredjeperson. Høyt stressnivå kan hemme innlevelse
sevne og empati i kommunikasjonen mellom arbeids
taker og tredjeperson, noe som kan medføre økt 
risiko for konfrontasjoner og konfliktsituasjoner. Andre 
risikofaktorer er høyt gjennomtrekk av arbeidstakere i 
virksomheten, lav bemanning og mangelfull opp læring.

I situasjoner der flere av disse risikoforholdene opp
trer samtidig, vil summen av dem føre til høyere risiko 
enn om de opptrer alene. Dette gjelder for eksempel 
tilfeller der en ung nyansatt arbeidstaker i varehandel 
jobber alene om natten med håndtering av penger.

Fysiske og ergonomiske arbeidsbetingelser
Hvordan arbeidsplassen er utformet og lagt til rette 
kan også sees i sammenheng med risiko for vold og 
trusler. Eksempler på dette er dårlig belysning og man
gel på rømningsmuligheter og alarmsystemer.

Egenskaper ved virksomheten
Kulturelle forhold på arbeidsplassen, som for eksempel 
normer om at vold og trusler tolereres og ikke rap
porteres, er også en viktig risikofaktor. Nyansatte og 
uerfarne er mer utsatt for vold og trusler enn erfarne 

arbeidstakere. Dette kan skyldes manglende opplæring 
i arbeidsoppgaver, rutiner og håndtering av konkrete 
situasjoner.

Konsekvenser (rød boks)
Konsekvensene av vold og trusler kan man se på alle 
nivåer i en virksomhet. For enkeltindividet kan konse
kvensene være av både fysisk, psykisk og sosial art. 

Fysiske konsekvenser kan, avhengig av voldsutøvelsen, 
være:
• slagskader
• bittmerker og sår
• brudd, bevisstløshet
• tannskader
• indre skader
• død

Psykiske konsekvenser og reaksjoner kan for eksempel 
være:
• søvnproblemer
• angst
• redsel
• depresjon
• utrygghet
• konsentrasjonsvansker
• posttraumatisk stresslidelse
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14 Vold og trusler i arbeidslivet

Sosiale konsekvenser kan være:
• isolasjon
• tap av selvtillit
• skyldfølelse
• følelse av å stå utenfor arbeidsfellesskap og andre 

sosiale fellesskap
• vanskeligheter med etablering og opprettholdelse 

av sosiale relasjoner
• frykt for å komme tilbake på jobb

For virksomheten kan konsekvenser som følge av vold 
og trusler være økt fravær, redusert motivasjon og 
 produktivitet, større gjennomtrekk blant arbeidstakere 
og vanskeligheter med å rekruttere nye arbeidstakere.

Konsekvensene vil variere i styrke og omfang, 
avhengig av voldens omfang og alvorlighetsgrad, 
 individuelle variasjoner knyttet til hvordan man blir 
påvirket av og håndterer hendelsen, og hvordan man 
blir fulgt opp i  ettertid. Fokuset på vold og trusler i 
virksomhetene må derfor dekke både forebygging, 
håndtering og oppfølging.

Ved å eliminere alle hendelser med vold og trusler 
hos kvinner som jobber innenfor helse og sosial, viser 
 analyser presentert i Faktabok om arbeidsmiljø og 
helse 20151 at sykefraværet potensielt kan reduseres 
med 13 prosent.

Sammenhenger i modellen (pilene)
Pilene i modellen viser at risikofaktorene (grønn boks) 
kan føre til volds og trusselhendelser (gul boks) som 
igjen kan ha ulike konsekvenser (rød boks). Pilene som 
går fra den øverste boksen i modellen, viser at systema
tisk  arbeidsmiljøarbeid kan iverksettes som tiltak i alle 
tre faser. Pilene har ulike tykkelser som illustrerer når 
det er mest hensiktsmessig å sette i gang tiltak. Den 
tykkeste pilen indikerer at det er viktigst å sette inn til

tak mot risikofaktorene (primærforebyggende), så mot 
selve hendelsen (sekundærforebyggende) og deretter 
tiltak for å redusere konsekvensene hvis nødvendig 
(tertiær forebyggende). Forebyggende arbeid betyr å 
sette inn tiltak som hindrer at hendelser oppstår. Pilene 
nederst i figuren viser at forholdene i de ulike boksene 
også påvirker  hverandre.
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15 Vold og trusler i arbeidslivet

Forebygging av  
vold og trusler

Det økende omfanget av vold og trusler i for bindelse 
med arbeidet viser at virksomheter må sette vold 
og trusler på dagsordenen. Det gjenspeiles også i 
de  kravene knyttet til forebygging og oppfølging av 
 hendelser med vold og trusler som ble tatt inn i arbeids
miljøforskriftene i 2017. Det systematiske helse, miljø 
og sikkerhets arbeidet (HMSarbeidet) i virksomheten er 
helt avgjørende for å kunne forebygge hendelser med 
vold og trusler (se arbeids miljøloven § 3–1 og intern
kontrollforskriften). Det innebærer blant annet å:

• Kartlegge farene knyttet til vold og trusler
• Vurdere risiko ved farene; sannsynligheten for at de 

oppstår og konsekvensene som følger
• Utarbeide planer og prioritere tiltak
• Iverksette tiltak
• Følge opp og evaluere tiltakene

Det er viktig å få oversikt over alle potensielle farer 
relatert til vold og trusler i forbindelse med arbeidet 
 uavhengig av om det er på eller utenfor arbeidsstedet 
eller i eller utenfor arbeidstiden. Virksomheten må kart
legge potensielle farer i arbeidet og vurdere risikoen 
knyttet til dem. God og systematisk kartlegging og 
risiko vurdering med opp følging og evaluering, er av
gjørende for å få oversikt over risikoen for å bli utsatt 
for vold og trusler. Slikt system atisk arbeid er ikke bare 
viktig for å kunne forebygge, men også for å redusere 
skaden dersom en situasjon oppstår. Kulepunktene 
over vil bli beskrevet mer utfyllende nedenfor.

Kartlegg farene
Virksomheten skal foreta systematiske kartlegginger 
av hvor, når og i hvilke typer situasjoner arbeids takerne 
kan bli utsatt for vold og trusler. Kartleggingen må 
inneholde en gjennomgang av risikofaktorer både 
internt i virksomheten og i omgivelsene. Forskrifts

endringene fra 2017 innebærer blant annet en egen 
bestemmelse om risikovurdering av vold og trussel 
om vold, se § 23A1 i forskrift om utførelse av arbeid. 
 Bestemmelsen nevner en rekke eksempler på forhold 
som risikovurderingen skal omfatte der fellesnevneren 
er fokus på de organisatoriske arbeidsbetingelsene 
som er beskrevet i modellen ovenfor.

Måten arbeidet er organisert og lagt til rette på, 
har betydning for hvor stor risiko det er for at arbeids
takere blir utsatt for vold og trusler på jobb. Forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning presiserer at 
arbeidsgiver skal sørge for at arbeidet planlegges og 
gjennomføres slik at arbeidstakere beskyttes mot vold 
og trussel om vold, så langt det er mulig. Se forskriften 
§ 10–1 n). Av den grunn bør virksomhetens kartlegging 
 fokusere på  organisatoriske arbeidsbetingelser,  hvordan 
arbeidet er planlagt, organisert og tilrettelagt, den 
fysiske  utformingen av arbeids plassen og på kultur 
og normer på arbeidsplassen. Se «Praktiske råd» for 
 konkrete  eksempler.

Virksomheten skal kartlegge omfanget av vold 
og trusler kontinuerlig slik at arbeidsgiver har en 
opp datert oversikt over hvor stort problemet er. 
Kartlegginger kan foregå ved bruk av ulike verk
tøy og metoder. Arbeids miljøundersøkelser, verne
runder og medarbeidersamtaler som gir mulighet 
for medvirkning og dialog, er  eksempler på slike 
kartleggingsmetoder. I tillegg kan også ulike formelle 
møteplasser som personalmøter, fagmøter og drifts
møter være kartleggingsarenaer. Vold og trusler er et 
arbeidsmiljøproblem og ikke et individuelt problem, 
og formelle møteplasser er derfor viktige for å  flytte 
belastningen fra den enkelte og over til arbeids
fellesskapet.

Medvirkning er nøkkelen til en god kartlegging og 
risikovurdering av forhold knyttet til vold og trusler selv 
om det formelle ansvaret for HMSarbeid ligger hos 
arbeidsgiver. Det er viktig at arbeidstakere som står 
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16 Vold og trusler i arbeidslivet

i fare for å bli utsatt for vold og trusler får medvirke i 
dette arbeidet. Det er de som har størst forutsetning 
for å kunne uttale seg om potensielle farer i arbeidet, 
situasjoner som gjør dem utrygge og hva som skal til 
for at arbeidet skal være fullt forsvarlig.

Vurdere risiko
På bakgrunn av kartleggingen av mulige farer knyttet 
til vold og trusler, skal arbeidsgiver og arbeidstakere 
sammen gjøre en vurdering av hvor sannsynlig det er at 
disse oppstår og hvilke konsekvenser det kan med føre. 
Hensikten er å identifisere hvilke farekilder ( situasjoner, 
hendelser, betingelser osv.) som innebærer størst risiko 
slik at man kan iverksette aktuelle tiltak for å hindre 
at disse oppstår (primærfore bygging) eller redusere 
 konsekvensene dersom det skulle skje (sekundær og 
tertiær forebygging). Det finnes en rekke ulike metoder 
for å gjennomføre risikovurderinger. I enkelte tilfeller 
kan det være nød vendig med en risikovurdering av en 
enkelt arbeidsoppgave eller arbeidssituasjon, som for 
eksempel alenearbeid på kveldstid, hjemmebesøk hos 
en ny pasient eller frakt av store verdier. I noen tilfeller 
vil det også være nød vendig å kartlegge og risikovurde
re om enkeltpersoner kan utgjøre en risiko i arbeidsmil
jøet, som for eksempel en innsatt, bruker eller pasient. 

Dersom en arbeidstaker tidligere har blitt utsatt for 
volds og trusselhendelser, kan det øke arbeidstake
rens sårbarhet for helsekonsekvenser av å bli utsatt for 
ytter ligere vold eller trusler. Dette er noe arbeidsgiver 
bør være oppmerksom på ved vurdering av risiko.

Utarbeide planer og prioritere tiltak
Etter kartleggingen og risikovurderingen må arbeids
giver utarbeide en forpliktende handlingsplan med 
konkrete tiltak for å eliminere eller redusere risiko
forholdene. Handlingsplanen skal tydelig beskrive 
hvilke tiltak som skal gjøres, hvem som er ansvarlig,  
og når tiltakene skal være gjort. 

De konkrete tiltakene bør omfatte prosedyrer og 
 rutiner for:

• Forebygging
• Håndtering av situasjonen
• Oppfølging
• Registrering av hendelser
• Opplæring
• Kriseberedskap

Kartleggingen og risikovurderingen vil sannsynligvis 
vise hvilke farekilder som er de mest alvorlige. Noen 
farekilder har større sannsynlighet for å skje eller med
fører mer alvorlige konsekvenser. Dette bør arbeids
giver ta hensyn til når han eller hun skal avgjøre hvilke 
tiltak som skal ha prioritet. Mest sannsynlig kan ikke 
virksomheten gjennom føre alle tiltakene samtidig og 
med én gang. Sett derfor opp en prioritert liste basert 
på betydelige farekilder med høy risiko. Enkle, raske 
og rimelige tiltak bør imidlertid også ha høy prioritet. 
Virksomheten må avsette nød vendige ressurser slik at 
tiltakene lar seg gjennomføre i praksis.

Iverksette tiltak
Utgangspunktet i arbeidsmiljøregelverket er at 
arbeidsgiver skal vurdere hvilke konkrete tiltak det er 
mest hensikts messig å iverksette for å eliminere eller 
redusere risiko. Tiltakene bør ha som formål å sikre 
systematisk arbeid mot vold og trusler i form av  
rutiner for å:

• forebygge at hendelser oppstår
• lære arbeidstakere hva de bør gjøre dersom en 

situasjon oppstår
• ivareta arbeidstakere dersom en hendelse har opp

stått
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17 Vold og trusler i arbeidslivet

I kapittelet «praktiske råd» oppsummeres flere punkter 
som er viktige i denne sammenheng. Rutiner, infor
masjon og opplæring er viktige generelle elementer 
i iverksettelse av tiltak og vil derfor bli beskrevet her. 
Bestemmelsene om dette finner du i forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning (§§ 8–2 og 9–2) 
og forskrift om utførelse av arbeid (§§ 23A2, 23A3, 
23A4 og 23A5).

Rutiner
Virksomheten må ha klare rutiner for å forebygge, hånd
tere og følge opp vold og trusselsituasjoner.  Rutinene 
kan fungere som et sikkerhetsnett for alle og vil sikre 
at både arbeidsgiver og arbeidstakerne vet hva de skal 
gjøre for å forebygge at en situasjon oppstår, gjøre i en 
gitt situasjon, og i etterkant av hendelsen. Rutinene må 
 revideres og oppdateres jevnlig. Etter at de har blitt gjort 
kjent for alle arbeidstakerne, kan de i tillegg henges opp 
på dører og vegger der personalet ferdes og tas frem i 
personalmøter ved jevne mellomrom.

Arbeidsgiver skal registrere og følge opp alle vold 
og trusselsituasjoner som skjer i forbindelse med 
 arbeidet. Alle virksomheter skal ha rutiner for å melde 
og registrere enhver personskade som oppstår i for
bindelse med arbeidet. Registreringen gir arbeidsgiver 
en oversikt over omfanget og danner ett grunnlag for 
det forebyggende arbeidet. Dersom det dreier seg om 
alvorlig skade, skal arbeidsgiver melde fra til Arbeids
tilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidstakerne 
skal gjøres kjent med rutinene for rapportering. Det 
gjelder både internrapportering og tilfeller som om
fattes av meldeplikt til for eksempel Arbeidstilsynet, 
politiet eller helsemyndighetene.

Virksomheten bør ha interne registrerings skjema. 
De bør inneholde tid og sted for hendelsen, en 
 beskrivelse av hva som skjedde, type skade, hvem som 
var involvert, hvordan det skal følges opp, og hvem 
som skal varsles. 

Vold er som regel et brudd på straffeloven, og det kan 
være aktuelt med politianmeldelse. Virksom heten 
bør  derfor utarbeide rutiner for å sikre at straff bare 
handlinger blir rapportert til myndighetene. Den formelle 
politianmeldelsen er som hovedregel arbeidsgivers ansvar. 
Det at arbeidsgiver anmelder, vil også bidra til å redusere 
tilleggsb lastninger for arbeids takerne som de ellers kan 
få dersom de selv må ta saken til rettssystemet.

Opplæring og informasjon
Arbeidstakere som står i fare for å bli utsatt for vold 
og trusler i forbindelse med arbeidet skal få nød vendig 
opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av 
vold og trusselsituasjoner og i bruk av eventuelt sikker
hetsutstyr. Opplæring, øvelse og informasjon om risi
kofaktorer knyttet til vold og trusler er sentralt. Det gir 
alle i virksomheten bedre forståelse for temaet, kunn
skap om hvordan vold og trusler kan forebygges og gjør 
virksomheten bedre i stand til å håndtere slike hendelser 
når de oppstår. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring 
og øvelse gjentas og tilpasses  eventuelle endringer i 
risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Opplæring kan skje på temadager, kurs, kon
feranser, seminarer eller lignende, og bør skreddersys 
til den  enkelte virksomheten og de aktuelle risiko
forholdene. Opplæringen kan foregå på ulike nivåer; 
både på  individuelt, gruppe og organisatorisk nivå.

Det systematiske arbeidet med vold og trusler kan 
bidra til å skape en voldsforebyggende kultur. Åpenhet, 
opplæring, tydelige retningslinjer og rutiner, og klarhet 
i roller og ansvar er viktig. Normer for hva som regnes 
som påregnelig belastning og hva som blir akseptert 
som en «naturlig» del av arbeidet, har konsekvenser 
for hva som skal til for at arbeidstakere melder fra om 
hendelser. Virksomheten må derfor innarbeide en kultur 
og et klart og forutsigbart system som tydelig beskriver 
hvordan det voldsforebyggende arbeidet skal foregå og 
hvem som har ansvaret.

106
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Følge opp og evaluere tiltak
For å opprettholde oppmerksomheten på arbeidet 
med å redusere risiko for vold og trusler er det  viktig 
at ledelsen følger opp dette jevnlig ved å etter spørre 
 status og evaluere tiltak. Risikovurderingen skal  gjentas 
med  passende mellomrom og ved endringer som kan 
påvirke risikoforholdene. Virksomheten må vurdere 
om det har skjedd endringer som kan ha betydning 
for  risikoen for vold og trusler, som for  eksempel ny
ansatte, nye  arbeidslokaler og nye pasient grupper. 
Slike endringer kan medføre nye farekilder og nye 
momenter må derfor inn i handlingsplanen, som 
for eksempel oppdatert opplæring og nye rutiner. 
 Arbeidet med å jevnlig kartlegge og redusere risiko må 
være en del av den systematiske internkontrollen. For 
virksomheten medfører oppfølging av handlingsplanen 
at de må se til at planlagte tiltak faktisk er iverksatt, 
at rutiner foreligger og er kjent, og at nødvendig 
info rmasjon og opp læring er gitt. I tillegg må virksom
heten evaluere om tiltakene har hatt ønsket effekt, om 
de er til strekkelige eller om  virksomheten må gjøre noe 
mer eller noe annet for å redusere risiko.

I enkelte virksomheter er det kanskje urealistisk å 
eliminere vold og trusler som risikofaktor for arbeids
takere på grunn av arbeidets art. I disse tilfellene er 
det svært viktig at man sikrer gode rutiner og tiltak 
for forebygging, håndtering og oppfølging av arbeids
takere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for 
alle. Praktiske råd knyttet til dette er listet opp i neste 
kapittel.
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Praktiske råd

Forebygging før en voldssituasjon inntreffer
Listene under er eksempler på forebyggende tiltak og er ikke uttømmende. 
Alle tiltak må tilpasses den  enkelte virksomhet ut fra risikoforholdene som 
er avdekket i kartlegging av arbeidsmiljøet.

Eksempler på organisatoriske tiltak
• Arenaer for medvirkning
• Jevnlige risikovurderinger
• Tilstrekkelig bemanning og eventuelt bruk av  sikkerhetspersonell
• Redusere arbeids og tidspress
• Sikre at arbeidstakerne har innflytelse på egen arbeidssituasjon
• Opplæring og kompetanse
• Informasjon om risikoforhold
• Rutiner for varsling og rapportering av hendelser
• Legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø (samarbeid, sosial 

støtte og trivsel skaper trygghet og virker som en støtpute)

Eksempler på fysiske tiltak
• Rømningsveier
• Fjerning av farlige gjenstander
• Utforming av lokalene med tanke på generell trivsel (som god plass, lys 

og luft i lokalene)
• Tilpasning av innredning av lokaler slik at man lett kan komme seg ut
• Mulighet for innsyn (så kolleger kan følge med)
• Sikkerhetssystemer som alarmer og video overvåkning
• Personlig overfallsalarm
• Interntelefon
• Adgangsbegrensning
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I en voldssituasjon
For den voldsrammede
I en voldssituasjon skal alle følge virksomhetens rutine for håndtering av 
en volds og trusselsituasjon. Tilkall hjelp fra kollegaer hvis mulig. For å 
klare seg best mulig gjennom en voldssituasjon er det viktig at arbeids
takerne vet hvordan de kan beskytte seg selv.

Å lese signaler
For å vurdere om en situasjon innebærer risiko, må man lese motpartens 
signaler, både de ikkeverbale og de verbale:

• Virker personen ruspåvirket?
• Har personen et usedvanlig høyt stressnivå?
• Har personen (hvis kjent) et annet kroppsspråk enn vanlig?
• Reagerer personen voldsomt når det stilles krav?

Den forståelse man får av den andres sinnstilstand, kan hjelpe en til å 
 bevare fatningen og trappe ned konflikten. Omstendighetene i situasjonen 
spiller også inn, som om man kjenner personen, eller om det er en ukjent 
person med et ukjent reaksjonsmønster.

Konfliktdempende kommunikasjon
Gjennom konfliktdempende kommunikasjon kan man bidra til å imøte
komme tredjepersons behov uansett hvilke følelser som blir uttrykt. Det vil 
si at uansett om det er aggressivitet, angst eller sorg som dominerer hos 
tredjeperson, så forsøker man å forstå og respektere den andres budskap.
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Språk som demper konflikten, er å
• bruke jegsetninger
• ha rolig stemmeføring
• lytte mer enn å prate
• snakke konkret
• fokusere på nåtid og fremtid
• gå på sak, ikke person

Språk som øker konflikten, er å
• anvende dusetninger
• rope
• avbryte
• gi kommandoer og sette krav
• bebreide
• snakke abstrakt
• fokusere på fortiden
• gå på person, ikke sak

Ti gode råd dersom noen opptrer truende
1. Opptre rolig
2. Lytt og vær observant
3. Vær aktiv – ta initiativ
4. Forklar tydelig hva som er mulig, og hva som ikke kan la seg gjøre
5. Bruk et enkelt språk og vær konkret
6. Vær hjelpsom
7. Ikke vær dominerende eller underkastende
8. Hold en passende avstand
9. Tenk på vedkommendes selvbilde og opplevelse av kontroll over 

 situasjonen
10. Ta deg god tid og ikke gjør noe overilt
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Umiddelbart etter voldssituasjonen
Tilkall hjelp fra kolleger hvis mulig. Dersom man er 
 alene om kvelden eller natten, kontakt politi, og 
 eventuelt lege hvis man er skadet. Varsle arbeids
giver. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at den 
volds rammede ikke er alene umiddelbart etter 
volds hendelsen. Leder og/ eller kollegaer gir psykisk 
førstehjelp til den voldsrammede. Arbeidsgiver må i 
samråd med den voldsrammede avgjøre hvilken type 
oppfølging som er mest egnet i hvert enkelt tilfelle og 
vurdere bistand fra kvalifisert helsepersonell og fra 
bedriftshelsetjenesten.

Psykisk førstehjelp er å
• skape ro om den voldsrammede
• akseptere alle følelser
• vise omsorg og nærvær
• følge den voldsrammedes behov
• lytte – spørre om situasjonen

Unngå å
• snakke selv og styre samtalen
• fortelle om egne opplevelser
• bagatellisere
• analysere og forklare
• bli forlegen over følelser
• la den voldsrammede være alene
• bebreide eller kritisere den voldsrammede

Arbeidsgiver bør samle arbeidstakerne til en  samtale 
i løpet av de første timene etter hendelsen.  Samtalen 
kan gjerne innledes ved å avklare hensikt og be stemme 
regler dersom flere deltar. Slike regler kan være gjensidig 
taushetsplikt og å unngå bebreidelser mot hverandre. 
De er viktige for å skape trygghet og hindre angst.

I tillegg bør følgende punkter gjennomgås:
• Ta opp fakta, tanker og reaksjoner om det som har 

skjedd, men ikke presss folk til å snakke.
• Gi informasjon om at det er normalt å få fysiske 

og psykiske reaksjoner. Slike reaksjoner kan være 
hjertebank, svette, hodepine, kvalme, svimmelhet, 
angst, uvirkelighetsfølelse.

• Vurder behovet for videre hjelp og avtal eventuelt 
nytt møte.

Det vil være forskjellig hva den enkelte arbeidstaker 
kan oppleve som belastende. I oppfølgingen etter en 
hendelse er det viktig å ta hensyn til dette.

Videre oppfølging
Hva bør den voldsrammede gjøre?
• Akseptere at det er normalt å reagere
• Ta imot psykologhjelp
• Fortelle om egne behov
• Overlate praktiske problemer til andre
• Gå på arbeid raskest mulig etter hendelsen
• Oppholde seg på arbeidsplassen, men ikke nødven

digvis utføre de  vanlige arbeidsoppgavene
• Unngå å arbeide alene de første dagene etter 

hendelsen
• Bearbeide det som har skjedd, sammen med kolle

gaer, familie og  venner. Unngå å gjøre dette alene.

Søk hjelp dersom sterke reaksjoner fortsetter eller 
forsterkes de første tre til fire ukene uten å vise tegn til 
å avta, en sterk følelse av uvirkelighet vedvarer, det er 
vanskelig å fungere i hverdagen (sosialt, yrkesmessig 
eller i andre deler av livet), det oppstår markerte for
andringer i personligheten eller ved bruk av rusmidler 
til «selvbehandling».
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Hva bør arbeidsgiver gjøre?
• Vurder behovet for å innkalle ekstern hjelp som 

psykolog, lege,  bedriftshelsetjeneste
• Underrett pårørende
• Varsle Arbeidstilsynet og politiet ved alvorlige hen

delser (lovpålagt plikt) og vurdere om hendelsen 
skal  anmeldes (bør ikke overlates til  
den voldsrammede)

• Registrer voldshendelsen i virksomhetens interne 
avvikssystem

• Vurder behov for tilpasning av arbeidsoppgaver den 
første tiden etter hendelsen

• Unngå å plassere den voldsrammede i situasjoner 
som minner om voldshendelsen

• Vurder oppfølging for familie dersom den trekkes in
direkte eller direkte inn i volds og trusselsituasjonen

• Led gruppemøter hvor alle blir informert om hva 
som skjedde under og etter voldshendelsen

• Ta vare på eventuelle vitner til voldshendelsen
• Beskytt arbeidstakerne mot media og tredjeperson

Arbeidsgiver bør tilby helsekontroll for arbeidstake
re som kan utsettes for gjentakende vold og trusler. 
En slik helsekontroll bør dekke både fysisk og psykisk 
helse.

Hva bør kollegaene gjøre?
Noen av de vanligste problemene etter en voldshen
delse er mangel på forståelse fra omgivelsene for 
hvordan  krisen rammer den det gjelder. De kan vise 
en misforstått beskyttelse overfor den voldsramme
de og på den  måten forsterke tendenser til isolasjon 
hos den voldsrammede. Ved å utvikle et systematisk 
opplegg for kollegastøtte kan man unngå dette. Det 
er viktig at de som skal fungere som kollegastøtter, får 
opplæring av fag personer på temaene aktiv lytting, 

konflikthåndtering og selvmords forebyggende   arbeid. 
Støttesamtaler skal ha som mål å gi psykososial 
omsorg og støtte, og å redusere senvirkninger av en 
voldshendelse.

Kollegastøtte
• er en samtale som skal hjelpe den voldsrammede til 

klargjøring og yte hjelp til å forstå og akseptere de 
 reaksjoner som kan oppstå

• gis ut fra tillit, frivillighet og konfidensialitet
• skal bidra med å skaffe helsefaglig assistanse hvis 

den voldsrammede viser sterke psykiske reaksjoner 
som ikke avtar

Kollegastøtte er ikke
• å være terapeut og å gå inn på personlige forhold 

eller forhold som ligger utenfor den aktuelle situa
sjon

• å snakke om sine egne erfaringer, men være opp
tatt av hva kollegaen forteller

Ved både formell og uformell kollegastøtte er det helt 
sentralt at den voldsrammede føler tillit til kollegastøt
ten og at denne har en forståelse av hva den volds
rammede gjennomgår.
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I dette kapittelet beskrives ulike roller i arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten og ansvaret de 
ulike rollene har  (arbeidsmiljøloven § 2–1, § 2–3, § 6–2, § 7–2, § 3–3).

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig, beskyttes 
mot vold, trusler og uheldige belastninger. Arbeidsgiver har ansvar for å forebygge, hånd
tere og følge opp vold og trusler gjennom et kontinuerlig og systematisk helse, miljø og 
sikkerhets arbeid (HMSarbeid).

Arbeidstakerne skal medvirke i utformingen og gjennomføringen av tiltak mot vold og 
trusler, og i den videre oppfølgingen av om tiltakene fungerer. De skal rapportere hendelser 
med vold og trusler til ledelsen. Samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgiver er sentralt i 
arbeidet med forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler. Det er et felles ansvar 
å skape gode arbeidsbetingelser.

Verneombudet har en sentral rolle i arbeidet med et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksom
heten. Arbeidsgiver skal ta med verneombudet på råd under planlegging og gjennomføring 
av tiltak mot vold og trusler. Verne ombudet skal også følge med på at arbeidstakerne får 
nødvendig opplæring fra arbeidsgiver.

Tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser i henhold til lov og avtaleverk. Tillitsvalgte er 
viktige samarbeidspartnere for arbeidsgiverne i det systematiske arbeidet med å forebygge 
vold og trusler.

Arbeidsmiljøutvalget skal delta i det forebyggende arbeidet som omhandler arbeids
takernes sikkerhet, helse og velferd. Utvalget kan også vedta at arbeidsgiver skal gjennomføre 
konkrete tiltak forbedring av arbeidsmiljøet.

Bedriftshelsetjenesten er fri og uavhengig i faglige spørsmål og skal bistå arbeids giver, 
 arbeidstakere,  verneombud og arbeidsmiljøutvalg i det forebyggende og systematiske 
 arbeidsmiljøarbeidet. Det er viktig at  virksomhetene søker bistand hos en bedriftshelse
tjeneste som har kompetanse på området vold og trusler.

Roller og ansvar
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Risikovurdering – vold og trusler 
Denne veilederen retter seg mot arbeidsgivere, verneombud, arbeidstakere, ansatte i bedriftshelsetjeneste og andre med en rolle i 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  

Fra 01.01.2017 har kravene til innhold i risikovurdering av vold og trusler om vold vært forskriftsfestet. Veilederen er utarbeidet av 

Arbeidstilsynet og et eksempel på et verktøy som viser hvordan innholdet i denne forskriften kan forstås, slik at virksomheten kan ivareta 

lovkrav.  

Innholdet er en veiledning, det angir ikke én riktig fremgangsmåte eller løsning. Veiledningen tar for seg de konkrete lovkravene til 

risikovurdering av vold og trussel om vold, og gir eksempler på noen aktuelle utfordringer og tiltak under hvert punkt i forskriften. 

Eksemplene er ikke uttømmende, og virksomheten må vurdere om det er andre forhold som er aktuelle å ta med. 

Har du spørsmål knyttet til kravene som stilles til kartlegging og risikovurdering, kan du kontakte Arbeidstilsynet på 73 19 97 00. 

 

Arbeidstilsynet, 30.05.2018 
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Eksempel på verktøy for kartlegging av risiko for vold, trussel om vold 

og uheldige psykiske belastninger i arbeidet 
Dato  

Virksomhet/avdeling  

Deltakere  

 

Beskrivelse av 
hvordan kartlegging 
og risikovurdering er 
gjennomført og 
medvirkning er 
sikret 

 

Krav i regelverk 

Arbeidsmiljøloven § 4-3 (4): Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt 
med andre. 

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidet som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, 
utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en vurdering av forhold som enkeltvis eller samlet kan være helseskadelig. På 
denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurderingen skal gjentas 
regelmessig og dokumenteres i den form som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse, og 
oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første og andre ledd bokstav c, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 
og forskrift om utførelse av arbeid §§ 23A-1 og 23A-4.  
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Arbeidsgiver har plikt etter arbeidsmiljøloven § 5–2 til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en alvorlig 
personskade eller dødsfall i forbindelse med arbeidet. 

Se Arbeidstilsynets nettsider om vold og trusler 

Fremgangsmåte 

Kjernen i kartleggingen og risikovurderingen er: 

• Hvilke arbeidsoppgaver har vi? 
• Hva kan gå galt? 
• Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? 
• Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer? 

Kartleggingen og risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med berørte arbeidstakere, verneombud og 
tillitsvalgte. Bedriftshelsetjenesten skal bistå i de virksomhetene som har dette. Risikovurderingen må gjentas regelmessig, ut fra 
virksomhetens behov. 

Virksomheten må tenke gjennom hvilke situasjoner som kan oppstå knyttet til de arbeidsoppgavene de utfører, og ikke bare det man har erfart 
så langt. Vær realistisk og ta med kunnskap om hva som kan skje i denne typen virksomhet. Bedriftshelsetjenesten er her en viktig bidragsyter. 

Skjemaet nedenfor er ment til hjelp for å ivareta minimumskrav i arbeidsmiljøregelverket knyttet til vold, trussel om vold og uheldige 
belastninger som følge av kontakt med andre.  Skjemaet må ikke være begrensende, og det kan være andre forhold som er viktige. Ta 
utgangspunkt i spørsmålene: hva kan gå galt her hos oss og hvorfor?  

Kartleggingen og risikovurderingen må som minimum omfatte de enkelte risikofaktorene som er nevnt i forskriften, men det må også vurderes 
om de ulike risikofaktorene samlet sett utgjør en økt risiko, fordi de kan forsterke hverandre. Opplistingen av faktorer i bestemmelsen er 
forhold som erfaringsmessig har stor betydning for risikobildet når det gjelder vold og trusler. 

Vurder eventuell usikkerhet og ta høyde for at risikoen kan være større enn man tror. Ta hensyn til spesielt sårbare arbeidstakere, for eksempel 
ansatte med nedsatt arbeidsevne, gravide, unge/uerfarne, vikarer og midlertidig ansatte. 
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Diskuter følgende spørsmål: 

➢ Beskriv arbeidsoppgavene i virksomheten 
➢ Hva kan gå galt? (Spalte 1 lister opp krav i regelverket til hvilke forhold som skal vurderes – som et minimum, og gir eksempler på hva 

som kan bidra til risiko under hvert punkt) 
➢ Hvor ofte kan det skje? (Spalte 2) 
➢ Hva er konsekvensene dersom det skjer? (Spalte 2) 
➢ Vurdering av risiko (Spalte 3) 
➢ Hvordan reduseres risikoen (Spalte 4) 
➢ Vurdering av risiko etter gjennomførte tiltak (Spalte 5) 
➢ Gjennomføre tiltak og ny gjennomgang (Spalte 6) 

Se Arbeidstilsynets nettsider: Hvordan utføre risikovurdering?  

Hva kan gå galt?  

Kartleggingen og 
risikovurderingen skal særlig ta 
hensyn til følgende: 

Under hvert tema er eksempler 
på forhold som kan øke risiko 
for vold, trusler og uheldig 
psykisk belastning. 

-Hva er sannsynligheten 
for at dette går galt hos 
oss? (Hvor ofte kan det 
skje?) 

-Hva kan konsekvensene 
bli for de ansattes helse 
dersom det skjer?  

OBS: Hendelser som skjer 
sjelden kan være så 
alvorlige at forebyggende 
tiltak må iverksettes 
umiddelbart, og mindre 
alvorlige hendelser som 
skjer ofte kan også ha store 
helsekonsekvenser. 

Virksomhetens 
risiko-
vurdering av 
punktet 

Høy – middels 
– lav risiko 

 

 

Hvordan reduseres 
risikoen? 

-Hva gjør vi for å forhindre 
dette? 

-Hva gjør vi for å redusere 
konsekvensene dersom det 
skjer? 

Oversikt over 
gjennomførte tiltak 
og/eller .... 

 

Restrisiko 
etter 
allerede 
igangsatte 
tiltak  

Høy – 
middels – 
lav risiko 

 

.... plan med 
frist for 
gjennomføring 
av tiltak. 

Ytterligere tiltak 
nødvendig? 
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Arbeidets organisering og 
tilrettelegging 

Ledelse: Ansvar og myndighet er ikke 
tydelig avklart. Leder har ikke 
tilstrekkelig kompetanse/ tidsressurser 
/oversikt/kontakt med ansatte. 

Vernetjeneste: VO har ikke tid til 
oppgavene, er ikke tilgjengelig/ har 
ikke kontakt med alle ansatte, har ikke 
oversikt over verneområdet. VO 
involveres ikke arbeidsmiljøsaker, 
samarbeidet om HMS er ikke 
formalisert. 

Organisering og tilrettelegging: 
Manglende samarbeid, manglende 
møteplasser/ overlapp mellom vakter, 
uklar fordeling av oppgaver, ikke tid til 
pauser. 

Kontrolltiltak: Det finnes kontrolltiltak, 
f.eks. videoovervåkning eller 
tidsregistrering som kan øke risiko.  

Medvirkning: Det er ikke tilrettelagt 
for at ansatte kan medvirke/ ansatte er 
ikke kjent med sitt 
medvirkningsansvar/ det er ikke kultur 
for samarbeid/ det er ikke etablert 
møteplasser/ leder er ikke tilgjengelig 
nok. 

Eksempel:  

Det er stor sannsynlighet for 
at verneombud ikke er 
tilgjengelig, grunnet 
turnusarbeid og for stort 
verneområde. Konsekvensen 
av dette kan være at 
verneombud og ledere ikke får 
vite om uheldige 
arbeidsmiljøforhold, og at 
forebyggende tiltak ikke blir 
iverksatt. 

 

Det er stor sannsynlighet for 
at ansatte ikke får tilstrekkelig 
informasjon om ny 
bruker/endret helsetilstand 
for bruker. Konsekvensen av 
dette kan være at ansatte 
utsettes for fare for vold og 
trusler.  

 

 

 

 

 

Høy 

 

 

 

 

 

 

 

Høy 

Eksempel:  

Formaliserte samarbeidsmøter 
mellom leder og verneombud 
månedlig, samt skriftlig 
avvikssystem. 

 

 

 

 

Etablering av 
møteplasser/overlapp mellom 
vakter med fokus på ansattes 
arbeidsmiljø, i tillegg til drift. 

 

Middels 

 

 

 

 

 

 

 

Middels 

Eksempel:  

Mindre 
verneområder. Flere 
verneombud. 

 

 

 

 

 

System for å sikre at 
alle ansatte, også 
deltidsansatt/vikarer 
får nødvendig 
informasjon om ny 
bruker/endret risiko 
hos bruker.  
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Opplæring og øvelse: Det er ikke gode 
nok rutiner for opplæring som sikrer 
nødvendige ferdigheter i forebygging 
og håndtering av volds- og 
trusselsituasjoner. 

Informasjon: Det er ikke godt nok 
tilrettelagt slik at ansatte og andre som 
utfører oppgaver i virksomheten får 
nødvendig og oppdatert informasjon 
om aktuelle risikoforhold og tiltak. 
F.eks. om brukernes tilstand/humør/ 
diagnoser/medisinering.  

Arbeidstilknytning: Ikke god nok 
ivaretakelse av ansatte i deltid, 
midlertidig ansatte, vikarer. 

Ikke tilstrekkelig variasjon  

Lav selvbestemmelse/kontroll 

Rollekonflikt 

Andre forhold: vurder om 
virksomheten har andre utfordringer 
enn de som er nevnt her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor, når og i hvilke situasjoner 
kan arbeidstaker bli utsatt for 
vold og trussel om vold 
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Det finnes arbeidsoppgaver der man er 
mer utsatt for vold og trussel om vold, 
eller uheldige psykiske belastninger: 

Arbeidslokaler og andre arbeidssteder, 
som hjemme hos bruker, i kontakt 
med pårørende, i bil, på tur. 

Tider på døgnet/ i løpet av vakten man 
er mer utsatt?  

Risiko ved sykefravær grunnet 
redusert bemanning, vikarer som ikke 
kjenner brukeren like godt, ikke mange 
nok kompetente ansatte på jobb? 

Privat/utenfor arbeidstid: er det andre 
steder utenfor arbeidsstedet og 
utenfor arbeidstid der man er utsatt, 
grunnet yrkesrollen? F.eks. i sosiale 
medier? 

Annet? 

 

Alenearbeid 

Det finnes situasjoner der man er 
alene med brukerne.   

Det er ikke god nok mulighet for å 
tilkalle hjelp. 
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Hvilende kollega er ikke tilgjengelig 
nok. 

Annet? 

 

Arbeidstidens plassering og 
organisering 

Arbeidstidens plassering og 
organisering kan være 
helsebelastende. F.eks. nattarbeid, 
lange vakter, ugunstig turnus. 

Det er ikke tilstrekkelig tid til 
restitusjon mellom vakter 

Enkelte arbeidstidsordninger kan 
ekskludere arbeidstakere på grunn av 
helse eller livsfase.  

Ubalanse mellom arbeidstid og fritid, 
man er i for stor grad tilgjengelig for 
arbeidsgiver i fritiden (mellomledere 
særlig utsatt). 

Annet? 

 

     

Bemanning  

Bemanningen er ikke tilpasset 
arbeidsmengde og arbeidsoppgaver.  
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Arbeidsstokkens sammensetning mht. 
kjønn, alder og kompetanse/erfaring 
er ikke tilpasset arbeidsoppgavene 
som skal gjøres. 

Det er høy gjennomtrekk av personale 
(høy turnover).  

Bemanningen økes ikke ved behov 
(sykdom, overbelegg mm), det er ikke 
tilgang til vikarer eller ekstrahjelp.  

Annet? 

 

Kompetanse  

Det er ikke god nok sammensetning av 
kompetanse på hver vakt. 

Ikke alle har tilstrekkelig opplæring slik 
at de er i stand til å utføre arbeidet de 
er satt til. 

Det er manglende kompetanse og 
erfaring hos nyansatte og vikarer som 
kan gi stress/belastning både for den 
nyansatte og kolleger. 

Virksomheten har ikke rutiner som 
sikrer opplæring og øvelse i 
forebygging og håndtering av vold og 
trusler. 
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Det sikres ikke at de som gir opplæring 
til andre ansatte har god nok 
kompetanse. 

Annet? 

 

Utforming av arbeidslokalene 
og tekniske løsninger  

Arbeidslokalene er ikke tilpasset 
arbeidsoppgavene (for trangt, for 
dårlig oversikt mm) 

Det er ikke gode nok 
rømningsmuligheter. 

Det finnes gjenstander og inventar 
som kan utgjøre risiko. 

Det er ikke god nok mulighet for å 
tilkalle hjelp.  

Behovet for alarm/videoovervåking er 
ikke vurdert. 

Det er ikke vurdert hvilken type alarm 
(eks. med/uten lyd) som er mest 
hensiktsmessig. 

Det er ikke klart hva man skal gjøre når 
alarmen går.  
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Det er ikke rutiner for kontroll av at 
alarm og annet teknisk utstyr virker. 

Annet? 

 

Effekten av iverksatte og 
planlagte forebyggende tiltak.  

Dette må vurderes under hvert 
av de ovennevnte punktene. 

Er tiltakene som er utført 
tilstrekkelige? 

Fungerer tiltakene som ønsket? 

Kan tiltakene medføre nye problemer? 

 

     

Forekommer uheldig belastning 
som følge av kontakt med 
andre?  

Emosjonell belastning, traumatiske 
hendelser, latent vold (redsel for at det 
kan oppstå situasjoner). 
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Finnes andre spesielle forhold i 
virksomheten som må 
vurderes? 

 

 

     

Generelle krav til tiltak: 

Tiltakene skal baseres på risikovurderingen. Tiltakene skal så langt det er mulig gjøres ved kilden, altså årsaken til problemet. 

Kollektive vernetiltak skal prioriteres fremfor personlige vernetiltak. Tiltakene skal iverksettes i samarbeid med berørte arbeidstakere og 
verneombud.  

Tiltaksplanen skal beskrive konkrete tiltak, med tidsfrist og ansvarlig for gjennomføring. 

Når det gjelder vold og trussel om vold har regelverket særlige krav til tiltak i forskrift om utførelse av arbeid § 23A-4: 

Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til  

a) utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidet som utføres,  
b) systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mv, for eksempel av alarmutstyr der dette brukes,  
c) muligheter for tilkalling av hjelp,  
d) bemanning, herunder bruk av alenearbeid. 
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TILTAKSPLAN 

etter kartlegging av risiko for vold, trussel om vold  

og uheldige psykiske belastninger i arbeidet 
Sted  Dato Leders signatur Verneombudets signatur 

 

Avvik/problem 

 

Tiltak/løsning 

 

Ansvarlig 

 

Tidsfrist 

 

Utført 

Dato/signatur 

Eksempel: Leder er ikke 

tilgjengelig nok 

Færre ansatte under hver leder 

Oppnevne/ansette nestleder 

N.N. Første kvartal 

20XX 

Ansatt nestleder 

xx/xx/xx 
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Alle kommunene i Troms og Finnmark 
 

  
 

Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert 
nasjonalbudsjett 2019 

 
 
Fylkesmannen viser til Prop. 113 S (2018-2019) Kommuneproposisjonen 2020, lagt frem 14. mai 
2019.  
 
Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske 
opplegget for kommunene for 2019 og 2020.  
 
 
Sammendrag 
 
Regjeringen legger i 2020 opp til en vekst i frie inntekter i kommunesektoren på mellom 1,0 
og 2,0 mrd. kr., dette utgjør en realvekst på ca. 0,3 - 0,5 %. Veksten er noe svakere enn 
foregående år, og må sees i sammenheng med at anslåtte demografi- og pensjonskostnader 
er betydelig lavere enn tidligere år.  
 
I revidert nasjonalbudsjett for 2019 oppjusteres skatteinntektene med 1,5 mrd. kr., mens det 
anslås en økt kostnadsvekst på 1 mrd. kr. Samlet sett innebærer dette en styrking av 
handlingsrommet for kommunesektoren i 2019 på ca. en halv milliard kroner.  
 
Antallet kommuner i ROBEK i landet er historisk lavt, og vil trolig gå ned til 10 kommuner i 
løpet av 2019. I Troms er kun Torsken i ROBEK, og kommunen vil meldes ut i forbindelse med 
sammenslåingen til nye Senja kommune 01.01.2020. I Finnmark vil Karasjok kommune meldes 
inn etter kommunestyrets vedtak av regnskapet for 2018. 
 
Økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen videreføres. 
Fylkesmannen vil ha en viktig rolle med å utfordre kommunene om behovet for 
strukturendringer og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing, der det lokalt 
ligger til rette for dette. 
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1. Revidert nasjonalbudsjett 2019 
  
Hittil i år har den registrerte skatteinngangen vært god. Anslaget på kommunesektorens 
skatteinntekter i 2019 er derfor oppjustert med 1,5 mrd. kr. (om lag 1,35 mrd. av dette gjelder 
kommunene). 
  
Samtidig ser det ut til at kostnadsveksten i kommunesektoren blir noe sterkere enn anslått i 
statsbudsjettet 2019. Dette skyldes sterkere prisvekst på varer og tjenester. Kostnadsdeflatoren for 
kommunesektoren er satt opp fra 2,8 til 3,0 %, som tilsvarer økte kostnader på om lag 1 mrd. kr. for 
sektoren. 
 

 Statsbudsjettet 2019 RNB 2019 
Deflator 2,8 % 3,0 % 
Herav lønnsvekst (2/3) 3,2 % 3,2 % 

 
 
Samlet sett innebærer endringer i skatteinngang og kostnadsvekst en styrking av handlingsrommet 
for kommunesektoren i 2019 på om lag 0,5 mrd. kr.  
 
Veksten i 2020 bygger på det oppjusterte inntektsnivået i 2019. 
 
Etter dette anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 til 0,4 mrd. kr., 
som er 0,2 mrd. kr. høyere enn anslått i saldert budsjett. Det anslås en reell nedgang i de frie 
inntektene på 1,8 mrd. kr. Nedgangen i frie inntekter må ses i sammenheng med at de ekstra 
skatteinntektene i 2018 i hovedsak ikke videreføres. Som følge av økte skatteinntekter i 2018 går 
kommunesektoren inn i 2019 med et høyt inntektsnivå.  
 
Tabell 3.1 viser kommunesektorens frie inntekter i 2018 og anslag for 2019 i nominelle priser. Frie 
inntekter er summen av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene i 2018 er korrigert for 
oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd med videre, slik at inntektsnivået i 2018 
og 2019 er sammenliknbart. 
 

 
 
 
Kompensasjon for eiendomsskatt på maskiner 
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Stortinget har bedt regjeringen kompensere kommunene for avviklingen av eiendomsskatt på 
maskiner med inntil 500 mill. kr. over en sjuårsperiode. I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 71 
mill. kr. til dette. Det tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr. 
  
Departementet anslår at kommunene vil miste om lag 730 mill. kr. av inntektene årlig som følge av 
lovendringen. Anslaget er basert på tall kommunene har rapportert inn. 
  
Samlet kompensasjon skal trappes opp til 500 mill. kr. i løpet av 7 år. Det gir kommunene samlet en 
rimelig kompensasjon for inntektsbortfallet (2/3), og god tid til å tilpasse seg endringene. Ordningen 
er innrettet slik at de kommunene som har størst reduksjon i inntekter prioriteres, og vil få 
kompensert en stor andel av nedgangen. 
  
Kommunene får full kompensasjon ut over en egenandel per innbygger. Egenandelen er lik for alle 
berørte kommuner. Egenandelen er foreløpig beregnet til om lag 16 kr. per innbygger i 2019. Dette 
beløpet er ventet å stige til om lag 110–120 kr. per innbygger etter 7 år. Vi mangler tall for noen 
kommuner, så disse beløpene kan endre seg noe når vi har mottatt rapporteringen fra de siste 
kommunene. 
  
Kompensasjonen for 2019 vil bli utbetalt etter at Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett. 
 
Kompensasjon for endringer i AAP-ordningen 
Regelverket for arbeidsavklaringspenger ble endret fra 1. januar 2018. I lovproposisjonen ble det lagt 
til grunn at større merutgifter for kommunene skulle kompenseres. KOSTRA-tall fra 2018 viser at 
endringen har ført til at kommunenes utgifter til sosialhjelp har økt med 90 mill. kr. I revidert 
nasjonalbudsjett foreslås det at dette kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 
mill. kr. 
  
Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser 
På grunn av stor søknadsinngang til investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser foreslås å 
øke bevilgningen i 2019 med 78,4 mill. kr., tilsvarende om lag 900 heldøgns omsorgsplasser i 2019. 
Tilsagnsrammen i 2019 foreslås økt med 1 567, 6 mill. kr. Dette kommer i tillegg til midlene til om lag 
1 500 plasser i 2019 som allerede ligger i budsjettet.  
 
Tilskudd til lokalkjøkken 
Det foreslås opprette et investeringstilskudd til lokalkjøkken på sykehjem og i omsorgsboliger fra 1. 
oktober 2019. Det foreslås en tilsagnsramme på 12,5 mill. kr. og bevilgning på 625 000 kr. over kap. 
761, post 63 til første års utbetaling i 2019. Ordningen gjelder tilskudd til etablering eller 
gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem 
og omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Tilskuddet skal forvaltes av 
Husbanken.   
 
Bostøtte barnefamilier 
Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander økes med 66 mill. kr. i 2019.  Videre økes 
tilskuddet til etablering med 117,5 mill. kr. i 2019. Dette vil bidra til å hjelpe flere barnefamilier fra 
leie til eie av bolig. Ordningene administreres av Husbanken. 
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2. Det økonomiske opplegget for 2020 

Det legges opp til en vekst i frie inntekter på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. i kommunesektoren. Dette 
tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 0,3 - 0,5 %. Veksten som foreslås er noe svakere enn 
de foregående årene, og må sees i sammenheng med at demografi- og pensjonskostnadene 
betydelig lavere enn de har vært tidligere år.  
 
Kommunesektorens merutgifter til demografi er anslått å øke med 1,3 mill. kr. i 2020, hvorav 0,9 
mill. kr. vil belaste kommunesektorens frie inntekter. Kommunene vil ha merutgifter til demografi på 
1,3 mrd. kr. mens fylkeskommunene vil ha en nedgang i sine demografikostnader, anslått til 400 mill. 
kr. 
  
Regjeringen legger opp til at kommunene får hele den foreslåtte veksten på mellom 1,0-2,0 mrd. kr. i 
frie inntekter i 2020 i kommunesektoren.  
 
Kommunesektorens økonomiske handlingsrom må også ses i sammenheng med 
pensjonskostnadene. 
 
Inntektsveksten for 2020 som varsles i denne proposisjonen er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 
i revidert nasjonalbudsjett. Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2019 
endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2020 som nå varsles kunne 
bli endret. 
 
Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er anslått til mellom 0,2-1,5 mrd. kr. Dette 
tilsvarer en vekst på mellom 0 - 0,3 %. 
 
Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for noe styrking av det kommunale tjenestetilbudet. 
I tillegg vil en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren kunne øke handlingsrommet.  
 
Regjeringen viser til at en effektivisering i sektoren på 0,5 % tilsvarer 1,3 mrd. kr. i frigjorte midler 
som kan brukes til å styrke tjenestene i 2019. 
 
Pensjonskostnader 
KMD anslår en negativ vekst i kommunesektorens samlede pensjonskostnader i størrelsesorden 450 
mill. kr. i 2020, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Anslaget er beheftet med 
betydelig usikkerhet. Departementet vil opplyse nærmere om de økonomiske forutsetningene for 
beregning av pensjonskostnadene i rundskriv til alle kommuner og fylkeskommuner. 
 
Lavt rentenivå har over tid bidratt til veksten i pensjonspremier og pensjonskostnader. 
Kommunesektoren har samtidig betydelig gjeld, og har dermed også fordeler av det lave 
rentenivået. Departementet vil understreke at kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig 
ansvar for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren. 
 
Skatteinntekter 
På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2020 
fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020. Det legges opp til at skattøren fastsettes på 
grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede 
inntekter. 
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3. Skjønnstilskudd 

Det er i proposisjonen foreslått en samlet skjønnsrammen for 2020 på 1 434 mill. kr. Av denne 
rammen fordeles 1 084 mill. kr. til kommunene, og 350 mill. kr. til fylkeskommunene. Den samlede 
skjønnsrammen er justert ned med 185 mill. kr. fra 2019.  
  
Basisrammen til kommunene på 0,950 mrd. kr. reduseres med 50 mill. kr. fra 2019 som overføres til 
innbyggertilskuddet.  
 
Det er fortsatt store forskjeller i størrelsen på skjønnsrammen mellom de ulike 
fylkesmannsembetene, og det tas sikte på en ytterligere utjevning i 2020. Det er derfor grunn til å tro 
at fylkesrammen til Troms og Finnmark vil reduseres ytterligere.  Troms og Finnmark har i 2019 en 
basisramme i pr. innbygger på kr. 542, dette er godt over landsgjennomsnittet på kr. 189. 
 
Fylkesmannen vil få den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidler for 2020 etter behandlingen av 
kommuneproposisjonen i Stortinget. 
 
Fylkesmannen arbeider med utforming av en ny, felles fordelingsmodell for basisskjønn i Troms og 
Finnmark. Departementet har signalisert at de ønsker at Fylkesmannen skal bruke større grad av 
skjønn, og mindre grad av kriteriebaserte systemer, ved fordeling av basisskjønn. 
 
Retningslinjer for skjønnstildeling 2020, og fordelingen pr. kommune, vil bli offentliggjort i 
forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2020 (høsten 2019).  
 
Fylkesmannen skal innenfor basisrammen i 2020 vurdere behovet for å tildele skjønnsmidler til 
kommuner som slår seg sammen, og som får tap på grunn av utilsiktede virkninger av 
inntektssystemet. En kompensasjon for utilsiktede virkninger av en sammenslåing avgjøres og 
fastsettes av fylkesmannen, og finansieres innenfor det enkelte fylkesmannsembetes 
skjønnsramme. 
 
Til sammen 184 mill. kr. av det samlede skjønnstilskuddet holdes tilbake til departementets 
reservepott og prosjektskjønn.  
 
 

 

4. Kommunereform 

Rammer for kommuner som ønsker å slå seg sammen 
Stortinget har vedtatt at eventuelle kommunesammenslåinger i denne stortingsperioden skal 
baseres på frivillighet. Departementet legger dette til grunn for det videre arbeidet med 
kommunesammenslåinger.  
 
Dette medfører at det er opp til den enkelte kommune å sørge for en hensiktsmessig og 
framtidsrettet kommunestruktur. Fylkesmannen har, på bakgrunn av embetets kontakt med 
kommunene og gode kjennskap til de ulike kommunenes styrker og svakheter, en viktig rolle med å 
utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om 
kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette. 
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Forutsigbarhet for eiendomsskatteinntekter 
Finansdepartementet har foreslått endringer i eigedomsskattelova § 13. Forslaget skal legge til rette 
for at sammenslåtte kommuner får mulighet til å harmonisere eiendomsskatten i den nye 
kommunen. Det foreslås at kommunene i en overgangsperiode på tre år, fra tidspunktet for 
iverksettelsen av kommunesammenslåingen, kan øke satsene med inntil 1 promilleenhet på bolig- 
og fritidseiendom, og 2 promilleenheter på næringseiendom med videre per år. I overgangsperioden 
vil de ulike delene av den nye kommunen kunne ha ulike satser for eiendomsskatt på samme type 
eiendom. Overgangsperioden skal brukes til å harmonisere eiendomsskatten i den nye kommunen. 
Forslaget gir kommuner som slår seg sammen forutsigbarhet for eiendomsskatteinntekter fra 
næringseiendom med videre og fører samtidig ikke til en brå økning i eiendomsskatten for bolig- og 
fritidseiendom fra et år til et annet. Finansdepartementet tar sikte på å fremme et eventuelt 
lovforslag i statsbudsjettet for 2020. Nye regler vil da kunne tre i kraft fra og med 
eiendomsskatteåret 2020. 
 
Virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen: 
 
Engangskostnader ved kommunesammenslåing 
Det framgår av inndelingsloven § 15 at staten skal gi delvis kompensasjon til kommunene for 
engangskostnader som er direkte knyttet til sammenslåingsprosessen. Dette gjøres gjennom et 
engangstilskudd ved kommunesammenslåingen. Kommuner som slår seg sammen vil få utbetalt et 
engangstilskudd, etter en standardisert modell basert på antall innbyggere og antall kommuner som 
inngår i sammenslåingen.  
 
Regionsentertilskudd 
Regionsentertilskuddet ble innført som et tilskudd i inntektssystemet fra og med 2017, og går 
til kommuner som slår seg sammen og utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. For å 
opprettholde regionsentertilskuddet som et økonomisk virkemiddel ved nye sammenslåinger 
foreslår departementet at også kommuner som slår seg sammen framover vil kunne motta 
regionsentertilskudd, hvis kommunene oppfyller kravene i tilskuddet. 
 
Inndelingstilskudd 
Det framgår av inndelingsloven § 15 at kommunene i en overgangsperiode skal bli kompensert for 
bortfall av rammetilskudd som følge av sammenslåingen. Kommunene gis kompensasjon for tap av 
basistilskudd og netto reduksjon i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. Den nye 
kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem 
år. Inndelingstilskuddet vil bli beregnet på gjeldende inntektssystem det året sammenslåingen trer i 
kraft. 
 
Støtte til utredning 
I arbeidet med kommunereformen er det etablert et bredt kunnskapsgrunnlag både lokalt, regionalt 
og nasjonalt om utfordringer og muligheter ved sammenslåinger. Samtidig kan det være et behov 
lokalt for å fornye og oppdatere kunnskapsgrunnlaget dersom det er ønskelig å sette spørsmålet 
om sammenslåing på dagsordenen i neste kommunestyreperiode. 
 
Departementet vil gi støtte til kommuner som vurderer sammenslåing. Departementet vil etablere 
en enkel og forutsigbar modell, hvor det gis 200 000 kr. i støtte dersom to kommuner ønsker å 
utrede sammenslåing. Dersom flere enn to kommuner ønsker å utrede sammenslåing, gis det 50 
000 kr. per kommune. Støtten kan kun tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. 
Tilskuddet dekkes innenfor prosjektskjønnet, kap. 571, post 64. Kriteriet for å få utbetalt støtten er at 
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beslutning om utredning er vedtatt politisk i de aktuelle kommunene, og at det foreligger en plan for 
videre oppfølging etter at utredningsarbeidet er ferdigstilt. 
 
Informasjon og folkehøring 
Inndelingsloven § 10 sier at kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkter på forslag til 
grenseendringer. Dette kan gjøres på ulike måter som folkeavstemning, opinionsundersøkelser, 
folkemøter med videre. Det vil fortsatt gis støtte på inntil 100 000 kr. til hver kommune som 
utarbeider informasjon og gjennomfører folkehøring om kommunesammenslåingen. For at 
departementet kan utbetale støtte, har kommunene ansvaret for å gi god informasjon til sine 
innbyggere i forkant av folkehøringene. Kommunene må lage et faktagrunnlag som innbyggerne 
kan ta stillling til i en høring. Forut for dette skal kommunestyret ha behandlet dette grunnlaget, 
og gjort et klart retningsvalg som de ber om å få innbyggernes synspunkter på. Støtten kan kun 
tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. Tilskuddet dekkes innenfor 
prosjektskjønnet, kap. 571, post 64. Dersom det er ønskelig lokalt er det mulig å søke om støtte til 
utredning og støtte til informasjon og folkehøring samtidig. 
 
 
 

5. Inntektssystemet 

I 2020 foreslås det ikke større endringer i inntektssystemet. 
 
Kostnadsnøkkelen for kommunene– vekting av gradert basiskriterium 
Fra og med 2020 slår 119 kommuner seg sammen til 47 nye kommuner, og antallet kommuner 
reduseres fra 422 til 356. Dette vil i seg selv gjøre at verdien av et fullt basistilskudd i 
utgiftsutjevningen øker for alle kommuner, selv om alle andre forhold holdes uendret. Dette er en 
konsekvens av at inntektssystemet fortsatt ikke er helt nøytralt ved sammenslåinger. At noen 
kommuner slår seg sammen påvirker ikke størrelsen på smådriftsulempene for øvrige kommuner, 
og det er derfor ikke rimelig at beløpet som utløses av basiskriteriet skal øke på grunn av dette. 
For å motvirke denne effekten justeres vektingen av gradert basiskriterium i kostnadsnøkkelen 
fra og med 2020. 
 
 
Prosjekt om toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapportering av 
psykisk utviklingshemmede til inntektssystemet.  
Departementet har satt ut et prosjekt for å få mer kunnskap om mulige insentivvirkninger av disse 
to ordningene. I prosjektet skal det gjennomføres en analyse av om regelverk og utforming av disse 
ordningene påvirker omfanget av tjenester, innretningen av tjenestetilbudet, organiseringen av 
tjenestene og om det er eventuelle andre virkninger av ordningene. Det skal vurderes om det kan 
gjøres endringer i regelverk og utforming av ordningene, for å motvirke eventuelle uheldige 
virkninger, og som legger til rette for at kommunene kan gi tjenester av god kvalitet. 
 
Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019. 
 
Distriktsindeksen og regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet 
Distriktsindeksen viser graden av distriktsutfordringer i kommunene, og den benyttes blant annet 
ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet for kommunene. På oppdrag fra KMD foretar 
Asplan Viak nå en faglig gjennomgang av distriktsindeksen. Gjennomgangen skal være ferdig i løpet 
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av august 2019. Som omtalt i kommuneproposisjonen for 2019 legger departementet opp til å 
vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene nærmere, primært med fokus på bruken av 
distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. 
 
I 2020 legger vi opp til å benytte den samme indeksen som i 2019 for å fordele de distriktspolitiske 
tilskuddene.  
 
 
Ordningen med regionsentertilskudd opprettholdes for nye kommunesammenslåinger 
For å opprettholde regionsentertilskuddet som et økonomisk virkemiddel ved nye sammenslåinger 
foreslår departementet at også kommuner som slår seg sammen framover vil kunne motta 
regionsentertilskudd, hvis kommunene oppfyller kravene i tilskuddet.  
 
Utilsiktede virkninger i inntektssystemet for kommuner som slår seg sammen 
 
Utgiftsutjevningen 
De aller fleste kriteriene i kostnadsnøkkelen er sammenslåingsnøytrale, og vil ikke påvirkes av en 
sammenslåing. For noen kriterier vil imidlertid ikke den nye kommunens verdi på kriteriet være 
lik summen av kommunene hver for seg, og den nye kommunens verdi må beregnes. Dette kan gi 
et negativt utslag i utgiftsutjevningen, sammenliknet med kommunene hver for seg. Kriterier som 
må beregnes for den nye kommunen, og som dermed ikke er sammenslåingsnøytrale, er 
bosettingskriteriene (nabokriteriet og sonekriteriet) og opphopningsindeksen. Etter departementets 
vurdering vil disse effektene trolig være relativt små. For kommuner som isolert sett får en nedgang i 
utgiftsutjevningen som følge av sammenslåingen, må kompensasjon for dette vurderes i det enkelte 
tilfelle. Eventuell kompensasjon avgjøres og fastsettes av fylkesmannen, og finansieres innenfor det 
enkelte fylkesmannsembetes skjønnsramme. 
 
Veksttilskuddet 
Hvis to kommuner slår seg sammen, og den ene har veksttilskudd året før sammenslåingen, vil ikke 
nødvendigvis den nye kommunen motta veksttilskudd etter sammenslåingen. Befolkningsveksten i 
den nye kommunen kan i sum være lavere (prosentvis) enn i den ene kommunen som tidligere 
mottok veksttilskudd. Hvis den nye kommunen samlet har høy nok befolkningsvekst, vil den nye 
kommunen motta veksttilskudd på samme måte som alle andre kommuner. 
 
Departementet legger på bakgrunn av dette opp til at kommuner som får en reduksjon i 
veksttilskuddet som følge av sammenslåingen, blir kompensert for dette gjennom en egen 
kompensasjonsordning innenfor skjønnstilskuddet. 
 
Gjennom kompensasjonen blir kommunene kompensert for den isolerte reduksjonen i veksttilskudd 
som følge av sammenslåingen. Grunnlaget for kompensasjonen beregnes som differansen mellom 
hva kommunene ville fått i veksttilskudd hver for seg i 2020, og hva den nye kommunen får i 
veksttilskudd i 2020. Det legges opp til at kommunene blir kompensert for 80 % av reduksjonen i 
2020, 40 % i 2021 og at kompensasjonen avvikles fra 2022. Grunnlaget for kompensasjonen ligger 
fast, og korrigeres ikke etter 2020. 
 
Av kommunene involvert i kommunesammenslåinger i Troms og Finnmark er det kun Torsken 
kommune som har hatt veksttilskudd i 2019.  
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6. Innlemminger av øremerkede tilskudd 

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker 
det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. 
 
Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å avvikle og innlemme følgende tilskudd i 
rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene: 
– Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene 
– Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
– Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 
– Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov 
– Tilskudd til karriereveiledning 
– Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn 
– Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 
– Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 
– Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 
– Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 
– Tilskudd til skredsikring av fylkesveier 
– Tilskudd til gang- og sykkelveier 
 
Tilskuddene til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn, inkluderende og 
vekstkraftige lokalsamfunn, regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 
samt skredsikring av fylkesveier vil bli gitt en særskilt fordeling innenfor rammetilskuddet (tabell c).  
 
Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i kapittel 13 i 
Kommuneproposisjonen for 2020. 
 
Regjeringen vil over tid avvikle flere øremerkede tilskudd og redusere det totale omfanget av 
øremerking. Kompensasjonsordningen for renter og avdrag og vertskommunetilskuddet (kap. 761, 
post 64 og kap. 761, post 61, Helse- og omsorgsdepartementet) samt  
rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg (kap. 225, post 65, 
Kunnskapsdepartementet) og for transporttiltak i fylkene (kap. 1320, post 61, 
Samferdselsdepartementet) er alle under gradvis avvikling. Dette vil på sikt bidra til å redusere 
andelen øremerkede midler. 
 
 

----------------------------- 
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Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det 
økonomiske opplegget for kommunene i 2019 og 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Toril Feldt (e.f.) 
konstituert justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 29.05.2019 12:55:05
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; Gunbjørg Melkiorsen

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet 28.05.19
Vedlegg: Protokoll RUST og Regionrådet 28.mai 2019.docx
Hei!
Det vises til vedlagte protokoll fra møte i regionrådet og RUST 28. mai i Kvænangsbotn.
 
 
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 6-2019 
STED: Kvænangen 
TIDSPUNKT: 28. mai 2019 kl 1030 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord (pr telefon) 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

 
PROGRAM: 
Kl 1030 Fellesmøte RUST og regionrådet inkl lunsj 
  Korte innledninger og drøfting:  
  Ungdomsmedvirkning i Nord-Troms – hvordan kan vi bli enda bedre? 

 Felles struktur for ungdomsråd 
 Gode grep 

Kl 1200 Parallelle møter RUST og regionråd (egne sakslister) 
Kl 1300 Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved 

Kvænangen Kraftverk 
kl 1430  Hjemtur  
 
Ingen merknad til innkalling.  
  
Under åpen post drøftes: 

 Høring ny struktur yrkesfag videregående skole 
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FELLESMØTE MED RUST KL 1030-1200 
DELTAKERE:  
RUST/Nord-Troms 
ungdomsråd 

Siril Jørgensen, Skjervøy 
Ramona Thomassen, Nordreisa  
Oda Fossvoll for Anna Henriksen, Nordreisa  
Alise Bruvold for Jacop Seppola, Storfjord  
Nikolas Fagerli, Storfjord 
Lea Kaino-Hestnes, Kvænangen 
Johanne Mari Johansen, Kvænangen 

Fagrådet: 
 

Silje Båtnes, Nordreisa 
Kjersti Hovland Rennestraum, Kåfjord 
Marit Boberg, Kvænangen 
Eirik Hasselberg, Skjervøy 

Politiske 
rådgivere: 
 

Vera Wassnes, Kvænangen 
Kåre Eriksen, Storfjord 
(Øyvind Evanger, Nordreisa) 

Sekretariat: Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent  
Forfall: Jill Fagerli, fagrådet, Storfjord 

Ingrid Lønhaug, politisk rådgiver, Skjervøy 
Else Lill Lyngra, politisk rådgiver, Lyngen 
Representanter ungdomsråd Lyngen 
Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen 
Mathias Nilsen, Kåfjord 
Oliver Løvli, Kåfjord 
Jens Aleksander Simonsen, Kåfjord 

 
Fra regionrådet møtte samme deltakere som øvrige møter samme dag. 
 
Møteledere: Siril Jørgensen og Svein Leiros 
 
TEMA: VEILEDER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING I NORD-TROMS  
Innledning; bakgrunn for «Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms» v/ 
politisk rådgiver Kåre Eriksen 

 Hvordan har det vært arbeidet med veilederen 
 Gjennomgang av hovedmoment, spesielt fokus på fraværsutfordringen 
 Oppfordring til å behandle denne i egen kommune 
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Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-
Troms (behandles i fellesmøte med RUST) 

Saksdokumenter: 
 Forslag til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 

Saksbehandler: Lise Jakobsen/Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil 
tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 
Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år. I tillegg til velfungerende 
kommunale ungdomsråd, har vi et godt etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som 
eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi har også et fagråd for de med 
administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre politiske medvirkning 
og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, samt at hvert 
Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte ungdomsrådet i 
det politiske arbeidet.  
 
Vurderinger: 
Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye 
kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i 
regionen ytterligere. RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at 
ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. 
 
Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår 
ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å 
fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådenes 
tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet 
mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap 
og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet. 
 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal 
være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et 
supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for 
ungdomsrådet. 
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Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles 
veilederen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd godkjenner det 
fremlagte forslaget til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i 
Nord-Troms.  

2. Veilederen for politisk ungdomsmedvirkning oversendes 
kommunestyrene i eierkommunene til behandling. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
VERKSTED: UNGE EKSPERTER OG VOKSNE BESLUTNINGSTAKERE I GRUPPER 
Innledning v/ leder Siril og nestleder Ramona, Nord-Troms Ungdomsråd 

 Bra å være i ungdomsrådet å kunne få si sine meninger og få være med å 
påvirke, at det er et organ som kan støtte forslag fra ungdom 

 God læreprosess å være med i ungdomsråd – har overføringsverdi til for 
eksempel skolearbeid 

 Fint å være med i RUST, blir kjent over kommunegrensene 
 God på dette i Nord-Troms, blir spurt om å dele erfaringer med ungdomsråd 

utenfor regionen 
 Fint å være med å påvirke i et demokrati 
 Reell stemme, være med å gjøre politiske beslutninger 
 Ønsker å bli bedre på å løfte saker til kommune, regionråd og fylkesting 
 Viktig i hverdagen å ha en reell stemme, være med å påvirke – lettere å 

rekruttere ungdommer om de kjenner til ungdomsrådene – og vet hva de 
driver med 

 Bidrar til økt involvering, og et viktig bidrag til demokratiet 
 Har et bra ungdomsråd som fungerer, viktig å få dette til framover 

Verksted: 
 Vi spør de unge ekspertene:  

o Ka e bra me å bo her?  
o Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre? 

 Vi spør de voksne beslutningstakerne:  
o Fra ord til handling - kordan får vi det til? 
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Det ble delt i tre grupper. Presentasjon fra gruppene: 
 
Vi spør de unge ekspertene: Ka e bra me å bo her?  

 Flott kommune å bo i 
 Små og samlende forhold – alle kjenner alle 
 Flott natur 
 Ny idrettshall i Kvænangen – gleder seg til 
 Mange ulike fritidsaktiviteter 
 Samler ungdom på kommunehuset i Kvænangen i påvente av ungdomsklubb 
 Blir invitert av voksne 
 Får gjennom saker for eksempel ungdomsklubb 
 Fint med en plass som ikke er idrett 
 Kommunene har en god kontakt. Rust gir kontakt mellom flere kommuner på 

tvers. 
 Bra med ungdomsrådene – ungdommene har en sterk stemme 
 Godt med sekretær og politiske veiledere.  
 Har tatt utgangspunkt i vi som bor her nord 
 Vi blir bedre kjent – utvikle oss i lag 
 Sterke ungdomsråd – vi blir sett av de voksne, og har voksne ressurser 
 Gode lokalsamfunn, fin natur og god plass 
 Framoverlent på tvers av kommunegrensene 
 Gode fritidsaktiviteter 
 Felles ønske om å få til ting på tvers av kommunegrensene 
 Møteplass for ungdom er viktig 

 
Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre? 

 Fokus på ungdom 
 Vi er framtida 
 Vi skal føre arven videre 
 Vi har en mening om alt, viktig å bli hørt, må kunne stole på de voksne 
 Flinkere til å snakke om ungdomsrådet. Gi mer informasjon. 
 Mer rekruttering. (henger sammen med manglende informasjon) 
 Få fram meninga til de yngste. 
 Snakke mer om ungdomsråd – mer info 
 Mere fokus på rekruttering – få vet hva ungdomsråd er  
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 Bedre kollektivtransport både på tvers av kommunegrenser og innad i 
kommunene 

Vi spør de voksne beslutningstakerne: Fra ord til handling - kordan får vi det til? 
o Lytte til ungdommen i alt politiske arbeid 
o Involvere 
o Tale og forslagsrett 
o Kursing viktig – tørre å ta ordet 
o Ungdom har mye makt – får nesten alltid gjennomslag 
o Avgjørende med administrativ ressurs og politiske rådgiver 
o Lytte til ungdommen, kursing, ha på plass en administrativ ressurs.  
o Kort prosess fra ord til handling. 
o Bedre infrastruktur internt og eksternt.  
o Lokale ungdomskonferanser – hva er ungdomsråd hva kan det brukes 

til 
o Ta i bruk sosiale media 
o Tettere kobling mot skolen - aktiv del av undervisningen 
o Kort vei fra ungdom til politikere i Nord-Troms, – bare å ta kontakt 
o Følge opp saker i forhold til infrastruktur, frem sak til k-styrene, 

regionrådet, fylkeskommunen 
o Ta initiativ i de enkelte kommunene om fravær og 

ungdomsmedvirkning som samfunnsfag 
o Sørge for at ny veileder tas opp i kommunestyret 
o Tydeliggjøre at ungdomsråd er viktig – ungdomsmedvirkning som 

utvikling og strategi 
o God forankring! 

Gruppe Fagråd+politiske rådgivere 
Hvordan legge til rette for at ungdomsrådet når fram? 

o Gjøre ungdomsrådet trygt. Ungdomsrådene må være tydelig.  
o Legge til rette sakslista slik at sakene som omhandler ungdom slik at 

sakene som omhandler ungdom først i møtet.  
o Sende saker på høring til ungdomsrådet. 
o Vær konkret.  
o Prat med store bokstaver – vær tydelig 
o Hjelpe til med forberedelsen til møtene 
o Legg til rette sakslista for ungdomsrådene 
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o Merke saker som er relevant for ungdom 
o Involvere ungdom i saksbehandling – for eksempel sende saker til høring i 

forbindelse med saksbehandlingen 

Oppsummering ved saksordfører Eirik Mevik: 
 Mye positivt med å bo i Nord-Troms 
 Vi må bli bedre med informasjon for å få til rekruttering 
 Får på plass reell påvirkning – artig å få en sak opp i kommunestyret 
 Den administrative ressursen er ekstremt viktig for ungdommene 
 Viktig med politisk rådgiver for å få løftet fram politiske saker 

Etter verkstedprosessen ble det gjennomført parallelle møter. Felles orientering fra 
omstillingsprosjektet og besøk på Kvænangen kraftverk. 
 
MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD KL 1200-1300 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Troms fylkeskommune: Svar – forespørsel fra Nord-Troms Regionråd vedr 
Troms fylkeskommunes asfaltplan 219 

Vedtak: 
Referatsaken følges opp med å etterspørre svar vedrørende når det sist ble  
gjennomført en faglig vurdering av SVV vedr dekkelegging. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 21/19  Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.19 og 1.4.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoller fra møter 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 26. mars og 1. april 
2019. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 22/19 Drift og layout nordtromsportalen.no  
Saksdokumenter: 
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 Avtale om drift av felles nettportal av 1.9.2014 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Som ett av tiltakene i Omdømmeprosjektet ble det etablert en felles nettportal for å 
profilere Nord-Troms – med følgende menyvalg; 
 

 
 
Nettportalen skulle være et supplement til kommunenes egne hjemmesider, og et 
virkemiddel for å skape interesse for regionen. 
 
Det ble inngått en avtale mellom kommune om drift fra 2014 for å sikre vedlikehold, 
oppdatering og videreutvikling av design, tekst og bilder i portalen. 
Rådmannsutvalget (RU) skulle utgjøre styre og Kvænangen kommune skulle ha 
ansvar for drift (vertskommunemodell).  
 
Etter avslutning av Omdømmeprosjektet ble ikke driften av siden fulgt opp. Saken 
har vært på sakskartet gjentatte ganger i rådmannsutvalget.  
 
Vurderinger: 
Det er ressursskrevene og vedlikeholde og utvikle en hjemmeside. Det ble gjort et 
godt arbeid i Omdømmeprosjektet, men når dette arbeidet ikke er blitt fulgt opp, 
sitter vi igjen med en hjemmeside som er utdatert og kan inneholde feil 
informasjon. Dette er ikke gunstig for profileringen av regionen. 
 
Etter godkjenning fra RU og regionrådet, startet administrasjonen for noen år siden 
å bruke portalen til å legge ut saksprotokoller, rapporter mm. I tillegg ble teksten på 
siden gjennomgått og noen korrigeringer foretatt.  
 
Pr i dag «fungerer siden dårlig», lite hensiktsmessig meny/dårlig oversikt – det er 
også mye informasjon som bør oppdateres. 
 
Regionrådet har behov for en tidsriktig hjemmeside for å legge ut informasjon om 
virksomheten, prosjekter og satsinger som også snakker med sosiale medier. 
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I og med at «lite har skjedd» med nordtromsportalen siden prosjektslutt Omdømme, 
ser vi det som hensiktsmessig å bruke denne plattformen for den «nye portalen for 
regionrådet». 
 
Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet overtar drifta av www.nordtromsportalen.no. Det avsettes 
midler til vedlikehold og drift på regionrådets budsjett fra 2020. 

2. Det brukes eksisterende midler på budsjett for inneværende år til ny layout 
(inntil kr 50.000). «Ny hjemmeside» har som mål å ivareta 
informasjonsbehov i regionrådsregi. 

3. Eksisterende info (utarbeidet i Omdømmeprosjektet) på hjemmesiden gjøres 
tilgjengelig for kommunene tidlig høst 2019. 

4. Ny side publiseres på konstituerende møte i regionrådet 5. november 2019. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 23/19   Regnskap og rapport fra Infrastrukturprosjektet  
Saksdokumenter: 

 Rapporter på www.nordtromsportalen.no 
o Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur 
o Kortversjon - status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

 Prosjektregnskap 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet har avsluttet prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms». 
Målet for prosjektet var: 

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

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Styringsgruppa har vært ledet av saksordfører Ørjan  
Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer: Stig Kjærvik, Lyngen kommune,  
Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS, Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif  
Pedersen, Avfallsservice AS. 
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Rapport: 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere 
og næringsliv har deltatt. 
 
Vedtatte strategier for videre arbeid: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 
4. Løfte fram havnene 
5. Styrke kollektivtilbudet 
6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 
Budsjett/finansieringsplan 

Kostnader  

Prosjektledelse/koordinering* 320 000 
Kjøp av tjenester 700 000 
Regnskap / revisjon   30 000 
Reiseutgifter   100 000 
SUM KOSTNADER 1 200 000 

 
Finansiering  %-fordeling 

Regionrådets egeninnsats 320 000 26,7 
Tilskudd fra kommune 300 000 25 
Troms fylkeskommune 300 000 25 
Næringsliv Nord-Troms 280 000 23,3 
SUM 1 200 000 100 

 
Vurderinger: 
Regionrådet fikk overlevert rapporten i januar 2019 fra styringsgruppa. Denne ble 
tatt til orientering. Resultatet av arbeidet ble presentert på et eget seminar i 
Olderdalen 14. februar i år med over 50 deltakere. Det er også laget en plan for 
videre politisk jobbing med utgangpunkt i rapportene og de valgte strategier. 
 
Som det går fram av det vedlagte regnskapet er det et lite underforbruk på ca 
10.000 kr i forhold til budsjett. Dette utgjør under 1 % av totalbudsjettet. 
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Prosjektregnskap: 
 

 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner rapportering og sluttregnskap fra prosjektet 
regionale strategier for infrastruktur i Nord-Troms.  
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 24/19    Uttalelse responstid på ambulanse (sak oversendt fra RUST) 
Saksdokumenter: 

 Uttalelse fra Nord-Troms ungdomsråd om responstid på ambulanse 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Saksopplysninger: 
Nord-Troms ungdomsråd har mottatt en henvendelse fra Hardanger ungdomsråd 
vedrørende responstid for ambulanser. Nord-Troms ungdomsråd har sendt 
følgende henvendelse til regionrådet: 
«Tiden fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient får nødvendig helsehjelp er 
avgjørende for unødvendig død, tap av leveår og livskvalitet, funksjonsnivå og 
lidelser. Derfor er kort responstid for ambulansene viktig for alle som bor, arbeider, 
vokser opp og lever i distriktene. Den veiledende responstidene for akuttoppdrag er 
25 minutter i 90 prosent av hendelsene for grisgrendte strøk (færre enn 10 000 
innbyggere). Dette er ikke et forskriftsfestet krav. I tillegg vil innsparinger hos 
helseforetak true antallet ambulanser i distriktene, samtidig som det blir flere 
oppdrag pga. flere hjemmeboende eldre, økt turisme til fjells, på land og vann, samt 
økende trafikk på veiene. 
 
Det er variasjoner mellom fylkene, men ingen fylker oppnår veiledende responstid. 
Tall fra april 2018 viser at responstiden er 24,8 min. i Lyngen, 31 min. i Storfjord, 
26 min. i Kåfjord, 26,4 min. i Nordreisa 24,1 min. i Kvænangen og hele 63,8 min. i 
Skjervøy (https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-
1.14023472) Tallene er gjennomsnittet for hver kommune og viser ikke at vil være 
store forskjeller på responstid for de som bor langt unna ambulansestasjonen, 
sammenlignet med de som har kort avstand i samme kommune. 
Vi ber regionrådet og ordførerne om å løfte saken til sentrale myndigheter.» 
 
Nord-Troms Regionråd har tidligere gitt uttalelse om ambulanseberedskap; 

«Nord-Troms Regionråd frykter for liv og helse dersom ambulanseberedskapen 
reduseres. Nord-Troms er i en sårbar situasjon med lange avstander og utfordringer 
med ras og vinterstengte veier, og vil være ekstra utsatt om beredskapsnivået 
reduseres. Vi har allerede i dag en situasjon som er skjør ved at beredskapen 
svekkes når én ambulanse kjører fra et distrikt med en pasient til sykehus. Vi har 
behov for en tilstedeværende ambulansetjeneste i hele regionen.» 

Det har også vært flere medieoppslag den siste tiden om responstiden i 
distriktskommuner, hvor man ikke innfrir kravene i henhold til veiledende 
kvalitetsindikator. Saken er også satt på dagsorden i flere politiske parti, og det kan 
være aktuelt å fremme forslag i Stortinget om forskriftsfesting av responstider for 
norske ambulanser. 
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd sender en uttalelse vedrørende responstid for ambulanse. 
Ordfører Knut Jentoft utarbeider forslag til uttalelse som sendes til godkjenning før 
den oversendes Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.  
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
Under behandling av sak 25/19 fratrådte ordfører Eirik L. Mevik av 
habilitetsgrunner. (Styreleder i Ungt Entreprenøskap) 
 
Sak 25/19 Forslag til videreføring av prosjekt HoppIdè grunnskole  
Saksdokumenter: 

 Fra UE: skisse til modell-samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms  
 Fra Rådmannsutvalget: melding om vedtak i sak 29/19 fra møte 30.04.19 

Hoppide grunnskole 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers 
kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten  for at de 
bosetter seg på hjemstedet. Det vises også til at elever som deltar i 
elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbelt så stor sannsynlighet for å 
etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.  
 
Gjennom kartlegginger i Omdømmeprosjektet fikk vi kunnskap om at unge har 
mangelfull kjennskap til eget lokalsamfunn. Satsing på entreprenørskap i skolene er 
et viktig virkemiddel for å øke kunnskap om lokale muligheter og dermed oppnå økt 
stolthet og forsterke regional identitet.  Gjennom entreprenørskap og elevbedrift 
som tema i skolen, kombinert med tett samarbeid med lokalt næringsliv, ønsker vi å 
gi unge gode vilkår for gründersatsing. 
 
Dette var noe av bakteppe for den helhetlige entreprenørskapssatsingen HoppIdè (3 
delprosjekt – grunnskole, videregående skole og unge gründere) som var prioriterte 
tiltak i Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018. 
 
Målsettinger: 
Hovedmål:  Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se 

mulighter i egen region.  
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Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling,  øke bolyst 
og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling. Tiltakene 
(opplæringa) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne 
til å se og bruke disse i framtidig gründervirksomhet og i 
arbeidslivet som gode arbeidstakere. 

Delmål 1:  Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-
Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv læring som 
vedtas av alle kommuner.   

Delmål 2:  Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på 
regionens stedskvaliter som fortrinn i framtidig utvikling og 
entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner  
og implementeres i grunnskolene i regionen 

Delmål 3:  Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og 
gjennom satsing på entreprenørskap,  gi barn og ungdom 
kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 
bedrifter i Nord-Troms 

 
Organisering: 
Prosjekteier:   Nord-Troms Regionråd DA 
Styringsgruppe:  Representanter fra rådmannsutvalget, næringsutviklere, 

skoleledere, nærings- og arbeidsliv. 
Prosjektledelse:  Vertskommuneansvar: Skjervøy. Prosjektansvar: Regionkontoret 

for Nord-Troms ved Ulla Laberg 
Det har vært ansatt egen prosjektleder i 50% stilling med 
kontorsted Kvænangen. 

 
Prosjektet (regionrådet) har hatt en samarbeidsavtale med UE (ungt 
entreprenørskap) Troms gjennom hele prosjektperioden. Dette for å bruke UE sine 
programmer for grunnskolen, kursing av lærere mm. 
 
Hoppidè grunnskole er i avslutningsfasen. Prosjektet er forlenget til sommeren 
2019, grunnet gjenstående midler på budsjettet. Det medfører muligheter for å 
sluttføre prosjektet ved skoleslutt. Styringsgruppa i prosjektet er enige om at 
gjennomføring av tiltak som gjenstår skal fokuseres i siste del av perioden. 
 
Vurderinger: 
UE Troms har  kommet med et forslag om å forlenge prosjektsatsingen med 2 år. 
Forslaget innebærer et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, 
næringsliv og UE.  
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Om en slik videreføring skal være aktuell må arbeidet ha en god forankring hos 
oppvekstlederne i den enkelte kommune, de må være «eiere» i prosjektet.  
 
Forslaget til videreføring har vært drøftet i møte med oppvekstledere i kommunene 
29.03.19 (Nordreisa hadde forfall). Oppvekstlederne er negative til skissert 
avtaleforslag fra UE. Det er ikke ønskelig å søke midler til nytt prosjekt, men jobbe 
med entreprenørskap slik det ligger til rette for i skolens læreplaner. 
 
Rådmannsutvalget har meldt at de slutter seg til oppvekstledernes vurdering, ref 
møte i rådmannsutvalget 30. april.  
 
Forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i tilrådning fra oppvekstlederne og rådmannsutvalget i Nord-Troms,  
ønsker ikke Nord-Troms Regionråd å delta i en forlengelse av prosjekt HoppIdè  
grunnskole.  
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAK: 
Oppstart Havneprosjektet del II, ved Ørjan Albrigtsen  

 Det er signert avtale med Transportutvikling AS som skal være 
prosessleder/ faglig bistand i prosjektet «Styrket samarbeid mellom 
havnene i Nord-Troms». 

 Oppstartsmøte med Transportutvikling er gjennomført. Det planlegges 
møte i prosjektgruppa 11. juni.  Videre er det aktuelt med studietur i 
september/ oktober.  

 Prosjektperioden blir medio mai til medio november.  
 Skape en arena med fokus på havner i regionen – hvordan kan 

kommunene samarbeide på dette området – ønske om at dette kan 
drøftes i hver enkelt kommune. 

 Prosjektet får tilskudd fra Kystverket. 
 Alle kommuner har bekreftet at de skal delta i prosjektet. Det er 

regionrådet som står bak søknaden og som har gjort vedtak om videre 
deltakelse. Skjervøy kommune er ansvarlig vertskommune for prosjektet. 
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SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING: 
 
Oppsummering etter representantskapsmøte 30. april, ved Ørjan Albrigtsen 

 Bakgrunn: Det har vært drøftinger i regionrådet – ønske om å fortsette som 
Nord-Troms seks. Ny samarbeidsavtale vedtatt i kommunestyrene juni 2018 

 Har hatt møte med Tromsø-områdets regionråd februar 2019 
 Plan om møte med nabokommuner i Finnmark/Vest-Finnmark regionråd 

 Diskutere 2 problemstillinger – ulike nivå: 
 Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon 
 Samarbeid om samfunnsutvikling 
 Ønsker innspill fra representantskapet til veien videre: «Hva vil være den 

beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms? Skal vi se mot 
Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt Nord-Troms samarbeid?  

 Oppsummering etter drøfting: «Ett strategisk grep kan være å skille tydelig 
mellom blokk-samarbeid og samarbeid om samfunnsutviklingen. Det er 
aktuelt å utrede denne saken videre.» 

Det var enighet om følgende oppfølging av denne saken: 
Det er viktig at debatten står på den politiske dagsorden – prosessen er allerede 
startet. Men viktig at saken ikke avgjøres før det nye regionrådet er på plass etter 
valget til høsten. Vi har for lite grunnlag for å drøfte denne saken på en helhetlig 
måte. Det er behov for å få utarbeidet et notat som grunnlag for drøfting. 
Ørjan og Svein tar ansvar for å få utarbeidet et notat som grunnlag for videre 
jobbing med denne saken. 
 
Finansiering studiesenteret –møte statsråd 30. april, ved Svein Leiros 

 Møtet med statsråden, hvor også rektorat ved UiT og fylkesrådene deltok 
 Videre oppfølging: det skal oversendes et felles brev fra UiT, fylket og 

regionrådet til statsråden 

Oppsummering studietur Sogndal 6.-9. mai, ved Svein Leiros 
 Mange nyttige eksempler/erfaringer og ta med i eget arbeid 
 Rapport og presentasjoner sendt ut til alle deltakere 

Politisk jobbing infrastrukturrapport – møte samferdselskomiteen Troms fylke 
ultimo mai, ved Ørjan Albrigtsen 

 Har hatt møte – god gjennomgang (SVV og fylkesråden) 
 Må arbeides med kontinuerlig – viktig å ikke slippe taket, men gjenta 

budskapet (verdiskapning vs infrastrukturutfordringer) om og om igjen 
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Drivkraft Nord-Troms – oppstart 1. juni. Hvordan jobbe med forankring? Ved Svein 
Leiros 

 Følges opp i regionrådsmøte 25. juni 

Kommunemøte i Alta 4. juni, Fylkesmannens initiativ, ved Svein Leiros 
 Ikke aktuelt å dra felles til Alta 
 Enighet om å invitere formannskap og ledelse, ikke innkalle 

Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros 
 Utsettes til møte regionrådet 25. juni 

Seminar 14. juni fra kompetanseløft til campus Nord-Troms, ved Berit Fjellberg 
 Målsetting er å utvikle kompetanse som en utviklingsstrategi for Nord-Troms 
 Invitasjon sendt ut til deltakere som blir berørt/kan bidra til utvikling av 

strategien som skal kobles til den videre jobbinga mot Campus Nord-Troms 
hvor studiesenteret blir den mest sentrale aktøren 

 
Nord-Troms konferansen 29. august, ved Eirik L. Mevik 

 Det kommer en epost med informasjon fra Eirik/Dan-Håvard 

Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros 
 Utsettes til møte regionrådet 25. juni 

 
ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 

 Høring ny struktur yrkesfag videregående skole. Saken er på høring. 
Saksordfører Øyvind Evanger følger opp, 

 
Møtet hevet kl 1335 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  24.05.2019  2019/1074 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  16.01.2019  4ac5d65c-7c01-4d1a-
90e0-b11d33cb7463 

   
 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 77642042 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Melding om vedtak - Budsjett og økonomiplan 2019-2022 - Nordreisa 
kommune 

Det vises til vårt brev av 04.01.2019 med anmodning om oversendelse av kommunens 
budsjettdokumenter innen 15.01.2019. Nordreisa kommune oversendte den 16.01.2019 vedtak i 
sak80/18 om budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 med tilhørende dokumenter.  
 
Fylkesmannen har i oppgave å gå gjennom kommunens årsbudsjett, økonomiplan og årsregnskap 
for å kontrollere om kommuner skal være registrert i ROBEK (register for betinget godkjenning og 
kontroll), jf. Kommuneloven § 60.  
 
Fylkesmannen foretar i tillegg en generell gjennomgang av kommunens budsjett og økonomiplan, 
samt kontrollerer at budsjettskjemaene er avstemt mot hverandre og at det er sammenheng 
mellom disse. 
 
Fylkesmannen har gått gjennom Nordreisa kommunes vedtak om budsjett 2019 og økonomiplan 
2019-2022, og har ingen merknader til vedtaket når det gjelder balansen i det vedtatte opplegget.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Toril Feldt (e.f.) 
konstituert justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
KomRev Nord Sjøgata 3 9405 HARSTAD 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156  STORSLETT 
 
 

Offl § 25 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/81-18 411 29.05.2019 

 

Særutskrift - ID 154 - Tilsetting av Utviklingsveileder/regionkoordinator 

Vedlagt følger særutskrift i saken. 
 
Hvis noe er uklart, ta gjerne kontakt. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ellen Olsen 
Personalkonsulent 
Tlf.:  777 19 212 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/81-18 

 
 
 
 
  

159



 
 Side 2 av 2

 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 
 

Arkivsaknr: 2019/81 -15 

Arkiv: 411 

Saksbehandler:  Ellen Olsen 

Dato:                 21.05.2019 

 
Offl § 25 

 
VEDTAK 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
   

 

ID 154 - Tilsetting av Utviklingsveileder/regionkoordinator 

Henvisning til lovverk: 
Tilsettingsreglement i Kåfjord kommune 
Kvalifikasjonskrav: Relevant høgskole og/eller universitetsutdanning, relevant praksis utfra 
kvalifikasjoner i utlysningstekst. 
 

Rådmannens vedtak: 
1. Astrid Berg tilsettes i 100 % stilling som Utviklingsveileder/Regionkoordinator for 

kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 
01.06.19. Vertskommune og kontorsted vil være i Kåfjord kommune. 

2. Det tas ikke stilling til reserveliste nå, men vil bli saksbehandlet dersom Astrid Berg 
takker nei til stillingen. 

3. Avlønning skjer i hht gjeldende tariffavtale. 
4. Tilsetting skjer administrativt i hht gjeldende lov, reglement og avtaler. 

 

Saksopplysninger: 
Stillingen har vært utlyst ved stilling-NAV, hjemmesiden og facebook, og innen fristens utløp, 
den 15.03.2019 var det innkommet 9 søknader. 
3 av søkerne har vært innkalt til intervju 16.05.19, og en av de tilbys stillingen. Dersom hun 
takker nei til stillingen, vil reservelisten blir saksbehandlet. 
Intervjuutvalget har bestått av oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen – Kåfjord kommune og 
kommunalsjef oppvekst og kultur Anette Holst – Lyngen kommune, tillitsvalgt fra 
Utdanningsforbundet Kåfjord Rolf Pedersen og SL Lyngen Pål Andreassen. 
 
 
Olderdalen, 21.05.19 
Ellen Olsen (s)       Einar Pedersen (s) 
saksbehandler      rådmann 
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 03.06.2019 12:43:30
Til: Alise Bruvold; Anna Elisa Henriksen; Emma Vang; Frida Letto; Greta Reiersen; Ingvild Ringbakken; Jacop
Seppola; Johanne Mari Johansen; Maja Elvemo; Mathias Nilsen; Mia Johnsen; Nicolas Fagerli; Nora Karlstrøm;
Oda Fossvoll; Oliver Løvli; Ramona Thomassen; Siril Jørgensen; Tuva Skogheim; Vilde Marie Karlsen; Kvænangen
Postmottak; Nordreisa Kommune; Post Kafjord; Post Lyngen; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anette Holst; Eirik
Hasselberg; Jill Fagerli; Kjersti Hovland Rennestraum; Kåre Bjørnar Olsen; Marit Boberg; Silje Båtnes; Else Lill
Lyngra; Ingrid Lønhaug; Jens-Aleksander Simonsen; Kåre Eriksen ; Vera E Wassnes; Øyvind Evanger
Kopi: Berit Fjellberg; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein
Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen

Emne: Protokoll RUST 28.5.2019
Vedlegg: Protokoll RUST-møte 28.mai 2019.docx;Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms - vedtatt.pdf
Hei!
Vedlagt protokoll fra møte i RUST Nord‐Troms ungdomsråd 28.5.2019
 
Med vennlig hilsen
 
LISE JAKOBSEN
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
 
Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett
Mob / 918 13 803
Web / www.nordtromsportalen.no
E-post / rust@ntroms.no
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Protokoll fra fellesmøte Nord-Troms Ungdomsråd og Nord-
Troms regionråd, Fagrådet og politiske rådgivere 

 
Sted Kvænangsbotn, Grendehuset 

Tid 28.5.2019 kl. 10.30-14.30 
 
Tilstede  
Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 
Nordreisa: 
Ramona Thomassen 
Oda K J Fossvoll (for Anna Henriksen) 
Storfjord: 
Alise S. Bruvold (for Jacop Seppola) 
Nikolas Fagerli  
Kvænangen: 
Lea Kaino-Hestnes 
Joahnne Mari Johansen 

Fagrådet Silje Båtnes 
Eirik Hasselberg 
Kjersti Rennestraum 
Marit Boberg 

Politiske rådgivere Kåre Eriksen, Storfjord 
Vera Wassnes, Kvænangen 
Øyvind Evanger, Nordreisa 

Nord-Troms regionråd Svein O. Leiros, Kåfjord 
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord (pr telefon) 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Nord-Troms regionråd - adm. Lise Jakobsen 
Berit Fjellberg 

Forfall Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen (Fagrådet) 
Jill Fagerli, Storfjord (Fagrådet) 
Ingrid Lønhaug, Skjervøy (pol. rådgiver) 
Else Lill Lyngra, Lyngen (pol. rådgiver) 
Jens A. Simonsen, Kåfjord (pol. rådgiver) 
Ingvild Ringbakken, Lyngen 
Tuva Skogheim, Lyngen 
Vilde Karlsen, Skjervøy 
Anna Elisa Lund Henriksen, Nordreisa 
Mathias Nilsen, Kåfjord 
Oliver Løvli, Kåfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen (ordfører) 
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Kl 1030 Lunsj og fellesmøte RUST og regionrådet  
 
Tema: Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms  

 5 minutter om bakgrunnen for «Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms» 
v/ politisk rådgiver 

 Spørsmål, drøfting og forslag til vedtak 
 
Halvtimes verksted: Unge eksperter og voksne beslutningstakere i grupper 

 Innledning v/ leder Siril og nestleder Ramona 
 Spør de unge ekspertene: Ka e bra me å bo her? Ka skal vi gjøre for at det skal bli 

enda bedre? 
 Spør de voksne beslutningstakerne: Fra ord til handling - kordan får vi det til? 
 3 minutter presentasjon fra gruppene 
 Oppsummering v/ saksordfører Eirik  

 
Kl 1200  RUST-møte: 
NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 
17/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
18/19 SIA SIST! KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
19/19 OMDISPONERING AV STØTTE NORDREISA UNGDOMSRÅD 
20/19 POLITISK FRAVÆR – HØRINGSSVAR TIL NYE LÆREPLANER 
21/19 RAPPORT FRA UNGDOMSBEDRIFTER 
 
Kl 1300  Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved Kvænangen Kraftverk 
kl 1430  Hjemtur  
 

Ingen merknad til innkalling.  
 
Møteledere: Siril Jørgensen og Svein Leiros 
 
TEMA: VEILEDER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING I NORD-TROMS  
Innledning; bakgrunn for «Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms» v/ 
politisk rådgiver Kåre Eriksen 

 Hvordan har det vært arbeidet med veilederen 
 Gjennomgang av hovedmoment, spesielt fokus på fraværsutfordringen 
 Oppfordring til å behandle denne i egen kommune 

 
Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-

Troms (behandles i fellesmøte med RUST) 
Saksdokumenter: 

 Forslag til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 
Saksbehandler: Lise Jakobsen/Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
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Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil 
tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 
Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år. I tillegg til velfungerende 
kommunale ungdomsråd, har vi et godt etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som 
eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi har også et fagråd for de med 
administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre politiske medvirkning 
og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, samt at hvert 
Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte ungdomsrådet i 
det politiske arbeidet.  
 
Vurderinger: 
Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye 
kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i 
regionen ytterligere. RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at 
ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. 
 
Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår 
ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å 
fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådenes 
tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet 
mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap 
og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet. 
 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal 
være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et 
supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for 
ungdomsrådet. 
 
Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles 
veilederen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd godkjenner det 
fremlagte forslaget til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i 
Nord-Troms.  

2. Veilederen for politisk ungdomsmedvirkning oversendes 
kommunestyrene i eierkommunene til behandling. 
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Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 

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

 
VERKSTED: UNGE EKSPERTER OG VOKSNE BESLUTNINGSTAKERE I GRUPPER 
Innledning v/ leder Siril og nestleder Ramona, Nord-Troms Ungdomsråd 

 Bra å være i ungdomsrådet å kunne få si sine meninger og få være med å 
påvirke, at det er et organ som kan støtte forslag fra ungdom 

 God læreprosess å være med i ungdomsråd – har overføringsverdi til for 
eksempel skolearbeid 

 Fint å være med i RUST, blir kjent over kommunegrensene 
 God på dette i Nord-Troms, blir spurt om å dele erfaringer med ungdomsråd 

utenfor regionen 
 Fint å være med å påvirke i et demokrati 
 Reell stemme, være med å gjøre politiske beslutninger 
 Ønsker å bli bedre på å løfte saker til kommune, regionråd og fylkesting 
 Viktig i hverdagen å ha en reell stemme, være med å påvirke – lettere å 

rekruttere ungdommer om de kjenner til ungdomsrådene – og vet hva de 
driver med 

 Bidrar til økt involvering, og et viktig bidrag til demokratiet 
 Har et bra ungdomsråd som fungerer, viktig å få dette til framover 

Det ble delt i grupper. Presentasjon fra gruppene: 
 
Vi spør de unge ekspertene: Ka e bra me å bo her?  

 Flott kommune å bo i 
 Små og samlende forhold – alle kjenner alle 
 Flott natur 
 Ny idrettshall i Kvænangen – gleder seg til 
 Mange ulike fritidsaktiviteter 
 Samler ungdom på kommunehuset i Kvænangen i påvente av ungdomsklubb 
 Blir invitert av voksne 
 Får gjennom saker for eksempel ungdomsklubb 
 Fint med en plass som ikke er idrett 
 Kommunene har en god kontakt. Rust gir kontakt mellom flere kommuner på 

tvers. 
 Bra med ungdomsrådene – ungdommene har en sterk stemme 
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 Godt med sekretær og politiske veiledere.  
 Har tatt utgangspunkt i vi som bor her nord 
 Vi blir bedre kjent – utvikle oss i lag 
 Sterke ungdomsråd – vi blir sett av de voksne, og har voksne ressurser 
 Gode lokalsamfunn, fin natur og god plass 
 Framoverlent på tvers av kommunegrensene 
 Gode fritidsaktiviteter 
 Felles ønske om å få til ting på tvers av kommunegrensene 
 Møteplass for ungdom er viktig 

 
Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre? 

 Fokus på ungdom 
 Vi er framtida 
 Vi skal føre arven videre 
 Vi har en mening om alt, viktig å bli hørt, må kunne stole på de voksne 
 Flinkere til å snakke om ungdomsrådet. Gi mer informasjon. 
 Mer rekruttering. (henger sammen med manglende informasjon) 
 Få fram meninga til de yngste. 
 Snakke mer om ungdomsråd – mer info 
 Mere fokus på rekruttering – få vet hva ungdomsråd er  
 Bedre kollektivtransport både på tvers av kommunegrenser og innad i 

kommunene 

Vi spør de voksne beslutningstakerne: Fra ord til handling - kordan får vi det til? 
o Lytte til ungdommen i alt politiske arbeid 
o Involvere 
o Tale og forslagsrett 
o Kursing viktig – tørre å ta ordet 
o Ungdom har mye makt – får nesten alltid gjennomslag 
o Avgjørende med administrativ ressurs og politiske rådgiver 
o Lytte til ungdommen, kursing, ha på plass en administrativ ressurs.  
o Kort prosess fra ord til handling. 
o Bedre infrastruktur internt og eksternt.  
o Lokale ungdomskonferanser – hva er ungdomsråd hva kan det brukes 

til 
o Ta i bruk sosiale media 
o Tettere kobling mot skolen - aktiv del av undervisningen 
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o Kort vei fra ungdom til politikere i Nord-Troms, – bare å ta kontakt 
o Følge opp saker i forhold til infrastruktur, frem sak til k-styrene, 

regionrådet, fylkeskommunen 
o Ta initiativ i de enkelte kommunene om fravær og 

ungdomsmedvirkning som samfunnsfag 
o Sørge for at ny veileder tas opp i kommunestyret 
o Tydeliggjøre at ungdomsråd er viktig – ungdomsmedvirkning som 

utvikling og strategi 
o God forankring! 

Gruppe Fagråd+politiske rådgivere 
Hvordan legge til rette for at ungdomsrådet når fram? 

o Gjøre ungdomsrådet trygt. Ungdomsrådene må være tydelig.  
o Legge til rette sakslista slik at sakene som omhandler ungdom slik at 

sakene som omhandler ungdom først i møtet.  
o Sende saker på høring til ungdomsrådet. 
o Vær konkret.  
o Prat med store bokstaver – vær tydelig 
o Hjelpe til med forberedelsen til møtene 
o Legg til rette sakslista for ungdomsrådene 
o Merke saker som er relevant for ungdom 
o Involvere ungdom i saksbehandling – for eksempel sende saker til høring i 

forbindelse med saksbehandlingen 

Oppsummering ved saksordfører Eirik Mevik: 
 Mye positivt med å bo i Nord-Troms 
 Vi må bli bedre med informasjon for å få til rekruttering 
 Får på plass reell påvirkning – artig å få en sak opp i kommunestyret 
 Den administrative ressursen er ekstremt viktig for ungdommene 
 Viktig med politisk rådgiver for å få løftet fram politiske saker 
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Saksliste Nord-Troms ungdomsråd: 

Fra Ungdomsrådet møtte samme deltakere som øvrige møter samme dag. 
 
17/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedlegg:  

 Protokoll fra RUST-møte 20. mars 2019 
Vedtak: Protokoll godkjennes 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18/19 SIA SIST! KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
 
Nordreisa 

 Aktiv sommer 24.6-5.7 – aktiviteter 13-19 år. Samarbeider med Kåfjord om 
Sjøcamp 

 Rekruttering av nye medl. i ungdomsrådet på ung.skolen resulterte i 3 ny 
representanter 

 Har hatt befaring på ny ungdomsklubb som åpner i høst – ser veldig fint ut. 
 Møte med Øyvind om sakslista til komm.styret. 

Kåfjord 
 Møte i juni 
 Ungdomsrådet skal orientere i hvert kommunestyre 
 20 00 kr fra RUST til stedsutvikling: Arrangerer sykkeldag i slutten på Holmen 

i august i samarbeid med Røde Kors, Vegvesenet og andre.  
Storfjord 

 Arrangerte sosialkveld, men med bare 15 stk. 
 20 000 kr fra RUST til stedsutvikling: Skal bygge gapahuker på Hatteng og i 

Skibotn 
Skjervøy 

 Har hatt ungdommens kommunestyre og temadag om psykisk helse 
 Har levert høringsuttalelse om ny fotballhall på Skjervøy til plankomite v / SIK 

og kommunen 
 Har deltatt i arbeidet med ny visjon for Skjervøy 
 Søppelaksjon 

Kvænangen 
 2 repr. fra rådet i kommunestyret 
 BUFFF – klubb og samholdskveld 
 Pizzakveld i Badderen 
 Vaffelsalg på ungd.skolen. 

 
Annet: 

 Plakater delt ut til alle for oppheng på skoler etc.: Prøv sjøl-fondets 
sommerjobbkampanje 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19/19 OMGJØRING AV STØTTE TIL KVELDSTURNERING FOR UNGDOM I 
NORDREISA 
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Nordreisa Ungdomsråd 
9151 Storslett.          16.05.19 

Søknad om omgjøring av pengestøtte 
 

Nordreisa ungdomsråd søkte pengestøtte fra Rust 26.02.19 til deres arrangement «Kveldsturnering» 
for ungdom. Pga. for få påmeldte lag til arrangementet 11.april ble turneringen utsatt til 2.mai. 
Turneringen ble dessverre avlyst 2.mai pga. for få påmeldte lag.  
Derfor ønsker vi å søke om omgjøring av pengestøtte til et annet arrangement: «Åpning av 
Ungdomsklubben» i Nordreisa.  
Ungdomsklubben er per dags dato under ombygging, men er planlagt at bygget skal stå ferdig innen 
mai 2019. Etter dette gjenstår å få på plass innholdet i klubben, og selve driften.  
Målet er at klubben er klar for åpning ved skolestart august 2019. Planen er at da skal det være en 
offisiell åpning ved ordfører, ungdomsrådet, sektorleder m.fl.   
Vi håper at de 5000 kr vi fikk i støtte fra Rust til «Kveldsturnering» kan omgjøres til bruk ved «Åpning 
av Ungdomsklubben».  
Vi håper på positiv respons! 
 
Med vennlig hilsen 
Nordreisa Ungdomsråd 
Kontaktperson:  
Silje Båtnes, sekretær og Ungdomskontakt.  
Tlf: 41706116 
Silje.Batnes@nordreisa.kommune.no 
 
Repr. fra Nordreisa ungdomsråd erklærte seg inhabile og forlot møtet under 
behandlingen. 
 
Forslag til vedtak: Nord-Troms ungdomsråd støttet turnering med 5000kr. 
Nordreisa ungdomsråd søker om å beholde støtten til åpningsarrangement for ny 
ungdomsklubb. Søknaden innvilges. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20/19 POLITISK FRAVÆR – HØRINGSSVAR TIL NYE LÆREPLANER 
Nord-Troms ungdomsråd har tidligere gitt en uttalelse om Ungdomsmedvirkning – 
fra politisk fravær til godkjenning som samfunnsfag. Kunnskapsdepartementet 
svarte med å henvise til nye læreplaner er som er høring fram til 15. juni. 
 
Forslag til vedtak: Nord-Troms ungdomsråd avgir følgende høringssvar: 
Fraværsgrensa i videregående skole skaper utfordringer for engasjerte og 
ressurssterke ungdommer som ønsker å delta i politisk arbeid. Ungdomsrådene i 
Nord-Troms (kommunalt og regionalt) har stor aktivitet på områder som berører 
samfunnsutviklingen i regionen. Deltakelse i ungdomsråd involverer ungdom der 
beslutninger tas, sikrer medvirkning og at ungdom former fremtida i eget 
lokalsamfunn. Gjennom deltakelse i ungdomsråd tar ungdom ansvar og øker sin 
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kunnskap om muligheter og utfordringer i regionen. Ungdommene bygger 
relasjoner, deler erfaringer og blir kjent med det politiske systemet. 
Ungdomsrådsarbeid gjør også voksne politikere mer bevisste på 
ungdomsmedvirkning og bidrar til utvikling av demokratiet.  
 
Ny kommunelov vedtatt i juni 2018 pålegger kommuner å ha ungdomsråd og 
definerer representanter i ungdomsråd med samme regler som folkevalgte. Det er et 
paradoks at en samtidig skal kalle ungdommers medvirkning og 
samfunnsengasjement som fravær i skolen. Deltakelse i ungdomsråd må 
synliggjøres i mål i læreplaner og godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.  
 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Møtet hevet kl 13.00 
 
Kl 1300  Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved 
Kvænangen Kraftverk 
kl 1430  Hjemtur  
 
 
03.06.2019 Lise Jakobsen 
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Fra: baaj1ss1@online.no
Sendt: 06.06.2019 11:34:17
Til: 'Beiarn kommune'; 'Dovre kommune'; 'Engerdal kommune'; 'Folldal kommune'; 'Gausdal kommune'; 'Grane
kommune'; 'Hol kommune'; 'Jondal kommune'; 'Lesja kommune'; 'Lierne kommune'; 'Lom kommune'; 'Luster
kommune'; 'Midtre Gauldal kommune'; 'Målselv kommune'; 'Norddal kommune'; Nordreisa Kommune; 'Nore og
Uvdal kommune'; 'Odda kommune'; 'Rana kommune'; 'Rauma kommune'; 'Røyrvik kommune'; 'Saltdal kommune';
'Sel kommune'; 'Skjåk kommune'; 'Sunndal kommune'; 'Tinn kommune'; 'Tolga kommune'; 'Vadsø kommune'; 'Vardø
kommune'; 'Vevelstad kommune'; 'Vinje kommune'; 'Vågå kommune'
Kopi: 'Arne Sandnes'; 'Bente Estil'; 'Bjarne Eiolf Holø'; 'Bjørn Ivar Lamo'; 'Bjørn Sverre Sæberg Birkeland'; 'Dag
Erik Pryhn'; 'Eli Hovd Prestegården'; 'Elias Sperstad'; 'Geir Waage'; 'Hans Oddvar Høistad'; 'Hans Oskar Devik';
'Hans-Jacob Bønå'; 'Hilde Frankmoen Tveråen'; 'Iselin Vistekleiven'; 'Ivar Kvalen'; 'Jon Larsgard'; 'Jon Rikard
Kleven'; 'Kari Anne Bøkestad Andreassen'; 'Lars Olav Hustad'; Lars.Erik.Hyllvang@engerdal.kommune.no;
'Mariann Skotte'; 'Monika Sande'; 'Nils Ole Foshaug'; 'Oddny Garmo'; 'Petter Rukke'; 'Ragnhild Aashaug'; 'Roald
Aga Haug'; 'Roar Jonstang'; 'Robert Jensen'; 'Rune Berg'; 'Sivert Moen'; 'Ståle Refstie'; Øyvind Evanger

Emne: Norges nasjonalparkkommuner - Årsmøteprotokoll 2019
Vedlegg: Norges nasjonalparkkommuner - Årsmøteprotokoll 2019.pdf
Til
Medlemmene i Norges nasjonalparkkommuner
Att. ordfører
 
Finn vedlagt protokoll fra årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner 4. juni 2019.
 
 
Med vennlig hilsen
Bjørn Åge Jenssen
daglig leder

Adresse: Brubakken 2, 2686 LOM
Postadresse: Postboks 5, 2688 LOM
Telefon: 61 21 12 00
Mobil: 974 22 461
E‐post: post@npkl.no
www.nasjonalparkkommuner.no
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
05.06.2019 2019/11163  

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 
Att.: rådmann
Postboks 174
9156 STORSLETT

Orgnr 943350833

TILSYN - NORDREISA KOMMUNE | 943350833 

Vi viser til tilsyn med: 

 NORDREISA KOMMUNE HELSESØSTERTJEN | orgnr 976980026

Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 14.05.2019 fikk dere frist til 02.06.2019 for å komme med kommentarer. 
Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende 
pålegg:

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand 
Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens 
bistand i virksomheten.

Følgende forhold ligger til grunn:

Nordreisa kommune har relativt nylig byttet bedriftshelsetjeneste. I tilsynet kunne det ikke legges frem 
en skriftlig plan som viser hvordan bedriftshelsetjenesten skal bistå Helsesøstertjenesten fremover, i 
virksomhetens systematiske forebyggende arbeid med eget arbeidsmiljø.

Fra 2010 kom det nye bestemmelser om bruk av bedriftshelsetjeneste, hvor det ble poengtert at 
bedriftshelsetjenesten først og fremst skal brukes i virksomhetenes systematiske forebyggende arbeid 
med eget arbeidsmiljø. For at arbeidet/tiltakene skal kunne kalles systematiske, må arbeidet/tiltakene 
gjentas med jevne mellomrom.

Nordreisa kommune skal til enhver tid kunne legge frem en plan for hvordan bedriftshelsetjenesten skal 
bistå den enkelte kommunale virksomhet fremover. Planen må være såpass omfattende at hver enkelt 
kommunale virksomhet er nevnt ved navn i planen, og planen skal inneholde opplysninger om når og 
hvordan bedriftshelsetjenesten skal bistå den enkelte kommunale virksomhet fremover. Det kan 
utarbeides èn plan for alle kommunale virksomheter, eller èn plan for hver sektor eller for hver 
kommunale virksomhet.
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Når vi etterspør en plan som viser hvordan Helsesøstertjenesten skal bruke bedriftshelsetjenesten 
fremover, skal bistanden fra bedriftshelsetjenesten føre til konkrete forebyggende handlinger. Se 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 13-2 og 13-3.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
§ 13-3 bokstav a.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.08.2019 ha mottatt:

 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

Om regelverket
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å 
skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens 
bistand i virksomheten.

Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
Planen skal utformes slik at den fører til konkrete handlinger for å forebygge helseskader i virksomheten.

Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten fremgår av forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-2.

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - utforming og innredning 
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidslokalet og atkomsten er utformet og innredet med sikte på den 
virksomheten og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet, og at en tilfredsstillende velferdmessig 
standard er ivaretatt.

Følgende forhold ligger til grunn:

I tilsynet kom det klart frem at de største utfordringene i arbeidsmiljøet, er knyttet til ikke-
tilfredsstillende arbeidslokaler.

Virksomheten har for få kontorer og konsultasjonsrom. Virksomheten har ikke et tilstrekkelig 
antall arbeidsstasjoner til alle arbeidstakerne.

I praksis betyr dette at ansatte kan komme på jobb, og så finnes det ikke noen ledige kontorer hvor de 
kan sitte og jobbe og ingen konsultasjonsrom hvor de kan ta imot publikum. Slik vår representant forsto 
det i tilsynet, hender det ofte at ansatte bruker en god del av arbeidstiden sin til å lete etter et sted hvor 
de kan få utført arbeidsoppgavene sine.

Arbeidstakerne går stadig rundt og leter etter et sted hvor de kan jobbe. Når en arbeidstaker først har 
funnet et sted for å jobbe, kommer det ofte en annen helsesøster som har behov for det samme 
arbeidsstedet. Da må den ansatte som var der først, logge seg av sin stasjonære pc og starte en ny runde 
for å finne et annet sted å jobbe. Ansatte tar ofte en bærbar pc med seg og går på spiserommet og 
logger seg på der. I slike tilfeller kan det hende at det går en del tid på å logge seg ut og inn gjentatte 
ganger, fordi pc`en slår seg av mens ansatte sitter og skriver.

Vi er kjent med at ansatte i Helsesøstertjenesten har meldt avvik på arbeidslokalene, og vi har bedt om 
utskrift av disse avvikene. I ett av avvikene er det meldt inn at en arbeidstaker som ikke har fast 
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kontorplass, heller ikke kunne sitte og jobbe på pauserommet. Dette fordi at hun ikke kunne koble til 
den bærbare pc`en på pauserommet.

I tilsynet kom det tydelig frem at arbeidstakerne i Helsesøstertjenesten er svært frustrerte og slitne på 
grunn av mangelen på tilfredsstillende arbeidslokaler. Ansatte opplever ikke at arbeidslokalene er 
utformet og tilpasset behovene til Helsesøstertjenesten, og heller ikke at arbeidslokalene holder en 
tilfredsstillende velferdsmessig standard.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd og forskrift om utforming og innretning av 
arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-1 første ledd.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.10.2019 ha mottatt:

 En beskrivelse av hvordan arbeidslokalet og atkomsten er utformet og innredet med sikte på den 
virksomheten og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet, og hvordan hensynet til en 
tilfredsstillende velferdmessig standard er ivaretatt

 En beskrivelse av hvordan verneombudet og øvrige ansatte har deltatt i prosessen

Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Arbeidslokaler og atkomsten skal være utformet og innredet med sikte på den virksomheten som skal 
finnes i lokalet og ha tilfredsstillende velferdsmessig standard.

Pålegg - Tids- og arbeidspress - kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak 
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere forhold i arbeidssituasjonen som kan medføre at 
arbeidstakere er utsatt for helseskadelig tids- og arbeidspress. På denne bakgrunn skal det utarbeides 
planer og iverksettes nødvendige tiltak for å hindre at arbeidstakere blir utsatt for helseskadelig tids- og 
arbeidspress. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Følgende forhold ligger til grunn:

Arbeidstakerne opplever tids- og arbeidspress. I tilsynet kunne det ikke legges frem noen skriftlig 
dokumentasjon på at forholdet har blitt kartlagt og risikovurdert.

Vi viser til det vi har skrevet i pålegget om arbeidslokaler; at arbeidstakerne opplever at de bruker mye 
tid i arbeidshverdagen på å lete etter ledige lokaler hvor de kan utføre jobben sin. Dette oppleves som 
bortkastet tid som fører til ineffektivitet, som igjen fører til at Helsesøstertjenesten ikke får gitt 
befolkningen så gode tjenester som de ønsker.

Èn annen årsak til at helsesøstrene opplever tids- og arbeidspress, ble oppgitt å være mangel på 
merkantilt personell hos tjenesten. Helsesøstertjenesten hadde per tilsynsdato èn sekretær ansatt i en 
50% stilling. I Sosial- og helsedirektoratets skriv "Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene 
(2007)", er den anbefalte normen 20% merkantilt personell per 100% helsesøsterstilling.

Ettersom det ikke har blitt gjennomført noen kartlegging og risikovurdering av tids- og arbeidspress hos 
ansatte i Helsesøstertjenesten, gir vi pålegg om dette.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 andre ledd og 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.
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For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.08.2019 ha mottatt:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til arbeidets 
organisering og tilrettelegging

 Oversikt over gjennomførte tiltak og plan over ikke-gjennomførte tiltak med frist for 
gjennomføring av tiltak. Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til arbeidets 
organisering og tilrettelegging

 Beskrivelse av hvordan verneombud og de øvrige arbeidstakere har medvirket i prosessen

Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og 
samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 
helse og velferd.

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoen for skade på eller 
fare for arbeidstakere som utsettes for helseskadelig tids- og arbeidspress. Risikovurdering skal gjentas 
regelmessig. 

For å redusere risikoen i arbeidet, skal arbeidsgiver iverksette tiltak og/eller utarbeide plan. Tiltakene 
og/eller plan må bygge på den gjennomførte kartlegging og risikovurdering. 

Kartlegging, risikovurdering, planer og tiltak skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig 
og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i arbeidet. 

Tidspress og arbeidspress kan være helseskadelig, både for den fysiske og psykiske helsen, og på kort og 
lang sikt. 

Tidspress og arbeidspress kan føre til at den fysiske belastningen blir for stor fordi man ikke har tid til å 
følge sitt naturlige arbeidstempo, og det kan øke risikoen for overbelastning og skader. Fysisk 
arbeidskapasitet varierer fra person til person og synker med alderen. Hvis kreftene ikke strekker til, vil 
belastningen slite på kroppen og resultatet kan bli muskel- og skjelettlidelser. 

Tidspress kan også føre til at den psykiske belastningen blir for stor, som for eksempel i form av 
helseskadelig stress. 

Stress kan gi mange forskjellige fysiske og psykiske symptomer, og langvarig stress øker forekomsten av 
enkelte sykdommer som hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettlidelser, samt angst og depresjon. 
Kombinasjonen av fysisk belastende arbeid og tidspress er ekstra uheldig. 

Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan 
Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av 
kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Følgende forhold ligger til grunn:
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Arbeidstakerne i virksomheten opplever at de kan bli utsatt for vold og trusler om vold, knyttet til 
arbeidet sitt.

Arbeidsgiver har i slike tilfeller plikt til å gjennomføre en prosess med kartlegging og risikovurdering av 
risikoer knyttet til arbeidet, og arbeidsgiver må sørge for at det utarbeides en oversikt over 
gjennomførte og planlagte risikoreduserende tiltak. Den risikovurderingen som utføres må oppfylle alle 
minimumskravene i forskrift om utførelse av arbeid § 23A-1. 

En slik prosess med kartlegging/ risikovurdering/ tiltak hadde ikke blitt gjennomført i 
Helsesøstertjenesten per tilsynsdato.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd, forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og 
tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.08.2019 ha mottatt:

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

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

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

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ tillitsvalgte/ øvrige ansatte har medvirket i prosessen

Om regelverket
Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidet som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, 
trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en vurdering av forhold 
som enkeltvis eller samlet kan være helseskadelige. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, 
utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Risikovurderingen skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form som er nødvendig på bakgrunn 
av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse, samt oppbevares slik at opplysningene kan 
anvendes på et senere tidspunkt.

Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Risikovurderingen av vold og trusler om vold skal særlig ta hensyn til følgende:

 Arbeidets organisering og tilrettelegging

 Hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold

 Arbeidstidens plassering og organisering

 Alenearbeid

 Bemanning

 Kompetanse

 Utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger
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 Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak

Det skal utarbeides oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak.

Ved gjennomføring av tiltak for å forebygge vold og trusler om vold skal det særlig tas hensyn til:

 Utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidet som utføres

 Systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr med mere, for eksempel av alarmutstyr der 
dette brukes

 Muligheter for tilkalling av hjelp

 Bemanning, herunder bruk av alenearbeid

Pålegg - Vold og trusler - rutiner 
Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av 
kontakt med andre skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke i å utarbeide rutinene.

Følgende forhold ligger til grunn:

Arbeidstakerne i virksomheten opplever at de kan bli utsatt for vold og trusler om vold, knyttet til 
arbeidet sitt.

Arbeidsgiver må derfor iverksette rutiner for hvordan vold, trusler om vold og andre uheldige 
belastninger knyttet til arbeidet, skal forebygges, håndteres, meldes og registreres, og følges opp.

Per tilsynsdato kunne det ikke legges frem slike rutiner.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 
andre ledd nr. 7.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.08.2019 ha mottatt:

 Kopi av rutinene

 Beskrivelse av hvordan rutinene er iverksatt

 Beskrivelse av hvordan verneombudet og øvrige ansatte, har medvirket i prosessen

Da vi sendte dere tilsynsrapporten og varselet om pålegg, la vi ved Arbeidstilsynets veiledning om vold 
og trusler i arbeidslivet. Her vil det være mulig å finne idèer til utarbeidelse av egne rutiner.

Om regelverket
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge 
av kontakt med andre.

I virksomheter der vold og trusler er en potensiell fare, skal arbeidsgiver iverksette rutiner for hvordan 
vold- og trusselsituasjoner skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. 

Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 
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Pålegg - Vold og trusler - opplæring 
Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne den informasjon, opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 
slik at arbeidstakerne så langt det er mulig, er beskyttet mot vold, trusler og uheldige belastninger som 
følge av kontakt med andre.

Følgende forhold ligger til grunn:

Arbeidstakerne i virksomheten opplever at de kan bli utsatt for vold og trusler om vold, knyttet til 
arbeidet sitt.

Arbeidsgiver må derfor sørge for at arbeidstakerne i Helsesøstertjenesten får opplæring i forebygging og 
håndtering av vold og trusler om vold. Det må samtidig utarbeides rutiner for gjennomføring av 
opplæring og jevnlige øvelser i fremtiden.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd og forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.08.2019 ha mottatt:

 Skriftlig bekreftelse på at informasjon og opplæring er gitt

 Oversikt over innholdet i informasjonen og opplæringen

 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring

Om regelverket
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge 
av kontakt med andre.

For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med 
ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, 
øvelse og instruksjon som er nødvendig. 

Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne 
forstår. 

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?
Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven § 18-7. 
Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt 
pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens 
aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens 
dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.
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Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt pålegg innen fristen. Tilbakemeldingen 
skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av 
verneombudet eller en representant for de ansatte.

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.

Kontakt oss
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan 
også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til 
oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt 
saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/11163.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Olaug Iren Fossbakk
tilsynsleder
(sign.) Marit Brygfjell

seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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Kopi til:
NORDREISA KOMMUNE HELSESØSTERTJEN Att.: virksomhetsleder Else Elvestad, Flomstadvegen 10, 
9151 STORSLETT
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Fra: Lill Torunn Hansen (lill@ymber.no)
Sendt: 12.06.2019 15:45:05
Til: Kautokeino kommune; Post Kafjord; Kvænangen Postmottak; Post Skjervoy; postmottak@loppa. kommune.
no (postmottak@loppa.kommune.no); Nordreisa Kommune; Troms Kraft
Kopi: Stig Tore Solheim (Stig.Tore.Solheim@tromskraft.no)

Emne: Utbytte fra Ymber 2018
Vedlegg: Informasjon til eierne om utbytte 2018.pdf;Årsrapport 2018 – Ymber.pdf
Vedlagt følger informasjon om utbytte for 2017 fra Ymber AS.
Denne informasjon er primært til økonomisjefene.
 
 
Vennlig hilsen
 
Lill Torunn Hansen
Økonomisjef
Ymber AS

Tlf:         77 77 04 00 / 23
Mobil:   957 56 775
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Ymber AS 

Bjørklysvingen 3 

9152 Sørkjosen 

Tlf: 77 77 04 00 

Faks: 77 77 04 01 

E-post:  post@ymber.no 

Web:  www.ymber.no 

Org.nr: NO 914 678 412 MVA 

 

Sørkjosen, 12.06.2019 

Utbytte for 2019 fra Ymber AS 
 

Generalforsamlingen i Ymber AS vedtok den 12.06.2019 følgende fordeling 

av utbytte for 2018: 

 

 
 

Vedlagt følger selskapets årsrapport for 2018. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ymber AS 

 
Lill Torunn Hansen 

Økonomisjef 

Tlf 77 77 04 23 / 957 56 775 

 

 

 

 

Aksjonærer Aksjer Andel Utbytte

Kautokeino kommune 10 16,7 % 2 000 000,00        

Kvænangen kommune 5 8,3 % 1 000 000,00        

Kåfjord kommune 10 16,7 % 2 000 000,00        

Loppa kommune 5 8,3 % 1 000 000,00        

Nordreisa kommune 10 16,7 % 2 000 000,00        

Skjervøy kommune 10 16,7 % 2 000 000,00        

Troms Kraft 10 16,7 % 2 000 000,00        

Sum 60 100,0 % 12 000 000,00      

Kautokeino kommune 

Kvænangen kommune 

Kåfjord kommune 

Loppa kommune 

Nordreisa kommune 

Skjervøy kommune 

Troms Kraft  
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1
Ymber-konsernet består av morselskapet Ymber AS, datterselskapene 3net AS (100%) og Kvænangen Kraftverk AS (66,8%). 
Ymber driver med nettvirksomhet, kraftproduksjon og fibervirksomhet. Selskapet har 9 049 nettkunder og 4 147 fiberkunder 
i Nord-Troms og deler av Vest-Finnmark. Konsernet eier fire heleide og fire deleide kraftverk med årlig kraft-produksjon på 
365 GWh (brutto). Konsernet hadde en omsetning på 244,8 mill. kr og sysselsatte 72,13 årsverk. 

SELSKAPSMESSIG SKILLE
Stortinget vedtok 16. mars 2018 en ny Energilov som stiller krav til selskapsmessig skille for alle nettselskap. Fristen med å 
tilpasse seg er 1.1.2021. Ymber har gjennomført selskapsmessig skille fra 1.1.2019 og består av datterselskapene Ymber Nett 
AS, Ymber Fiber AS, Ymber Produksjon AS og 3net AS

NYE STRØMMÅLERE – AMS-MÅLERE
NVE har gjennom endringer i avregningsforskriften stilt krav om at alle nettselskap må bytte alle strømmålere til nye 
AMS-målere innen 1.1.2019 (AMS – avanserte måle- og styringssystemer). Totalt har Ymber byttet ca. 9000 strømmålere i 
2017 og 2018. 

I 2018 ble Ymber ferdig med å bytte strømmålere hos kundene. På landsbasis er snitt-kostnaden ca. kr 3 000,- per måler, 
mens Ymber har hatt en snittkostnad på kr 2 400,- per installerte måler.

STIPENDORDNING
For å sikre framtidig rekruttering av energimontører, har selskapet en stipendordning for elever ved Nord-Troms videregående 
skole. Stipendet tildeles blant elever som tar utdanning og kvalifiserer til ansettelse som lærling/montør. For skoleåret 
2018/19 fikk elevene Henning Hansen og Samuel Stenvoll tildelt stipend på kr 15 000,-.

BEGIVENHETER I ÅRET SOM GIKK

Fra venstre: adm. dir. Erling S. Martinsen, skoleelev  
Henning Hansen, skoleelev Samuel Stenvoll og markedssjef 
Jim Bratland. Foto: Geir Kåre Rikardsen

Tilsynsingeniørene Kjetil Hansen og Stefan Nordberg viser 
frem de nye målerne. Foto: Jim Bratland.
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ORIENTERING FRA VIRKSOMHETEN
MARKED
Ved utgangen av året hadde Ymber 9 049 nettkunder (målepunkt), noe som er en økning på 157 kunder fra 2017. 
Av disse er 66% husholdningskunder, 17% er næringskunder og 17% er hyttekunder.

KUNDETILFREDSHET
Det betyr mye for Ymber at kundene er fornøyde, og det jobbes hver dag hele året for å sikre strømforsyning og forbedre 
kundeservicen. Resultatene fra årets kundetilfredshetsundersøkelse viser fortsatt gode resultater på de fleste områdene,  
og for 2018 skårer Ymber hele 75 av 100 mulige poeng. Det er like mye som foregående år.

SPONSORAKTIVITETER
Gjennom å støtte lokale lag og foreninger (ideelle organisasjoner, kulturorganisasjoner, idrettslag og lignende) får 
Ymber-konsernet profilert selskapene på en god måte. Noen av dem som er sponset i 2018 er Olderdalen Idrettsklubb, 
Manndalen Ungdoms- og idrettslag, Riddu Riddu barnefestivalen, Bakkebyturneringen, Bingesrittet i Maze, Skjervøy IK, 
Skjervøy musikklag, Nordreisa IL, Nedre Nordreisa skytterlag og Ryttersportsklubben NOR. I tillegg profilerer konsernet 
seg gjennom lokale media og i den årlige kundekalenderen.

ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL
Årlig kåres årets medarbeider av og blant de ansatte i Ymber AS, 3net AS og Kvænangen Kraftverk AS. 

YMBER AS

ÅRETS MEDARBEIDER 2018

Harald Preben Hansen

Kåret av sine medarbeidere

Årets medarbeider skal ha utmerket seg gjennom høy 
faglig dyktighet, god arbeidsmoral og 

vedkommende skal gjennom sitt virke være et positivt 
bidrag til arbeidsmiljøet i konsernet

Sørkjosen, 8. Desember 2018

2

Figuren viser resultatene for 
kundetilfredshetsindeksen i 
perioden 2010-2018.
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2.1 FIBERUTBYGGING
I 2018 har Ymber hatt et større fiberprosjekt med føring av fiber gjennom Nordnes-tunnelen. Prosjektet var et samarbeid 
med NVE Skredovervåking. Det ble bygd 195 nye fiberanlegg i 2018. Disse anleggene er en del av fortettingsarbeidet som 
gjøres og fordeler seg over hele forsyningsområdet.

Fibernettet er nå utbygd i alle større bygder. I fremtiden vil fiberarbeidet i hovedsak være fortetting og feilretting/
driftsoppdrag i eksisterende utbygde områder. 

2.2 3NET AS
I 2018 fikk 3net 147 nye kunder, og hadde 4 147 fiberkunder ved årsslutt. Selskapets årlige kundeundersøkelse ga et resultat 
på 78,8 poeng, noe 3net er svært fornøyd med. Dette kommer som et resultat av godt arbeid med kundeservice gjennom 
året og forbedrede produkter på Skjervøy. I 2018 har 3net hatt fokus på økte hastigheter og endret standard hastighet på 
internett i takt med oppgradering av elektronikken i fibernettet.

Selskapet har ansatt flere nye medarbeidere. Det er opprettet en egen bedriftsavdeling for å øke satsingen på 
bedriftsmarkedet.

 
2.3 NETTDRIFT
Selskapets forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommuner, samt deler av Loppa og Kvænangen 
kommune. Høyspentnettet omfatter 310 km regionalnett, 830 km 22 kV-linjer, 190 km 22 kV-kabler og 700 nettstasjoner. 
Lavspentnettet omfatter 400 km linjer og 150 km kabler.  

NYTT NETTINFORMASJONSSYSTEM
Det ble inngått kontrakt med svenske Digpro AB om levering av nytt nettinformasjonssystem i februar 2017.
Formålet er å få en mer moderne løsning som i større grad støtter de sentrale arbeidsprosessene til planlegging/ 
prosjektering, dokumentasjon, drift og utvikling av strøm- og fibernettet.

Arbeidet med å implementere tilleggsmodulene i systemet har fortsatt i 2018. Disse modulene omfatter arbeids-planlegging/
arbeidsordrestyring, håndtering av planlagte utkoblinger, samt feil og avbruddshåndtering - «Distribution Management 
Systems» (DMS).

REGIONALNETT
I 2018 er det utført årlige linjebefaringer, samt oppretting av master.

Ny 66 kV-forsyning mot Skjervøy
Ymber har i flere år jobbet med å forsterke forsyningene til Skjervøy. Ny 66 kV linje Storslett - Hamneidet (21 km) ble driftsatt 
28. januar 2018. Det arbeides videre med tiltak for å forsterke forsyningen mellom Hamneidet og Skjervøy. 

DISTRIBUSJONSNETT
Det er utført tilstandskontroll på ca. 20% av lavspentnettet. I tillegg er det utført linjebefaring på alt av høyspentnett. 
Linjebefaringen skjer fra bakken eller via helikopter, visuelt eller med termografering. Alle ca. 700 nettstasjoner ble kontrollert 
i 2018. 
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Strømforsyning til Nordnestunnelen
Statens vegvesen har bygd 5,8 km tunnel gjennom Nordnesfjellet. Til strømforsyning har Ymber lagt 7 km 22 kV kabel. 
Det er i tillegg montert 6 nye nettstasjoner. Det er tilrettelagt for tosidig strømforsyning til tunnelen, der både Ymber (fra 
nordsiden) og Troms Kraft Nett (fra sørsiden) kan forsyne tunnelen med strøm. Totalkostnaden i prosjektet ble 4,5 mill. kr. 

Nordnes-tunnelen ble åpnet 10. november 2018. Foto: Ingunn Syrstad/Statens vegvesen.

Blått lys inne i Nordnes-tunnelen. Foto: Statens vegvesen 

207



7

Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

2
0

1
8

TRANSFORMATORSTASJONER
Storslett og Hamneidet transformatorstasjoner fikk nye 22 kV jordspoler i 2018. Hensikten med jordspolene er å opprettholde 
strømforsyningen ved forbigående jordfeil. Investeringskostnaden for jordspolene ved Storslett og Hamneidet er henholdsvis 
1,7 mill. kr og 1,0 mill. kr.

Maskinist Sevald Fredriksen ved  
jordspolen i Hamneidet transformator-
stasjon. Foto: Elin Kaasen.

NETTSTASJONSOVERVÅKING (NSO)
I forbindelse med forskriftskrav om overvåking av isolasjonstilstand på 230 V it-anlegg, er det montert opp 
nettstasjonsovervåking på anlegg bygd etter juni 2006. Hittil er det oppmontert ca. 220 NSO-enheter, det vil si at vel  
40 enheter gjenstår før arbeidet er ferdig. Videre vil det bli montert opp NSO-enheter ved arbeid/ ombygginger på 230 V 
it-anlegg.

KVALITETSJUSTERTE INNTEKTSRAMMER VED IKKE-LEVERT ENERGI (KILE)
Total KILE-kostnad for 2018 ble 2,77 mill. kr mot 3,2 mill. kr i 2017. KILE-kostnad på grunn av driftsforstyrrelser var 
2,33 mill. kr, mens KILE-kostnad ved varslede avbrudd var 0,44 mill. kr.

2.4 KRAFTPRODUKSJON
Produksjonen i Ymber sine fire kraftverk var 50,6 GWh i 2018 (normalproduksjon er 53,5 GWh).  
Alle kraftstasjonene har gått som normalt uten driftsproblemer i 2018. 

Produksjonen i Kvænangen Kraftverk AS var 224,6 GWh i 2018 (normalproduksjon er 310 GWh).  
Svært lavt tilsig er årsaken til den lave produksjonen. Kvænangen Kraftverk hadde ingen vesentlige driftsproblemer i 2018. 
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CÁBARDAŠJOHKA 
Kraftverket bygget i 1952/53.
Renovert: Kontrollanlegg, aggregat, flom- og bunnluker 2003.

Produksjon: 2,9 GWh
Installert ytelse: 0,7 MW

BERGSFJORD 
Satt i drift:1958.
Renovert: Rørgate 2002, aggregat og kontrollanlegg 2007,  
kledning bygg 2009. Dam renovert 2010.  

Produksjon: 2,9 GWh
Installert ytelse: 1,2 MW

KILDAL 
Satt i drift: 1959.
Renovert: Kontrollanlegg 2002 og aggregat G1 2005. 
Rehabilitering rørgater 2013.

Produksjon: 38,1 GWh
Installert ytelse: 8,2 MW

SIKKAJOKK 
Satt i drift:1950.
Renovert: Bygg og kontrollanlegg 2010. Ny turbin 2010. 
Oppgradert lukehus 2014.

Produksjon: 9,6 GWh
Installert ytelse: 1,8 MW 

VÅRE KRAFTVERK
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2.5 DET LOKALE EL-TILSYN
Det lokale El-tilsyn (DLE) har utført tilsynsarbeidet i 2018 etter tilsynsplan som er utarbeidet i henhold til instruks fra  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er brukt ca. 1,8 årsverk til tilsynsarbeid og utført 511 tilsyn.

I 2018 er det utført virksomhetstilsyn og anleggskontroller hos flere bedrifter. Systemrevisjon er utført hos 4 installatører.  
Det er også utført anleggskontroller i private boliger, samt ytt bistand til politiet ved brannetterforskning. 

DLE har gitt informasjon om elsikkerhet, energi og enøk/miljø til elever i 6. og 9. klasser i vårt område. Dette er også et  
myndighetskrav. I desember har tilsynsavdelingen vært med på «Aksjon Boligbrann» som er informasjon til kunder  
vedrørende brannsikkerhet i hjemmet.

De 3 ansatte på DLE har også andre oppgaver for Ymber som målerklager/målermontasje, fjernstyring,  
spenningsanalyser, overordnet vakt med mer.
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STYRETS ÅRSBERETNING
3.1 KONSERNETS VIRKSOMHET

Ymber AS ble stiftet 7. oktober 1949. Selskapets forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune 
samt deler av ytre Loppa og Kvænangen kommune. Konsernets virksomhet er innen kraftproduksjon, nettvirksomhet 
(krafttransport) og bredbånd (fiber). 

EIERFORHOLD OG ORGANISERING

Morselskapet Ymber har følgende eiere:
Kautokeino kommune  16,7%
Kvænangen kommune    8,3%
Kåfjord kommune  16,7%
Loppa kommune      8,3%
Nordreisa kommune  16,7%
Skjervøy kommune  16,7%
Troms Kraft AS  16,7%

Aksjekapitalen er på kr 600 000 fordelt på 60 aksjer à kr 10 000. Aksjenes fordeling framgår av egen note til regnskapet.

KONSERN
Konsernet består av morselskapet Ymber AS, datterselskapene 3net AS (100%) og Kvænangen Kraftverk AS (66,8%). 
Konsernets forretningskontor er i Sørkjosen. I tillegg har konsernet lokale kontorer i Kautokeino, Kåfjord, Skjervøy og 
Kvænangsbotn. Administrerende direktør i Ymber er Erling S. Martinsen. 

3
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ORGANISASJONSPLAN

 

Økonomiseksjonen har ansvar for økonomi, budsjett, regnskap, finans, rapporteringsrutiner, lønn og personalpolicy,  
drift av arkivsystem, overordnet HMS og øvrige administrative oppgaver.

Markedsseksjonen har det overordnede ansvar for tilsyn, kundekontakt, markedsføring, profilering, avregning og måling mot 
overliggende nett og sluttkunde. Innføring av AMS-målere er organisert som et eget prosjekt under markedsseksjonen.

Nettseksjonen er byggherre for alle større investerings- og driftsprosjekter innenfor kraftlinjer, distribusjonsnett, kraftstasjoner 
og bredbånd. 

Driftsseksjonen har ansvar for drifts- og vedlikeholdsoppgaver av selskapets høy- og lavspentnett. Seksjonen er også 
utførende på alle investerings- og driftsprosjekter dersom dette ikke utføres av eksterne entreprenører. 

3net AS ble stiftet i 2005 med en aksjekapital på 0,5 mill. kr og drifter tjenestetilbudet innenfor bredbånd i Ymber sitt 
forsyningsområde. I tillegg er 3net AS leverandør av IKT-tjenester. Daglig leder for 3net AS er Kjell Arne Mikalsen. 

Kvænangen Kraftverk AS ble stiftet i 1962 med en aksjekapital på 0,5 mill. kr. Daglig leder er Erling Stene Martinsen.  
Ymber AS eier 66,8% av selskapet. Øvrige eiere er Alta Kraftlag SA (15%), Repvåg Kraftlag SA (14,6%) og  
Luostejok Kraftlag SA (3,6%).

Revisjon

Generalforsamling

Styre

Adm. direktør

Økonomi Marked

Tilsyn

Tjenester

Stab

AMS

Driftsgruppe 2
Skjervøy/

Kautokeino

Driftsgruppe 1
Sørkjosen/

Kåfjord

Produksjon

Nett Drift 3net AS
Kvænangen
Kraftverk AS
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GENERALFORSAMLING
Selskapenes høyeste organ er generalforsamlingen. 

STYRE
Styret i Ymber AS har følgende sammensetning pr. 31.12.2018:

Medlem:  Varamedlem:
Gunn Andersen, leder  Semming Semmingsen
Mikkel Ailo Gaup, nestleder  Ståle Johansen
Vera Marie Eilertsen-Wassnes  Per Sverre Moen, vara ansatte
Ola Helge Dyrstad   Ketil Abrahamsen, vara ansatte 
Vidar Brox Antonsen   Harald Preben Hansen, vara ansatte  
Raymond Thorbjørnsen, ansattevalgt   Kjetil Hansen, vara ansatte 
Lars Eirik Høgbakk, ansattevalgt
        
Styret ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i juni 2018. 

Styret har avholdt 7 møter i 2018. Ordinær generalforsamling ble avholdt 8. juni 2018 hvor de viktigste sakene til behandling 
var årsrapport og regnskap for 2017 med årsoppgjørsdisponeringer, valg samt godtgjørelse til revisor og styret.   

UTVALG OG MEDLEMSKAP

ARBEIDSMILJØUTVALG
Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning i 2018:

Medlemmer fra arbeidsgiver:  Medlemmer fra arbeidstakere:          
Erling S. Martinsen, adm. dir.  Ketil Abrahamsen, hovedverneombud         
Geir Kåre Rikardsen   John Henrik Sokki, ansattevalgt 
 
Vara: 
Geir Holmtun (arbeidstaker) 
Fazel Hamidi (arbeidsgiver) 

Deltakere uten stemmerett: 
John-Roald Vassbotn, HMS-koordinator
Berit Gamst, sekretær
Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste

Arbeidsmiljøutvalget har i 2018 hatt 4 møter og behandlet 46 saker.  
Selskapet er medlem av Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og Hemis AS (bedriftshelsetjenesten i Finnmark). 

Medlemskap
Konsernet skiftet arbeidsgiverforening fra KS Bedrift til Energi Norge 1.7.2018.  
Ymber er i tillegg medlem i DistriktsEnergi. 
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3.2 MILJØ OG PERSONAL

Antall ansatte pr. 31.12.2018 (Kvænangen Kraftverk AS er forkortet til KK):    

 Ymber 3net KK
Heltid 45 8 5
Deltid 7 1 1
Lærling 4 1 1
Årsverk inkl. lærlinger 50,87 9,6 6,5

Ymber har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hvert år gjennomføres forskriftskurs og førstehjelpskurs. Det utføres 
risikovurderinger i forkant av alle arbeidsoppgaver som kan medføre risiko. Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 
har gjennomgått 40-timers kurs for HMS-personell. Ymber er tilknyttet bedriftshelsetjenester og utarbeider 
årlig handlingsplaner for HMS arbeidet.  

Totalt sykefravær i Ymber var 5,17%, 3net 3,9% og Kvænangen Kraftverk 0,87%. Korttidsfravær: Ymber  0,73%, 
3net 1,28% og Kvænangen Kraftverk 0,56%. 35 ansatte (58%) i konsernet hadde ikke sykefravær.

SOSIALE AKTIVITETER
Ymber har i løpet av året arrangert fellessamling, julelunsj og julebord. Kandidater til prisen «årets medarbeider» nomineres 
av sine kolleger og velges ut av en arbeidsgruppe. I 2018 ble det markert 25 års ansettelsestid for fire av våre ansatte.  

Det arrangeres sosiale aktiviteter via bedriftsidrettslaget Ymber BIL. I 2018 var det muligheter for svømming, turtrim og «sykle 
til jobben»-aksjon. Ymber BIL dekker treningsavgift på treningssenter og påmeldingsavgift til ulike idrettsarrangement. I 2018 
stilte Ymber BIL lag til Holmenkollstafetten. Stafetten har 15 etapper med etappelengder fra 370 meter til 2 840 meter.

Ymber BILs lag til Holmenkoll-
stafetten 5. mai 2018. 
Foto: John Roald Vassbotn
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REGISTRERTE ARBEIDSULYKKER
Det er registrert 4 personskader uten fravær og 1 personskade med fravær i selskapet i 2018. Personskade med fravær (fall 
på is) medførte 4,5 fraværsdager. 3net og Kvænangen Kraftverk hadde ingen personskader. Totalt er det meldt inn 155 HMS 
avvik for hele konsernet i 2018. 

LIKESTILLING I VIRKSOMHETEN
Selskapet har ansettelses- og lønnspolitikk som sikrer at det ikke oppstår diskriminering i forhold til kjønn, alder, 
funksjonsevne, seksuell legning, etnisk bakgrunn, religion, politisk syn, arbeidstakerorganisasjon eller andre forhold.  
Arbeidstidsordningene er lik for alle ansatte.

I 2018 var 18% av konsernets ansatte kvinner og andelen kvinner i lederstillinger var 17%. For morselskapet var 20% av 
ansatte kvinner og andel kvinner i lederstillinger var 20%.  Dette gjenspeiler situasjonen i bransjen som helhet. 75% av 
stillingene er montører og ingeniører. Det har vist seg vanskelig å rekruttere kvinner da det har vært få kvinnelige søkere til 
disse stillingene.   

For merkantile stillinger, som i hovedsak inngår i seksjonene på økonomi og marked, er det hovedsakelig kvinner. 
Noen av disse har deltidsstillinger. 

Konsernstyret har hatt 29% kvinneandel i 2018. Det anses ikke nødvendig med iverksetting av særskilte tiltak utover tiltak 
som kan gjøres gjennom fremtidige ansettelser og lignende.  

YTRE MILJØ
Hensyn til miljø og klima ligger i selskapets mål og handlingsplaner. Morselskapet og datterselskapene 3net og Kvænangen 
Kraftverk er sertifisert til Miljøfyrtårn. Fokus har vært på avfallssortering, lavere papirforbruk, mer miljøvennlige innkjøp, mer 
effektiv transport og lavere strømforbruk gjennom bl. a. gjenbruk av varme. Ymber ønsker å bidra til at miljøet i minst mulig 
grad blir belastet av selskapets aktiviteter.

215



Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

2
0

1
8

15

3.3 ÅRETS RESULTAT

KONSERNET
Konsernets årsresultat etter skatt ble på 25,0 mill. kr mot 40,5 mill. kr i 2017. Omsetningen ble 244,8 mill. kr 
mot 260,4 mill. kr året før. 

Utviklingen i konsernet de siste fem årene er som følger:

Tall i 1000 kr 2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning 244 818 260 368 193 212 139 181 139 384
Årsresultat 25 038 40 467 60 721 22 907 21 051
Egenkapital 701 923 692 614 670 787 289 726 266 818
Totalkapital 1 536 589 1 621 957 1 588 015 518 490 527 483
Egenkapitalprosent 46% 43% 42% 56% 51%

Totalkapitalen i konsernet var på 1 536,6 mill. kr mot 1 622,0 mill. kr året før.  
Egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 701,9 mill. kr mot 692,6 mill. kr året før.

Årets resultat etter skatt viser et overskudd i 3net AS på kr 2,1 mill. kr mot 2,6 mill. kr i 2017. 
Overskuddet i Kvænangen Kraftverk ble 11,2 mill. kr mot 35,3 mill. kr i 2017.

MORSELSKAPET
Driftsinntektene utgjør 152,6 mill. kr mot 135,4 mill. kr i 2017. Økningen skyldes høyere kraftpriser i 2018. 

Samlede driftskostnader utgjorde 114,8 mill. kr mot 107,8 mill. kr i 2017. Lønns- og personalkostnader ble 28,4 mill. kr mot 
29,4 mill. kr i fjor. Reduksjonen skyldes lavere pensjonskostnader, refusjoner og færre årsverk. Andre driftskostnader utgjorde 
29,1 mill. kr og er 3,2 mill. kr lavere enn året før. Dette skyldes bl.a. utsatte eller ikke gjennomførte aktiviteter. 

Driftsresultatet ble 37,8 mill. kr og er 10,2 mill. kr høyere enn i 2017. Hovedårsakene er høye kraftpriser, høyere inntekts-
ramme, lavere driftskostnader og utsatte aktiviteter. Avkastning på nettvirksomheten ble 8,8% mot 8,2% i 2017. Dette kan 
hovedsakelig forklares med økning i inntektsrammen fra NVE inkl. en korreksjon på inntektsrammen fra tidligere år i tillegg til 
lavere driftskostnader.

Inntekter fra netto finansposter er 4,7 mill. kr mot 5,5 mill. kr i 2017. Finansinntektene består hovedsakelig av utbytte fra 
datterselskaper samt renteinntekter. Utbytte fra datterselskaper utgjorde 17,0 mill. kr. Finanskostnadene er 12,2 mill. kr mot 
12,9 mill. kr i 2017. Det er i løpet av året ikke tatt opp nye lån.

Årets resultat etter skatt ble 36,1 mill. kr mot 28,9 mill. kr i 2017. Kortsiktig gjeld utgjorde 54,1 mill. kr ved utgangen av året, 
og har økt med 0,7 mill. kr fra forrige årsskifte. Omløpsmidlene utgjorde 65,3 mill. kr, en reduksjon på 38,7 mill. kr i forhold 
til 2017. Dette skyldes en reduksjon i likvide midler grunnet ekstra nedbetaling av lån. Egenkapitalen i morselskapet var ved 
utgangen av året 377,8 mill. kr mot 353,7 mill. kr i 2017. 

Rentabiliteten på totalkapitalen er 5,9% og på egenkapitalen 9,9% i 2018. Selskapet har en egenkapitalandel på 41,5%.  
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INVESTERINGER
Investeringer i varige driftsmidler i 2018 var på 31,88 mill. kr når vi ser bort fra AUU fra tidligere år. De største investerings-
prosjektene har vært avslutning av AMS prosjektet, restarbeid på ny 66 kV-linje Storslett – Hamneidet, sjøkabler, investeringer 
i jordslutningsspoler til Hamneidet og Storslett transformatorstasjoner samt oppgraderinger/tilknytninger i bredbåndsnettet. 
Totalt inkl AUU er det aktivert 36,1 mill. kr i 2018.

Investeringer i nettet gjennomføres hovedsakelig for å øke leveringssikkerhet på strøm. 
Totalt er det investert 20,8 mill. kr i regional- og distribusjonsnettet. AMS prosjektet er ferdigstilt i 2018.

Nettoinvesteringene i bredbåndsnettet er 10,7 mill. kr i 2018. Dette er nytilknytninger og oppgradering av 
elektronikk og utskiftning av hjemmesentraler.

FINANSIELL RISIKO I MORSELSKAPET
Her omtales områder som vurderes av betydning for risiko knyttet til selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og 
fremtidige resultater.

I 2018 var ca. 14% av inntektene produksjonsinntekter fra Ymber sine egne kraftverk, og for konsernet er 36% av 
inntektene fra kraftproduksjon. Inntektene fra kraftproduksjonen i morselskapet har i 2018 vært høyere enn 2017 pga. 
høyere kraftpriser, tross noe lavere tilsig enn normalt.. Morselskapet har ikke hatt prissikring på kraftproduksjonen.

Finansiell risiko knyttet til selskapets rammevilkår for nettdrift betraktes for tiden som lav. Overføringsinntektene utgjør 
ca. 70% av den totale omsetningen. I forhold til fakturering av nettleie, har selskapet kredittrisiko som er håndtert gjennom 
samarbeid med inkassofirma. Nettselskapenes inntekter er avhengig av leveringspåliteligheten i nettet ved at det påløper 
kostnader for ikke-levert energi (KILE), som for 2018 ble på 2,77 mill. kr mot 3,2 mill. kr i 2017. Driften har hatt fokus på 
tidsriktige investeringer og vedlikehold for å redusere KILE. 

Morselskapets likviditetsbeholdning per 31.12.2018 var 32,3 mill. kr mot 76,9 mill. kr i 2017. I 2018 er det ikke tatt opp 
nye lån i konsernet. Rentebærende gjeld medfører en renterisiko i selskapet. Per 31.12.2018 er langsiktig gjeld ifb med 
låneopptak på 461,8 mill. kr, hvorav 310,0 mill. kr er rentesikret. Øvrig langsiktig gjeld kommer i tillegg. Selskapet har per 
31.12.2018 et ansvarlig lån på 0,6 mill. kr til Finnmark Kraft AS. 

Fortsatt drift
Årsoppgjøret for 2018 er avlagt i henhold til aksjelovens og regnskapslovens bestemmelser og det bekreftes at dette er gjort 
med forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. 

Morselskapets utvikling de siste 5 år:

Tall i 1000 kr 2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning 152 607 135 433 138 757 118 480 121 054
Årsresultat 36 068 28 893 45 785 22 907 21 051
Utbytte til eiere 12 000 12 000 0 0 6 000
Egenkapital 377 781 353 712 336 820 291 035 268 128
Totalkapital 911 044 952 304 914 142 515 674 522 674
Egenkapitalprosent 41,5% 37,1% 36,8% 56,4% 51,3%
Totalrentabilitet før skatt 5,9% 4,9% 9,0% 6,3% 5,9%
Likviditetsgrad 1 1,2 1,9 3,9 2,3 1,4

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker vurdering av det fremlagte regnskap. 
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3.4 FRAMTIDSUTSIKTER
Et av selskapets hovedmålsettinger er å øke leveringssikkerhet. Spesielt er det fokus på å forsterke forsyningen til Skjervøy og 
Arnøy hvor noen av regionens største og viktigste bedrifter er lokalisert. Selskapet ferdigstilte ny 66 kV-linje fra Storslett til 
Hamneidet 21. januar 2018 og idriftsatte ny 22 kV kabel fra Kågen til Arnøy sommeren 2017. Selskapet jobber med å se på 
ytterligere tiltak for å styrke linjenettet mellom Hamneidet og Skjervøy. 

Det er et lovpålagt krav at alle kunder skal ha automatisk måleravlesning innen 1.1.2019. Arbeidet med å skifte ut alle  
strømmålerne startet opp i 2016 og var ferdig i 2018. Det er viktig at selskapet greier å ta ut teknologiske merverdier i  
prosjektet slik at utbyggingen blir noe mer enn bare automatisk innsamling av målerdata. Ymber vil jobbe mer målrettet  
med å digitalisere arbeidsoppgaver i fremtiden. 

3net har ca. 4 200 kunder på fiber. Selskapet har en målsetting om økt kundevolum på fiber og arbeider kontinuerlig med 
fortetting og utbygging i nye områder, og forventer å ha ca. 4350 kunder på fiber ved årsskiftet 2019.   

Ymber eier 4 heleide kraftverk som samlet har en normalproduksjon på ca. 54 GWh. I tillegg eier selskapet 66,8% av 
Kvænangen Kraftverk AS og 2,1% av Finnmark Kraft AS slik at netto produksjon er ca. 270 GWh. Selskapet har som  
målsetting å øke kraftproduksjonen ytterligere, men det har vært utfordrende å finne lønnsomme prosjekt pga. fallende 
kraftpriser og usikkerhet knyttet til prising av el-sertifikater etter 2021. Selskapet har fått konsesjon på å bygge ut Nedre 
Tverrelva (småkraftverk), men prosjektet er inntil videre lagt på is pga. lav lønnsomhet. Ymber har sagt nei til å delta i emisjon 
i Finnmark Kraft AS i forbindelse utbygging av Hamnefjellet Vindpark av samme årsak.

Stortinget vedtok 16. mars 2018 en ny Energilov som stiller krav til selskapsmessig skille for alle nettselskap. Ymber AS ble 
omdannet til konsern 1. januar 2019 og består av datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS 
og 3net AS. Kvænangen Kraftverk AS er datterselskap under Ymber Produksjon AS.

Eierskapene i Kvænangen Kraftverk AS og 3net AS er industrielt og bedriftsøkonomisk viktige eierskap,  
og bidrar godt økonomisk gjennom årlig utbytte.

Sørkjosen, 21. mai 2019

Gunn Andersen Mikkel Ailo Gaup Ola Helge Dyrstad  Vera Marie Eilertsen-Wassnes
styreleder nestleder

Vidar Brox-Antonsen Lars Eirik Høgbakk Raymond Thorbjørnsen Erling S. Martinsen
   Adm direktør
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ÅRSREGNSKAP
4.1 RESULTATREGNSKAP

 2017 2018 Note Tall i 1000 kr 2018 2017
 11 228 21 342   Kraftsalg 87 994 115 950
 106 092 106 021 2 Overføringsinntekter 110 759 109 295
 -11 651 -4 824 2 Mer(-)-/mindreinntekt (+) -4 824 -11 651
 29 763 30 068 6 Andre inntekter 50 890 46 773
 135 433 152 607   Sum driftsinntekter 244 818 260 368
           
 4 581 7 247   Nettap 7 247 4 581
 9 687 12 874   Kjøp av overføringstjenester 20 195 21 064
 3 381 5 650   Varekjøp og tjenester for videresalg 21 066 16 751
 29 371 28 375 5,8 Lønns- og pensjonskostnader 40 680 35 131
 28 510 31 529 3 Av-/nedskrivninger på varige driftsmidler 62 175 59 139
 32 274 29 092 8 Annen driftskostnad 42 074 45 073
 107 804 114 766   Sum driftskostnader 193 436 181 740
 27 628 37 841   Driftsresultat 51 382 78 628
           
 18 442 16 982   Utbytte 1 146 386
 52 -42   Finansinntekter 208 181
 12 945 12 249   Finanskostnader 14 793 15 413
 5 549 4 691   Netto finansposter -13 438 -14 846
 33 177 42 532   Ordinært resultat før skatt 37 945 63 782
           
      14 Grunnrenteskatt 10 858 14 662
 4 284 6 464 14 Skattekostnad på ordinært resultat 2 050 8 653
 4 284 6 464   Skattekostnad 12 907 23 315
           
 28 893 36 068   Årsresultat 25 038 40 467
       Minoritetens andel av årsresultat 949 9 014  
           
       Overføringer    
  12 000 12 000   Avsatt til utbytte 15 728 18 640
 16 893 24 068   Overføringer annen egenkapital 9 310 21 827
 28 893 36 068   Sum overføringer 25 038 40 467

 MORSELSKAP   KONSERN

4
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4.2 BALANSEREGNSKAP

 2017 2018 Note Tall i 1000 kr 2018 2017

       EIENDELER    
 9 906 8 684 14 Utsatt skattefordel  
 9 906 8 684   Sum immaterielle eiendeler  
           
 354 438 349 297 3,4,13 Distribusjonsnett og andre varige driftsmidler 1 382 493 1 412 118
 22 956 18 642 3,4,13 Driftsløsøre 32 166 26 367
 377 394 367 939   Sum varige driftsmidler 1 414 659 1 438 485
           
       Obligasjoner, pensjonsfond mv 4 100 5 934
     Sum finansielle anleggsmidler 4 100 5 934
           
 11 077 11 308 11 Investeringer i andre selskap 11 952 11 721
     Investering i tilknyttet selskap  
 449 210 449 210 10,13 Investering i datterselskap 1 
 750 8 652 13 Langsiktige fordringer 563 750
 461 037 469 170   Sum investeringer/langsiktige fordringer 12 516 12 471
 848 337 845 793   Sum anleggsmidler 1 431 274 1 456 890
           
 8 311 6 667 13 Varelager 7 082 8 447
 18 431 21 192 7,12,13 Kundefordringer 38 405 34 927
 366 5 130   Andre fordringer 10 988 3 582
 76 859 32 262 17 Likvide midler 48 841 118 111
 103 967 65 250   Sum omløpsmidler 105 315 165 068

 952 304 911 044   SUM EIENDELER 1 536 589 1 621 957

 MORSELSKAP   KONSERN

220



20

Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

2
0

1
8

 2017 2018 Note Tall i 1000 kr 2018 2017

       GJELD OG EGENKAPITAL    
 600 600 15,16 Aksjekapital 600 600
 53 876 53 876 15 Overkursfond 53 876 53 876
 54 476 54 476   Innskutt egenkapital 54 476 54 476
 299 237 323 305 15 Annen egenkapital 391 087 378 999
 299 237 323 305   Opptjent egenkapital 445 563 433 475
       Minoritetsinteresser 256 360 259 139
 353 712 377 781   Sum egenkapital 701 923 692 614
           
 14 172 10 104 5 Pensjonsforpliktelser 11 339 15 406
    14 Utsatt skatteforpliktelse 147 565 156 270
 14 172 10 104   Sum avsetning for forpliktelser  158 904 171 675
           
 521 750 461 797 13 Gjeld til kredittinstitusjoner 575 463 645 750
 9 218 7 225 13 Øvrig langsiktig gjeld 7 225 9 218
 530 968 469 022   Sum annen langsiktig gjeld 582 689 654 968
 545 140 479 126   Sum langsiktig gjeld 741 592 826 643
           
 14 154 9 421   Leverandørgjeld  19 062 17 757
 1 957 2 929   Skyldige offentlige avgifter 7 645 8 615
 5 420 5 241 14 Betalbar skatt 21 610 35 193
 12 000 12 000 15 Skyldig utbytte 15 728 18 640
 12 044 17 053 2 Merinntekt 17 053 12 044
 7 876 7 492   Annen kortsiktig gjeld 11 975 10 451
 53 451 54 137   Sum kortsiktig gjeld 93 074 102 700
 598 591 533 263   Sum gjeld 834 666 929 343

 952 304 911 044   SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 536 589 1 621 957

Sørkjosen, 21. mai 2019

 MORSELSKAP   KONSERN

Gunn Andersen Mikkel Ailo Gaup Ola Helge Dyrstad  Vera Marie Eilertsen-Wassnes
styreleder nestleder

Vidar Brox-Antonsen  Lars Eirik Høgbakk Raymond Thorbjørnsen Erling S. Martinsen
   Adm direktør

221



21

Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

2
0

1
8

4.3 KONTANTSTRØMANALYSE KONSERN

 2017 2018  Tall i 1000 kr  2018 2017
             
     Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter      
 33 177 42 532  Årets resultat før skattekostnad  37 945 63 782
 -5 302 -5 420  - Periodens betalte skatt  -35 193 -19 726
 91 121  -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler  100 
 28 452 31 458  + Ordinære avskrivninger  62 175 59 139
 59 71  + Nedskrivninger  71 
 5 917 -5 849  +/- Endring varelager, kundefordringer og leverandørgjeld  -807 391
 -1 140 -4 068  +/- Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser -4 067 -1 600
 52 46  +/- Poster klassifisert som investerings-/finansieringsaktiviteter  -1 446 19 286
 15 086 -8 785  +/- Endring andre tidsavgrensningsposter  -1 845 
 76 392 50 106   A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 56 933 121 272
             
      Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter      
 264 9 407  + Innbetalinger ved salg varige driftsmidler 443 308
 -45 856 -31 880  - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -37 268 -53 070
  16   + Innbet. ved salg av aksjer/andeler og finansielle anleggsmidler 1 834 20
 -280 -293   - Utbet. ved kjøp av aksjer/andeler og finansielle anleggsmidler -293 -1 956
 -45 872 -22 750   B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -35 284 -54 698
             
      Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter      
   + Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld      
 -10 181 -59 953 - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  -72 279 -20 514
   -12 000   - Utbetalinger av utbytte  -18 640 -8 052
 -10 181 -71 953  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -90 919 -28 566
             
 20 339 -44 597  Netto endring av likvider gjennom året  -69 270 38 008
             
 56 520 76 859  Likviditetsbeholdning 01.01  118 111 80 103
 76 859 32 262  Likviditetsbeholdning 31.12  48 841 118 111

 MORSELSKAP   KONSERN
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4.4  BEREGNING AV KILE – KOMPENSASJON FOR IKKE LEVERT ENERGI

DISTRIBUSJONSNETT - AVBRUDD Ikke varslet Varslet Sum

Tall i 1000 kr KILE KILE KILE

Industri 186 33 219
Handel og tjenester 813 194 1 007 
Jordbruk 64 8 72
Husholdning 382 90 472
Offentlig tjenesteyting 847 113 960
Sum 2 292 437 2 729

REGIONALNETT - AVBRUDD  Ikke varslet Varslet Sum

Tall i 1000 kr KILE KILE KILE

Industri 1 - 1
Handel og tjenester 6 - 6
Jordbruk - - - 
Husholdning 4 3 7
Offentlig tjenesteyting 30 - - 
Sum 41 3 44

Total ILE / KILE  (tall i 1000 kr) 2 333 440 2 773

Totalt kostnad KILE: Kr 2 773 000
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4.5 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Ymber AS, det heleide datterselskapet 3net AS og det deleide datterselskapet 
Kvænangen Kraftverk AS. Ymber AS eier 66,8% i Kvænangen Kraftverk AS og har bestemmende innflytelse i selskapet. 
Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet.

Minoritetsinteresse er den andel av morselskapets egenkapital som ikke kan henføres til morselskapet verken direkte eller 
indirekte. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert 
fortjeneste/tap mellom konsernselskaper elimineres. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at 
datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost til-
ordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøps-
tids punktet (oppkjøpsmetoden). Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare 
eien deler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes 
forventede levetid.

Mer-/mindreinntekt
Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) med grunnlag i indeksregulerte kostnader. 
Dersom selskapets bokførte inntekt overstiger inntektsrammene (merinntekt) fra NVE skal denne merinntekten tilbakeføres 
kundene i sin helhet. Tilbakeføring av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten er lavere 
enn inntektsrammene (mindreinntekt) kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de 
fremtidige nett-tariffene. Mer-/mindreinntekt renteberegnes på grunnlag av gjennomsnittlig saldo. Renten fastsettes årlig av 
NVE. Rente knyttet til mer-/mindreinntekt er klassifisert som rentekostnader/renteinntekter.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet 
klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter 
utbetalingstidspunktet. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet 
økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall i den grad regnskapsreglene krever det. 
Avsetninger neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig. Nominelle beløp neddiskonteres hvis renteelementet er 
vesentlig.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 
3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000,-. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. 
Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold 
og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.
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Leide driftsmidler
Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskapet fortsatt ligger hos utleier klassifiseres som 
operasjonelle leieavtaler. Leien på slike avtaler kostnadsføres over leieperioden. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko 
og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Eiendeler 
anskaffet ved finansiell leasing balanseføres og avskrives i henhold til forventet brukstid, og forpliktelsen reduseres med betalt 
leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Datterselskaper og tilknyttede selskaper
Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet, og viser det vi har betalt for aksjene. Investeringen vurderes 
til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig.

I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fører 
til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle 
gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster. Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen 
av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte 
gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter. 

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen 
foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn 
både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og 
gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede (med unntak blant annet 
for nedskrivning av goodwill).

Varebeholdninger
Varebeholdning på lager er klassifisert som omløpsmiddel og består av handelsvarer, reservedeler og driftsmateriell. 
Lager av innkjøpte varer verdsettes til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede 
ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving hvis virkelig verdi (salgspris med 
fradrag for salgskostnader) er lavere enn kostpris. Salgskostnader inkluderer alle gjenværende salgs-, administrasjons- og 
lagringskostnader.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning 
til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning 
for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Alle selskapene i Ymberkonsernet har fra 01.01.2018 gått fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning. 
Konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte med unntak av ansatte født før 1962 eller tidligere, som 
står igjen i ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med 
unntak av AFP-ordningen og en ordning for AFP pensjonister mellom 62 og 65 år. 
 
Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, 
fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse 
består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på 
underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld. 
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Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende 
opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene 
(estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av 
bruttopensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene.

Netto pensjonskostnad for ytelsespensjon, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, 
korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er 
presentert i resultatregnskapet sammen med lønn, arbeidsgivers innbetalinger knyttet til innskuddspensjon og andre ytelser. 

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler som er omløpsmidler) vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost 
og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt.

Finansielle kontrakter - Sikringsbokføring
Renterisiko oppstår på kort og lang sikt som følge av rentebetingelsene (3 måneders NIBOR) på belåningen. Ymber AS har 
inngått en rentebytteavtale på deler av gjelden for å styre renterisikoen i morselskapet. Rentebytteavtalen er inngått for å 
sikre kontantstrøm der Ymber betaler fastrente og mottar flytende rente. Den flytende renten reguleres hver tredje måned. 
Kontantstrømsikring reflekteres ved at realiserte og urealiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentet ikke resultatføres før 
det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet (sikringsbokføring).

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes 
med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt 
skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt 
skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.

Skatt på grunnrenteinntekt knytter seg til det enkelte kraftverk. Fremførbar negativ grunnrenteinntekt kan ikke utlignes 
mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk.  Ved beregning av utsatt skatt er nominell skattesats lagt til grunn. Utsatt 
skattefordel knyttet til grunnrente ikke er balanseført.

Naturressursskatt fastsettes for hvert enkelt kraftverk på bakgrunn av gjennomsnittlig produksjon de siste 7 år. 
Naturressursskatt kan kreves til reduksjon i skatt på alminnelig inntekt. Naturressursskatt som overstiger skatt på alminnelig 
inntekt, kan behandles som en forskuddsbetalt skatt i den utstrekning det er sannsynlig at denne vil kunne redusere fremtidig 
skatt på alminnelig inntekt. 

Eiendomsskatt er klassifisert under andre driftskostnader.

Behandling av utbytte
Morselskapet regnskapsfører utbytte fra datterselskapene når utbyttet er vedtatt i generalforsamling, dvs året etter 
inntjeningsåret. 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til 
kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

226



26

Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

2
0

1
8

4.6 NOTER TIL REGNSKAPET

Dersom det ikke er oppgitt at det gjelder konsernet, så er tallene for morselskapet Ymber AS.

  Kraft- Kraft- Regional- Distribu- Bred-  
Tall i 1000 kr  omsetning produksjon nett sjonsnett  bånd  Øvrig  Intern Totalt

Kraftsalg    21 342       21 342
Overføringsinntekter     33 509  106 365    -33 597  106 277
Kraftomsetning lev plikt   2 048        2 048
Mer-(-)/mindreinntekt (+)     -81  -4 743     -4 824
Andre inntekter    156  15  3 222  14 843  10 831  -1 302  27 764
Sum inntekter   2 048  21 498  33 443  104 844  14 843  10 831  -34 899  152 607

Nettap, eget nett     2 394  4 853     7 247
Nett-tj. overliggende nett     10 098  36 285    -33 509  12 874
Kraftkjøp leveringsplikt   1 954        1 954
Varekjøp, annet    137   273  85  3 201   3 696
Nettleie produksjon    1 302      -1 302  -
Sum varekjøp   1 954  1 439  12 493  41 411  85  3 201  -34 811  25 771

Personalkostnader    1 426  4 301  26 737  3 345  4 749   40 559
- Aktivert lønn    292  -1 299  -9 387  -1 776  -13   -12 184
Avskrivninger/nedskrivninger    3 246  6 358  14 405  7 240  280   31 529
Andre driftskostnader   6  4 271  3 494  17 917  1 918  1 600   29 206
Tap på fordringer       -114    0   -114
Sum andre kostnader   6  9 234  12 854  49 558  10 727  6 617    88 995
Sum driftskostnader   1 959  10 674  25 347  90 968  10 811  9 818  -34 811  114 766
Driftsresultat   88  10 824  8 096  13 876  4 031  1 013  -88   37 841

NOTE 1: REGNSKAP FORDELT PÅ VIRKSOMHETER

MORSELSKAPET
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NOTE 1B: REGNSKAP FORDELT PÅ VIRKSOMHETER

KONSERNET

 Kraft- Kraft- Sentral- Regional- Distribu- Bred-  
Tall i 1000 kr omsetning produksjon nett nett sjonsnett bånd Øvrig Intern Totalt

Kraftsalg   88 581        88 581
Overføringsinntekter    3 308  34 938  106 365    -33 597  111 015
Kraftomsetn. lev. plikt  2 048         - 2 048
Mer-(-)/mindreinntekt (+)     -81  -4 743     -4 824
Andre inntekter   264   15  3 222  37 554  8 247  -1 302  47 999
Sum inntekter  2 048  88 845  3 308  34 872  104 844  37 554  8 247  -34 899  244 818

Nettap, eget nett     2 394  4 853     7 247
Nett-tj. overliggende nett   7 334  -13  10 098  36 285    -33 509  20 195
Kraftkjøp  1 954  4 275        6 228
Varekjøp, annet   137     273  11 216  3 212   14 837
Nettleie produksjon   1 302        -1 302  -
Sum varekjøp  1 954  13 048  -13  12 493  41 411  11 216  3 212  -34 811  48 507

Personalkostnader   8 626  157  4 323  26 737  8 887  5 044   53 774
- Aktivert lønn   -504    -1 299  -9 387  -1 891  -13   -13 094
Avskrivninger/nedskrivninger   31 620  380  7 034  14 405  8 456  280   62 175
Andre driftskostnader  6  17 742  344  3 556  17 917  4 212  -1 591   42 185
Tap på fordringer      -114  3     -111
Sum andre kostnader  6  57 483  881  13 614  49 558  19 668  3 720    144 929
Sum driftskostnader  1 959  70 531  868  26 106  90 968  30 884  6 931  -34 811  193 436
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NOTE 2: MER-/MINDREINNTEKT

Tall i 1000 kr. Gjelder morselskapet.

Resultatregnskap
Nettleie inntekt 108 460
Nettleie produksjon 1 302
Andre inntekter 1 854
Sum faktisk nettleieinntekt  111 616
Fastsatt initiell inntekt i eget nett 86 701
ENØK-ramme 2 439
Endring bokført verdi/avskrivninger  2014-2016 3 483
Eiendomsskatter 2 583
Kilekostnader -2 773
Korrigert mer-/mindreinntekt tidligere år 1 485
Kostnader ved overliggende nett 12 874
«Godkjente» kostnader  106 792
Årets mer-/mindreinntekt  -4 824
    
Årets renter mer-/mindreinntekt   -186
 -186

Tabellen ovenfor viser en merinntekt på 4,824 mill. kr i resultatregnskapet

Balanseregnskap

Akkumulert mer-/mindreinntekt [1000 kr]
Inngående verdi på merinntekt -13 018
Årets mer-/mindreinntekt  -4 824
Utgående verdi for merinntekt -17 842

Akkumulert renter mer-/mindreinntekt [1000 kr]
Inngående verdi på mindreinntekt 974
Årets mer-/mindreinntekt  -186
Utgående verdi for mindreinntekt 789

Merinntekt i balanseregnskapet  -17 053

Balanseregnskapet viser status mer-/mindreinntekt mot kunder. Mindreinntekt  
angis med positivt fortegn og merinntekt med negativt fortegn i balanseregnskapet. 

Tabellen viser totalt hva Ymber har tatt inn for lite fra kundene (mindreinntekt)  
eller hva selskapet over tid må tilbakeføre til kundene (merinntekt). 
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NOTE 2B: AVKASTNING PÅ NETTVIRKSOMHETEN

Tall i 1000 kr 01.01. 31.12. Gj.snitt Avkastn. (abs. tall) Avkastn. (%)

Driftsmidler - regionalnett  87 420 88 269  87 845
Felles anl. midler  3 882  3 360  3 621
Sum anlegg  91 302  91 630  91 466  
Netto arbeidskapital  913  916  915
Sum avkastningsgrunnlag - regionalnett  92 215  92 546  92 380  8 096  8,76%
Driftsmidler - distribusjonsnett  120 751  121 915  121 333
Kundespesifikke anlegg  16 506  19 956  18 231
Felles anl. midler  16 191  14 410  15 300
Sum anlegg  153 447  156 281  154 864  
Netto arbeidskapital  1 534  1 563  1 549
Sum avkastningsgrunnlag - distribusjonsnett  154 982  157 844  156 413  13 876  8,87%
Sum avkastningsgrunnlag  247 197  250 390  248 793  21 972  8,83%

Gjelder morselskapet. Beregningen viser avkastning pr nettnivå. 

NOTE 3: ANLEGGSMIDLER - TILGANG, AVGANG OG AVSKRIVNINGER

MORSELSKAPET

 Transport- Inventar Fjern- Kraft- Regional- Distribu- Tariff- Bred- Good- Bygg Anl. 
Tall i 1000 kr midler EDB styring produksj. nett sjonsnett apparater bånd will  u/arb. Sum

Ansk.kost. 01.01.  17 764  27 253  17 162  108 462  163 223  269 107  21 854  111 040  1 000  42 044  17 019  795 928

Tilgang  1 108  2 748  724  -  6 067  9 898  4 826  10 746  -  -  -4 757  31 360

Avgang i året  1 075  4 845  61  -  110  505  3 788  34 765  -  -  -  45 149

Ansk.kost pr. 31.12.  17 797  25 157  17 825  108 462  169 180  278 501  22 891  87 021  1 000  42 044  12 262  782 139

Akk. av-/nedskrivn. 

pr. 01.01.  14 232  24 590  12 328  53 447  75 804  148 357  5 348  54 704  1 000  28 726  -  418 534

Årets ord. avskrivninger  1 574  1 614  1 675  2 791  5 217  8 688  1 376  6 953  -  1 571  -  31 458

Avgang akk. av-/nedskrivn.  753  4 684  36  -  110 459  3 788 2 5 962  -  -  -   35 792

Akk. av/nedskrivn. 

pr. 31.12. 15 053  21 520  13 966  56 238  80 910  156 585  2 935  35 694  1 000  30 297  -  414 199

Bokført verdi 

pr. 31.12.  2 744  3 637  3 858  52 224  88 269  121 915  19 956  51 326  -  11 747  12 262  367 939

Bokført verdi 

pr. 01.01.  3 531  2 664  4 834  55 016  87 420  120 751  16 506  56 336  -  13 318  17 019  377 394

Avskrivningsprosenter  8,33-25  20-33,33  12,5-20 2,5-4  3,33-4  4-8,33  6,66-33,33  2,85-33,33  20  4-33,33

Tilskudd/tilknytning til fiberutbyggingen er gitt med 0,668 mill. kr og er trukket i fra på investeringen.  
Hele bredbåndsinvesteringen er dermed nettoført.Det samme gjelder nettvirksomheten som har hatt et  
anleggsbidrag på 3,513 mill. kr. Tilgang i 2018 viser investeringer med 31,36 mill. kr.
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KONSERNET

 Transport- Inventar Fjern- Kraft- Sentral- Regional- Distribu- Prod.- Tariff- Bred- Good- Bygg Anl. 
Tall i 1000 kr midler EDB styring produksj. nett nett sjonsnett linjer apparater bånd will  u/arb. Sum 

Ansk.kost. 01.01.  20 376  28 972  41 033  1 368 002  9 937  179 420  269 107  2 539 2 1 854  124 852  1 000  47 585  17 849  2 132 525

Tilgang  1 272  2 892  724  4 565  -  6 067  9 898  -  4 826  29 211  -  -  -4 838  54 616

Annen endring i ansk.kost  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Avgang i året  1 075  4 845  61   -  -  110 505  -  3 788  34 765  -  -  -  45 149

Ansk.kost pr. 31.12.  20 573  27 019  41 695  1 372 567  9 937  185 376  278 501  2 539  22 891  119 297  1 000  47 585  13 011  2 141 992

Akk. av-/nedskrivn. 

pr. 01.01.  16 220  26 065  36 198  272 186  6 142  81 889  148 357  2 379  5 348  65 972  1 000  32 285  -  694 041

Årets ord. avskrivninger  1 931  1 735  1 675  30 614  333  5 881  8 688  18  1 376 8  153  -  1 701  -  62 104

Annen endring 

i akk. av-/nedskrivn.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Avgang akk. av-/nedskrivn.  753  4 684  36  -   -  110 459  -  3 788  18 981  -  -  -  28 811

Akk. av og nedskrivn. 

pr. 31.12.  17 398  23 116  37 837  302 800  6 474  87 659  156 585  2 398  2 935  55 145  1 000  33 986  -  727 334

Bokført verdi 

pr. 31.12.  3 174  3 903  3 858  1 069 767  3 463  97 717  121 915  142  19 956  64 152  -  13 599  13 011  1 414 659

Bokført verdi 

pr. 01.01.  4 156  2 907  4 834  1 095 816   97 531  120 751   16 506  58 879  -  15 300  17 849  1 438 484

Avskrivningsprosenter  8,33-25  20-33,33  12,5-20  2,5-4  ’5  3,33-4  4-8,33  ’5  6,66-33,33  2,85-33,33  20  4-33,33
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AUU: Anlegg under utvikling.

Differansen til note 3 gjelder avgang/salg. Tilgang 31,36 mill. kr er redusert for avganger i året på 9,357 mill. kr.  
Tilbakeført kostpris er på 45,149 mill. kr og tilbakeførte avskrivninger er på 35,792 mill. kr grunnet avganger.

AUU: Anlegg under utvikling.

NOTE 4: INVESTERINGER OG SALG AV ANLEGGSMIDLER SISTE 5 ÅR

Tall i 1000 kr. 

 Transport Inventar Fjern- Kraft- Regional- Distribu- Tariff- Bred- Øvrig Bygg Endring Sum
 midler EDB styring produksjon nett sjonsnett apparater bånd   AUU 

2014  1 920  1 065  1 155  1 044  899  16 530  579  4 861  0  235  -1 942  26 346
2015  1 020  824  2 417  125  493  9 983  316  3 683  0  420  2 018  21 301
2016  880  378  743  0  929  10 026  9 619  11 822  0  105  23 015  57 517
2017  275  2 522  52  89  38 326  6 791  7 799  5 582  0  116  -15 061  46 490
2018  786  2 588  699  0  6 067  9 852  4 826  1 943  0  0  -3 856  22 904
Sum  4 880  7 376  5 066  1 259  46 714  53 182  23 139  27 891  0  876  4 174  174 557

 Transport Inventar Fjern- Kraft- Sentral- Regional- Distribu- Tariff- Bred- Øvrig Bygg Endring Sum
 midler EDB styring produksj. nett nett sjonsnett apparater bånd   AUU  

2014  1 920  1 065  1 155  1 044   899  16 530  579  4 861  1 587  235  -1 942  27 933
2015  1 020  824  2 417  125   493  9 983  316  3 683  732  420  2 018  22 033
2016  1 001  378  743  0  0  929  10 026  9 619  11 822  1 702  105  23 240  59 564
2017  408  2 684  52  5 256  424  38 326  6 791  7 799  5 582  722  116  -14 455  53 704
2018  950  2 731  699  4 565  0  6 067  9 852  4 826  1 943  0  0  -3 937  27 696
Sum  5 299  7 682  5 066  10 990  424  46 714  53 182  23 139  27 891  4 742  876  4 923  190 929

MORSELSKAPET

KONSERNET
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Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregningen:
 MORSELSKAPET  KONSERNET
 2017 2018  2018 2017
 4,10% 4,30% Avkastning på pensjonsmidler 4,30% 3,77%
 2,40% 2,60% Diskonteringrente 2,60% 2,53%
 2,50% 2,75% Årlig lønnsvekst 2,75% 2,50%
 2,25% 2,50% Årlig G-regulering 2,50% 2,25%
 1,50% 1,75% Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 1,43% 1,50%
 7,05% 0,00% Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift 0,00% 7,05%

NOTE 6: SPESIFIKASJON AV ANDRE INNTEKTER

 MORSELSKAPET  KONSERNET
 2017 2018 Tall i 1000 kr 2018 2017
 5 304  3 849  Arbeid for andre / varesalg  42 034  24 795 
 14 203  14 817  Nettleie bredbånd  911  905  
 42  78  Leieinntekter  121  72 
 2 088  2 297  Administrasjonsavtaler  177  84 
 1 190  1 680  Andre inntekter nettvirksomhet  1 680  1 190 
 875  2 048  Salg leveringsplikt  2 048  875 
 6 063  5 299  Øvrige poster  3 920  18 853
 29 763  30 068 Sum  50 890  46 773

Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift gjelder kun morselskapet.

NOTE 5: PENSJONSFORPLIKTELSER

 MORSELSKAPET  KONSERNET
 2017 2018 Tall i 1000 kr 2018 2017
 130 336 119 567 Nåverdi av pensjonsforpliktelsene (PBO) 130 570 135 774
 -95 517 -95 757 Pensjonsmidler -106 601 -97 890
 2 455 0 Arbeidsgiveravgift 0 2 455
 -23 102 -13 705 Ikke resultatførte estimatendringer og avvik -16 729 -19 652
 14 172 10 104 Netto pensjonsforpl. i balansen u/ pensjonspr.fond 7 240 20 687

   Sammensetning av årets pensjonskostnad:
 4 807 348 Nåverdi av årets pensjonsopptjening (SCC) 1 168 5 965
 3 067 3 336 Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 3 580 3 438
 -3 233 -3 828 Avkastning pensjonsmidler -4 308 -3 574
   Endring 0 0
 366 473 Resultatførte estimatavvik 2 499 374
 306 310 Administrasjonskostnader 499 366
 5 312 639 Netto pensjonskostnad 3 439 6 569
 327 0 Arbeidsgiveravgift 0 327
 5 639 639 Netto pensjonskostnad inklusiv arbeidsgiveravgift 3 439 6 897

Selskapet har en pensjonsordning som omfatter 6 aktive og 51 pensjonister.  
Konsernet har en pensjonsordning som omfatter 8 aktive og 54 pensjonister.

Pensjonsordningene gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall i opptjeningsåret, lønnsnivå 
ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. I tillegg har selskapet en tariffestet avtalefestet førtids-
pensjonsordning (AFP). Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
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NOTE 7: KUNDEFORDRINGER

 MORSELSKAPET  KONSERNET
 2017  2018  Tall i 1000 kr 2018  2017
 18 431  21 192  Kundefordringer  38 405  34 927 
 116  -114  Resultatført tap på fordringer  -111  225
Kundefordringer er oppført til antatt virkelig verdi.

 MORSELSKAPET  KONSERNET
 2017 2018 Lønnskostnader - Tall i 1000 kr 2018 2017
 36 611 37 445 Lønninger 46 091 43 601
 501 438 Styrehonorar 889 961
 1 135 0 Arbeidsgiveravgift 0 1 135
 4 683 2 857 Pensjonskostnader 6 892 4 383
 1 865 1 532 Andre ytelser 1 832 2 163
 -14 283 -12 190 Aktiverte lønnskostnader -13 102 -15 289
 -1 140 -1 706 Refusjoner NAV og lærlingtilskudd -1 922 -1 822
 29 371 28 375 Sum 40 680 35 131

Morselskapet har hatt 44 heltidsansatte, 9 deltidsansatte og 5 lærlinger. Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 50,87 i 
morselskapet og 66,97 i konsernet. Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene til tjenestepensjonsordning etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon.

Ytelser til ledende personer morselskapet Daglig leder Styret
Lønn  1 404  -
Annen godtgjørelse  199  438

Administrerende direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning og har ikke egen pensjonsordning.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisjon for 2018 fordeler seg slik (tall i 1000 kr og ekskl mva)    

 Morselskap Konsern
Lovpålagt revisjon  159  277
Teknisk utarb/bistand med årsoppgjør/ligningspapirer  43  95
Andre tjenester  11  13
SUM  213  386

NOTE 8: LØNNS- OG PENSJONSKOSTNADER
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NOTE 10: DATTERSELSKAP

NOTE 9: FINANSIELLE KONTRAKTER KONSERN

Tall i 1000 kr. I morselskapet regnskapsføres investeringene i datterselskap etter kostmetoden. 
Egenkapital eroppgitt etter avsatt utbytte til morselskapet. Resultat siste år er oppgitt før disponering.

DATTERSELSKAP  Forretnings- Eierandel Egenkapital   Resultat siste år Bokført  
 kontor  siste år (100 %) (100 %) verdi

3net AS  Sørkjosen  100%  2 905  2 584  3 992
Kvænangen Kraftverk AS  Kvænangsbotn  66,8%  121 495  35 302  445 218
Balanseført verdi 31.12.    124 400  37 887  449 210

NOTE 11: INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER

Tall i 1 000 kr. 

MORSELSKAPET  Eierandel Anskaffelseskost Bokført verdi

Finnmark Kraft AS  2,1%  7 250  7 250 
Ishavslink AS  13,9%  834  834 
North Energy AS  0,1%  5 000  216 
Egenkapitainnskudd KLP    2 881  2 881
Andre    127  127
Balanseført verdi 31.12   16 092 11 309

Finansielle kontrakter er benyttet for å sikre kontantstrøm på deler av kraftproduksjonen basert på fremtidig
planlagt produksjon i Kvænangen Kraftverk AS. Tap/gevinst på sikringskontrakter, beregnet som margin mellom
kontraktspris og spotpris, bokføres ved realisering. Det foreligger følgende finansielle kontrakter ift prissikring av
kraftproduksjonen i Kvænangen Kraftverk AS.

Beløp i 1000 kr Virkelig verdi
Bilaterale kraftsikringskontrakter 2019-2020 (eksterne motparter)  -27 398

Virkelige verdier av finansielle instrumenter er ikke balanseført. Det foreligger ingen prissikringer på
kraftproduksjonen i Ymber AS pr 31.12.2018.
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Tall i 1000 kr.
  MORSELSKAPET  KONSERNET
 2017 2018 Fordringer med forfall senere enn ett år 2018 2017
 750  563  Fordringer Finnmark Kraft AS * 563 750  
 750 563 Sum 563 750
 
*Fordringer Finnmark Kraft består av: Ansvarlig lån på 1 500 betales med 2 årlige avdrag og har forfall senest 31.12.2021.

 2017 2018 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2018 2017
 521 750 461 797 Gjeld til kredittinstitusjoner 575 463 645 750
 9 218 7 225 Øvrig langsiktig gjeld 7 225 9 218
 530 968 469 022 Sum 582 689 654 968
 
 521 750 461 797 Gjeld sikret ved pant 575 463 645 750
 
   Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
 43 261 40 418 Bygninger og fast eiendom 57 681 62 260
 22 956 18 642 Driftstilbehør 18 642 22 956
 8 311 6 667 Varelager 6 667 8 311
 18 431 21 192 Kundefordringer 21 192 18 431
 445 218 445 218 Panterett i uregistrerte aksjer 445 218 445 218
 538 177 532 137 Sum 549 400 557 175

I låneopptakene fra 2016 er det lagt til grunn negativ pantsettelseserklæring. Tidligere lån har sikkerhetsstillelse gjennom 
pantsettelse.

Spesifikasjon av rentebytteavtaler i Ymber AS pr 31.12.2018:
Avtaler: Nominelt beløp: Forfall:
Rentebytteavtale på lån etablert pr 30.06.2016 310.000.000 30.06.2021

Pr 31.12.2018 var samlet markedsverdi på rentebytteavtalen positiv med kr 2 967 138. 
Dette er en ikke resultatført verdiendring i sikringsinstrumentet.

NOTE 13: FORDRINGER OG GJELD

NOTE 12: MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Tall i 1000 kr. 

MORSELSKAPET 2018 2017
Kundefordringer  694  1 351 
Leverandørgjeld  2 097  859 
Avsatt utbytte  9 555  15 944

Gjelder 3net AS og Kvænangen Kraftverk AS.
Utbytte fra datterselskaper inntektsføres i morselskapet året etter opptjeningsåret. 
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Tall i 1000 kr. Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

  MORSELSKAPET  KONSERNET
 2017 2018  2018 2017
   Midlertidige forskjeller
 -15 303 -9 527 Driftsmidler 697 494  701 732 
 -14 172 -10 104 Netto pensjonsforpliktelse -7 240  -9 145 
 -13 596 -19 840 Andre forskjeller -19 502  -13 154 
 -43 071 -39 471 Netto midlertidige forskjeller 670 752  679 433 
 -  - Framførbart underskudd -  - 
 
 -43 071 -39 471 Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen 670 752  679 433 
 9 906 8 684 23%, 22% utsatt skatt/skattefordel 147 565 156 270
 -  -  Herav ikke balanseført utsatt skatteforde -  - 
 9 906 8 684 Utsatt skatt/utsatt skattefordel 147 565 156 270
   
   Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt
 33 177 42 532 Resultat før skattekostnad 75 403  63 782 
 -16 880 -16 144 Permanente forskjeller  -15 815  1 403 
 16 297 26 388 Grunnlag for årets skattekostnad 59 588 65 185
 6 288 -3 601 Endring i midlertidige resultatforskjeller 2 401 20 596
 22 585 22 787 Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet 61 989 85 781
 -  -  +/÷ Mottatt/avgitt konsernbidrag -  - 
 22 585  22 787  Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 61 989  85 781 
 
   Fordeling av skattekostnaden 
 5 420 5 241 Betalbar skatt 
   (23/22% av grunnlag betalbar skatt resultatregnskapet) 10 753 20 587
 - - Beregnet naturresursskatt 3 549 4 281
 - - Avregnet mot betalbar skatt -3 549 -4 281
 - - For mye, for lite avsatt i fjor - 2 141
 - - Grunnrenteskatt 10 858 14 662
 5 420 5 241 Sum betalbar skatt til resultat 21 611 37 390
   Skattevirkning konsernbidrag 
 -1 136 1 223 Endringer USF resultatført -8 704 -14 075
 4 284 6 464 Skattekostnad 12 907 23 315
 
 5 420 5 241 Betalbar skatt i balansen 21 611 35 194

NOTE 14: SKATT
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NOTE 15: EGENKAPITAL

Tall i 1000 kr.

MORSELSKAPET            
Årets endring i egenkapital    Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.    600  53 876  299 237  353 713
Årets resultat      36 068  36 068
Avsatt utbytte      -12 000  -12 000
Egenkapital 31.12.    600  53 876  323 305  377 781

KONSERNET           
Årets endring i egenkapital  Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minorit.andel Sum

Egenkapital 01.01.   600  53 876  378 999  259 139  692 614
Årets resultat     24 089  949  25 038
Avsatt utbytte     -12 000  -3 728  -15 728
Egenkapital 31.12.   600  53 876  391 087  256 360  701 923

NOTE 16: AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen på kr 600 000,- består av 60 aksjer á kr 10 000. Alle aksjer har like rettigheter.

Aksjonærer i Ymber pr 31.12. Aksjer Kostpris Sum Eierandel
Kautokeino kommune  10  10 000  100 000  16,7%
Kvænangen kommune  5  10 000  50 000  8,3%
Kåfjord kommune  10  10 000  100 000  16,7%
Loppa kommune  5  10 000  50 000  8,3%
Nordreisa kommune  10  10 000  100 000  16,7%
Skjervøy kommune  10  10 000  100 000  16,7%
Troms Kraft  10  10 000  100 000  16,7%
Totalt antall aksjer  60 10 000 600 000 100%

NOTE 17: BUNDNE BANKINNSKUDD

Tall i 1000 kr.
  Morselskap Konsern
Bankinnskudd bundet for skattetrekk   0  542
Sum bundne bankinnskudd   0  542
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4.7 NØKKELTALL

Gjelder kun morselskapet. Før nøkkeltallene er alle tall oppgitt i 1000 kr.

(Tall i 1000 kr)  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012
Driftsinntekter  152 607  135 433  138 757  118 480  121 054  127 303  101 802
Driftsresultat  37 841  27 628  40 779  19 883  21 255  28 519  10 852
Rentekostnader  12 388  12 132  10 078  5 015  6 484  7 101  7 424
Resultat før skatt  42 532  33 177  53 945  27 433  24 343  31 299  15 003
Resultat etter skatt  36 068  28 893  45 785  22 907  21 051  24 016  13 503

Totalkapital  911 044  952 304  914 142  515 674  522 674  519 115  525 394
Egenkapital  377 781  353 712  336 820  291 035  268 128  253 090  239 074
Omløpsmidler  65 250  103 967  84 239  57 221  52 852  50 664  57 017
Kortsiktig gjeld  54 137  53 451  21 710  25 386  37 322  30 353  34 411
Utbytte utdelt til eiere  12 000  12 000  0  0  6 000  10 000  4 500

Rentabilitet
Brutto fortjenestemargin  27,9%  24,5%  38,9%  23,2%  20,1%  24,6%  14,7%
Kapitalens omløpshastighet  0,16  0,15  0,19  0,23  0,23  0,24  0,19
Totalkapitalrentabilitet  5,9%  4,9%  9,0%  6,3%  5,9%  7,4%  4,3%
Egenkapitalrentabilitet  9,9%  8,4%  14,6%  8,2%  8,1%  9,8%  5,8%

Soliditet
Egenkapitalprosent  41,5%  37,1%  36,8%  56,4%  51,3%  48,8%  45,5%

Likviditet
Likviditetsgrad 1  1,21  1,95  3,88  2,25  1,42  1,67  1,66

Definisjoner nøkkeltall  
Brutto fortjenestemargin:  Resultat før skatt i prosent av driftsinntekter.
Kapitalens omløpshastighet:  Driftsinntekter dividert med gjennomsnittlig totalkapital.
Totalkapitalrentabilitet:  Resultat før skatt pluss rentekostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital.
Egenkapitalrentabilitet:  Resultat etter skatt i prosent av g jennomsnittlig egenkapital.
Egenkapitalprosent:  Samlet egenkapital i prosent av totalkapital per 31. desember.
Likviditetsgrad 1:  Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.
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4.8 NØKKELTALL KONSERN

Gjelder konsernet. Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS, 3net AS (heleid) og Kvænangen Kraftverk AS med en 
eierandel på 66,8%. Kvænangen Kraftverk AS ble en del av konsernet i 2016. Før nøkkeltallene er alle tall oppgitt i 1000 kr.

(Tall i 1000 kr) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 244 818 260 368 193 212 139 181 139 384 144 510 119 780
Driftsresultat 51 382 78 628 51 320 23 470 23 306 29 721 11 701
Rentekostnader 14 793 15 413 11 626 5 017 6 485 7 113 7 442
Resultat før skatt 37 945 63 782 64 399 28 496 24 939 33 383 15 307
Resultat etter skatt 25 038 40 467 60 721 22 907 21 051 25 629 13 583

Totalkapital 1 536 589 1 621 957 1 588 015 518 490 527 483 521 510 525 693
Egenkapital 701 923 692 614 670 787 289 726 266 818 251 780 236 151
Langsiktig gjeld 741 592 826 643 861 982 200 448 197 936 213 633 229 331
Utsatt skatteforpliktelse 147 565 156 270 170 343 0 0 0 0
Omløpsmidler 105 315 165 068 127 424 60 561 58 438 53 627 46 814
Kortsiktig gjeld 93 074 102 700 55 245 28 316 42 449 32 980 36 856

Rentabilitet
Brutto fortjenestemargin 15,5% 24,5% 33,3% 20,5% 17,9% 23,1% 12,8%
Kapitalens omløpshastighet 0,16 0,16 0,18 0,27 0,27 0,28 0,23
Totalkapitalrentabilitet 3,3% 4,9% 7,2% 6,4% 6,0% 7,7% 4,3%
Egenkapitalrentabilitet 3,6% 5,9% 12,6% 8,2% 8,1% 10,5% 5,9%

Soliditet
Egenkapitalprosent 45,7% 42,7% 42,2% 55,9% 50,6% 48,3% 44,9%

Likviditet
Likviditetsgrad 1 1,13 1,61 2,31 2,14 1,38 1,63 1,27

Definisjoner nøkkeltall  
Brutto fortjenestemargin:  Resultat før skatt i prosent av driftsinntekter.
Kapitalens omløpshastighet:  Driftsinntekter dividert med gjennomsnittlig totalkapital.
Totalkapitalrentabilitet:  Resultat før skatt pluss rentekostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital.
Egenkapitalrentabilitet:  Resultat etter skatt i prosent av g jennomsnittlig egenkapital.
Egenkapitalprosent:  Samlet egenkapital i prosent av totalkapital per 31. desember.
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4.9 SAMFUNNSREGNSKAP OG VERDISKAPNING – KONSERN

Ymber viser her gjennom en forenklet framstilling hvilken betydning verdiene som skapes i konsernet har for lokalsamfunnet. 
Selskapets innsats gjennom arbeidskraft, kapital, kunnskap og teknologi er fordelt på de ulike interessegruppene som har bi-
dratt. De ansatte får sin andel av verdiskapningen gjennom lønn og sosiale ytelser. Eierne får sin del gjennom utbytte. Stat og 
kommuner får sin del gjennom skatter og avgifter.

Verdiskapning (tall i 1000 kr)   2018 2017 2016 2015 2014
Totale driftsinntekter  244 818  260 368  193 212  139 181 139 384
- forbruk av varer og tjenester 1)  25 173  10 093  7 774  32 739 35 426 
= Brutto verdiskapning  219 645  250 275  200 986  106 442 103 958
- Ordinære avskrivninger  62 175  59 139  44 530  27 897 27 067 
= Netto verdiskapning  157 470  191 136  156 456  78 545 76 891 
+ Finansposter (netto) 2)  -13 438  -14 846  13 078  5 027 3 088 
= Totale verdier til fordeling  144 033  176 290  169 534  83 572 79 979

Fordeling av verdiskapning (1000 kr)

Ansatte
Brutto lønn og sosiale ytelser
 (inkl. fordelt lønn til investering) 3)  56 659  54 849  63 916 44 398 44 385

Stat og kommuner
Skatter og avgifter, herunder eiendomsskatt 4)  58 533  68 974  45 347  16 266 14 543 

herav skatt kommuner og fylker  9 895  10 023 
herav statlige avgifter  26 135  26 135 
herav statsskatt  22 503  22 376 

Eierne 
Utbytte  12000 12 000 -  -  6 000

Bedriften
Resultat til egenkapital og ny verdiskapning  16 840  40 467  60 271  22 908 15 051

Fordelte verdier  144 033 176 290 169 534 83 572 79 979

1)  Forbruk av varer og tjenester representerer en betydelig del lokale innkjøp og ytelser. Beløpet inkluderer sponsing og støtte 
til lokale tiltak. 

2)  Finansposter i 2016 er påvirket av salg aksjer Ishavskraft. I 2017 er finanspostene påvirket av låneopptak etter kjøp av 
aksjer i KK i 2016.

3)  Beregner vi en gjennomsnittlig skatt fra de ansatte på 23% utgjør dette 11,0 mill kr.
4)  Avgifter omfatter enova-, forbruks- og merverdiavgift. Fallerstatninger er ikke medtatt. Skatter omfatter eiendomsskatt, 

ordinær skatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt.

Kvænangen Kraftverk AS er med konsernet fra 2016. Konsernets investeringer utgjorde 48,5 mill kr i 2018
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4.10 REVISJONSBERETNING    SIDE 1
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Fra: Lisa Løkkemo (Lisa.Lokkemo@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 13.06.2019 17:55:47
Til: Anne-Marie Gaino; Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt.pdf
Vedlegg: Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt.pdf
Kopi til oppvekst og kultur utvalget.

Orientering om status og fremdriftsplan  sendes 14.6.29.

Mvh Lisa Løkkemo 
Virksomhetsleder barnevern 

Få Outlook for Android
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
11.06.2019 2018/11472  

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

BARNEVERNTJENESTEN I NORDREISA OG KVÆNANGEN 
Att.: rådmann
Postboks 174
9156 STORSLETT

Orgnr 995381281

TILSYN - BARNEVERNSTJENESTEN I NORDREISA OG 
KVÆNANGEN

Vi viser til tilsyn den 07.05.2018.

Vedtak om tvangsmulkt
I brev fra oss 15.05.2019 fikk dere frist til 04.06.2019 for å komme med kommentarer til varsel om 
tvangsmulkt. 

Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding om at påleggene under er oppfylt. Vi har imidlertid mottatt 
tilbakemelding fra konstituert leder om at både barnevernlederen og verneombudet er fraværende fra 
jobb, og at den nylig konstituerte lederen har behov for tid til å sette seg inn i saken og jobbe med å 
oppfylle påleggene.

På grunn av at det er over ett år siden tilsynet ble gjennomført, har vi tidligere varslet tvangsmulkt for å 
få Nordreisa kommune til å oppfylle påleggene. Vi vedtar nå tvangsmulkt, og gir kommunen frist til 
30.august 2019 for å gjennomføre påleggene. 

Dersom dere har behov for veiledning fra Arbeidstilsynet for å få gjennomført påleggene, kan dere ta 
kontakt med saksbehandler per telefon når dere mottar dette brevet.

Vi minner samtidig om at bedriftshelsetjenesten har som oppgave å bistå dere med å sørge for at det 
jobbes systematisk med helse, miljø og sikkerhet i virksomheten/kommunen.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi gir dere 
tvangsmulkt for følgende:

Pålegg - HMS-arbeid - oversikt over organisering, ansvar og myndighet 
Arbeidsgiver skal sørge for å ha en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, 
oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Oversikten skal 
dokumenteres.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha motatt:
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VÅR REFERANSE 2
2018/11472

 En oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet 
for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt i organisasjonen

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav b og forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 5

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 30.08.2019, vil Arbeidstilsynet kreve inn tvangsmulkt 
på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand 
Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens 
bistand i virksomheten.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3 
bokstav a

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 30.08.2019, vil Arbeidstilsynet kreve inn tvangsmulkt 
på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Verneombud - tid 
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet gis nødvendig tid til å utøve vernearbeidet på en forsvarlig 
måte.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 En skriftlig redegjørelse for hvordan verneombudet er sikret nødvendig tid til vernearbeidet

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 6-5 andre ledd

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 30.08.2019, vil Arbeidstilsynet kreve inn tvangsmulkt 
på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige psykiske belastninger - 
kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 
Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av 
kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Vilkår:
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For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold som oppfyller 
minimumskravene i forskrift  om utførelse av arbeid

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. 
Risikovurderingen må omfatte sekretæren og hennes arbeidssituasjon

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

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representanter/eventuelt andre ansatte har 
medvirket i arbeidet med å oppfylle pålegget

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 30.08.2019, vil Arbeidstilsynet kreve inn tvangsmulkt 
på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Vold og trusler - rutiner 
Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av 
kontakt med andre skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke i å utarbeide rutinene.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av rutinene

 Beskrivelse av hvordan rutinene er iverksatt

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representanter/eventuelt andre arbeidstakere har 
medvirket i arbeidet med å oppfylle pålegget

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd 
nr. 7

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 30.08.2019, vil Arbeidstilsynet kreve inn tvangsmulkt 
på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring 
Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- 
og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er 
mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses 
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Vilkår:
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For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og tilpasses 
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

 Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse

 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-2

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 30.08.2019, vil Arbeidstilsynet kreve inn tvangsmulkt 
på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - utforming og innredning 
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidslokalet og atkomsten er utformet og innredet med sikte på den 
virksomheten og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet, og at en tilfredsstillende velferdmessig 
standard er ivaretatt.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Beskrivelse av hvordan arbeidslokalet og atkomsten er utformet og innredet med sikte på den 
virksomheten og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet, og hvordan hensynet til en 
tilfredsstillende velferdmessig standard er ivaretatt.
 

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser 
og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-1 første ledd

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 30.08.2019, vil Arbeidstilsynet kreve inn tvangsmulkt 
på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller punktene innen fristen?
Dersom punktene ikke er oppfylt innen fristen, må virksomheten betale tvangsmulkt. Først når 
Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig tilbakemelding om at punktene er oppfylt, og vi har avsluttet 
punktene, vil tvangsmulktbeløpet slutte å øke.

Statens innkrevingssentral krever inn alle tvangsmulkter for Arbeidstilsynet. Dere vil få et eget brev med 
regning fra Statens innkrevingssentral. Dersom dere ikke betaler tvangsmulkten til Statens 
innkrevingssentral innen fristen, vil beløpet med gebyr bli krevd inn med tvang.
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Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens 
dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt pålegg innen fristen. Tilbakemeldingen 
skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av 
verneombudet eller en representant for de ansatte.

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.

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 2018/11472.
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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:
BARNEVERNSTJENESTEN I NORDREISA OG KVÆNANGEN Att.: konstituert virksomhetsleder Maria Vang, 
Postboks 174, 9156 STORSLETT
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Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: 19/2898-2 Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner mv.
Vedlegg: Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og (1031_3_P .pdf
Se vedlagte saksdokumenter.
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Bent Devik 
22 24 72 27 

Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
for kommuner og fylkeskommuner mv. 

Departementet har fastsatt forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Forskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no. 

Departementets forklaringer til forskriften vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.  

Forskriften gjelder for kommunene og fylkeskommunene, kommunale og fylkeskommunale foretak, 

lånefond, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven av 

2018, samt for interkommunale samarbeid etter kommuneloven av 1992 § 27 fram til omdanning, jf. 

forskriften § 1-1. 

Forskriften gjelder fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020, jf. forskriften § 11-2. Økonomiplanen 

for perioden 2020 til 2023 og årsbudsjettet for 2020 skal utarbeides og vedtas innen utgangen av 2019 

i samsvar med reglene i kommuneloven av 2018 og denne nye forskriften. Årsregnskapet for 2019 

skal avlegges og vedtas i 2020 i samsvar med reglene i kommuneloven av 1992 og forskrift 15. 

desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) eller 

forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 

fylkeskommunale foretak. 

 

Med hilsen 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bent Devik 

seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/2898-2 

Dato 

13. juni 2019 
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Adresseliste 

 

Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 

Akershus 

fylkeskommune 

Postboks 1200 

Sentrum 

0107 OSLO 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balestrand kommune Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 
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Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Buskerud 

fylkeskommune 

Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Den norske 

revisorforening 

Postboks 2914 Solli 0230 OSLO 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune Rådhusvegen 7 6490 EIDE 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 

1 

1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Finnmark 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 
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Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Foreningen GKRS    

Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 

Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Oslo og 

Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Troms 

og Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Vestfold 

og Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

Fylkesmennenes 

fellesadministrasjon 

Postboks 788 4809 ARENDAL 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 
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Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I 

SUNNFJORD 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Halsa kommune Rådhuset Liabøen 6683 VÅGLAND 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal kommune O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hedmark 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 
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Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland kommune Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand kommune Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Hordaland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad kommune Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Jondal kommune Folgefonnvegen 2 5627 JONDAL 

Jølster kommune Kommunehuset, 

Ospene 1 

6843 SKEI I JØLSTER 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kautokeino kommune Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger kommune Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 
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Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen kommune Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lindesnes kommune Postboks 183 

Vigeland 

4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog kommune Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 
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Marnardal kommune Rådhuset, 

Heddeland 

4534 MARNARDAL 

Masfjorden kommune Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midsund kommune Utsidevegen 131 6475 MIDSUND 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namdalseid kommune Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 

Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan kommune  7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Nedre Eiker kommune Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
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Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Kommunehuset 

Rødberg 

3630 RØDBERG 

Norges kemner- og 

kommuneøkonomers 

forbund 

   

Norges 

Kommunerevisorforbund 

Postboks 1417 Vika 0115 OSLO 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 

Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Oppland 

fylkeskommune 

Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I 

ØSTERDALEN 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Rakkestad kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
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Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 

Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger kommune Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 

VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Selje kommune  6740 SELJE 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 
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Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, 

Askedalen 2 

6863 LEIKANGER 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 

Songdalen kommune Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spydeberg kommune Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Statistisk sentralbyrå Postboks 2633 St. 

Hanshaugen 

0131 OSLO 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 

Sykkylven kommune  6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 
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Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 

Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Tjeldøyveien 800 9444 HOL I TJELDSUND 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 

Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim kommune Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 
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Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 

Vest-Agder 

fylkeskommune 

Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 

Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus, 

Ternholmvegen 2 

5337 RONG 

Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 
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Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

 

266



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/727-2 

Arkiv:                212  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 07.06.2019 

 
 
 

Særutskrift 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 12.06.2019 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 12.06.2019  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende endringsforslag: Stryk tre første avsnitt.  
 
Det ble stemt over innstillingen satt opp mot forslaget fra Bergset (Sp). Innstillingen fikk 0 
stemmer, forslaget til Bergset (Sp) fikk 6 stemmer og derved vedtatt.   

Vedtak: 
Nordreisa kommune øker alder for mottakere av sosialhjelp og som skal bli vurdert for aktivitet 
til inntil 40 år (Krav om å delta i aktivitet hos Aktivitetsentralen i Nordreisa kommune) 
 

 

Utredning økonomisk balanse NAV sosial 

Henvisning til lovverk: 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltninga (Lov 2009-12-18 nr. 131) 
Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune innfører kommunale veiledende satser for økonomisk sosialhjelp inklusiv 
maks satser for dekning av husleie.  
 
Nordreisa kommune omgjør vedtak om å holde barnetrygd utenfor inntektsberegningen for 
sosialhjelpsmottakere til å bli inkludert i inntektsberegningen. 
 
Nordreisa kommune innfører modell hvor barnesatsen justeres til verdien av barnetrygden fra barn 
nummer tre.  
 
Nordreisa kommune øker alder for mottakere av sosialhjelp og som skal bli vurdert for aktivitet 
til inntil 40 år (Krav om å delta i aktivitet hos Aktivitetssentralen i Nordreisa kommune) 
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Saksopplysninger 
Det er ved utgangen av mai ett merforbruk på 1,29 mill. til sosialhjelp. Rådmannen ønsker at  
NAV Nordreisa utreder hvordan NAV Nordreisa kan komme i balanse med budsjett. Nordreisa 
kommune benytter statens veiledende satser for sosialhjelp til å vurdere stønadsnivået til den enkelte 
som søker sosialhjelp. 

Vurdering 
I merforbruket på sosialhjelp inngår utbetalinger av økonomisk sosialhjelp og ytelsen 
kvalifiseringsstønad. For å komme i balanse ved årsslutt og redusere forbruket vurderes det 
nedenfor ulike muligheter.  
 
Nordreisa kommune har ikke hatt veiledende satser for dekning av bokostnader. Mottakere av 
sosialhjelp har fått dekket husleie fullt ut. Bokostnadene i Nordreisa er relativt høye. Sosialhjelp er 
ikke ment å være en langvarig ytelse og det skal kunne stilles krav om nøkternhet både i forhold til 
bosted og boligstørrelse. Rådmannen ønsker at det etableres faste satser ut fra livssituasjon og 
familiesammensetning. Videre må støtten begrenses til boliger med nøktern standard med lavest 
mulig prisnivå. Stiftelsen Nybo er en viktig premissleverandør for prisnivået i markedet for 
boligutleie i Nordreisa.  
 
Hensikten med sosialhjelp er ikke å gi så gode økonomiske rammevilkår at vanlig arbeidsinntekt 
oppleves som en begrensning. Det er krevende å motivere brukere over i arbeid når resultatet er at 
familien får dårligere økonomi av lønnsinntekt enn av økonomisk sosialhjelp. I følge Rundskriv A- 
2/ 18 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019 står det at: «Dersom 
stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med eller over hva mottakeren kan forventes å få 
gjennom arbeid må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til aktivitet». 
 
Mottakerne av sosialhjelp har ofte liten utdanning og arbeidserfaring og vil derfor starte sin 
arbeidskarriere i yrker med lavere krav til formell utdannelse. Yrker som gjerne er relativt lavere 
betalt. Rådmannen ønsker at økonomisk sosialhjelp skal følge det normale i samfunnet hvor 
inntektsnivå og antall barn ikke henger sammen. For barnerike familier vil samlet utbetaling av 
sosialhjelp med dagens satser for barnetillegg kunne overstige inntekten til en sammenlignbar 
familie med lønnsinntekt 
 
Rådmannen foreslår å avgrense barnetilleggene også fordi det er en rekke stordriftsfordeler i 
barnerike familier. Utstyr og klær kan gjenbrukes, det er rimeligere å lage mat til mange og 
felleskostnader blir rimeligere pr. person når det er mange i husholdningen.  
 
Til tross for innføring av endret barnetillegg, må det fortsatt gjøres konkret og individuell vurdering 
om stordriftsfordeler kan utnyttes i den enkelte familie. Dette vil ha sammenheng med barnas alder, 
kjønn med mer.  Med dagens ordning varierer barnetillegget fra 2.400,- for de minste barna og opp 
til 4.000,- for de eldste barna (se vedlagte satser). I tillegg til barnetillegget dekkes ofte utgifter 
knyttet til aktiviteter for barn, som f.eks. kontingenter, sykkel, ski og lignende.  
Rådmannen ønsker å sette et tak på barnetillegget, slik at barnesatsen reduseres lik barnetrygden fra 
og med barn nummer tre.  
 
Rådmannen foreslår også som tiltak å omgjøre kommunestyrets vedtak om å holde barnetrygden 
utenfor inntektsberegningen for mottakere av sosialhjelp.  
 
Endringen vil rette seg mot de brukerne som mottar de høyeste stønadene. Felles for disse er at de 
har forsørgeransvar for barn. En endring i barnetillegget vil påvirke den enkeltes familieøkonomi, 
det vil bidra til lavere kostnader for kommunen og forhåpentligvis motivere flere for å komme i 
arbeid. Rådmannen mener at det fremtidige stønadsnivået fortsatt vil være forsvarlig, og det vil være 
mulighet for å gjøre skjønnsmessige vurderinger som fraviker satsene. 
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Rådmannen foreslår å øke aldersgruppen som deltar i det arbeidsrettede tiltaket hos Aktivitets 
sentralen. Dette er aktivitetstilbud til mottakere av sosialhjelp. Kravet om aktivitet for brukere som 
skal ha blitt vurdert for aktivitet er nå mottakere under 30 år. Dette foreslås hevet for mottakere av 
sosialhjelp fra Nordreisa kommune til 40år.  
 
En ny kommunal stønadsmodell som forutsettes å bli lavere enn dagens stønadsmodell for dekning 
av livsopphold og bokostnader, sammen med de andre foreslåtte tiltak, vil gi besparelser i utbetaling 
av økonomisk sosialhjelp. Det er imidlertid vanskelig å beregne i hvor stort omfang.  
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Nordreisa kommune 

Ráissa suohkan 

Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/148-4 

Arkiv:                004  

Saksbehandler:  Christin 

Andersen 

 Dato:                 06.05.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 

11/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 12.06.2019 

27/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

3/19 Nordreisa råd for funksjonshemmede 05.06.2019 

3/19 Nordreisa eldreråd 28.05.2019 

10/19 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 07.06.2019 

27/17 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

   

 

Årsmelding 2018 - Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2018 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 07.06.2019  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Årsmelding 2018 Nordreisa kommune vedtas. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 28.05.2019  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Årsmelding 2018 Nordreisa kommune vedtas. 

 

 



Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 05.06.2019  

 

Behandling: 

Rådet for funksjonshemmede fremmet følgende tilleggsforslag: 

Rådet for funksjonshemmede ønsker å være representert i arbeidsgruppene som omhandler 

nybygg, ombygging osv. 

 

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Årsmelding 2018 Nordreisa kommune vedtas. 

Rådet for funksjonshemmede ønsker å være representert i arbeidsgruppene som omhandler 

nybygg, ombygging osv. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 12.06.2019  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Årsmelding 2018 Nordreisa kommune vedtas. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2019  

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Årsmelding 2018 Nordreisa kommune vedtas 

 

 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding 2018 Nordreisa kommune vedtas. 

 

Saksopplysninger 

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal 

rådmann utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen 

er rådmannens melding til politikerne om virksomheten. 

 

Årsmelding for 2018 er samlet for hele den kommunale virksomheten og består av rådmannens 

kommentarer til drift og organisasjon, om økonomiske resultat, om Nordreisa samfunnet og 

beskrivelser fra sektorer. Rådmann har bestrebet få en helhetlig tråd i årsmeldingen jfr 

organisasjonsmodell. 



 

I tillegg til de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i 

Nordreisa kontrollutvalg og ungdomsrådet. Rådmannens årsmelding behandles i alle utvalg 

foruten sektorutvalgene som får sine egne årsmeldinger med detaljerte opplysninger fra hver 

sektor. 

 

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter 

regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling. 

 

Vurdering 

Rådmannen foreslår at årsmelding for 2018 slik den foreligger, vedtas 

 

 



 

  Årsmelding 2018 

 

 

Nordreisa kommune
Sammen for trygghet og trivsel 

272



 

2 Årsmelding 2018 

 

 

Nordreisa  

kommune 

 

Telefon: 775 88000 

postmottak@nordreisa.kommune.no 

Postadresse: postboks 174, 9156 Storslett 

Besøksadresse: Hovedveien 17 

Organisasjonsnummer: 943 350 833 

nnhold  

3 Rådmannens innledning 

6 Reisa mot målene  

7 Økonomi og resultat  

10 Samfunn og livskvalitet 

13 Politisk styring og aktivitet  

15 Barnas og unges kommunestyre  

 Nordreisa ungdomsråd 

16 Medarbeidere og organisasjon 

21 Sentraladministrasjon 

23 Sektor for Oppvekst og kultur 

28 Sektor for Helse og omsorg 

35 Distriskmedisinsk senter Nord-Troms 

38 NAV sosial 

40 Sektor for Drift og utvikling 
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3 Årsmelding 2018 

Vi startet året 2018 med en personaldag for alle ansatte 

i kommunen – VI dagen. Formålet med personaldagen 

er å skape samhold mellom alle virksomheter og ansatte 

i kommunen. Tema for dagen var «Vi i Nordreisa kom-

mune».  

E6 over Sørkjosfjellet ble historie 2. februar, da Sørkjos-

tunnelen ble offisielt åpnet. Tunnelen forkorter avstan-

den langs E6 og er et viktig bidrag til trafikksikkerheten. 
 

En annen markering i februar var at vår nest største sko-

le; Moan skole, ble 20 år.  Dette ble behørig feiret på 

skolen 1. februar. 
 

Som følge av svake skoleresultater over tid, søkte Nord-

reisa kommune i 2017 om veiledning fra Veilderkorpset. 

Veilderkorpset er et tilbud til skoleeiere som ønsker å 

forbedre skolen gjennom systemisk kvalitetsutviklings-

arbeid. Skoleeier og skolene hadde oppstartsmøte med 

Veilderkorpset 5. februar og har i løpet av året fått kon-

tinuerlig veiledning. 
 

Arbeidet med skolepolitisk plan, som ble igangsatt i 

2017, ble videreført og fullført med bistand fra ekstern 

konsulent; Noodt & Reiding AS.   
 

Endret pedagognorm i barnehagene fra høsten 2018 

førte til en nedbemanning av assistenter og en tilsvaren-

de økning av barnehagelærere. Prosessen ble gjort uten 

oppsigelser, da kommunen hadde andre passende stil-

linger å tilby overtallige assistenter. 
 

I helse og omsorg ble det i februar igangsatt om omor-

ganiseringsprosess av staben.  Denne ble iverksatt 

01.10.18. Målsettingen med omorganiseringa var bedre 

muligheter for utviklingsarbeid, bedre oppgaveforde-

ling, samt utnytte ressursene og kompetansen slik at vi 

får en effektiv utførelse av arbeidsoppgavene. 
 

 Arbeidet med utarbeidelse av ny helse og omsorgsplan 

var igangsatt høsten 2017, men av kapasitetsårsaker hos 

sektorleder og staben, ble arbeidet stoppet opp våren 

2018. Helse og omsorgsutvalget har vedtatt at planen 

skal ha oppstart i juni 2019 ved hjelp av ekstern bistand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNN styret besluttet i juni at antallet sykestuesenger i 

Nordreisa skal reduseres fra 4 til 2  fra 01.01.19. Totalt 

ble antallet sykestuesenger i Nord Troms redusert fra 9 

til 6. UNN hadde videre foreslått en omorganisering av 

døgntilbudet i områdegeriatrisk tjeneste (OGT) på Dis-

triktsmedisinsk senter Nord Troms (DMS) til dagdrift. 

Nord Troms kommunene fikk stanset saken i påvente av 

en evaluering av DMS. Kommunestyret vedtok i april å 

støtte gjennomføring av en evaluering av OGT, som også 

sees i sammenheng med de andre tjenestene ved DMS.  

Evalueringa er i gang, men grunnet forsinkelser i proses-

sen legges saken ikke frem for UNN-styret før våren 

2019.   
 

Lederutviklingsprogrammet for virksomhets- og sektor-

ledere, som ble igangsatt i 2017, ble avsluttet somme-

ren 2018. KS konsulent var prosessveiledere i program-

met, som var finansiert gjennom OU-midlene. Program-

met var meget nyttig for både sektor- og virksomhetsle-

dere. 
 

I budsjettprosessen høsten 2018 fremkom det behov for 

store omstillinger, da prognosene viser at inntektsram-

mene blir lavere enn utgiftsrammene i årene fremover. 

Formannskapet vedtok derfor i august å igangsette et 

organisasjonsutviklingsprosjekt i helse og omsorg. Form-

ålet er å se på utvikling av tjenestene med status i dag, 

behovet fremover i tid til beste for innbyggerne i kom-

munen. Det er også et formål å se hvor godt ressursene 

blir brukt i forhold til de økonomiske rammene. Prosjek-

tet hadde oppstart i desember og prosessen blir ledet av 

KS konsulent. 
 

Den 1. juli oppsto det brann i avfallsdeponiet på Gal-

somelen. Røykutviklingen førte til at barnehagen på 

Snemyr ble stengt og innbyggere i Snemyr og deler av 

Krakenes ble evakuert. Kommunens kriseledelse var  

å dmånnens innledning 
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operativ i over ett døgn og sørget for kontinuerlig opp-

datering til både befolkningen og samarbeidspartner-

ne.  
 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med kommunal be-

redskapsplikt 5. september. Tilsynet konkluderte med 

at det er avvik i den helhetlige risiko- og sårbarhetsana-

lysen for Nordreisa kommune. Ny helhetlig ROS skal 

ferdigstilles i 2019.  
 

Ny personvernlovgivning ble iverksatt i 2018 og kom-

munene ble blant annet pålagt å etablere et eget per-

sonvernombud.  Personvernombudet skal aktivt bidra 

til at kommunen etterlever alt relevant lovverk knyttet 

til behandling av personopplysninger, og representere 

innbyggere i saker knyttet til personvern. Kommunens 

personvernombud er Torbjørn Sjølstad. 
 

Regnskapet for 2017 ble behandlet på kommunestyre-

møte 20. juni. Fylkesmann Elisabeth Aspaker deltok på 

kommunestyremøtet og kunne med glede melde ut 

Nordreisa kommune fra ROBEK-registeret etter 14 ut-

fordrende år. Det ble kaker til alle ansatte.  
 

Kommunestyret gjennomførte sin årlige temadag 19. 

september. Temadagen handlet om  barnevernet.  
 

Følgende planer/reglement/forskrifter ble i 2018 ved-

tatt av kommunestyret:  

• Revidering av kommunale vedtekter for de kom-

munale barnehagene i Nordreisa kommune 

• Revidering av reglement for folkevalgtes arbeids-

vilkår i Nordreisa kommune – ungdomsrådet 

• Rullering av handlingsprogram - Kommunedel-

plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og byg-

ging av anlegg 2017 – 2020 

• Standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond 

• Skolepolitisk plan 
 

Samarbeidsprosjektene i Nord Troms: kompetanseut-

vikling i helse og omsorg i Nord-Troms, interkommunal 

entreprenørsatsing, helseteknologiprosjektet og Digital 

innbygger Nord Troms fortsatte i 2018. 
 

Utredningen om en felles barneverntjeneste i Nord 

Troms ble behandlet av kommunestyrene i 2018. Resul-

tatet ble at Kvænangen kommunestyre vedtok å si opp 

samarbeidet med Nordreisa kommune fra og med 

01.01.20, mens Kåfjord kommunestyre vedtok å inngå 

samarbeid med Nordreisa kommune om felles barne-

vern fra 01.01.20 og akuttberedskap fra 01.01.19.  

Skjervøy kommunestyre vedtok samarbeid om akuttbe-

redskap fra og med 01.01.19. 
 

Organisering av den interkommunale IT-tjenesten skul-

le etter planene legges frem for politisk behandling i 

2018, men prosessen er forsinket og politisk behand-

ling forventes gjort våren 2019.  
 

Utredning om felles beredskap innen brannvern i Nord 

Troms ble gjennomført og samarbeidet ble utvidet med 

en felles beredskapsleder. Det lokale brannkorpset er 

fortsatt organisert under den enkelte kommune. 

Brannsamarbeidet ble også utvidet med at Lyngen 

kommune tiltrer samarbeidet fra 01.01.19. 
 

Det ble også inngått et nytt interkommunalt vertskom-

munesamarbeid innen arbeidsgiverkontroller for kom-

munene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Stor-

fjord kommuner.  Kåfjord kommune er vertskommune 

for samarbeidet. 

 

Nord Troms kommunene igangsatte gjennom regionrå-

det et nytt samarbeid i 2018: «DRIVKRAFT- et strategisk 

næringsrettet kommunesamarbeid». «Drivkraft Nord-

Troms» er en videreføring av satsinger i «Nærings- og 

utviklingsplan for Nord-Troms 2014-2018». Prosjektet 

består av fire delprosjekter: 

• Drivkraft Campus Nord-Troms 

• Drivkraft Ungdom 

• Drivkraft Kvenkultur 

• Drivkraft Grensesamarbeid 
 

I tillegg har kommunen igangsatt et eget prosjekt som 

har som formål å kartlegge hvilke offentlige arbeids-

plasser som kan flyttes til Nordreisa som følge av re-

gionreformen og oppgavemeldinga. Oppdraget utføres 

av Halti Næringshage A og Bedriftskompetanse AS og 

skal være ferdigstilt innen utgangen av juni 2019.  
 

Etter å ha kjøpt tjenester fra Visit Lyngenfjord AS siden 

2017, vedtok kommunestyret i juni å gå inn som med-

eier i selskapet.  Selskapet har som formål å drive utvik-

ling, markedsføring og salg av reiselivsbaserte tjenester 

og tilrettelegging for reiselivsaktører ved Lyngenfjorden 

og nærliggende områder. 
 

Nord Troms regionråd fikk en ny organisasjonsmodell i 

2018. I ny modell utgjør ordførerne «regionrådet» og 

formannskapene utgjør «representantskapet». Målet 

for det «nye regionrådet» er en organisasjon som un-

derstøtter og er effektiv i forhold til målene for politisk 

og administrativt samarbeid i Nord Troms. 

 

275



 

5 Årsmelding 2018 

Kontinuerlig jobbing med økonomistyringa har gitt resul-

tater og kommunens regnskap for 2018 ble avlagt med 

et regnskapsmessig mindreforbruk på 5,2 mill kr.  

Avsetning til disposisjonsfond er gjort i henhold til bud-

sjett (inklusiv avsetning til havbruksfond). 

Investeringsregnskapet ble avlagt med kr 434 000 i mer-
forbruk. 
  
Kommunen har en målsetning om 92 % nærvær. I 2018 
var fraværet 8,36%, som er en liten nedgang i forhold til 
2017.  Nærværsarbeidet har hatt et spesielt fokus de 
siste årene og flere tiltak er iverksatt, bla arbeidsnær-
værsdag og IA-pris. Kommunens IA-pris for 2017 gikk til 
Høgegga omsorgsboliger. I oktober ble de også tildelt IA-
prisen for region Nord Troms for å ha jobbet systematisk 
og helhetlig med IA-arbeid. De er en tydelig og inklude-
rende IA-virksomhet som legger vekt på tett oppfølging, 
på å skape muligheter for nærvær og et godt arbeidsmil-
jø. 
 

Kommunens IA-pris for 2018 ble tildelt Høgegga barne-

hage. De hadde i 2018 et svært lavt sykefravær med 
0,99%. Høgegga barnehage er en arbeidsplass som leg-
ger stor vekt på inkludering, motivasjon og et godt ar-
beidsmiljø. 

Som et ytterligere tiltak for å nå målsettingen om 92% 
nærvær, ble Nordreisa kommune i 2018 med på KS’ og 
NAVs samarbeidsprosjekt: «Ned med sykefraværet». 
Målet er å gi drahjelp til kommunens eget arbeid med å 
redusere sykefraværet. Prosjektet startet med workshop 
24. august for alle ledere innen helse/omsorg og opp-
vekst/kultur. 
 
Rådmannen vil takke politikere, ledere, tillitsvalgte og 
ansatte, som gjennom solidaritet og felles innsats klarer 
å opprettholde gode tjenester til beste for befolkningen 
i Nordreisa kommune. 

  

Storslett, 31.03.19 

Anne-Marie Gaino 

Rådmann Anne-Marie Gaino  

leder an  i dugnadsarbeidet med å pynte på yttersiden av rådhus 
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DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN  

 Konkurransedyktige arbeidsplasser 

 Muligheter for bolig 

 Livskraftig sted 

 Godt bomiljø 

 Utdanning og oppvekst 

 Markedsføring og omdømme 

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN 

—DET A PNE STED 

 Innbyggernes medbestemmelse 

 Åpen stedsidentitet 

 Ta i bruk innflytternes kompetanse 

FOLKEHELSE —PA VIRKNING FORAN BEHAND-

LING 

 Økt arbeidsdeltakelse 

 Flere med fullført utdanning 

 Bolig til alle  

 Sosial tilhørighet 

 Tilrettelegging for positiv helseatferd 

ØKONOMISK HANDLEFRIHET 

 Positiv netto driftsresultat 

 Stram økonomistyring og ledelse 

 Effektiv tjenesteproduksjon og organisering 

 Økt arbeidsnærvær 

NATUR, MILJØ OG KLIMA 

 Klima i endring vil gi utfordringer for det kommu-

nale tjenester 

 Overordnet risiko– og sårbarhetsanalyser er viktige 

i alt arbeid og planlegging 

eiså mot må lene 

Såmmen for trygghet og trivsel 

”Mot et åpent kunnskapssamfunn” 

Kommuneplanens samfunnsdel definerer de vik-
tigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet i 
Nordreisa.   
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Driftsresultat  

Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2018 gikk 
med et mindreforbruk på kr 1,24 mill. I 201 gikk drifts-
regnskapet med et mindreforbruk på kr 3,66 mill.  

Utvikling i netto driftsresultat:  

Likviditet  

 

 

 

 

I løpet av 2018 har arbeidskapitalen svekket seg. Sam-
menlignet med 2017 er omløpsmidlene økt med kr 
4,08 mill, mens kortsiktig gjeld har økt med 9,5 mill. Til 
sammen er arbeidskapitalen svekket med kr 5,4 mill.  

Pensjon  

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er 
KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pen-
sjonskasse. Det er balanseført 746 mill kr i pensjons-
forpliktelser og 624 mill kr i pensjonsmidler. Årets pre-
mieavvik på pensjon ga en «inntekt» på kr 8,6 mill. 
Samlet akkumulert premieavvik er på kr 31,1 mill, noe 
som er en økning på kr 3,3 mill sett mot 2017. Premie-
avviket skal utgiftsføres i løpet av en 7/10/15 årsperio-
de. 

Fond  

Den samlede fondsbeholdningen er på 66,1 mill kr for-
delt mellom følgende fondstyper:   

 

 

 

 

 

 

 

Investeringer  

Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler 
er på kr 34,29 mill, mot kr 13,99 mill i 2017. Investe-
ringsregnskapet gikk i 2018 med underdekning på kr 
0,43 mill.  

De største investeringsprosjekter i 2018 var:  
Gatelys     kr  8 566 836 
Leonhard Isaksensvei    kr  5 556 554 
Kjøp av grunn    kr  3 311 830 
IKT utstyr Oppvekstsektor  kr  3 277 812 
VAR hovedplan vann   kr  3 254 583 
Asfaltering     kr  2 321 988 
Samfunnshuset    kr  1 005 428 
 

Gjeld, renter og avdrag  

Den samlede lånegjelda er i 2018 på kr 493,8 mill inkl 
videreformidlingslån, og er redusert med kr 9,57 mill fra 
2017.  

Nordreisa kommune har 32 % av lånemassen på fastr-
ente med bindingstid over 3 måneder. Dette er innen-
for vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % 
fastrente. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investe-
ringer og videreformidlingslån ca 40 %.  

 

 

 

 

 

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld 
ihht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Hus-
banken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene 
går til videre utlån.  

  2017 2016 2015 2014 2018 
Netto driftsresul-
tat i % 

 2,97 7,6  -0,48  -0,25 1,8 

Likviditetsgrad 1 2,26 2,12 1,44 1,44 2,03 

Korr likviditets-
grad 1 

1,94 1,79 1,06 0,90 1,67 

Tall i mill kr RS 
2017 

RS 
2016 

RS 
2015 

RS 
2014 

RS 
2018 

Disposisjonsfond 31,71 3,30 0,00 0,00 34,04 

Bundne drifts-
fond 

17,14 17,13 15,70 15,87 19,32 

Ubundne inves-
teringsfond 

3,47 3,70 0,27 0,27 3,47 

Bundne investe-
ringsfond 

12,77 17,02 18,68 18,58 9,27 

Sum fond 65,09 41,15 34,65 34,72 66,1 

Tall i 1000 kr RS 2017 RS 2016 RS 2015 RS 2014 RS 2018 

Samlede 
lånegjeld 

503 379 517 103 507 238 493 724 493 809 

Fordelt på:         

Kommunal-
banken 

328 821 333 584 318 502 333 005 335 929 

KLP kom-
munekredi
tt 

78 127 81 449 84 152 55 141 74 805 

DNB 0 0 192 225 0 

Husbanken 
(videreformi

dlingslån) 

96 431 102 069 104 394 105 353 83 07 

konomi og resultåt 

Tall i mill kr RS  
2017 

RS 
2016 

RS 
2015 

RS  
2014 

RS 
2018 

Endring arbeids-
kapital balanse 

12,3 40,1 1,94 10,3 5,4 

Endring arbeids-
kapital resultat 

12,3 40,1 1,94 10,3 5,4 

Avdrag 
Tall i mill kr 

RS 
2017 

RS 
2016 

RS 
2015 

RS 
2014 

RS 
 2018  
 

Betalt avdrag 19 ,0 16,1 17,3  15,6 19,7 

Beregnet minste 
lovlig avdrag 

13,9 13,4 12,8 12,1 14,2 

Differanse 5,0 2,6 4,5 3,5 5,5 
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Driftsregnskapet 

Netto driftsresultat for 2018 ble 1,8% mot 2,97 % i 2017.  
Driftsinntektene ble kr 16,67 mill mer enn budsjettert. 
Nedenfor vises de største avvikene: 

Poster som krever ytterligere forklaring: 
 

Refusjoner fra fylket ble kr 1,7 mill mer enn budsjettet: 
• Refusjoner fra fylket i forbindelse med prosjekter 

ble kr 1,49 mill mer enn budsjettert 
 

Refusjoner fra kommuner ble kr 0,75 mill mer enn bud-
sjettert: 
• Refusjoner til skoler ble kr 0,88 mill mer enn bud-

sjettert 
• Refusjoner til barnevernstjenesten ble kr 0,24 mill 

mer enn budsjettert 
• Refusjoner til vokseopplæringssenteret ble kr 0,31 

mill mindre enn budsjettert, og skyldes manglende 
salg av tjenester til Kåfjord kommune.  

 

Refusjoner fra staten ble kr 3,17 mill mer enn budsjettert 
(utenom UNN og ressurskrevende tjenester) 
• Refusjoner til prosjekter ble kr 2,16 mill mer enn 

budsjettert 
• Refusjoner til skoler ble kr 1,3 mill mer enn bud-

sjettert 
• Refusjoner til forebyggende tjenester ble kr 0,3 

mill mindre enn budsjettert, og skyldes manglende 
ansettelse av psykolog og der av manglende refu-
sjon.  

• Refusjoner til voksenopplæring ble kr 0,59 mill 
mindre enn budsjettert, og gjelder i hovedsak til-
skudd til norskopplæring 

• Refusjon til legetjenesten ble kr 0,37 mill mer enn 
budsjettert 

• NAV har mottatt kr 0,15 mill mer enn budsjettert i 
refusjoner  

 
 
Når det gjelder driftsutgiftene ble de kr 15,1 mill mindre 
enn budsjettert. De største avvikene er: 
 
 
 

 

 

Regnskapsoversikt per sektor: 

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd  

Merinntekt på skatter og rammetilskudd på 2,69 mill og skyl-
des: 

• Skatt og rammetilskudd ga en merinntekt på kr 2,57 mill 

• Inntekter på eiendomsskatt ble i henhold til budsjett 

• Statstilskudd (rentekompensasjon) ga en mindreinntekt 
på kr 0,13 mill sett mot budsjett.  

• Inntekter fra integreringstilskuddet ble kr 0,25 mill mer-
inntekt sett mot budsjett. 

 

Sektor 8 – Skatter og rammetilskudd  

Merforbruket på rente, avdrag og avsetninger er på 2,48 mill: 

• Renteutgifter og renteinntekter ble samlet sett kr 0,51 
mill mindre enn budsjettert. 

• Avdrag på lån ble kr 0,18 mer enn budsjettert 

• Pensjon ga en mindreinntekt 1,16 mill på sektor 8 sett 
mot budsjett, mens pensjon gir totalt sett en merutgift på kr 
0,95 mill. 

• Mindreforbruket i 2018 på kr 1,24 mill er bokført som en 
utgift på sektor 8.  
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Vurdering 

Nordreisa kommune hadde i 2018 et netto driftsresultat 
på 1,8 %. Kommunen har per årsskiftet kr 34 mill på dis-
posisjonsfond. 

Det har de siste årene vært svært krevende for virksom-
hetene med innsparinger i form av vakanser, mindre 
bruk av vikarer, utsatte innkjøp og mindre vedlikehold. 
Disse innsparingene har pågått i flere år, og det har vært 
vanskelig å finne rom for ytterligere nedskjæringer uten 
å berøre antall ansatte. Det var nødvendig å gjøre grep 
for å ta ned driften. Kommunen foretok i 2016 nedbe-
manning på ca 30 årsverk, på bakgrunn av den negative 
økonomiske trenden kommunen sto overfor. Kommu-
nen har i 2018 et tilfredsstillende resultat økonomisk 
sett, og kommunen har handlingsrom til å møte uforut-
sette hendelser. Likviditeten er også betydelig styrket, 
og kassakreditten ikke benyttet i 2018. 

Selv om kommunen har gjort tiltak for å ta ned driften er 
de økonomiske utfordringene ikke over. Allerede i 2019 
vil en reduksjon i inntektene medføre at kommunen må 
gjøre ytterligere grep for å få balanse mellom inntekter 
og utgifter. Nye tiltak må finansieres innenfor eksiste-
rende drift. Det er da viktig at kommunen går gjennom 
hele driften for å finne effektive metoder å levere tje-

nester på. Spesielt innenfor de to største sektorene som 
er sektor for helse og omsorg og sektor for oppvekst og 
kultur. Helsesektoren er trolig den sektoren der presset 
vil være størst i årene fremover. Det økte presset på 
kommunale tjenester i den sektoren er allerede merk-
bart. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av 
den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for 
kommunale tjenester. Mangelen på sykepleiere er alle-
rede en utfordring, og det er startet en prosess for å se 
på hvordan den ressursen kan brukes på en mer effektiv 
måte.  

Internt i organisasjonen ble det gjort mange grep for å få 
bedre kontroll på økonomien. Det ble gitt opplæring i 
regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for nye virk-
somhetslederne. Det ble i tillegg gitt beskjed at de som 
hadde behov for ytterligere opplæring skulle selv kon-
takte økonomiavdelingen, noe mange ledere også gjor-
de. De månedlige rapporteringer fra virksomhetsledere 
til sektorledere og fra sektorledere til Rådmannen fort-
satte. I rapporteringen skal det blant annet komme frem 
om lederne har kontrollert lønnsutbetalingene innenfor 
sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring 
på avvik, samt utvikling og oppfølgning av sykefravær. 
Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og 
budsjett, og selv analysere hvorfor et avvik oppstår.  
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Nordreisa kommune har for første gang på flere år, en 

reduksjon i folketallet, på –0,7%.  Troms fylke en vekst 

på 0,6% og landet øker med 0,6%.  Folketallet i Nord-

Troms4 går ned med 100 personer. Nedgang har vært en 

trend i nabokommunene.  .  

Nordreisa har stadig fødselsunderskudd, i år på 4. Netto-

flytting var 31, slik at man totalt sett reduserte folketallet 

med 35 personer.    

Framskrivingen viser at Nordreisa kommune vil ha et 

folketall på 5 638 i 2040. Det vil bli økning i alle alders-

grupper, men størst økning i gruppene med behov for 

tjenester og mindre endringer i gruppen yrkesaktiv al-

der. Antall eldre over 80 år fordobles mot 2040.  Kom-

munen merker et stadig økende press mot helse– og 

omsorgstjenester, og det vil også bli økt krav innenfor 

gruppene barn i barnehager og grunnskole.  

 

Nordreisa kommune vil i framtiden være avhengig av 

rekruttering av arbeidstakere utenfor kommunen.  

 

 

 

 Folkevekst Innbyggere 

Kåfjord - 35 2 097 

Skjervøy  -8 2917 

Kvænangen  - 22 1 202 

åmfunn og livskvålitet 
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Antall personer pr  08.06.2018, og 

sammenlignet 2017: 

Ingen utdanning: 32 (-6) 

Grunnskolenivå:  1 389 (-19) 

Videregående nivå: 1 508 (+11) 

 

 

 

Univ / høgskole: 783 (+12) 

Univ / høgskole lang: 165 (+9) 

Kommunens folkehelseprofil   
• I åldersgruppen 45 å r og eldre er åndelen som bor ålene høyere enn i låndet.  
• Fråfåll i videregå ende skole er ikke signifikånt forskjellig frå låndsnivå .  
• Andelen bårn 0-17 å r som bor i husholdninger med låv inntekt er høyere enn låndsgjennomsnittet.  
• Andel 5. klåssinger som er på  låveste mestringsnivå  i lesing er høyere enn låndet for øvrig. Mens fråfåll i 

videregå ende skole ikke er forskjellig frå låndssnittet.  
• Andel med overvekt inkludert fedme er høyere enn låndet som helhet vurdert for gutter og jenter 17 å r. 
• Andel i åldersgruppe 15-29 med psykiske symptomer er lik låndet.  
• Antibioktikåbruk i kommunen er låvere enn låndet som helhet, må lt etter åntåll utleveringer pr 1000 
•  innbygger.  
• Drikkevånnsforsyning er bedre enn Troms og låndet på  leveringsståbilitet og kvålitet 
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Boligkontor og aktivitet                   

       

 

 

      

Arbeidsledigheten 2,6% 

Troms     1,7 %  

Menn    59 personer (40) 

Kvinner   30 personer (18) 
Arbeidsledigheten har gått opp fra 1,6 % i 2017. Tall i 

() gjelder 2017.  Arbeidsledigheten er også økt noe i 

Troms.    

Uføre                  13,4 % 

Troms      10,5  %  

Norge                9,8 % 

Uføreprosenten  i Nordreisa har gått opp fra 

12,8% til 13,4%. Det er en økning i Troms også.     

Søkere 
startlån 

Innvilget Avslått Ikke benyttet/ 
forhåndsgod-
kjenning 

 

24 5 8 11 2016 

11 3 6 2 2017 

2018 24 9 14 1 

I 2018 ble det utbetalt kr  8 539 051,- i startlån, mot 3,2 mill i 

2017. Det var en økning i antall søknader og antall utbeta-

linger av startlån. Målgruppen er blitt større og flere søker 

om fullfinansiering.  Grunnen til dette er at private banker 

ikke godtar startlån som egenkapital. Mange har da ikke opp-

sparte midler og forklarer at de ikke har klart å spare opp 

egenkapital fordi leiemarkedet har høye leiepriser.  Bostøtte-

søknader er gått ned, og færre har krav på bostøtte. De fleste 

får avslag på grunn av  for høy inntekt.  

Tilskudd til tilpas-
ning/etablering 

Innvilget Avslått  

3 søknader 2 1 2016 

2017 6 søknader 3 3 

2018 4  søknader 2 2 

Bostøtte 
søknader 

Innvilget/status 
pr.12/2016 

Avslått/flyttet/for 
høy inntekt osv. 

 

242 84 158 2016 

2017 295 75 220 

2018 138 63 75 

I Nordreisa bor 85% av befolkningen i egen eid bolig.  
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Nordreisa kommunestyret er kommunens øverste myndighet og 

har også som organ arbeidsgiveransvar for ansatte i kommunen.  

Kommunestyret har 21 representanter 

olitisk styring og åktivitet 

Nordreisa kommunestyre 2015—2019 

 Øyvind Evanger 

Sigrund Hestdal 

AP 

AP 

Hilde Anita Nyvoll  

Sigleif Pedersen 

Trond Bjerkmo 

Tore Elvestad   

Olaug Bergset    

Olaf Malvin Skogmo  

Siv Elin Hansen 

Odd H. Rudberg  

Karl Mattis Nyheim  

Terje Olsen 

Johanne Olaussen 

Herborg Ringstad 

Per Sverre Moan  

Anne Kirstin Korsfur 

Arthur Tørfoss 

John Roald Karlsen  

Tor Arne Isaksen 

Ingvil B. Andersen 

Davida  Olsen 

AP 

AP 

AP 

Ap  

SP 

SP  

SV 

SV  

MDG  

H 

H 

H 

H  

FRP 

FRP 

FRP  

KRF 

KRF 

KRF 

Ordfører for valgperioden 2015—2019  

 Øyvind Evanger fra Arbeiderpartiet 
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Råd og utvalg Leder 

Kommunestyret Øyvind Evanger (AP) 

Formannskapet  Øyvind Evanger (AP) 

Administrasjonsutvalget Øyvind Evanger  (AP) 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget Hilde Nyvoll ( AP) 

Næringsutvalget  Øyvind Evanger (AP)  

Helse– og omsorgsutvalget Olaug Bergset (SP) 

Oppvekst– og kulturutvalget Siv-Elin Hansen (SV) 

Kontrollutvalget John Karlsen (FrP) 

Klagenemnd Ole Morten Pedersen (AP) 

Byggekomite Terje Olsen (H) 

Eldreråd Knut  M. Pedersen (AP) 

Rådet for funksjonshemmede Harry Kristiansen (AP) 

Dispensasjonstutvalg, disp. Olav Rokne Erichsen (MPDG) 

(2017) og 2018 Totalt 
antall 
møter 

Totalt 
antall 
politiske 
vedtak 

Kommunestyret (6) 6 (80) 90 

Formannskapet (10) 14  (53) 70  
Valgstyret/Samevalgstyret (4) 1 (11) 3  

Administrasjonsutvalget (3) 7 (16) 22  

Næringsutvalget (5) 6 (25) 28 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget (9) 9 (99) 110  

Helse- og omsorgsutvalget (9) 7 (58) 47 

Oppvekst- og kulturutvalget (7) 10 (60) 43 

Dispensasjonsutvalget (11) 9 (36) 29 

Eldrerådet (2) 4 (4) 4 

Rådet for funksjonshemmede (2) 3 (4) 7 

Sakkyndig nemnd for eiendoms-
skatt 

(3) 3 (9) 8 

P.B. Lunds legat (1) 1 (1) 1  
Klagenemnda for eiendomsskatt (1) 3 (1) 8  

Barn- og unges kommunestyre (2) 1 (10) 13  

Byggekomite (6) 6 (8) 11 

Valgnemnda (2) 2  (7) 9 

Sum  (83) 91 (482) 503 

Milepæl 

Varaordfører Olaug Bergset 

foretok den første 

kommunale vielsen i 

Nordreisa 8.8.18 kl 18:00 
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Barnas og unges kommunestyre 

Barn og unges kommunestyre (BUK) skal tale de unges 
sak overfor kommunale myndigheter og skaffe unge inn-
syn og dermed muligheter for medinnflytelse.  BUK kan 
benytte ungdomsrådet representanter til å viderefor-
midle saker til andre politiske råd og utvalg.  
 

Ordfører i BUK: Hermod Bakken.  
Rådmann i BUK: Øyvind Evanger.  
Møtesekretær: Bernt Sandtrøen.  
 

Antall møter: 2 møter.  
Antall saker: 13 saker.  
Antall deltagere: 20 ungdommer fra 5.klasse – 3 vgs.  
 
Mai: Forberedelsesmøte i BUK, Formannskapssalen.  
Plan for BUK 4.juni. Flere ideer kommer frem, enige om 
tema: SØPPEL.  
Juni: BUK- møte, Halti kultursal. 20 ungdommer fra Stor-
slett og Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole, Nord-
Troms videregående skole og Nordreisa ungdomsråd 
deltok. Innlegg fra Dag Funderud og Hanne Henriksen. 
Inger Birkelund fra Ihana var leid inn som prosessleder 
for workshop «Hva kan ungdommer/BUK gjøre for å for-
hindre plast og forurensning av miljøet?»   
 
 

Nordreisa ungdomsråd   
 
Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kom-
munale myndigheter, og skaffe ungdom innsyn og der-
med muligheter for medinnflytelse.  
 

Målsetning:  
Kontaktorgan for ungdom og jobbe for at Nordreisa skal 
være en god plass å bo i.  
Gjøre kjent arrangement og aktiviteter  
Høringspart i saker som angår barn og unge  
 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen  
Nestleder: Hermod Bakken.  
Sekretær: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.   
 
Antall møter: 7 planlagte møter.  4 ekstramøter 
Antall saker: 45 saker.  
Antall deltagere på møter: 78 deltagere på møter totalt.  
 
Februar: Ungdomskontakt startet opp i jobb, skal følge 
opp og være sekretær for Nordreisa ungdomsråd.  
Første møte i det nyvalgte ungdomsrådet hvor det gjø-
res valg av leder og nestleder. I forkant av dette møte 
hadde leder og nestleder rekruttert medlemmer til ung-
domsrådet, og hatt valg på skolene.  
Arbeidet med Påskelandsbyen, kveldsturnering starter. 
Søker støtte fra RUST til kveldsturneringen.  
Ungdomsrådet ser på planene for den nye ungdoms-
klubben i gamle kinosalen, og utarbeider eget forslag 

som tas med videre i prosjektgruppen.  
Mars: Ungdomsrådet arrangerer gratis 
«Kveldsturnering»: Volleyball og innebandy under 
«Påskelandsbyen». Om lag 60 ungdommer deltok. I til-
legg til spill i hallen var det salg av varm mat og drikke i 
kantina. Vinnerlaget fikk premie. Norsk Folkehjelp stilte 
opp gratis, og hadde sanitetsansvaret under turne-
ringen.   
April: Gjennomgang av arrangementet 
«Kveldsturnering» -  hva var bra og tips til forbedring.  
Jobber med sak på at medlemmer i utvalgene skal ha 
tilgang på ipad.  
juni: Siste møte før sommerferien. Gjennomgang av BUK
-møte, og saker tilsendt til ungdomsrådet for videre job-
bing. Vi har en idémyldring for høsten. Avslutning på 
Bios.  
September: Planlegging av høstens arrangement 
«Zombie-walk» og «Halloween-fest» i samarbeid med 
XLoad.   
Gjennomgang av ulike invitasjoner. Vi hadde påmelding 
til Murmansk-prosjektet, men prosjektet ble avlyst.  
Oktober: Videre jobbing med rusfritt arrangementet 
«Halloween-fest».  
Rekruttering av vara-medlemmer til ungdomsrådet.  
RUST-konferanse, Storslett. Ungdomsrådet deltok med 7 
medlemmer og vara-medlemmer  
November: Rusfri «Halloween-fest» på samfunnshuset, 
Storslett, i samarbeid med XLoad. (Vegard Tvedt og Sam-
my Jeridi.) Også ved dette arrangementet stilte Norsk 
Folkehjelp opp gratis som sanitetsansvarlig.  
Ungdommens fylkesråd, samling i Tromsø. Fire medlem-
mer av ungdomsrådet deltok denne helgen, og Oda 
Fossvoll er valg inn som medlem i ungdommens fylkes-
råd.  
Desember: Årets siste møte avsluttes med middag på 
Bios og sosial sammenkomst på Reisa biljardklubb. 
 
  

Ungdomsrådets leder Anna Elisa Lund 

Henriksen på talerstolen  
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edårbeidere og orgånisåsjon  

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Nordreisa administrasjonsutvalg bidrar aktivt til en hel-
hetlig personalpolitikk i Nordreisa kommune. I 2018 ble 
det vedtatt flere viktige saker som gav rammer for per-
sonalpolitikken bla nye personalpolitiske retningslinjer, 
nærværsdagen ble evaluert, evaluering av omorganise-
ring fra 2—3 nivå, og utvalget hadde flere tilsettingssa-
ker, og OUprosjekt innenfor helse– og omsorg ble star-
tet opp.  
Nærværsdagen som gir ansatte uten sykefravær i et 
tertial 1 fridag per tertial. Uttak fordeler seg slik:  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Lærlinger / vekslingselever 

Å legge til rette for lærlinger og vekslingselever, er et 
viktig samfunnsrettet tiltak  og rekrutteringstiltak. Gjen-
nom rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og 
omsorgsområdet har kommunen et forpliktende vedtak 
på fast antall lærlinger, samt å gi påskjønnelse til veile-
dere for lærlingene. Nordreisa kommune har kommu-
nestyrevedtak om å ha 20 lærlinger/vekslingselever in-
ne til enhver tid. Kommunen har per 31. desember 20 
lærlinger/vekslingselever fordelt slik: Barne- og ung-
domsarbeider 7 veksling/1 ordinær, Helsefagarbeider 
10 veksling/1 ordinær, Ikt-fag 1 ordinær lærling.  
 
Kompetansemidler 
En jordmorstudent ble innvilget utdanningspermisjon 
med lønn i 2  år. Midler er også brukt til «Vi-dagen», 
arkivskolen, prosjektledelse ved NTSS, opplæring kvali-

tetssystem for alle ledere, Nedprosjektet, lederutvik-
lingsprogram, legemiddelhåndtering, reumatologisk 
rehabilitering, samlinger hverdagsrehabilitering, e-
læringsprogram helse, saksbehandlerkurs helse, nett-
verk barnehage, kompetanse barnehagemyndighet, KS 
samlinger «Gode skoleeiere», samlinger «Skoleledelse», 
verdiseminar samisk lærer, utvikling av helsestasjon og 
svangerskapsomsorg.  
 
I tillegg er det gitt stipend gjennom kompetanseløftet 
helse og omsorg Fylkesmannen i Troms, kr 592.000:   
12 ansatte for velferdsteknologiens abc 
12 elever som tar helsefagarbeiderutdanning  
1 ansatt fagskole psykisk helsearbeid og rus 
6 ansatte fagskole veiledning 
10 studenter bachelor sykepleie  
3 studenter vernepleier 
2 videreutdanning univ, kreftomsorg og lindrende pleie 
2 helselederutdanning  
 
Gjennom kompetanse for kvalitet, Utdanningsdirektora-
tet har 9 lærere vært i videreutdanning i matematikk, 
engelsk, norsk og grunnleggende norsk, og 1 rektor på 
rektorskolen, med avsluttende eksamen 2018.  
Fra høsten 2018 startet 5 nye lærere på videreutdan-
ning i matematikk, engelsk og norsk og 1 inspektør star-
tet på rektorskolen. I tillegg 1 lærer på fulltids studie 
med stipend.  
 
Utfordringer 
Det er forholdsvis god interesse for ledige stillinger i 
Nordreisa kommune, men det er utfordrende å få be 
satt lederstillinger.  Utfordrende er det også å rekrutte-
re til fagarbeiderstillinger og stillinger som krever høye-
re utdanning, særlig innen sektor for helse og omsorg.  
Det samme gjelder fortsatt rekruttering av kvalifiserte 
vikarer ved avvikling av sommerferie.  Som rekrutte-
ringstiltak i 2018 starter nyutdannede sykepleiere star-
ter med 10 års lønnsansiennitet i kommunen.  

 2018 2017 

Administrasjon 25 21 

Oppvekst og kultur 121 91 

Helse og omsorg 63 82 

Drift og utvikling  84 66 

Totalt  293 260 

Nærværsdagen ut-

gjør over 1 årsverk 

(233 dager).  
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Sykefravær  

Sykefraværet for 2018 viser 8,36%, en liten nedgang fra 
2017. I 2018  ga sykefraværet kommunen 10 221 10062 
tapte dagsverk.  Dette er 159 flere tapte dagsverk enn i 
2017, og tilsvarer en økt kostnad på ca 225.000,- i for-
hold til 2017. Færre faste ansatte i jobb er negativt for 
kvaliteten på tjenestene. Utviklingen viser at vedvarende 
fokus på temaet jobbnærvær relatert til fravær bidrar til 
en positiv utvikling. Derfor er det viktig å holde opp-
merksomheten rettet mot arbeidsmiljø- og administra-
sjonsutvalgets vedtak vedrørende tiltak for å bedre ar-
beidsnærværet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA-arbeidet  

IA-avtalens delmål 1 – redusere sykefraværet/oppfølging 
av sykemeldte:  Arbeidet med å øke jobbnærværet pågår 
kontinuerlig.  Resultatet av dette arbeidet gjenspeiles i 
utviklingen av nær-/fraværet. 
 
IA-avtalens delmål 2 – økt sysselsetting av personer med 
redusert funksjonsevne:  Storslett skole, Gulengbyggene, 
Sonjatunbyggene, Leirbukt- og Høgegga barnehage Oks-
fjord skole- og barnehage, Moan skole, Nordreisahallen 
og Halti er universelt utformet og tilrettelagt for ansatte 
med redusert funksjonsevne.  Gamle bygg, som rådhus 
svømmehall/gym.sal er ikke universelt utformet. 
Kommunen tar inn og har også vedtak om inntak av ar-
beidspraksisplasser og IA arbeidsplasser på hver sektor 
og virksomhet. Det tas inn både for arbeidsplassvur-
deriner, språkpraksisplasser mv.  
 
IA-avtalens delmål 3 – å forlenge den yrkesaktive perio-
den:  Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om ansattes 
rett til redusert arbeidstid etter fylte 62 år. 

Nordreisa kommune gir et generelt seniortillegg, kr 
10.000,-, til ansatte fra fylte 62 år. 
 
NEDprosjektet  
Nordreisa kommune ble med i NED-prosjektet våren 
2018.  Dette er et samarbeid mellom KS og NAV. Målet 
er å bidra til varig reduksjon av sykefraværet i kommu-
ner Norge. 24. august-18 ble det arrangert konferanse, 
hvordan ledere bør jobbe med sykefraværet i egen virk-
somhet.  Her deltok til sammen 67 ledere, tillitsvalgte og 
verneombud fra Nordreisa kommune.  Det er utarbeidet 
«dialogduk» til bruk i prosessen med å belyse hvordan 
alle på arbeidsplassen sammen kan jobbe for å få syke-
fraværet ned. Lederne fra 17 virksomheter har bestilt 
dialogduker. IA-rådgiver fra Nav-Arbeidslivsenter, og 
personalkonsulent tilbyr hjelp for gjennomføring av dia-
logduk i virksomhetene.  Arbeidet med NED-prosjektet 
fortsetter i hele 2019.  Målet er at virksomhetene etter 
gjennomføringen skal lage en handlingsplan for hvordan 
man ønsker å ha det på jobb. 
 
Tillitsvalgte 
Nordreisa kommune inngikk i 2007 avtaler med fagfore-
ningene om antall hovedtillitsvalgte med frikjøp.  Til 
sammen er 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunk-
sjon, med slik fordeling: 
• Fagforbundet:  0,80 % stilling 
• Utdanningsforbundet: 0,40 % stilling 
• Norsk sykepl. forbund: 0,20 % stilling 
• Delta:    0,10 % stilling 
I tillegg er Hovedverneombud frikjøpt med 20%.   
 

Forhandlinger 

Tariffoppgjøret i 2018 var et mellomoppgjør.  Det ble 
derfor kun gjennomført lønnsforhandlinger for ansatte 
tilhørende kap 3 og 5.  Forhandlingene ble gjennomført 
8.10.18.  Alle tillegg ble gitt med virkning fra 1.5.18. 

Det ble brudd med Utdanningsforbundet i kap. 3.4.2.  
Ved behandling i lokal nemnd, fikk kommunen medhold.   

I tillegg foreligger det enighetsprotokoller fra følgende 
forhandlinger: 

• 2 protokoller i henhold til HTA 4.2.2 – særskilte 
forhandlinger* 

• 10 protokoller i henhold til HTA 4.2.3. – rekrutte-
re/beholde 

• 1 protokoll i henhold til HTA 5.2 – annen lønnsre-
gulering 

• 3 protokoller i henhold til HA 7.1 – tvist om en 
tariffavtales forståelse eller gyldighet 

*En bruddprotokoll ble behandlet i lokal nemnd, hvor 
kommunen fikk medhold. 
 
 

Årstall Gj snitt 4. kvartal 

2005 10,6 10,2 

2006 13,6 13,8 

2007 11,3 11,1 

2008 10,7 10,6 

2009 10,9 11,9 

2010 11,1 11,9 

2011 11,1 9,3 

2012 10,7 10,8 

2013 9,8 9,9 

2014 10,56 12,41 

2015 9,62 7,94 

2016 7,94 7,88 

2017 8,48 9,18 

2018 8,36 8,75 

Egen statistikk over 

fravær.  

Egenmeldt og syke-
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Likestilling  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel gjengir inkludering og 

universell utforming jfr krav i diskrimineringsloven og i 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Videre er det i    

lønnspolitisk plan vedtatt at lønn skal fastsettes på sam-

me måte for kvinner og menn. Kommunen har også ved-

tatt retningslinjer for uønsket deltid. I tilsettingsrutinene 

skal søkere  som står kvalifikasjonsmessig likt, foretrek-

kes det kjønn som er underrepresentert.  
 

Kjønnsbalansen i Nordreisa kommunestyre er pr i dag 

12 menn og 9 kvinner. I rådmannens leder gruppe er der 

4 kvinner inkl rådmann og 4 menn. Øvrig ledelse i Nord-

reisa kommune består av 20 kvinner og 5 menn.   
 

Nordreisa kommune er en av de mest likestilte kommu-

nene  i landet jfr statistikk SSB.   

 
 

Etisk standard  

Nordreisa kommune er ansvarlig for grunnleggende vel-

ferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av 

fellesskapet. Kommunen er gitt stor makt som forvalter 

av en rekke lover og forskrifter.  Et fungerende lokalde-

mokrati forutsetter at innbyggerne har tillit til kommu-

nen.  Nordreisa kommunes etiske retningslinjer har som 

formål å skape et  godt tillitsforhold mellom ansatte, 

folkevalgte og innbyggerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugleprisen 2018 

Bakgrunnen for ugleprisen er, at Nordreisa kommune i 

1989 ble kåret til årets opplæringskommune av Kommu-

nal Opplæring, etter landsomfattende nominasjon.  Pri-

sen, ugle i krystall. Ugleprisen tildeles ansatte som gjen-

nom sitt arbeid, deltakelse og positive støtte har bidratt 

til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder 

kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også 

gis til personer som har satt kommunen i et spesielt po-

sitivet medielys.  Ugleprisen for 2018 gikk til driftstekni-

ker i Kulturvirksomheten Jørn Holm.  

 

 

 

 

Ugleprisvinner 2018 Driftstekniker Jørn Holm, mottar overrekkelse av pins 

og blomster i anledningen av rådmann Anne-Marie Gaino og ordfører 

Øyvind Evanger.  
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Avvik gruppert på status pr 
31.12.2018: 
 
Alle:   352 
Innmeldt:  318 
Lukket:  341 
Forfalt:   142 
 
 
 
 
Innmeldt avvik gruppert på 
innmeldt alvorlighetsgrad: 

Alvorlig:     165 
Meget alvorlig: 118 
Lite alvorlig:       35 
 
Lukkinger i perioden der avvik 
fikk endret alvorlighetsgrad: 
Økt alvorlighetsgrad:    5 
Senket alvorlighetsgrad:  47 

Internkontroll 

Nordreisa kommune tatt i bruk et elektronisk 

verktøy; KF kvalitetsstyring, som er  til hjelp 

med formalisering og dokumentasjon av ruti-

ner, prosedyrer og avvik. Systemet ble etab-

lert i 2015. Arbeidet er ressurskrevende og en 

stor oppgave. Mål om å få systemet etablert i 

hele organisasjonen er ikke oppnådd men i 

full gang.  
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Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sek-

torovergripene funksjoner. Under sentraladministrasjo-

nen ligger rådmann, personal, økonomi, servicetorg og 

ikt. Service- og personaltjenester organiseres med 2 fag-

ledere; fagansvarlig sak og arkiv og IT-ansvarlig.  Økono-

misjef og Service- og personalsjef, rapporterer direkte til 

rådmannen 

 

Service– og personaltjenester  

Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som 

forhandlinger, sentrale avtaler, tilsettinger, lønnsfast-

settelser, HMS, kvalitetssystem, beredskap, samarbeids-

utvalg, tillitsvalgte og verneombud, oppfølging av ledere 

og andre, rådgivning, saksbehandling, bindeledd mellom 

politisk og administrativt nivå, drift og utvikling IKT, per-

sonalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, arkiv, 

valg, pressekontakt, sosiale medier, boligkontor, skjen-

kesaker, tobakksforskrift og alkoholforskrift,  

Service– og personaltjenester hadde i 2018  et stort 

mindre forbruk på kr 980.000-. Innsparingen var hoved-

sakelig på fellesutgifter personaltiltak, godtgjøring politi-

kere, og fellesutgifer IKT.  

Personal fikk en ny medarbeider i 2018, og Iktlæring gikk 
ut av lærlingperioden 31. desember som fagutdannet. 
Service– og personaltjenester består nå av 9,70 hjemler 
pluss 1 ikt læring fordelt på 11 personer.   

Sykefraværet lå under måltall bortsett fra Servicetorg 
som viste et fravær på 8,53%. Ikt hadde et fravær på 
4,18%, personal på 0,16%.      

Det ble utført medarbeidersamtaler med alle.  

Status tjenester  

Det benyttes relativt mye ressurser på å følge opp behov 
ute i sektorene for å ivare forvaltningen og tjenestepro-

duksjonen på en mest mulig måte. Det har vær flere for-
handlinger på lønn og det ble gjennomført 7 møter i ad-
ministrasjonsutvalget i 2018 og utvalget behandlet 22 
saker. I AMU ble det gjennomført 4 møter, og AMU be-
handlet 11 saker. Formannskapet ble gjennomført med 
13 møter og behandlet 70 saker. Kommunestyret ble 
gjennomført 7 møter og 90 saker ble behandlet.  

Kommunens sektorovergripene lederutviklingsprogram 
organiseres og planlegges og tilrettelegges for i avde-
lingen. Programmet ble avsluttet i juni.  

Personal behandlet 252 saker (delegerte vedtak), som 
angår ansatte (2017:297 saker, 2016:266 saker, i 
2015:185 saker). De fleste av disse gjelder tilsettingssa-
ker og permisjonssaker, øvrige saker er justering av stil-
lingsstørrelse, endring av arbeidssted, permisjonssaker, 
nedbemanningssaker, søknader om terminalbriller,  til-
deling av fylkesmannens kompetansemidler i helse- og 
omsorgstjenesten og støtte i forbindelse med studieper-
misjon.  Det ble lyst ut 102 annonser, flere med flere 
stillnger. 785 søknader på stillinger kom inn.   

Høsten 2018 ble det gjennomført en innkjøpsprosess 
gjennom interkommunal innkjøpsordning, etter avtale 
på bedriftshelsetjeneste. Ny avtale har oppstart 
01.01.19.   

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med kommunal bed-
reskapsplikt, og kommunen fikk 4 avvik. I juli var det 
storbrann på Galsomenen som iverksatte kommunens 
krisestab og stor mediedekning.   

Rådmannen startet opp i 2015 med elektronisk kvali-
tetssystem. Fra høsten 2018 har dette arbeidet fått stør-
re fokus. Ny personalkonsulent følger opp systemet dag-
lig og har hatt fokus på opplæring ute på virksomhetene.   
HMS systemet vil  være en videre satsing i 2019 med ny 
HMS plan.  
 
 

entrålådministråsjon   
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Ikt har hatt følgende hovedoppgaver i 2018: 
• PPT inn i datasenter 
• Stengte gammel telefonsentral (1/2) 
• Igangsetting Visma Samhandling Arkiv 
• Svar Inn til ePhorte 
• Ny rammeavtale IKT utstyr 
• Oppstart Tidbank 
• Ny lisensavtale Microsoft 
• Office 365 innføring 
• Fagprøve lærling 
 
 
Antall løste saker var 2735, støste antall henvendelser 
til IT  går på tilganger (841 saker).  
 
På Servicetorget er hovedoppgavene :  
• Kundetorg og informasjonsknutepunkt – kommu-

nens hjemmeside - facebookside og intranett 
• Utleie av kommunale bygg 
• Politisk sekretariat inkl. valgadministrasjon 
• Sekretariat kommunale vigsler 
• Sekretariat ansettelsessaker 
• Saksbehandling politikk, startlån, bostøtte, alko-

holsaker 
• Sentralarkiv og postmottak 
• Arkivplan 
• Systemansvar for kommunens sak- og arkivsystem 

og brukersupport, råd og veiledning av denne 
• Arkivplan 
• Informasjonsknutepunkt 
• Boligkontor (startlån, boligtilskudd, bostøtte, vei-

ledning)  
 
Totalt har 28 innsynskrav blitt behandlet. 185 bekreftel-
ser på leie av lokaler er sendt ut. Det er gjennomført to 
2-dagers grunnopplæringskurs i kommunens sak- og 
arkivprogram ephorte for alle ledere/saksbehandlere i 
oppvekst- og kultur og helse- og omsorg. Gjennom hele 
året er det gitt en til en opplæring i ephorte til nye saks-
behandlere og nye utvalgssekretærer.  
 

Sak- og arkivleder har gjennomført kurs Lederskap i pro-
sjekter, og startet på arkivskolen – nettbasert. Konsulent 
på boligkontoret har gjennomført dagskurs i regi av Hus-
banken. 
 
Milepæler i 2018: 
• VismaPROFIL – helse- og omsorgsektorens fagpro-

gram – elektronisk arkiv med elektronisk utsen-
delse av dokumenter til innbygger 

• SvarInn integrert i kommunens sak- og arkivpro-
gram - elektronisk samhandling mellom offentlige 
etater 

• eDialog –elektronisk samhandling mellom innbyg-
ger/bedrifter og kommune  

• Digital medarbeider – barnehageopptak, innmel-
ding grunnskole, motorferdsel i utmark og deling 
av landbrukseiendom, timeadministrasjon helse-
stasjon 

Økonomitjenester  

Økonomitjenester består av ansvarsområdene økonomi- 
og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskatte-
kontor, regnskapsføring for kommunen og menighetsrå-
det, legat, fakturering og innfordring av kommunale 
krav, kommunekasse, lønnsarbeid, innkjøp og skatte-
oppkreving og arbeidsgiverkontroll.  

Økonomitjenester hadde i 2018 et mindreforbruk på kr 
392.931,-. Innsparingen var hovedsakelig på lønnsområ-
det, da vi ikke tar inn vikarer ved sykefravær.  

Bemanningen var stabil og det jobbes kontinuerlig med 
å styrke fagkunnskapen. 2 nye personer ble ansatt i 
2018. Sykefraværet i 2018 var på 5,11 %, som er under 
måltallet.  

Økonomitjenester i 2018 fortsatt arbeidet med å gjen-
nomføre opplæring i forbindelse med den økonomiske 
rapportering. I 2018 var en felles intern opplæring av 
sektorledere og virksomhetsledere. Det ble i 2018 fore-
tatt oppgradering av økonomisystemet Agresso, og en-
kelte funksjoner ble automatisert. I tillegg ble det mulig 
for kunder å motta faktura per elektronisk postkasse, på 
epost og per Vipps. Innenfor skatt har man startet en 
prosess på å se på muligheten for interkommunalt 
skatteoppkreverkontor. Først med funksjonen arbeidsgi-
verkontroll, og det ble i 2018 ansatt en person som skal 
foreta arbeidsgiverkontroller for kommunene Nordreisa, 
Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen. Hver tertial har 
det vært rapportert til formannskapet og kommunesty-
ret med en oppsummering av regnskapsstatus. Det ble 
politisk vedtak om rapportering hvert kvartal, men det 
ble på grunn av bemanningssituasjonen ikke gjennom-
ført i 2018. Det ble i starten av 2018 avgitt en rapport på 
lønnsstatus til formannskapet, men etter politisk vedtak 
ble denne rapporteringen avsluttet i 2018 

Det er fokus på internkontroll. Blant annet ved utbeta-
linger fra bank må to personer elektronisk godkjenne 
utbetalingen. Det arbeides kontinuerlig med utarbeidel-
se og oppdatering av rutinebeskrivelser, og dette arbei-
det fortsetter i 2019.  

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 
2017. 

Økonomitjenester har fokus på internkontroll. Det arbei-
des kontinuerlig med utarbeidelse og oppdatering av 
rutinebeskrivelser, og dette arbeidet fortsetter i 2018.  
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Ansvarsområde 

Sektor for oppvekst og kultur har ansvar for kultur, bar-
nevern, forebyggende tjeneste, flyktninger, voksenopp-
læring, skolene og barnehagene. Sektoren har en stab 
bestående av 2 konsulenter, Olweus instruktør og en 
spesialpedagog.  Sektorleder har 12 virksomheter under 
seg, med hver sin virksomhetsleder.  
  
Pr 31.12.2017 er det 160,8 årsverk i sektoren.  
 
Sektoren rapporter politisk til Oppvekst– og kulturutval-
get. Utvalget har hatt 1 møter og behandlet 43 saker.  
 

Status økonomi  
Sektoren hadde et merforbruk på 1.29 mill kroner.  
Dette skyldes først og fremst merforbruk på lønn, kost-
nader ut over forventet tilrettelegging i skole og barne-
hage, samt barnevern. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Status medarbeidere  

Det er i 2018  en økning i forhold til 2016 på 1 årsverk. 

Sykefraværet i sektoren har vært på 8,65, noe som er en 

markant nedgang i forhold til 2017.   

Alle virksomhetsledere har i 2018 ferdigstilt et lederopp-

læringskurs gjennom KS-konsulent.  

Skoleeier, skoler og barnehager har deltatt i KS sitt pro-

gram for gode skole og barnehageeiere. 

6 lærere tar videreutdanning inneværende skoleår, en 

inspektør har startet på rektorutdanning, en inspektør 

avslutter rektorutdanningen per utgangen av 2018. To 

barnehagestyrere tar styrerutdanning.   

I 2018 har vi fra 1 august nytilsatte rektorer ved Moan 

og Rotsundelv skoler.  

Sektorleder er med i oppvekstnettverket i Nord Troms. 

Fokus der er kompetanseheving og skoleutvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppvekst og kultur  

Sykefravær 2017 % 

Storslett skole 5,97 

Moan skole 11,33 

Moan sfo 9,53 

Oksfjord Oppvekstsenter 15,14 

Rotsundelv skole 15,52 

Rotsundelv sfo 4,91 

Nordreisa barnevern 16,94 

Nordreisa VO og flyktningetjeneste  4,73 

Forebyggende tjeneste 0,81 

Sørkjosen barnehage 7,09 

Storslett barnehage 8,62 

Sonjatun barnehage 9,55 

Høgegga barnehage 0,99 

Leirbukt barnehage 14,71 

Kulturvirksomhet 5,03 

Konto Regnskap Budsjett For- Avvik 

Lønn 95 566 565 97 862 834 98% -2 296 270 

Øvrige 
utgifter 68 047 234 61 305 927 111% 6 741 307 

Inntekter -23 865 295 -20 718 806 115% -3 146 489 

Totalt 139 748 504 138 449 956   1 298 548 
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Tjenester og resultat 
 
Sektor for oppvekst og kultur har som mål å styrke det 
tverrfaglige arbeidet, og på den måten komme tidlig inn 
for å gi hjelp samt bedre tilbudene for barn og unge i 
Nordreisa kommune. 
  
Barnehager 
 

Visjon: «I Nordreisa kommune står vi sammen for trygg-
het og trivsel». Ut fra visjonen har de kommunale barne-
hage utviklet noe felles målsettinger for å oppnå dette. 
To av disse målsettingene er: 
• Gjenspeile det flerkulturelle samfunnet vi lever i 
• De pedagogiske arbeider bygger også på lokale 

fortrinn som natur, kultur og miljø 
 
Barnehagene er under endring. Kommunestyret har ved-
tatt utbygging av Høgegga barnehage til 4 avdelings bar-
nehage. Den skal stå ferdig til nytt barnehageår 2020-
2021. Sonjatun barnehage ble avviklet per 31 juli 2018, 
Samisk avdeling ble lagt under Storslett barnehage mens 
Selje, den andre avdelingen på Sonjatun, ble flyttet til 
Leirbukt barnehage i ledige lokaler.  
Barnehagesektor har jobbet med forståelse for mange 
ulike trosretninger og ønsker skape respekt og toleranse 
for mangfold. Barna skal også få et større innblikk i lokal 
natur, kultur og miljø – og da med ekstra fokus på det 
samiske.  
I tillegg har barnehagene tema om språk og språkutvik-
ling med fokus på: Stimulere og oppmuntre til generell 
språkutvikling for alle barn, organisere barnehagedagen 
slik at språkstimuleringstiltak er en del av hverdagen.   
Barnehagene er i gang med arbeidet med ny strategisk 
barnehageplan for Nordreisa kommune. 
 
 
Grunnskole 

Skolene i Nordreisa er under omstilling. Ved hjelp av 

veilederkorpset samt innledet et tett samarbeid mellom 

skolene er vi i ferd med å få gjennomarbeidet et tydelig 

og forpliktende samarbeid mellom skolene initiert av 

skoleeier. Etter vedtak i utvalg og kommunestyre er det 

ferdigstilt en skolepolitisk plan som er vedtatt av kom-

munestyret. Planen er skolens viktigste lokale styrings-

dokument.  

«Nordreisaskolen» er innført som uttrykk for utad å vise 

at skolene i kommunen er en enhet,  og  for å vise at 

skolene har samme utfordringer og muligheter. Samar-

beid på tvers av skolene slik at elevene i Nordreisa skal 

oppleve like tilbud og forutsigbarhet er viktig 

I 2018 har skolene hatt fokus på organisasjonsutvikling 

og struktur, både mht organisering av virksomhetene, 

system og struktur fra skoleeier.    

Resultater på nasjonale prøver har det vært fokus på. 

Resultatene er blandet, med gode resultater på ung-

domstrinn og mindre gode på lavere trinn. Her er det 

iverksatt et arbeid med å samkjøre skolene i bedre grad.  

Andel spesialundervisning har de siste årene blitt redu-

sert. Målet om å redusere spesialundervisning og også gi 

mer spesialundervisning på de laveste trinnene ( komme 

tidlig inn) Det er fortsatt en altfor stor andel som brukes 

på spesialundervisning, på mellomtrinn og ungdoms-

trinn. Nedgang ungdomstrinn vil vises ytterligere fra nes-

te skoleår.  

Skolene har fått tilført ressurser til tidlig innsats i 2018. 

Moan skole, Rotsundelv skole og Oksfjord oppvekstsen-

ter er mottakere av disse ressursene som er øremerkede 

formålet.  

Skolene har innført internkontrollsystemet Moave 

13.10.no for at både skoleeier og skoleledere enkelt skal 

kunne følge opp at en driver i henhold til lover og for-

skrifter. 

Alle skolene har hatt fokus på lesing i 2018 og det er ut-

viklet, i samarbeid med veilederkorpset, en felles lese-

progresjonsplan som ble implementert høsten 2018.  

Når det gjelder eksamenskarakterer oppnår Nordreisa 

kommunes skoler målene i alle fag med unntak av eng-

elsk der en ligger noe under måltall.  

Fra høsten 2018 ble opplæringsloven m/forskrifter end-

ret i forhold til at det ble stilt krav om intensivopplæring 

av elever som ikke når minimumsmål i forhold til 

årstrinn. Skolene gir intensivopplæring i korte økter for 

enkeltelever som del av tilpasset opplæring og tidlig inn-

sats. Skolene er i ferd med å innføre et kartleggingssys-

tem (LUS) for å kunne følge enkeltelevens utvikling for å 

kunne gjøre raske tiltak. 

Elevundersøkelsen viser avvik i forhold til tema mobbing 

på et klassetrinn. Tiltak er iverksatt. Her ser en blant an-

net at stabilitet i lærergruppen rundt klassene er en vik-

tig faktor. 

 

 

 

Spes. Underv 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt 13,5 12,4 13,4 11,6 11,8 9,6 

1-4. trinn 6,5 5,6 7 9,1 12 5,3 

5-7. trinn 17 13,5 14,4 15,3 17,7 14,7 

8. – 10. trinn 20,1 20,7 21 11,2 10,8 10,2 
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7 trinn  
Indikator og 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Læringskultur 3,7 4,0 3,8 4,0 4,1 

Elevdemokrati og 
medvirkning 3,7 3,6 3,6 3,6 3,8 

Faglig utfordring 4,1 4,2 3,7 4,0 4,1 

Felles regler 4,2 4,2 4,0 4,0 4,4 

Trivsel 4,1 4,3 4,1 4,2 4,3 

Mestring 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

Støtte fra lærer-
ne 4,3 4,3 4,0 4,2 4,5 

Motivasjon 3,8 4,1 3,6 3,8 3,7 
Vurdering for 
læring 3,7 3,6 3,4 3,5 4,0 

Støtte hjemme-
fra 4,2 4,2 3,9 4,1 4,2 

10 trinn 
Indikator og 
nøkkeltall 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Læringskultur 3,9 3,9 4,2 3,7 3,7 

Elevdemokrati og 
medvirkning 3,2 3,3 3,8 3,6 3,2 

Faglig utfordring 4,0 4,3 4,2 4,1 4,4 

Felles regler 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 
Trivsel 4,1 3,9 4,4 4,0 3,9 

Mestring 4,2 3,9 4,1 3,9 4,1 
Utdanning og 
yrkesveiledning 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 

Støtte fra lærer-
ne 3,8 3,9 4,2 3,8 3,9 

Motivasjon 3,6 3,5 3,6 3,5 3,4 
Vurdering for 
læring 3,1 3,3 3,7 3,4 3,3 

Støtte hjemmefra 4,3 3,8 3,8 3,9 4,2 

Elevundersøkelsen Nordreisa kommune 

Alle eieformer  

Sangsamling Moan skole  
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PPT er fra 1.1.18 organisert under forebyggende tjeneste. Har 
eget styre bestående av eierrepresentanter, samt faglig leder, 
virksomhetsleder og tillitsvalgt. 

 

Barnevern 

Barnevernet er et interkommunalt samarbeid mellom 

Nordreisa og Kvænangen der Nordreisa er vertskommu-

ne. Sykefraværet i 2018 har derimot vært på 16,94% 

som er svært høyt. En har store etterslep på flere områ-

der. I 2018 har en brukt mye ressurser på utredning og 

arbeid for å etablere et interkommunalt samarbeid om 

barnevernsvakt.  

Det var i 2018 tilsyn fra arbeidstilsynet med fokus på 

trusler og vold mot ansatte samt fysisk arbeidsmiljø.  

Rekruttering og bemanning i alle stillinger har vært 

utfordrende.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturvirksomheten 

Kulturvirksomhetens ansvarsområde er bibliotek, kino, 

kulturscene, kulturskole, kulturvern, idrettsanlegg samt 

øvrig kulturarbeid. De fleste tjenestene er lokalisert til 

Halti. Kulturskolen er under etablering på musikkrom-

met v/Storslett samfunnshus. 

Sykefravær i kulturvirksomheten 2018 var 5,03 %. Samt-

lige ansatte har hatt medarbeidersamtale.  

To avvik er meldt inn, begge er lukket. Det er gjennom-

ført ROS  brann.   

Det er laget plan for arbeid med prosedyrebeskrivelse.  

 

Utfordringer: 

Stor aktivitet er medført økt press på ressurser.  

Kulturskolen har slitt med lokaler.  

Bokbussens fremtid.  

 

 

Status intern kontroll 

Oppfølging av politiske vedtak 

• Ferdigstilling av Ungdomsklubb ble ikke avsluttet, 

beregnet ferdig mai 2019 

• Ferdigstilling av renovering samfunnshus høsten 

2018 

• Ferdigstilling av skolepolitisk plan avsluttet 

• IKT-satsing iverksatt, fullfinansieres i 2019 og vil 

iverksettes for alle elever våren 2019 

 

Avvik og status 

Nordreisa voksenopplæringssenter: 2 avvik, som begge 

er lukket. 

Storslett skole: 1 avvik meldt til fylkesmannen, lukket. 

Rotsundelv skole: 1 avvik meldt , under behandling. Til-

tak iverksatt. 

Kulturvirksomheten: 2 avvik meldt og lukket.  

Barnevernet: Det er meldt inn 2 avvik. Begge er lukket.  

 

Tilsyn og andre undersøkelser 

• Oksfjord oppvekstsenter: Ståstedsanalyse gjen-

nomført.  

• Storslett barnehage: Tilsyn fra Nord-Troms brann-

vesen 13.02.18. 3 avvik og 1 anmerking. Under 

Byggdrift ansvar. Tilsyn etter forskrift om miljø-

rettet helsevern 14.03.18. Ikke mottatt rapport.  

• Høgegga barnehage: Tilsyn av Nord-Troms brann-

vesen 08.02.18, ingen avvik ble konstatert.  

• Barnehagen hadde tilsyn etter barnehageloven 

den 18. juni. Rapport foreligger ikke enda.  

• Leirbukt Barnehage: Tilsyn av Nord-Troms brann-

vesen, tilsynsrapport er besvart og fått tilbake-

melding på at arbeidet var godt utført.  

• Kultur: Tilsyn av Nord-Troms brannvesen, tilsyns-

rapporten er besvart og fått tilbakemelding på at 

arbeidet var godt utført.  

• Moan skole: ståstedsanalyse gjennomført 

 

Utførte ROS-analyser 

• Kulturvirksomheten:  ROS brann i forbindelse 

med Vamp-konsert 

• Sonjatun barnehage: ROS analyse 27.02.18 ift im-

plementering av ny rammeplan. 

• Storslett barnehage: ROS analyse 27.02.18 ift im-

plementering av ny rammeplan.  

• Høgegga Barnehage: ROS analyse gjennomført i 

februar ift implementering av ny rammeplan.  

• Leirbukt Barnehage: Gjennomført HMS og brann-

vern 

 

 

Nordreisa tall 

2018 (1 og 2 halv-

år) 

2016 2017 2018 

Meldinger 77 82 63 

Undersøkelser 

avsluttede 

Fristoversittelser 

36 

30%, 31% 

70 

45%, 71% 

51 

33%, 37% 

Hjelpetiltak 31.12 

(med tiltaksplan) 

36, 42 

(23), (17) 

47, 66 

(20), (27) 

54, 44 

(23), (15) 

Omsorgstiltak 30.6 16, 16 16, 18 18, 15 

Barn i fosterhjem i 

kommunen 

(tilsynsansvar) 

17, 20 28 19, 21 
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else og omsorg  

Ansvarsområde 

Helse og omsorg er organisert i en sektor med 9 virk-
somheter og en stabsfunksjon. Herunder 3 sykehjem, to 
omsorgsboliger, rus og psykisk helsetjenester, hjemme-
tjenester, helsetjenester og kjøkkentjeneste. Helse de-
len består av legeseksjonen med dens funksjoner og 
fysioterapien. Frivillighetssentral og aktivitetssentral er 
organisert under helse– og omsorg.  

Helse og omsorg har 182,27 årsverk.   
Prosjektstillinger 3 
Antall ansattte er 262.  
 
Politisks styringsorgan er Helse– og omsorgsutvalget 
som ledes av Olaug Bergset (SP)  
 
Konstituert helse– og omsorgsleder er Guro Boltås 
 

Status økonomi 

Merforbruk på helse gjelder hovedsakelig lønnskostna-
der og mindreinntekter.  Det er utført flere budsjettre-
guleringer i 2018 i sektoren, bl.a. på inntektssiden hvor 

svikt i inntekt medførte 4,8 mill redusert inntekt enn 
opprinnelig budsjett.  
   

Status medarbeidere  
Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor har på ulike vis 
blitt fulgt opp  i virksomhetene. Ny undersøkelse skal 
gjennomføres i 2019.   
 
Medarbeidersamtaler er gjennomført med ulik gjen-
nomføringsprosent i de forskjellige virksomheter.  
 
Arbeidsnærvær  
Samlet sykefravær ligger litt over måltall. Vi ser at syke-
fraværet har gått litt opp fra 2017. De største økningene 
er i helse og omsorgsadministrasjon, og Rus og psykisk 
helsetjeneste. Disse tjenestene har få ansatte, fravær 
hos en eller to personer vil derfor gi stort utslag på sta-
tistikken. 

Konto Regnskap Tot.budsjett For-

bruk i 

% 

Avvik 

Lønn 

inkl. 

Sos.utg. 

105 817 222 105 556 335 100,2 -260 800 

Øvrige 

utgifter 

48 562 215 48 900 943 99,3 338 700 

Inntekter -29 961 873 -31 725 776 94,4 -1 763 900 

  124 417 564 122 731 502 101,3 -1 686 062 

Sykefravær 2017 8,86% 

Helse og omsorgsadministrasjon 14,6 

Sonjatun sykehjem 10,03 

Sonjatun omsorgssenteret 8,78 

Sonjatun bo- og kultursenter 15,81 

Hjemmesykepleie 15,82 

Hjemmehjelpstjenesten 3,61 

Rus- og psykisk helse 26,33 

Fosseng Psykiatri 8,61 

Høgegga hjemmetj psyk utviklingsh 7,65 

Guleng bofellesskap og Guleng 3 7,5 

Kjøkken Sonjatun 0,93 

Legetjenesten 1,13 

Fysioterapitjenesten 2,79 

Nordreisa aktivitets- og frivillighetssentral 0,57 
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Tjenester og resultat 

Virksomhetene for omsorgsboliger og virksomhetene for 

sykehjemmene har fått felles leder med avdelingsledere.   

Sonjatun kjøkken er lagt under ledelse av Sonjatun syke-

hjem.  

Det har vært deltagelse i flere prosjekter gjennom året, 
de fleste videreføres i 2019. Her kan nevnes: velferds-
teknologi, hverdagsrehabilitering, kartlegging av hjem-
meboende fylte 72 år i 2018, det gode pasient forløp, 
legemiddelnettverket, dokumentasjon helsehjelp, ernæ-
ringsscreening.  

Helse har tatt i bruk “ressursstyring Web”, er program 
for å effektivisere administrativt arbeid opp mot ansatte. 
Og velferdsteknologi er mer i bruk, deriblant ipad, GPS, 
medisindispensere og bevegelsessensorer. I hjemmesy-
kepleien har de startet opp med elektroniske kjørelister 
og det er igangsatt nettbestilling av medisiner på syke-
hjemmene. I oktober 2018 ble det nye lavterskel 
«Doktorgården» åpne. Fra høsten ble dagaktivitetstilbud 
åpnet med to dager i uken.  

 

Stabsfunksjoner 
Staben skal bistå virksomhetene innenfor sektoren blant 
annet når det gjelder økonomistyring, dokumentasjon 
og kvalitetssikring av vedtak og tjenester. Det er en mål-
setting at staben skal hjelpe virksomhetene i å kvalitets-
sikre arbeidet og forbedre jobben med dokumentasjon.  
Det er foretatt flere administrative endringer og reduk-
sjoner i stabsfunksjonene i 2018.  
 

Utfordringer: 
Omorganiseringa av staben hadde blant annet som mål-
setting å øke kvaliteten på saksbehandlinga innenfor  
sektoren. Stort arbeidspress og reduksjon i stillinger har 
medført at denne prosessen ikke er fullført. Enkelte 
oppgaver har en klart å overføre i tråd med omorganise-
ringa, men det gjenstår fortsatt en del prosesser. 
Digitalisering av arkiv, og elektronisk post ut ble startet 
opp sammen med de andre Nord-Troms kommunen i 
2018. Arbeidet med dette vil videreføres i 2019.   
Arkivmaterialet på Sonjatun ligger i et lokale som ikke er 
godkjent som arkivrom, i tillegg til å være overfylt. Det 
Dersom man ikke får bukt med skjeggkre, gjør at man 
ikke får sendt arkivet til Arkiv Troms.  
 
 

Sykehjem  
Nordreisa kommune har 51 langtidsplasser og 7 korttids-
plasser i sykehjem. På grunn av økt behov for tilretteleg-
ging for personer med demens er det behov for å kunne 
rullere på plassene. Fra 01.01.2019 vil det bli ytterligere 
2 korttidsplasser i kommunen.   
 
 

Sonjatun bo- og kultursenter og Lillebo 
Sonjatun bo- og kultursenter er et sykehjem med 3 av-
delinger. To avdelinger med 8 enerom hver til langtids-
plasser, totalt 16 plasser, samt ei korttidsavdeling med 5 
plasser, Lillebo. Den ene avdelingen er tilrettelagt for 
personer med demens og den andre avdelingen blir be-
nyttet til ulike pasientgrupper. I oppstarten var det ment 
til slagpasienter og pasienter med nevrologiske sykdom-
mer.  
 
Sonjatun Bo- og kultursenter og Lillebo har 20 årsverk i 
turnus fordelt på 33 ansatte.  
Det er innmeldt 10 avvik i KF-systemet og 20 avvik i pasi-
entjournal.  
Tilsynslege er Remiquiz Paul samt Bjørn T. Linnestad. 
Det går 4 timer pr uke til tilsynsarbeidet.  
 
Utfordringer: 
Det kan være utfordrende å få enkelte pasienter, som er 
innlagt på korttidsplass, utskrevet til hjem etter endt 
opphold. Det er viktig med et godt samarbeid med 
hjemmetjenesten og pårørende.  
Mangel på sykepleiervikarer er en utfordring og det er 
generelt lite tilgang på helsefagpersonell som vikar. 
Opplæring av assistenter går fortløpende.  
 
 
Sonjatun omsorgssenter 
Sonjatun omsorgssenter er et sykehjem på bakkeplan 
med to avdelinger med totalt 16 enkeltrom. Avdelinge-
ne har en spesiell utforming som gjør det tilrettelagt for 
oppegående personer med demens. En plass brukes til 
korttidsopphold, enten som avlastning, vurdering av 
bistandsbehov eller utredning av en demensdiagnose.  
Det er mottatt 6 avviks-meldinger i området 
«voldstilfeller fra pasienter ovenfor ansatte/andre pasi-
enter» som har alvorlighetsgrad, meget alvorlig. Det er 
også 7 meldinger om avvik med alvorlighetsgrad, alvor-
lig, innenfor samme kategori. Det er meldt 14 avvik i 
pasientjournal, hvor to av avvikene var fallulykke, en 
med skade og en uten skade. 
 
Sonjatun omsorgssenter har 16,8 årsverk i turnus fordelt 
på 27 ansatte. Omsorgssenteret har ønsketurnus.  
Tilsynslege er Bjørn Thomas Linnestad. 4 timer per uke.  
 
Utfordringer 
Det er et stadig økende behov for tilrettelagte syke-
hjemsplasser for personer med demenssykdom. Utage-
rende atferd er ofte en følge av sykdommen, noe som er 
en stor utfordring for personalet. 
Generelt er det lite tilgang til faglærte vikarer. Det med-
fører at det ved fravær, som oftest er umulig å erstatte 
arbeidstakeren med kvalifisert personale. 
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Sonjatun sykehjem  

Sonjatun sykehjem har 2 avdelinger med til sammen 21 
enkeltrom. Sykehjemmet er delt i to avdelinger. Syke-
hjemmet har nær tilgang til fysioterapi, sykestue, og 
legehjelp.  

 

Sonjatun sykehjem har 21,48 årsverk og 33 personer i 
turnus.  Det er innarbeidet faghalvtimer i turnus hver 
tirsdag og onsdag for å sikre god oppfølging av pasien-
ter og sikre kontinuerlig faglig oppdatering. Sykehjem-
met har mottak av trygghetsalarm. 

 

Tilsynslege er  Det går 4 timer pr uke til tilsynsarbeidet.  

 

Utfordringer:  

Mottak av trygghetsalarmer til hjemmeboende på Son-
jatun sykehjem er en utfordring og et unødvendig mel-
lomledd som også tar ressurser fra pleiepersonell på 
sykehjemmet.  
Det er utfordrende å dekke fagpersonell med vikarer 
med samme kompetanse, ofte må det tas inn assisten-
ter for å erstatte personell som er fraværende. Opplæ-
ring av assistenter pågår forløpende.  
På grunn av behov for kvalifisert personell og liten til-
gang på kvalifiserte vikarer har det også vært en utford-
ring å holde budsjett for vikarer, overtid og forskyvning. 
 
 
Hjemmetjenesten  
 
Hjemmetjenesten består av 1 sone som er delt opp i 
kjørelister, og gir tjenester til hjemmeboende som har 
behov for helsetjenester.   
Tjenesten omfatter praktisk bistand/hjemmehjelp og 
hjemmesykepleie. Kreftsykepleier er organisert i hjem-
metjenesten. Hjemmetjenesten har etablert nattevakt 
slik at heldøgnsomsorg kan også gis i hjemmet.   
 
Hjemmetjenesten ar 20,71 årsverk og 28 personer i tur-
nus.  
 
Hjemmesykepleien har startet opp med ipad, slik at 
dem har pasientjournalen med seg ut. På slutten av 
2018 var kjørelistene nesten helelektronisk. Det er fort-
satt ansatte som må ha opplæring og nye rutiner må 
jobbes inn. I 2018 deltok Hjemmesykepleien i flere pro-
sjekt: velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, medisin 
gjennomgang, dokumentasjon helsehjelp, ernærings-
screening. 
 
Utfordringer:  
Hjemmesykepleien vil fremover få de største endringe-
ne. Økt digitalisering, multidoser, velferdsteknologi og 
hverdagsrehabilitering. I tillegg oppfølging med ernæ-
ring og legemiddelgjennomgang. Økt antall eldre, mer 

sammensatte sykdommer, økt antall personer med de-
mens, og kreftpasienter i hjemmet vil stille krav til både 
kompetanse og fleksibilitet.  
Utfordring med å etablere omsorgsbolig +, Guleng 2 er 
foreslått, med dagtilbud i fellesareal. Alle leilighetene er 
opptatt men må prioriteres til denne pasientgruppen 
ved ledighet.  
Kommunen har mange unge pasienter med demens 
diagnose, tilbudet pr i dag er plass i heldøgns institu-
sjon.  Det har vært utfordring med å etablere et dagtil-
bud for hjemmeboende personer med demensdiagno-
se, dagtilbudet ble startet opp i fellesarealene til Guleng 
2 i sep.18. Det har vært 5 plasser tirs og torsdag.  
Utfordrende å rekruttere kvalifisert personell, i 2018 ble 
Kreftsykepleier stillingen ledig. Det startet opp 1 kreftsy-
kepleier etter en rekruterings avtale. Hun jobber dag 
mandag-torsdag. 
Det har vært vanskelig å drive frem prosjekter og dagli-
ge rutiner på grunn av høyt sykefravær, vikarer som 
kommer inn gjør en god jobb men blir ikke samme fly-
ten som om de faste jobber.   
 
Hjemmehjelp / Praktis bistand 
Hjemmehjelpstjenesten  er del av hjemmetjenesten og 
omfatter praktisk bistand/hjemmehjelp til hjemmebo-
ende.  I 2018 var det 155 personer som mottok tjenes-
ten hjemmehjelp og hjelpen utgjorde 214.20 t pr uke. 
Hjemmehjelpstjenesten samarbeider med hjemmesyke-
pleien, dem hjelper til med dusj og ernæringsoppfølg-
ning når det er ledig resurs. Hjemmehjelpstjenesten har 
jobbet turnus hos en bruker, på grunn av endringer i 
behovet jobber dem nå assistent lister i hjemmesyke-
pleien i helg.  
Hjemmehjelp har 5.75 årsveri i Arena  fordelt på 8 per-
soner.   
 
Det er meldt inn 581 avvik i pasientprogramet Profil og 
30 avvik i KF systemet.  Det er 125 avvik i Profil som ikke 
er ferdig behandlet pr utgangen av året.  
  
Alle avvik i KF kvalitetssystem er lukket. De største kate-
goriene er på HMSrutiner, medikamenthåndtering, per-
sonalmangel, hjemmetjeneste annet.  
 
Rus og psykisk helse tjeneste 
 
Tjenesten er todelt med rus– og psykisk helsetjeneste 
og Fosseng Bofellesskap. Tjenesten har oppfølging av 
brukere i habilitering /rehabiliteringsprosess i forbindel-
se med psykiske og/eller rus utfordringer.  Herunder 
miljøterapautiske tiltak, altså læring og mestringsstrate-
gier for å mestre dagliglivets utfordringer.  
Fosseng bofellesskap har 3-delt turnus.  
 
Tjenesten har 15 ansatte, inkl virksomhetsleder og faglig 
ansvarlig, og 50 % sosionom stilling. 
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Møteplassen «Doktorgården» 

I oktober 2018 ble den nye «doktorgården» åpnet av 

ordføreren og andre aktuelle samarbeidspartnere.   
 

«Doktorgården» er ett lavterskel tilbud til alle kommu-

nens innbyggere, hvor rus og psykisk helsetjeneste er 

ansvarlig for bruk av lokalet.  
 

Tjenesten har jobbet i 2018 med å lukke avvik i forhold 

til vold/ trusler om vold etter internkontroll fra arbeids-

tilsynet i 2017. 
 

Avvik og status: 16 avvik, alle er lukket. 9 avvik betegnes 

som alvorlig, mens 1 avvik er meget alvorlig. 9 avvik er 

på medisiner, resterende er avvik på personalmangel, 

tekniske utstyr, forsinkede besøk, manglende støttekon-

takt oppfølging   

Tjenesten fikk bemerkninger på medisinrom-prosedyrer, 

som følges opp av medisinrom ansvarlig i tjenesten i 

2019.  

 

Utførte ROS-analyser: utført i 2018. Tjenesten fikk avvik 

etter intern kontroll fra arbeidstilsynet i 2017.  

 

Utfordringer: 

Prioritere forbyggende arbeid. Skille mellom forbyggen-

de arbeid og behandlende arbeid. Etter føringer fra hel-

sedirektoratet skal rus og psykisk helsetjeneste jobbe 

forebyggende og prioritere bl.a unge, nysyke. Tjenesten 

utarbeidet virksomhetsplan for 2018. Der er utfordrende 

å fange opp nye, unge brukere i rusmiljøet. Mangler til-

gjengelige arbeidsplasser til arbeidstrening. 

 

Omsorgsboliger  

  

Avdelingene Høgegga, Guleng 3 og Guleng bofellesskap 

og avlastning har siden august 2018 vært under felles 

ledelse.  
 

Høgegga omsorgsboliger 

Døgntjeneste med helsehjelp og praktisk bistand til 11 

brukere med fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettel-

ser og som bor i omsorgsboliger. Flere av brukerne har 

omfattende hjelpebehov, og omfattes av statens til-

skuddsordning for ressurskrevende tjenester. Bruker-

gruppa er voksne og eldre.  
 

Tjenesten har 14,22 årsverk med 22 ansatte i turnus.  

 Avdelingen har hatt stor reduksjon i sykefravær de se-

nere år og fikk kommunens IA pris for 2017 og NAV Nord

-Troms IA pris i 2018.  
 

Sykefravær: 7,65% 
 

Avvik: 4 alvorlige avvik, 17 middels alvorlige avvik og 140 

avvik med liten alvorlighetsgrad. Avvikene dreier seg om 

alt fra svikt i teknisk utstyr, medikamenthåndtering, ruti-

nesvikt m.m. De fleste avvikene gjelder mangelfull kom-

petanse i kap.9 vedtak. Avvik tas opp og gjennomgås på 

personalmøter. 

 

Utfordringer:  

Brukerne blir eldre og får økt hjelpebehov. Flere er godt 

over 70 år.  Spesielle utfordringer er at brukerne, som er 

psykisk utviklingshemmet ofte ikke forstår kroppens na-

turlige endringer.  

 

Guleng bofellesskap og avlastning  

Døgntjeneste hvor det gis helsehjelp og praktisk bistand 

til 5 brukere med sammensatte hjelpebehov (multi-

funksjonshemming) Avdelingen drifter også et dagtilbud.  
 

Avdelingen har 15,18 årsverk med 25 personer i turnus. 

Bemanningsbehovet er 1:1.  
 

Sykefravær: 7,5%  
 

Avvik: 4 alvorlige avvik, 24 middels alvorlige avvik og 59 

avvik med liten alvorlighetsgrad. De fleste avvik gjelder 

fallulykke uten skade, men også fallulykker med skade, 

prosedyreavvik og medikamenthåndtering. Avvik tas opp 

og gjennomgås på personalmøter med jevne mellom-

rom. 
 

Utfordringer: 

Bemanningsbehovet har økt med 2:1 bemanning i 

mange situasjoner. Utfordring med å ha tilstrekkelig 

kompetanse i avdelingen. Økt behov for sykepleie – og 

vernepleiekompetanse i tilknytning til avlastningsenhe-

ten.  

 

Guleng 3 

Døgntjeneste hvor det gis helsehjelp og praktisk bistand 

til 8 brukere med fysisk og/eller psykisk funksjonsned-

settelse. Brukergruppa er unge voksne. Avdelingen har 

kombinasjon av langturnus og ordinær turnus. Langtur-

nus gir stabilitet og kontinuitet i oppfølging av de 3 bru-

kerne som omfattes av ordningen pr. i dag. Langturnus 

har motvirket sykefravær og har en positiv virkning med 

hensyn til rekruttering. 
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Avdelingen har 25,81 årsverk fordelt på 32 ansatte i tur-
nus.  
 

Sykefravær: 7,5%  
 

Avvik: 14 alvorlige avvik, 27 middels alvorlige avvik og 58 
avvik med liten alvorlighetsgrad. Avvik gjelder prosedy-
reavvik, medikamenthåndtering, fall ulykker og annet. 
Avvik tas opp og gjennomgås på personalmøter med 
jevne mellomrom. 
 
Utfordringer:  
Tilstrekkelig ressurser til individuell oppfølging av bruke-
re som ikke har personale som går langturnus, spesielt i 
helger. Tettere samarbeidsrutiner i avdelingen som hel-
het; langturnus og ordinær turnus.  
 
 
Helsetjenester  
 
Virksomhet for helsetjenester omfatter legetjeneste 
med laboratorietjenester, fysikalsk avdeling samt kom-
mueoverlege.  
 
Legetjenesten  
Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal 
praksis hovedsakelig 62.5/37.5. I den kommunale delen 
utfører de legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsesta-
sjon og skolehelsetjenesten. Det er også et samarbeid 
med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-
Troms (DPS) og NAV trygd. Legene har veiledningsansvar 
for 3 medisinstudenter og 2 turnusleger hvert år. 
 

Kommuneoverlege ansvaret for miljørettet helsevern og 
rapporterer direkte til rådmann. 
 

Laboratoriet utfører alle laboratorietjenestene for syke-
hjemmene, hjemmesykepleien, DPS og spesialisthelse-
tjenesten. Legevaktsentralen er samlokalisert med lege-
tjenesten på dag og kveld, men på sykestua på natt. Be-
tjener nødnett for Nordreisa og Skjervøy kommune.  
 
Sykefravær 1,12%  
Utfordringer: 
Det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger. 
Det er stor belastning for leger på vakt bl.a. pga redusert 
ambulansetjeneste.  
 
Fysikalsk avdeling 
Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten yter tje-
nester til brukere i alle aldre med ulike diagnoser og be-
hov. Prioriteringsnøkkel utarbeidet av kommunen be-
nyttes ved inntak av pasienter. Tjenesten innebærer hel-
sefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse, 
vurdering og behandling individuelt og i grupper, habili-
tering og rehabilitering, veiledning og samarbeid med 
andre instanser og faggrupper, hjelpemiddelformidling 
og veiledning ift. boligtilpasning.  
 

Konsulent i Koordinerende Enhet er tilknyttet Fysikalsk 
Avdeling. Arbeidsområdet er brukere i alle aldre med 
behov for langvarige, koordinerte tjenester. 
 

Ergoterapeut og fysioterapeut leies ut til Distrikts Medi-
sinsk Senter.  
 

I 2018 ble det bevilget midler fra fylkesmannen i Troms 
til 2 prosjekter; «Hverdagsrehabilitering» som har som 
mål å utruste eldre til å klare seg best og lengst mulig i 
eget hjem, og «kartlegging av hjemmeboende fylte 72 år 
i 2018». Dette er forebyggende prosjekter som tar høy-
de for den demografiske utviklingen i samfunnet. 
 
Sykefravær 2,79%. Medarbeidersamtaler er gjennom-
ført. Det er utført ROSanalyse på brann.  
 
 
Nordreisa aktivitetssentral 
 
Aktivitetsentralen utfører aktivitetsplikt for brukere som 
er fra 18-30 år og som mottar sosial ytelse fra NAV. Akti-
vitetsentralen er samlokalisert på Sonjatun helsesenter 
med Frivillighetssentralen.  
Det ble henvist 20 personer fra NAV i 2018, av disse gikk 
14 over i arbeid eller skole. De seks andre har enten gått 
over i annet NAV tiltak eller sagt fra seg ytelse fra NAV. 
Det er utført arbeid både i kommunal tjeneste, men no-
en har også hatt tiltaksplass i private bedrifter. Arbeid 
som er utført har blant annet vært: 
·         Private bedrifter 
·         Skogrydding 
·         Søppelkjøring 
·         Malearbeid 
·         Montering av utstyr 
·         Vedlikehold grøntareal 
·         Generelle vaktmesteroppgaver 
  
Erfaringer så langt viser mye positive resultater rundt 
drift av aktivitetsentralen. Mange personer opplever at 
de finner veien ut av en passiv tilværelse etter å ha del-
tatt i aktivitetsentralen.  
 

Utfordringen for å drifte tjenesten er uavklarte økono-
miske rammer til innkjøp av utstyr. For å kunne drifte på 
en effektiv måte vil det fortsatt være behov for en del 
utstyr. Det vil for 2019 være aktuelt å utvide tilbudet til 
også å gjelde personer med andre ytelser og andre al-
dersnivå. 
 
 
Nordreisa Frivilligsentral. 
 
Frivillighetssentralen har hatt følgende aktiviteter gjen-
nom året 2018: 
• TV-aksjonen. (NRK) Nordreisa Frivilligsentral 

skaffer bøssebærere til TV-aksjonen. 80 Bøssebæ-
rere er med på aksjonsdagen.  
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• Eldredagen. 56 gjester og 20 frivillige var tilstede. 
• Julaften for enslige. Nordreisa Røde kors var ar-

rangør. 60 gjester og 30 frivillige var med gjen-
nomføringen av denne dagen. 

• Aktiv på dagtid. Aktiv på dagtid innebærer å ha 
sosiale turer hver onsdag. Lavterskeltilbud, 4-7 
brukere ukentlig. 

• Dagtilbud til personer med demens. Transport til/
fra for deltagere i tilbudet (Guleng). 4-6 brukere 
på tirsdager og torsdager. 

• Servicekontor for alle. Det som er vanligst er: 
hjelp til CV, Helfo søknader, og skriftlig oppsigelse 

av kontrakter. Ca. 50 brukere benyttet dette tilbu-
det. 

• Aktivitetsvenn. Registrerer frivillige, og knytter 
denne opp mot bruker. 9 personer er aktive frivil-
lige.  

• Aktivitetsplikt for sosialmottagere. Samarbeid  
daglig med Aktivitetsentralen. 

• Tekniske ansvar miniatyrskytebanen på idrettshal-
len. Ca 150 brukere av anlegget. 

• Koordinere frivillige tjenester. 15-25 personer er 
frivillige innen forskjellige ting. 

• Kriminalomsorgen. Samfunnsdømte inn i tjenes-
ter i kommunen. 2 personer har gjennomført en 

Status brukerundersøkelser 
 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2018. 
 
 

Status internkontroll 

Antall avvik i 2018 som ikke er ferdigstilt ved årsskiftet:  
Antall avvik i pasientprogram Profil i 2018 og status på 
disse: 

Avvik i  

KF Kvalitetsstyring  
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Status tilsyn og kontroller 

I slutten av 2018 ble det startet en gjennomgang av 

Kommune revisjon NOR for å gjennomgå sykehjemstje-

nesten, dette fortsetter ut i 2019.  

Det har vært farmasitilsyn på de forskjellige virksomhet-

ene i 2018, alle anbefalinger og avvik er fulgt opp.  

Det har vært gjennomført branntilsyn på Sonjatun i 

2017. Det er fortsatt to avvik som ikke er lukket etter 

dette tilsynet.  

 

Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn, vold og trusler, ved 

rus- og psykiskhelse. De fleste avvik er lukket, men den 

siste jobben med å lukke disse pågår fortsatt.  
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istriktsmedisinsk senter Nord-Troms 

Ansvarsområde  

Distriktsmedisinsk senter består av:  
• Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) 
• Fødestue 
• Hudavdeling 
• Røntgen 
• Teleortopedi 
 
Interkommunal jordmortjeneste. Kommunal jordmortje-
neste i Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen.  
Sykestue, KAD seng, samarbeid med UNN Helse-Nord  
om drift av observasjon og medisinsk behandling.  
Dialyse, 3 plasser til hemodialyse 
 

Status økonomi 

I 2018 hadde DMS et mindre forbruk på 1,2 millioner 
kroner. Dette skylles hovedsakelig at det er mer inntek-
ter fra UNN enn det er budsjettert med.  
 

Status medarbeidere  
 
Sykestua/OGT, dialysen og hud har til sammen 14,4 års-
verk som utføres av 18 ansatte. Alt personell er faglærte, 
der er 14 sykepleiere og 4 hjelpepleiere, samt en lærling 
i helsefag etter vekslingsmodell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I tillegg kommer leder på 100% og sekretær på 50%. 
DMS har og en ergotgerapeut og en fysioterapeut i 
100% stillinger. Privatpraktiserende logoped leies inn 
ved behov.  
 
Utvikling og kompetansehevende tiltak i DMS 2017: 
• 1 ny dialysesykepleier med hospitering ved UNN 
• 1 ny hudsykepleier med hospitering ved UNN 
• 2 sykepleiere har hatt kurs og hospitering for å gi 

cellegift. 
• Geriatrisk team ved leder, sekretær, ergoterapeut 

og fysioterapeut har vært på hospitering ved UNN 
for å kunne starte opp med geriatrisk poliklinikk. 

• Leder i DMS har deltatt i Nordreisa kommunes 
lederviklingsprogram 

  
DMS har hatt følgende studenter elever: 
• 1 vekslingelev innen helsefag 
• 1 2.års sykepleierstudent 
• 1 jordmor student  
• Vekslingselev innen helsefag.  
  
De som var på hospitering i 2017 er gått in i virksomhe-
ten i 2018, cellegift gis på avdelingen og det geriatriske 
teamet tar imot polikliniske pasienter.  

 RS Budsjett Forbruk 
% 

Avvik 

Lønn inkl 
sos utg 

13 315 400 14 379 700 92,60 1 064 326 

Øvrige utg 6 812 450 6 861 120 99,29 48 670 

Inntekter 20 074 170 18 722 584 107,2 1 351 580 

    2 464 576 

DMS 2018 Antall ansatte Årsverk 

OGT/Sykestua 15 11,61 

Interkommunal 
Jordmortjeneste 4 2,3 

Dialyse 4 1,64 

Hud 2 0,8 

Sum 25 16,35 
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Arbeidsnærvær  

Sykefraværet er totalt sett for høyt sett til målene.  

Fraværet var høyst de første kvartalene og deretter 

minkede, så trenden er positiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Status tjenester  
 

Etter et møte på Sonjatun helsesenter mellom Direktø-

ren med representanter fra UNN og representanter fra 

Nordreisa kommune ble avtalene sagt opp høsten 2017. 

Det vil si at en må jobbe for å skrive nye avtaler innen 

høsten 2018.  

Evalueringen om Sykestuene i Nord-Troms var klar som-

meren 2017. Direktøren i Helse-Nord anbefaler å  følger 

evalueringsgruppens konklusjon, og at UNN inn-går av-

tale med hver enkelt kommune om størrelse og omfang 

av videre sykestuetilbud i Nord-Troms. 

 

Sonjatun Sykestue 

Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk be-

handling, observasjon og er kommunens tilbud om øye-

blikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det 

er 4 senger i tilbudet som gir en årlig kapasitet på 1460 

liggedøgn.  3 plasser er finansiert av UNN og en er kom-

munal KAD (akutt døgnhjelp) plass.  

 

Hovedgrupper av pasienter som legges inn i sykestuene 

er: Kreft, hjerneslag, brudd og luftveissykdommer, syn-

kope (besvimelser), sepsis (blodforgiftning), blodtrans-

fusjoner, cellegiftbehandling, hjertesvikt, akutte mages-

merter, forvirring/ delirium, angst/depresjon/

selvmordsfare, avrusning for alkohol og narkotika, og 

behandling og pleie i livets sluttfase. I 2018 var antall 

liggedøgn 1070 døgn, det gir en plassutnyttelse på 

73,29%.  

Etter en evaluering av ØHD tilbudet ute i kommune så 

mister Nordreisa finansieringen av to ØHD senger 

(sykestuesenger) fra 1.1.2019. 

 

Område Geriatrisk tjeneste 
 

Er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehand-

ling, geriatri og rehabilitering. Det er 6 sengeplasser i 

tilbudet og tverrfaglige rehabiliteringen drives av et 

team med lege, ergoterapeut, fysioterapeut, geriatrisk 

sykepleier og logoped. OGT er samlokalisert med syke-

stua hvilket gir en avdeling med sammenlagt 10 senge-

poster.  Tilbudet går ut på opptrening etter funksjons-

tap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. Prioriterte 

pasienter til tilbudet: Rehabilitering innen geriatri, pasi-

enter med slag, ortogeriatri og videre pasienter med 

reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svek-

kelse.   

Kapasiteten for 2018 var 1686 døgn og antall liggedøgn 

var 864, det gir en plassutnyttelse på 51,2%. 504 be-

handlingsdøgn utgår som følge av 12 stengte uker i fe-

rier.  

 

 

 

 

 

 

Sonjatun fødestue  

Sonjatun fødestue driftes i dag etter Sonjatun-modellen 

som er en totalfunksjon for jordmortjenesten både i og 

utenfor institusjon. Fødestua er en base for jordmor-

tjenesten i Nord-Troms, og ivaretar døgnkontinuerlig 

akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødsels-

omsorg, samt kommunal jordmortjeneste i de fire Nord 

Troms kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og 

Kvænangen.  3 jordmorstillinger dekkes fra UNN. 2,8 

jordmorstillinger dekkes fra kommunehelsetjenesten i 

Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa etter en 

fastsatt fordelingsnøkkel. Sykepleietjenesten på syke-

stue/ OGT leverer tjenester til føde/barsel, de har tilsyn 

med avdelingen når jordmor er på hjemmevakt og bi-

står jordmor i fødsel.  
 

De viktigste oppgavene for fødestua i 2018 har vært: 

• Akutt beredskap, fødselshjelp 

• Svangerskapsomsorg, 1. og 2. linjetjeneste også 

ut til samarbeidskommunene, Skjervøy, Kåfjord 

og Kvænangen og vertskommunen Nordreisa.  

Fysioterapeut Karianne forbereder stå/gå trening 

  Fravær  

Distriktsmedisinsk senter 11,03% 

Interkommunal jordmor- 
tjeneste 

2,77% 

Sykestue 8,80% 

Dialyse 10,62% 

Kommune: Liggedøgn: 

Tromsø 41 

Lyngen 8 
Storfjord 14 

 Kåfjord 158  

Skjervøy 95 
Nordreisa 489 

Kvænangen 21 
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• Barsel oppfølging i avdelingen og i hjemmene. 
• Følge av gravide/fødende transport sykehus. 
• Arbeide med samarbeids avtaler 
 
Tilleggsoppgaver: 
• Kvinnehelse, GU og cytologi 
• Etterkontroller og prevensjon/familieplanlegging 
• Innsetting av spiral og p-stav 
• Praksisplass for jordmor student sykepleierstu-

denter, og andre. 
• Undervisning til leger, sykepleiere og ambulanse-

personell. 
• Ungdommens helsestasjon 
 
Antall fødsler på Sonajtun:  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialyseavdelingen 
 

Dialyseavdelingen har 4 maskiner for gjennomføring av 

dialysebehandling i lokaler på Sonjatun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudavdelingen 

 

 

 

 

 

Poliklinikken gir tilbud om lysbehandling som utføres av 

sykepleier. Hudlege fra Tromsø er på poliklinikk en dag i 

måneden.  Diagnosene er ulike men de vanligste som 

behandles er psoriasis og eksem.  

 

I-Bedrift 
 

I-bedrift ble som prosjekt lagt ned i 2018, og tjenestene 

ble overført til det varlige tilbudet HelseiArbeid.  Det er 

et må at fysioterapeut fra Tromsø har tjenester i Nord-

reisa som tidligere.  
 

Status internkontroll  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2018 ble det meldt in 38 avvik i KF kvalitetssystem, alle 

er lukket. Det var en større andel av avvik som var i ka-

tegorien «meget alvorlig» enn i 2017. Av de hyppigst 

brukte kategoriene så er det «annet» på 9 avvik, 

«personalmangel» med 7 avvik og «medisinering/ medi-

kamenthåndtering» med 6 avvik. 

 

 

Utfordringer 

Hovedutfordringen for 2019 å arbeide mot UNN og poli-

tisk for å beholde det tilskuddet en har i dag til drift av 

DMS tjenester. I august 2018 var det besøk av delega-

sjon fra UNN, og det var starten på arbeidet med å eva-

luere tilbudet Områdegeriatrisk tjeneste (OGT). I møtet 

ble satt ned to arbeidsgrupper til dette arbeidet. Mål-

settingen var å kartlegge tilbudet så som det har vært 

sett til plassutnyttelse/ økonomi og kvalitet. I evalue-

ringsrapporten er det gjort forsøk på å kartlegge beho-

vene av spesialisthelsetjenester hos befolkningen i de 

fire Nord-Troms kommunene. Rapporten skal behandles 

i UNN styremøte i 2019.  

 

  2015 2016 2017 2018 

Antall konsul- 79 312 593 477 

  2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 

Antall 
kon-
sultasj

1358 1165 669 1148 1204 1425 1192 

Årstall 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALT  
fødestua 

26 23 31 29 18 

Skjervøy 10 6 6 7 9 

Nordreisa 13 10 18 16 7 

Kåfjord 0 4 4 3 0 

Kvænangen 3 3 3 3 1 

Andre kom-
muner 

0 0 0 0 1 

Jordmor, 

verdens beste 

yrke?  

God stemning  

på avdelingen  
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åv sosiål  

Ansvarsområde  
 
NAV Nordreisa jobber innenfor det kommunale ansva-
ret etter Lov om sosiale tjenester i NAV.  
 
Målsettinger  

NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til at flere kommer i 
arbeid fremfor å motta stønad. Det er et mål at NAVs 
innsats skal føre til økt overgang til arbeid for ledige 
og personer med nedsatt arbeidsevne, og at andelen 
mottakere av helserelaterte ytelser reduseres. For 
mottakere av arbeidsrettede ytelser skal NAV bidra til 
målrettede og effektive stønadsløp med sikte på økt 
arbeidstilknytning.  
 
Sosialtjenesteloven inngår i NAVs og kommunens 
samlede velferdsansvar, og setter rammer for de kom-
munale tjenestene NAV-kontoret skal utføre og med-
virke inn i. Det er et mål at tjenesten bidrar til å fore-
bygge og redusere fattigdom, fremmer sosial inklude-
ring og bidrar til å bygge et sterkere sosialt sikkerhets-
nett. Ett viktig virkemiddel for NAV Nordreisa til å nå 
målsettingen er å fremme overgang til arbeid og akti-
vitet.  
 

Økonomi  
 
 
 
 

Ansvarsområdene som skjøttes for Nordreisa kommu-
ne i NAV Nordreisa er:  360 – administrasjon av sosiale 
tjenester  og økonomisk sosialhjelp inkl kvalifiserings-
programmet 
 

 

Medarbeidere 

NAV Nordreisa har 3,5 kommunale årsverk som inklu-

derer gjeldsrådgiver i kommunen.  

Arbeidsnærvær 

Blant kommunalt ansatte i NAV Nordreisa var sykefra-
været i gjennomsnitt 12,76% for 2018. I tillegg var en 
stilling ubesatt siste halvår 2018. Sykefravær samt 
ubesatt stilling ga stort arbeidspress for medarbeider-
ne i tjenesten.   

 

Status tjenester 

I 2018 ble det av gjeldsrådgiver totalt åpnet 12 (32 i 
2017) nye gjeldssaker og avsluttet 23 (27 i 2017) sa-
ker. Ved utgangen av 2018 var 13 (15 i 2017) personer 
på venteliste.  

NAV Nordreisa mottok 766 (659 i 2017) søknader om 
sosialhjelp i 2018 fra 189 personer (168 i 2017). 11 (7 i 
2017) personer fikk sosialhjelp i 10 – 12 måneder, og 
95 (107 i 2017) personer mottok hjelp i 1-3 måneder. 
Av 189 (168 i 2017) mottakere var 46 (38 i 2017) mel-
lom 18 og 24 år og 78 (76 i 2017) mellom 18 og 29 år. 
Av disse 78 personene har 10 av personene barn un-
der 12 år. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp ble i 
2018 bl.a. påvirket av regelendringen i den statlige 
ytelsen arbeidsavklaringspenger, flere brukere med 
barn hadde behov for hjelp samt at innrettingen av 
bostøtteordningen medfører at brukere faller ut av 
ordningen.    

I desember vedtok kommunestyret å unnta barne-
trygd som inntekt i beregningen av sosialhjelp. NAV 
Nordreisa har fulgt opp og implementert vedtaket i 
sine rutiner så det var klart pr 01.01.2019. I 2018 er 
det opptil 10 deltakere i kvalifiseringsprogram (5 i 
2017). 

 

Ansvar Regnskap Budsjett Avvik Forbruk 

360 7 756 287 6 970 110 786 176 111,28 

 2015 2016 2017 2018 

Sykefravær 20,92 4,9 23,23 12,76 
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3 personer klaget vedtaket sitt til Fylkesmannen i Troms. 
2 av disse vedtakene ble stadfestet av Fylkesmannen og 
ett ble opphevet og sendt til NAV   
Nordreisa for ny behandling.  
NAV Nordreisa har ingen åpne avvikstilfeller i 2018. NAV 
Nordreisa har ikke hatt noe tilsyn fra Fylkesmannen i 
Troms i 2018.  

Aktivitetssentralen 

Pr. desember 2018 er 35 personer henvist til Aktivitets-
sentralen, av disse har 10 personer gått over i ordinært 
arbeid, 9 har startet på skole, 6 personer valgte å si fra 
seg sosialstønaden og ønsket ikke oppfølging. 9 personer 
har gått over på andre tiltak eller er fortsatt på tiltak 
gjennom Aktivitetssentralen. Inkluderer man de som har 
valgt å si fra seg ytelsen, har Aktivitetssentralen en avkla-
ring på nærmere 80% som har blitt økonomisk selvhjul-
pen, ifølge tilbakemelding fra Aktivitetssentralen i de-
sember 2018. Bak tallene er det mange unge mennesker 
som sier de fikk en mulighet å komme ut av en menings-
løs hverdag. Det viser seg at mange har utfordringer mer 
enn hva angår å skaffe seg en jobb. Dette kan være alt 
fra psykisk helseutfordringer, boligproblemer, ingen 
nettverk til svært dårlig kosthold, store økonomiske 
utfordringer og somatiske lidelser.  

Omstilling i NAV 

NAV har gjennom 2018 forberedt og gjennomført etable-
ringen av ny struktur for å tilpasse seg regionreformen.  
Fra 2019 har NAV 12 fylker/regioner. NAV har slått sam-
men Finnmark og Troms til en administrativ region. Ho-
vedkontoret er i Tromsø.   

I 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe (4 ledere og 4 
ansatt representanter) for Nord-Troms som inkluderer 
kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen 
for å utrede mulige løsninger. Styringsgruppen for pro-
sjektet skal ha møte i mars 2019 for å vurdere rapporten 
til arbeidsgruppen i forprosjektet. Arbeidsgruppen i for-
prosjektet har innstilt til forpliktende samarbeid mellom 
kontorene i Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa. Kvænangen 
vurderer mulighetene for samarbeid med NAV Alta og vil 
i 2019 starte samtaler med Alta om dette.  

 

Satsningsområder for NAV i 2019 

Nye digitale løsninger forenkler kommunikasjon og ar-
beidsmetoder i NAV, og skaper muligheter for organisa-
toriske løsninger over større geografiske områder uten 
at det går ut over servicen overfor innbyggerne. Ambi-
sjonen til NAV er at alle brukere skal kunne kommunise-
re med NAV digitalt, uavhengig om de mottar statlige 
eller kommunale tjenester.  I 2019 er ambisjonen at 
kommunale fagsystemer, samt søknader for brukere blir 
digitalisert hos NAV Nordreisa. 

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet er 
en rettighet for de som oppfyller vilkårene, og viser også 
svært gode resultater for målgruppen. Det er viktig at 
kommunene prioriterer programmet i 2019, og sikrer at 
NAV kontoret vurderer programmet for sine brukere og 
tilbyr program til alle som oppfyller vilkårene. 

Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 2018:  

 

Brukere som har behov for bistand fra NAV for å skaffe 
eller beholde arbeid sikres tidlig avklaring og oppfølging, 
og bistanden tilpasses den enkeltes ressurser og behov. 
Personer under 30 år, langtidsledige, innvandrere fra 
land utenfor EØS-området og personer med nedsatt ar-
beidsevne skal prioriteres ved oppfølging og bruk av ar-
beidsrettede tiltak.   

Nordreisa 4.kvartal 

Totalt  9 stk. 
Kvinner 6 stk. 

Menn 3 stk. 

Under 30 år 3 stk. 

Innvandrere 4 stk. 

Etter skogrydding utenfor Sonjatun av Aktivitetsentral 

Utsikt «Tenketanken» etter skogrydding av 

aktivitetsentralen.  

308



 

38 Årsmelding 2018 

ektor for drift og utvikling  

Ansvarsområde  

Sektor for Drift og utvikling består av fire virksomheter. 
Anleggsdrift, Byggdrift, Renhold og Utvikling. Videre er 
det en stab og to prosjektstillinger som jobber med 
prosjekter innen bygg og anlegg. 
 
Pr 31.12.2018 er 75 ansatte fordelt på 60,25 årsverk. I 
tillegg kommer 21 brannpersonell á 0,87 % stilling 
 
Hovedutvalg som gjelder sektoren: 
Næringsutvalget, ledes av ordfører Øyvind Evanger 
Miljø,- plan– og utviklingsutvalget, ledes av Hilde Ny-
voll  

 

Status økonomi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oppsummert ligger drift og utvikling under i forhold til 
lønn, over prognosen i forhold til øvrige utgifter og inn-
tekter. Hoveddelen av overforbruk ligger innen øvrige 
utgifter. De største overskridelsene ligger innen vedli-
kehold anlegg, vedlikehold biler, VVS, elektrisk arbeid, 
rengjøringsmateriell, og konsulentbistand, bistand til 
geotekniske undersøker ifbm reguleringsplan.  

Øvrige utgifter hadde merforbruk allerede tidlig på 
året, men etter innføring av innkjøpsstopp i oktober 
ble det totale overforbruket begrenset til kr 318.733. 

 

Status medarbeidere  
 
Arbeidsnær 
Sektorens totale sykefravær var 5,39 % mot 6,32 % i 
2017. Målet for kommunen er maksimum 8 %. Fravæ-
ret fordeler seg som følger: Staben 5,21 %, Anleggsdrift 
2,65 %, Byggdrift 2,09 %, Renhold 8,59% og Utvikling 
6,37 % 
Hovedtyngden av sykefraværet er langtidssykemeldte.  
 
69 ansatte har opparbeidet seg 97 nærværsdager i lø-
pet av året . 
 
Medarbeidersamtaler 
Arbeidet med medarbeidersamtalene er gjennomført i 
alle virksomheter. Totalt er det gjennomført 36 samta-
ler av totalt 63 medarbeidere  
 
Medarbeiderundersøkelse  
Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2017. Ny 
medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i 2019.  

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT 
FOR-

BRUK % AVVIK 

Lønn  25 682 290 26 428 603 97,18 746 209 

Øvrige ut-
gifter 30 011 505 28 230 495 106,31 -4 459 655 

Inntekter -14 183 885 -13 467 972 105,32 715 913 

 41 509 899 41 191 126 100,77 -318733 

ANSVAR 5     

Lønn inkl 
sosiale utg 4 296 032 4 649 142 92,4 353 109 

Øvrige ut-
gifter  15 937 608 13 730 140 116,08 -2 207 468 

Inntekter -20 130 608 -18 710 963 107,59 1 419 646 

 Utsikt «Tenketanken» 
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Status tjenester  
 

Anleggsdrift 
 
Vannforsyning og avløp 
Vannforsynings- og avløpstjenesten er drevet med fo-
kus på at kvalitet på tjenester. Det er også fokus på sik-
kerhet for driftsoperatørene. Begge hovedplanene for 
vann og avløp har handlingsplaner som følges.  Av stør-
re tiltak er første etappe av rehabilitering gamle vann-
ledning i Sørkjosen igangsatt, sonevannmåling for å få 
kontroll med lekkasjer er delvis iverksatt.  
 
Målsetting om ingen avvik fra drikkevannsforskriften er 
oppnådd, 14 mindre avvik av totalt 928 analyser av uli-
ke parametere.  14 % av vannledningsnettet er reng-
jort.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fire 

vannkummer ble planmessig skiftet i 2018. Kontroll av 
sjøledninger ble gjennomført i 2018.  Dammer ble kon-
trollert i 2018 og avdekket dambrudd i Saga og en 
mindre skade på Oksfjord dam. 
 
Innenfor avløp fortsetter arbeid med å avdekke årsak til 
fremmedvann.  Målsetting om mindre enn fire kloakk-
tilbakeslag i bygninger der kommunen er ansvarlig for 
tilbakeslaget, er oppnådd med kommunalt ansvar for to 
tilbakeslag i år av totalt to kjelleroversvømmelser.  24 % 
av avløpsledningsnettet er vedlikeholdsspylt i år. Ren-
sekrav på kommunens kloakkrenseanlegg er overholdt 
for årlig utslipp av suspendert stoff.  
 
Ved utgangen av 2018 er det 133 abonnenter som har 
installert vannmålere.  I 2018 arrangerte Nordreisa 
kommune Ulefos-skolen for driftsoperatører. Nabo-
kommunene var invitert til å delta.  
 
Brannvern og oljevern 
Nordreisa brannvesen har hatt 54 utrykninger, der-
iblant seks trafikkulykker, tolv bygningsbranner hvorav 
tre større (flexi-bygget og 2 bolighus), fire branner i uli-
ke kjøretøy og brannen på Galsomelen avfallsdeponi.  
En konstabel gjennomførte kurs for utrykningssertifi-
kat. Obligatorisk 2-årig intern opplæring er avsluttet for 
4 konstabler. Brannvernuka 2018 ble gjennomført med 

bra besøk, og er et viktig kontaktpunkt mot publikum 
for forebyggende brannvernarbeid.   
Samarbeidsavtale mellom de fire Nord-Troms kommu-
nene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen om 
felles brannsjef og forebyggende ble etablert i 2015. 
Fra 01.01.2019 er samarbeidet utvidet med om stilling 
som leder beredskap. Øvrig beredskap inkludert perso-
nell er det ikke samarbeid om, ansvaret og ressursene 

ligger i hver kommune. 
Veier og veilys 
For veilys ble det i 2018 gjennomført utskifting av ca 
1100 gamle lamper langs kommunale veier til LEDarma-
turer med styring for bedre energibruk.  Samtidig er det 
montert målere, etter pålegg fra Staten.  
Vedlikehold av vei ligger langt under det nivå som kre-
ves på dagens standard. I 2018 ble grusveiene Båtnes-
veien, Stealliveien, Karl Lundes vei og Bekkestien asfal-
tert.  For vintervedlikeholdet er det registrert færre 
klager på brøytestandard enn foregående sesong. 
 
 
Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg 
Drift av grøntanleggene og friluftsområdene er utført 
av en liten bemanning og bruk av sommerarbeidsplas-
ser for ungdom, i samarbeid med landsbyvaktmester.   
 
Vassdrag 
Tilsyn av sikringsanlegg i regulerte vassdrag gjennomfø-
res av kommunen ved bruk av elvebåt og befaring til 
fots. NVE er fagmyndighet.  
 
Havner 
Statens vegvesen har i løpet av året ferdigstilt alle gjen-
oppbyggingsarbeider på moloen i Sørkjosen havn. Opp-
retting av stigningsforhold i nytt båtutsett ble utbedret 
og utvidet i samarbeid med Forsvaret. Moloen til Oks-
fjord fiskerihavn er i svært dårlig stand. Det ble i mars 
søkt statlige midler til renovering. I statsbudsjettet fikk 
kommunen tilsagn om tilskudd på 1,9 millioner. Arbei-
det planlegges gjort i 2019.  

Vannkum byttet  

Storbrannen på Galsomelen startet  1 juli 2018 
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Byggdrift  
 
Byggdrifts forvaltning og drift 
Byggdrifts ansvar er forvaltning, drift og vedlikehold av 
alle kommunale bygninger, samt drift av svømmehall, 
herunder badevakter. Vedlikeholdet av flere bygg ligger 
under det nivå som kreves for å opprettholde dagens 
standard. Vedlikeholdsmidler blir kun brukt på mest nød-
vendige og forebyggende tiltak. Det har vært et overord-
net mål om å investere i tiltak som reduserer energifor-
bruket.  I tillegg er det er gjennomført noen større vedli-
kehold og reparasjoner. Det ble satt inn ny brannalarm 
med oppdatering av brannmeldere Sonjatun. I tillegg til 
oppdatering av brannsystemet, så ble det etablert sys-
tem for direktemelding til 110 sentralen fra Helsesente-
ret, Omsorgsenteret og Bo og kultur. Det ble i løpet av 
våren gjennomført et stort arbeid med lage og oppdate-
re branntegninger. Det ble malt utvendig på deler av 
Oksfjord oppvekstsenter. Svømmebassenget blir gjen-
nomgått og det ble skiftet ut løse fliser. Videre ble nød- 
og ledelys på samfunnshuset montert. På Halti ble det 
gjennomført en stor ombygging av kompressor til varme-
pumpe. Den har ikke fungert tilfredsstillende siden byg-
get var nytt.  
 
EPC – energispareprosjektet  
Investeringsfasen av EPC-prosjektet ble ferdigstilt i løpet 
av 2017, og fikk sitt første hele driftsår i 2018. I henhold 
til beregninger, så viser det et resultat at forbrukt energi 
er mindre enn beregnet innsparing 15-20%.  
 
Skjegg og sølvkre  
Skjegg og sølvkre har spredd seg i flere kommunale bygg. 
I samarbeid med Renhold er det er satt i gang omfatten-
de arbeid med å lokalisere i hvilken bygg disse finnes i. 
Ved etablering av nybygg, så vil de bli planlagt med eget 
pakkemottak. Sølv/skjeggkre er ikke skadelig for selve 
bygget, men kan gjøre skade på papir/arkivmateriell.  
 
Bioenergi  
Norsk Bioenergi startet opp fjernvarmeanlegget for leve-
ranse av energi i november. Norsk Bioenergi kjøpte an-
legget ved Sonjatun og har overtatt energileveransen, 
etter at Nord-Troms Bioenergi gikk konkurs i 2016. Ener-
giforsyning leveres til Helsesenteret, Storslett skole og 
Samfunnshuset. Energisentralene er bygd om for å få 
bedre utnyttelse av energien, og har som krav at mini-
mum 80% av leveransen skal være flisfyrt. 
 
Personal 
I løpet av året sluttet tre vaktmestere og to nye ble an-
satt. I budsjettprosessen i høst ble det kuttet en 60% stil-
ling som var vakant. Det ble ansatt nye svømmevakter til 
svømmehallen for sesongen 2018/2019. 
 
 
 

Renhold 
 

Renhold har ansvar for renholdet i alle kommunale bygg. 

Virksomheten har 29 ansatte som er fordelt på 25 bygg 

fra Rotsund til Oksfjord. To nye bygg er kommet i tillegg, 

Leonard Isaksen vei og PPT. Det er kjøpt inn noen gulv-

vaskemaskiner, men det er fortsatt behov for flere.  

Det er i løpet av høsten startet arbeidet med å få ren-

holdsplaner inn på nettbrett. Det brukes forvaltningspro-

grammet Famacweb med egen renholdsapp.  

Renhold har ansvar for sølv- og skjeggkrefeller. Det er et 

stort arbeid med å bekjempe disse smådyrene. Flere 

bygg er sertifisert som miljøfyrtårn og har gode rutiner 

for avfallssortering. Renhold har gjort en stor jobb for å 

innføre gode sorteringsrutiner for de resterende bygge-

ne. Det er kjøp inn sorteringsstativer til alle bygg og inn-

ført nye rutiner. 

 

Etter tre år med mange omplasseringer er alle stillinger i 

virksomheten besatt. Det er gjort mange justeringer for å 

få flere heltidsstillinger. Virksomheten har nå 17 heltids-

stillinger og 12 deltids stillinger. ( I 2016 var det 8 heltids-

stillinger og 28 deltids ) I løpet av året ble det kjøpt inn 

arbeidsklær og sko til alle ansatte for første gang. 

 

Utvikling 
 

Næring 
Nordreisa kommune fikk kr 200 000 fra Troms fylkes-

kommune til kommunalt næringsfond. Det ble i løpet av 

året behandlet rundt 60 saker om tilskudd fra nærings-

fondet, herunder inngår både bedriftsrettet tilskudd og 

tilskudd til kommunale utviklingsprosjekter. Kommunens 

driftsbudsjett er på kr 338 420. I tillegg er det gitt 30 til-

sagn med tilsammen kr 1.15 million i kommunalt næ-

ringsfond og 6 tilsagn med tilsammen kr 1,2 mill i kom-

munalt utviklingsfond. 

Hovedprosjekt i 2018 var knyttet til Storslett som nasjo-

nalparklandsby og Nordreisa som nasjonalparkkommu-

ne. Gjennom året er det jobbet med flere større og 

mindre tiltak, herunder Landsbyfilm og fotodatabase, 

utvikling av «Tenketanken» som nærturområde, Lands-

bymøtet, design av markedsføringsmateriell for arrange-

menter, informasjonsstrategi og utvikling av webside for 

turistinformasjonen www.visitreisa.no i samarbeid med 

Halti nasjonalparksenter og Reisa nasjonalparkstyre, 

fotturbrosjyre, skilting E6 og sentrum og belysningsplan 

for Elveparken og Gammelbrua. Majoriteten av disse er 

finansiert av tiltaksmidler fra Miljødirektoratet gjennom 

statusen som nasjonalparklandsby. Noen av prosjektene 

er ferdigstilt, andre fortsetter inn i 2019. 

 

Jordbruk 
I 2018 har kommunen laget en ny SMIL-strategi (strategi  
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for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) og har 
totalt behandlet 13 SMIL søknader og tildelt totalt kr 670 
000 som var tildelt fra Fylkesmannen i Troms.  
Kommunen har 51 foretak som søker produksjonstil-
skudd  
For 2018 var det 7 som søkte erstatning for sau drept av 
rovvilt. Av tall fra beitelaget er det sluppet 2524 sau på 
beite, sanket 2430 derav tap på 94 voksne søyer. Det er 
sluppet 4067 lam på beite, sanket 3708, derav tap på 
359 lam på beite.  
Kommunen mottok i 2018, 18 delingssaker. Det ble be-
handlet 23 saker. Det ble også behandlet 5 konsesjonssa-
ker. Arbeidet med Landbruksplan ble startet opp i vår.  
 
Skogbruk  
Det ble det utført ungskogpleie for totalt kr. 127.718,- 
Tiltakene har vært, skogplanting 48 daa, hogst av nytt-
bart lauv 48 daa, stammekvisting 31 daa og tynning 31 
daa. I løpet av året ble 5100 km traktorvei ferdigstilt og 
godkjent fordelt på 5 eiendommer. Det ble bevilget to-
talt kr. 572.200,- til disse vegprosjektene. 
Norsk Bioenergi driver nå flisfyringsanlegget på Storslett 
Det er estimert ett behov for ca. 2500 fast kubikk i året. 
Det planlegges at flisvirke skal hentes i Nordreisa og 
Nord Troms. Det omsettes 2000-3000 fm3 skog til bren-
sel i kommunen. Det ble arrangert motorsag kurs i Nord-
reisa i august i år i regi av Aktiv skog. Fem deltok på kur-
set. 
 
Miljø  
Flere miljøoppgaver har dessverre blitt nedprioritert og 
en må erkjenne at det kan gjøres mer innen fagfeltene 
miljø og klimaarbeid. Energi- og klimaplanen for Nord-
Troms er fra juni 2010. Det har vært jobbet med miljø-
sertifisering. Storslett skole ble sertifisert, mens Halti og 
kommunehuset ble re-sertifisert i 2018.  Kommunen har 
fortløpende overvåkning av scooterløyene i forhold til 
sikkerhet. Løypene gjennom Porten i Røyelen og Bjørns-
karet ble stengt fire ganger grunnet skredfare. 
I september gjennomførte Olje- og energidepartementet 
befaring til Kvænangen i forbindelse med sak om vilkårs-
revisjon vannkraftutbyggingen av Abojohka i Kvænang-
en. Kommunestyret vedtok i 2017 opprettelsen av et 
Miljøfond med kr 50.000. Miljø, plan og utviklingsutval-
get vedtok retningslinjer samme høst. Det var en søk-
nadsrunde i år, og det ble behandlet en søknad. 
 
Vilt 
Tildelingen av elg i kommunen var 80 dyr og det ble felt 
63 dyr. Det er en liten økning fra årene før. Det ble gjen-
nomført bakketellinger av elg i en stor del av kommunen 
i februar/mars. Arbeidet med ettersøk og ivaretakelse av 
skadede dyr blir gjort av den kommunale ettersøksring-
en. Det ble gjennomført to ettersøk. 
Det var i år 37 kandidater gjennomførte jegerprøveeksa-
men, mot 36 kandidater i 2017. Kommunen administre-

rer skuddpremieordningene for villmink. 
 
Veterinærtjenesten 
Den interkommunale veterinærtjenesten i Nord-Troms 
(Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen) har ansvar 
for kommuneveterinærordningen (dagtid) og veterinær-
vaktordningen (kveld, natt og helger). Kommuneveteri-
nærordningen mottar fortsatt stimuleringstilskudd fra 
Staten. Tilskuddet i år var på 367.800. Videre har kom-
munen avtale med fire veterinærer som sammen dekker 
veterinærvaktordningen. Kostnadene med veterinærvakt 
dekkes i sin helhet av staten. 
 
Byggesak 
Det har vært en nedgang i byggesaker fra forrige år. I 
løpet av året er det behandlet tilsammen 46 byggesøk-
nader, derav fire dispensasjonssøknader.  Fokuset i år 
har vært å rydde opp i eldre saker. I september ble det 
vedtatt oppstart av arbeidet med lokal forskrift om ut-
slipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.  Arbeidet 
sluttføres i 2018.  
 
Kart/oppmåling/GIS  
Det er i løpet av året gjennomført 37 oppmålingsforret-
ninger med oppretting av matrikkelenhet med melding 
til tinglysing, som videre er avsluttet med matrikkelbrev 
jfr. matrikkelloven. Det er også fortatt 18 arealoverføring 
jfr. matrikkelloven. Det er foretatt 15 oppmålingsforret-
ninger med melding til tinglysing i Kvænangen kommu-
ne.   
 
Kommuneplan 
Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 
2012-2025 ble vedtatt i mars 2013.  
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014
-2026 ble vedtatt i mars 2014. Oppfølging av planen 
gjennom bl.a. utarbeidelse av kommunale regulerings-
planer har fortsatt i år.   
 
Reguleringsplaner 
Tre private detaljreguleringsplaner ble vedtatt i år. Det 
ble meldt oppstart for tre kommunale detaljregulerings-
planer, samt for to private detaljreguleringer. Av kom-
munale detaljreguleringsplaner jobbes det fortsatt med 
planene for Storslett og Sørkjosen. To private regule-
ringsplaner ble i løpet av året tatt opp til behandling og 
sendt ut på første gangs høring og offentlig ettersyn. For 
én kommunal detaljregulering, Bergskogen hundekjører-
arena, er arbeidet vedtatt avsluttet. Kvalitetsmålet om 0 
saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd. 
 
 
Kystsoneplan 
Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 
kommuner ble vedtatt i desember 2014. Planen følges 
opp forvaltning og i øvrig planlegging.  
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Friluftsråd 
Årets sesong for turkassetrimmen Ut i NORD kunne tilby 
109 turer fordelt på de fire medlemskommunene. Totalt 
var det 1 194 unike brukere som til sammen gjennom-
førte 19 954 turer.  Årets JuleSPREK hadde som i fjor 48 
turer som ble sluppet som julekalender, i år var det 200 
brukere som gjennomførte 1 924 turer.   
Friluftsrådet fikk i samarbeid med Nord-Troms Turlag 
gjennomført Opptur! for alle 8.klassingene i regionen  
Friluftsrådet har videreført arbeidet med skilting av tur-
løyper. Utstyrsbasen fylles stadig på med nytt utstyr, og 
nytt av året er et samarbeid med Nordreisa Røde Kors. 
Friluftsrådet er også med på satsningen 
www.utogplukk.no og det er også lagt til en egen modul 
for strandrydding.   
 
Eiendomsskattetaksering 
Det er foretatt taksering av i alt 31 eiendommer i 2018 
som utgjorde et skattegrunnlag på 30 millioner kr.   
 
Vannområdekoordinator 
Nordreisa kommune ble utpekt som vertskapskommune 
for Vannområdekoordinator for Troms nord som om-
fatter ni kommuner og tre vannområder. Det er i 2018 
jobbet med en prosess med mål om å slå de tre vann-
områdene i Nord Troms sammen til ett område. 
 
 
Utbyggingsprosjekter 
• Leonard Isaksens veg 10 ble ferdigstilt og overtatt 

juni. Prosjektet er gjennomført innenfor gitte ram-
mer. (forsikringsoppgjør) Opprinnelig tomt er delt 

og ny tomt er solgt til boligformål. 
• Ny to-avdelings barnehage på Høgegga barneha-

ge. Det er gjennomført planleggingsfase for utbyg-
ging av to ny avdelinger ved Høgegga barnehage.  

 
 
 
 

• Rovdas gravlund har vært gjennom et forprosjekt 
og et detaljprosjekt. Det har i ettertid kommet 
protester til reguleringsarbeidet som er tatt hen-
syn til av Nordreisa kommunestyre. Gravlunden 
planlegges flyttet nordover, men hovedprinsippe-
ne i prosjektet beholdes. 

• Svømmehall. Det er gjennomført en tilstandsrap-
port sammen med et skisseprosjekt for renove-
ring av svømmehallen og tilhørende garderobe-
bygg.  

• Gamle kinosal til ungdomsklubb. Det er gjennom-
ført en prosess med interiørarkitekt og involvering 
av ungdomsråd i vår for tilpasse lokalene til bru-
kerne. Sammen har de utarbeidet et forslag til ny 
ungdomsklubb  

• Serviceområdet kommunehuset, har pågått hele 
året, men pga utskifting og sykemelding av perso-
nell har arbeidet tatt lang tid. Arbeidet vil fort-
sette i 2019. 

• Elektronsik låssystem på inngangsdører på bygge-
ne rådhus, Nordreisahallen, samfunnshus. Dette 
er samme systemet som er brukt på Halti, Guleng 
3 og Omsorgssenter  

• Ombygging kulturskolen begynte oktober 2018, 
og pågikk ut året. Noe av tiltaket måtte overføres 
til 2019. Det er nå to lydisolerte undervisnings-
rom, samt et formingsrom. Kjøkkenet er flyttet 
nærmere gymsalen. Det ble engasjert interiørarki-
tekt, og ombyggingen har tatt utgangspunkt i inte-
riørarkitekts forslag.   

• Gymsal på samfunnshus. Vinduene i gymsalen har 
gitt et stort energitap samtidig som de ikke har 
hatt noen funksjon i forhold til belysning. Vindue-
ne er isolert og kledd igjen i samme stil som øvrig 
panel i gymsalen. Det eksisterende dekket var lite 
egnet som gymdekke for barn. Det vart hardt og 
gav ingen demping. Det er etablert et nytt dekke 
som er tilpasset personer under 40 kg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Utskifting tak Rotsundelv skole, startet opp i au-
gust, men avsluttet etter funn av asbest i septem-
ber. Taket er dekket til med presenning. 

• Utskifting av vannledning i Sørkjosen. Gjennom 
hovedplan for vann er det vedtatt å skifte ut de 
gamle støpejernsledningen i Sørkjosen. Dette er 
et stort arbeid som startet i år og vil gå over flere 
år. Planlegging og anbud ble gjennomført første 
halvår og byggearbeidet startet i oktober. Første 
delområde er området nord for Jernelva. 

Nytt dekke og igjen kledde vindu på gymsal 

samfunnshus.  
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Status brukerundersøkelser 
 
Det er gjennomført to brukerundersøkelser i løpet av 
året. En for byggesaksbehandling en for vann og avløp. 

 

Status internkontroll  
 
Oppfølging av politiske vedtak gjøres fortløpende og 
oversikt over status er tatt inn i resultatrapporten som 
sendes inn månedlig.  Sektoren var involvert i tilsyn 
med kommunal beredskapsplikt fra Fylkesmannen. 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
sektoren:  Pluggkjøring vannledninger 
 
I tillegg har bedriftshelsetjenesten avholdt kurs for 
driftsoperatører i biologisk og kjemisk helsefare ved 
arbeid på avløpsanlegg. Forrige tilsvarende kurs ble 
avholdt for 7 år siden. 

 
For hele sektoren er det meldt inn sju avvik i løpet av 
året. Avvikene er behandlet av virksomhetsledere og 
sektorleder.  
 
Vi har mottatt rapporter etter branntilsyn. Det er en 
gjenganger for flere bygg at det mangler brannteg-
ninger. Dette har blitt bedre etter prosjektet som gikk 
tidlig på året. 
 
 

BildetekstBåtutslipp Sørkjosen 
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44 Årsmelding 2018 

Følg oss på:   

www.nordreisa.kommune.no 

www.facebook.com/nordreisakommune  

 

 

Nordreisa kommune  

Post: Postboks 174, 9156 Storslett  

Epost: postmottak@nordreisa.kommune.no  

 

Adresse: Sentrum 17, 9151 Storslett   

Telefon 77 58 80 00  

 

  

Utsikt Nouvasgaisa 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/1348-6 

Arkiv:                210  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 29.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
28/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

 

Årsregnskap 2018 - Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 Lov om bokføring (bokføringsloven) 

 
 
Vedlegg 
1 Årsregnskap 2018 - Kortversjon 
2 Revisjonsberetning 2018 
3 Revisjonsbrev nr 13 - Kontrolloppstilling 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Nordreisa kommunes regnskap 2018 godkjennes. 
 Nordreisa kommunes mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 5.210.628 overføres 

disposisjonsfondet. 
 Nordreisa kommunes merforbruk i investeringsregnskap på kr 434.935 dekkes ved bruk 

av disposisjonsfondet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommunes regnskap 2018 godkjennes. 
 Nordreisa kommunes mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 5.210.628 overføres 

disposisjonsfondet. 
 Nordreisa kommunes merforbruk i investeringsregnskap på kr 434.935 dekkes ved bruk 

av disposisjonsfondet. 
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommune sitt driftsregnskap for 2018 ble avlagt med et mindreforbruk på kr 5,21 
mill. Investeringsregnskapet ble avlagt med et merforbruk på kr 0,45 mill. I 2017 ble 
driftsregnskapet til Nordreisa kommune avlagt med et mindreforbruk på kr 3,67 mill, mens 
investeringsregnskapet ble avlagt i balanse.  
 
I 2018 ble kommunen sitt netto driftsresultat på 2,6 %, mot 2017 på 2,97 %. Kommunen har per 
årsskiftet kr 36,33 mill på disposisjonsfondet og kr 7,7 mill på havbruksfondet (anses også som 
disposisjonsfond). 
 
 
 
 
 
Regnskapsoversikt per sektor: 
 
Sektor Regnskap Reg budsjett Avvik

1 Sektor for administrasjon 23 365 487 24 710 817 1 345 330
2 Sektor for oppvekst og kultur 139 748 504 138 449 956 -1 298 548
3 Sektor for helse og omsorg 134 469 097 134 795 062 325 965
5 Selvkost 1 845 338 168 720 -1 676 617
6 Bygg og eiendom 41 678 416 41 529 546 -148 869
7 Skatter og rammetilskudd -352 108 120 -345 459 100 6 649 020
8 Renter, avdrag og avsetninger 10 734 567 4 754 998 -5 979 569
0 Prosjekter 266 712 1 050 000 783 288

   
 
 
Viser til kapittel 6 i årsmeldingen for mer utdypende informasjon om regnskapet for 2018. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har de siste årene gjort omfattende grep for å bedre den økonomiske 
situasjonen. Det har medført at likviditeten er betydelig styrket og at kommunen ikke lengre 
benytter seg av kassakreditt. Selv om det er gjort omfattende grep er de økonomiske 
utfordringene ikke over.  
I tiden fremover øker utgiftene mer enn inntektene. I 2019 og 2020 vil i tillegg inntektene bli 
redusert som følge av redusert integreringstilskudd og redusert eiendomsskatt. Det medfører at 
nye tiltak og behov må dekkes innenfor eksisterende ramme. Det er da viktig at kommunen går 
gjennom driften for å finne effektive metoder å levere tjenester, og spesielt innenfor de to store 
sektorene (oppvekst og kultur, helse og omsorg).  
 
Helsesektoren er trolig den sektoren der presset vil være størst i årene fremover, og presset på 
kommunale tjenester innenfor den sektoren er allerede merkbart. Dette vil tilta ytterligere på 
grunn av økning i andelen av eldre befolkning, med dertil økte behov for kommunale tjenester. 
Mangelen på sykepleiere er allerede en utfordring, noe som fører til økt bruk av overtid innenfor 
den gruppen.  
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Internt i organisasjonen har det vært gjort mange grep for å få bedre kontroll på økonomien. Det 
blir gitt opplæring i regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for nye virksomhetsledere. I 
tillegg kan de virksomhetslederne som har behov for ytterligere opplæring be om ytterligere 
opplæring. Det er månedlige rapporteringer fra virksomhetsledere til sektorledere, og fra 
sektorledere til rådmannen. I rapporteringen skal det blant annet komme frem om lederne har 
kontrollert lønnsutbetalingene innenfor sitt ansvarsområde, økonomisk status med forklaring på 
avvik, samt utvikling og oppfølging av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må rapportere på 
driften, og selv analysere hvorfor et avvik oppstår.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/665-2 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 31.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
29/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

 

Foreløpig budsjettramme 2020 

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

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2019  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende tillegg: første kulepunkt; revidert nasjonalbudsjett  
Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Sigleif Pedersen (AP) fremmet følgende forslag: det legges frem et saldert budsjett for 
formannskapet i møte 14. november (og 25 november).  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

 Budsjettrammen for 2020 tar utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2019, justert for 
revidert nasjonalbudsjett, lønnsøkning og bindende politiske vedtak med økonomisk 
virkning.  

 Sektorene starter behandlingen av budsjettet for 2020 i juni 2019 og følger den oppsatte 
tidsplanen som er beskrevet i saksfremlegget.  

 Sektorutvalgene starter behandlingen i august, med tilpasning innenfor den forespeilede 
rammen. 

 Det budsjetteres med inntil 1,75 % i netto driftsresultat. 
 Det legges frem et saldert budsjett for formannskapet i møte 14. november (og 25 

november). 
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Rådmannens innstilling 

 Budsjettrammen for 2020 tar utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2019, justert for 
lønnsøkning og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning.  

 Sektorene starter behandlingen av budsjettet for 2020 i juni 2019 og følger den oppsatte 
tidsplanen som er beskrevet i saksfremlegget.  

 Sektorutvalgene starter behandlingen i august, med tilpasning innenfor den forespeilede 
rammen. 

 Det budsjetteres med inntil 1,75 % i netto driftsresultat. 
 
 

Saksopplysninger 
Regjeringen la 14.mai 2019 frem proposisjon 113 S (2018/2019) Kommuneproposisjon 2020. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2020 som legges frem i 
begynnelsen av oktober.  
 
 
Ramme 2019 
Når budsjettramme for 2020 settes, tas det utgangspunkt i den opprinnelige budsjettrammen for 
2019 som ble vedtatt i desember 2018. Denne rammen er justert for lønnsøkning og bindende 
politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjettramme for 2019 er som 
følger: 
 
Sektor Økonomisk ramme 2019
1 - Sektor for administrasjon 29 033 893
2 - Sektor for oppvekst og kultur 135 100 023
3 - Sektor for helse og omsorg 132 352 259
5 - Selvkost -
6 - Sektor for drift og utvikling 41 482 776
7 - Skatter og rammetilskudd 348 680 100
8 - Renter, avdrag og avsetninger 10 381 149
9 - Prosjekter 330 000  
 
 
Befolkningsendring 
 
Folketallet i Nordreisa har gått ned det siste året, men samtidig som landet for øvrig øker. Det 
medfører at kommunen får stadig mindre andel av statlige overføringer. Det er endringer fra 
andre kvartal 2018 til andre kvartal 2019 som gir grunnlaget for rammeoverføringene for 2020. 
Som tabellen viser har Nordreisa kommune en nedgang på 10 personer fra andre kvartal 2018 til 
andre kvartal 2019. Det siste kvartalet blir offentliggjort i august/september.  
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2018K2 2018K3 2018K4 2019K1
Befolkning ved inngangen av kvartalet 4945 4917 4918 4909
Fødde 10 15 7 9
Døde 5 12 11 9
Fødselsoverskot 5 3 -4 0
Innvandring 9 6 5 5
Utvandring 0 6 4 14
Innflytting, innalandsk 30 97 34 44
Utflytting, innalandsk 72 99 40 37
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring -33 -2 -5 -2
Folkevekst -28 1 -9 -2
Befolkning ved utgangen av kvartalet 4917 4918 4909 4907

 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2018 
I revidert nasjonalbudsjett for 2019 er anslaget for prisvekst på varer og tjenester oppjustert. 
Lønnsveksten er uendret på 3,2 %. Kommunal deflator er satt opp fra 2,8 % til 3,0 % som 
tilsvarer økningen i kostnadene.  
 
Anslaget på skatteinntektene er oppjustert med 1,5 mrd.kr. Samlet sett gir endringen i 
skatteinngangen og kostnadsveksten en styrking av handlingsrommet for kommunesektoren i 
2019 på ca 0,5 mrd.kr.  
 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 2019:  

 Kompensasjon for eiendomsskatt på maskiner - Det er bevilget 71 mll.kr til 
kompensasjon for avviklingen av eiendomsskatt på maskiner.  

 Kompensasjon for endringer i AAP-ordningen - Fra 1.januar 2018 ble regelverket for 
arbeidsavklaringspenger endret, og endringen har ført til at kommuners utgifter til 
sosialhjelp har økt med 90 mill.kr. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det kompensert 
gjennom en økning i rammetilskuddet på 90.mill.kr.  

 Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser – Det er stor søknadsinngang til 
investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, og det foreslås å øke bevilgningen i 
2019 med 78,4 mill.kr. Dette tilsvarer en økning på ca 900 heldøgns omsorgsplasser. 

 Tilskudd til lokalkjøkken - Det foreslås opprette et investeringstilskudd til lokalkjøkken 
på sykehjem og i omsorgsboliger fra 1.oktober 2019 med en tilskuddramme på 12,5 
mill.kr. Ordningen gjelder tilskudd til etablering eller gjenetablering av lokale 
kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem og 
omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Tilskuddet skal forvaltes av 
Husbanken.  

 Bostøtte barnefamilier – For å hjelpe flere barnefamilier fra leie til eie av bolig økes 
bostøtten og tilskudd til etablering. Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander 
økes med 66 mill, og tilskuddet til etablering økes med 117,5 mill.  

 
 
 
Kommuneproposisjon 2020 
Det legges opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2020 på mellom 1,0 og 2,0 mrd.kr. 
Veksten er lavere enn tidligere år, som ifølge regjeringen skyldes at demografi- og 
pensjonskostnadene er betydelig lavere enn de har vært tidligere år.  
 
Kommunesektorenes merutgifter til befolkningsutvikling er anslått til å øke med 1,3 mill.kr i 
2020.  
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Pensjonskostnader 
Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være kr 450 mill.kr ut over det 
som dekkes av kommunal deflator. Det hefter stor usikkerhet rundt anslaget.  
 
Skatteinntektene 
Det legges det opp til at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene 
skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter.  De kommunale og fylkeskommunale 
skattørene for 2020 fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020. 
 
Skjønnstilskudd 
Den samlede skjønnsrammen for 2019 er nedjustert med kr 185 mill kr. fra 2019. I følge 
Fylkesmannen er det grunn til å tro at fylkesrammen til Troms og Finnmark reduseres ytterligere i 
årene fremover. Basisrammen til Troms og Finnmark er på kr 542 per innbygger, mot 
landsgjennomsnittet som er på kr 189 per innbygger. Departementet har signalisert at de ønsker at 
Fylkesmannen skal bruke mer skjønn i fordelingen av basisskjønn, og i mindre grad kriteriebaserte 
systemer.  
 
Kommunereform 
Stortinget vedtok følgende anmodningsvedtak i desember 2017: «Stortinget ber regjeringen legge til 
grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen. 
Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017-2021 skal utelukkende bygge på frivillighet».  
Det er opp til den enkelte kommune å sørge for en hensiktsmessig og framtidsrettet 
kommunestruktur. Departementet legger ikke opp til noe samlet reformløp med faste frister for 
prosesser og vedtak. Regjeringen vil legge til rette for gode og langsiktige økonomiske virkemidler 
for kommuner som ønsker å slå seg sammen.  
I vedlegget «Fylkesmannens orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert 
nasjonalbudsjett 2019», er det mer informasjon om de ulike virkemidlene. 
 
Inntektssystemet 
Det er ikke foreslått større endringer i inntektssystemet i 2020. 
De endringer som er foreslått er som følger: 

 Verdien av fullt basistilskudd i utgiftsutjevningen øker som følge av 
kommunesammenslåing.  

 Det pågår et prosjekt om «toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester og 
rapportering av psykisk utviklingshemmede til inntektssystemet» som skal ferdigstilles i 
2019. Det skal ut fra rapporten vurderes om det kan gjøres endringer i regelverk og 
utforming av ordningene.  

 På bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar Asplan Viak en 
faglig gjennomgang av distriktsindeksen. Gjennomgangen har som formål å vurdere 
innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene, primært med fokus på bruken av 
distriktsindeksen ved fordeling av driftstilskuddene i inntektssystemet. Rapporten skal 
være ferdig i løpet av august 2019.  

 
 
Innlemminger av øremerkede tilskudd 
Regjeringen foreslår å avvikle og innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til kommuner 
og fylkeskommuner: 

 Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene 
 Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
 Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 
 Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med 

spesielle behov 
 Tilskudd til karriereveiledning 
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 Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn 
 Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 
 Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 
 Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 
 Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 
 Tilskudd til skredsikring av fylkesveier 
 Tilskudd til gang- og sykkelveier 

Regjeringen mener innlemmingen av tilskudd i rammetilskuddet styrker det kommunale 
selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. Over tid vil flere 
øremerkede tilskudd avvikles og de nevner blant annet; Kompensasjonsordningen for renter og 
avdrag og vertskommunetilskuddet, Rentekompensasjonsordningene for skole- og 
svømmeanlegg. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt 
mer enn inntektene. Kommunen foretok i 2016 nedbemanning på ca 30 årsverk, på bakgrunn av 
den negative økonomiske trenden kommunen sto overfor. Kommunen har i 2018 et 
tilfredsstillende resultat økonomisk sett, og kommunen har handlingsrom til å møte uforutsette 
hendelser. Likviditeten er også betydelig styrket, og kassakreditten ble ikke benyttet i 2018. 
 
Selv om kommunen nedbemannet i 2016 er antall ansatte allerede i 2019 det samme som før 
nedbemanningen. Tillegg vil kommunen få reduserte inntekter på blant annet integreringstilskudd og 
eiendomsskatt i 2019 og 2020. I 2019 må kommunen igjen foreta nedbemanning for å få balanse 
mellom utgiftene og inntektene.  
 
Det er svært viktig at fokuset fremover er på effektivisering av driften av Nordreisa kommune. 
Spesielt innenfor de to store sektorene helse- og omsorg og oppvekst- og kultur. Helsesektoren er 
trolig den sektoren der presset vil være størst i årene fremover. Det økte presset på kommunale 
tjenester er allerede merkbar, og mangelen på sykepleiere fører til økt bruk av overtid og bruk av 
vikarbyrå. Det er startet en prosess for å se på hvordan sykepleierressursen kan brukes på en mer 
effektiv måte.  
 
 
 
 
 
Kommunen har en lånegjeld på kr 494 mill per årsskiftet og er sårbar for renteøkning. Lånerenten er 
historisk sett lav, og fremtidig renteutvikling er vanskelig å spå. Kommunen forholder seg derfor til 
de signalene Norges bank gir, og som sier at rentene vil øke i tiden fremover. Disse signalene kan 
imidlertid endre seg frem mot budsjettprosessen.  
 
Rådmannens signaler fremover er at sektorene må ta utfordringer innenfor sektorenes egne rammer, 
og at prioriteringene gjøres i hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal gjennomføres, må det 
hovedsakelig skje gjennom omdisponeringer innenfor sektorens totalramme. 
 
 
Tidsplan for budsjettprosessen:  
Rundskriv fra rådmannen       Innen 30.juni  
Administrativ behandling i sektorene/virksomhetene    Juni – september  
Politisk prosess i hovedutvalgene      August – november  
Statsbudsjettet legges frem       Midten av oktober  
Rådmannens budsjettforslag       Innen 31.oktober  
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Formannskapets innstilling       28.november  
Kommunestyrets innstilling       19.desember 
 

379



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/638-14 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 05.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
30/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

 

Regulering av budsjett 2019, nr 1 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommunar og fylkeskommunar (Kommuneloven) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2019  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende endringsforslag, og tilleggsforslag: 

1) 2.000.000,- reduseres til 1.000.000,- kr på natt tjenesten. 
2) Nav forutsettes å gå i balanse ut i fra opprinnelig budsjett.  
3) Evnt behov fra tilleggsbevilgninger til sektorene må grunngis med konkrete forhold ved 

driften som det er knyttet til.  
 
Det ble først stemt over forslagene til Bergset (Sp). Forslagene enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling med endringsforslagene. Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Driftsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger: 
 
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar

2 Sektor for oppvekst og kultur 3 500 000 Nedbemanning - effekt ført fra august
3 Sektor for helse og omsorg 950 000 Nedbemanning - effekt ført fra august
3 Sektor for helse og omsorg 1 000 000 KST vedtak 15/19 - Natttjeneste helse- og omsorg, høgegga
3 Sektor for helse og omsorg 3 500 000 -600 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester
3 Sektor for helse og omsorg 500 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester
3 Sektor for helse og omsorg -140 000 Økte inntekter NAV sosial
6 Sektor for drift og utvikling 325 000 Strømutgifter til veilys, gjenværende strekninger jamfør egen sak
7 Skatter og rammetilskudd -53 000 Endring rammetilskudd etter Revidert nasjonalbudsjett
7 Skatter og rammetilskudd 1 110 000 Endring rammetilskudd etter Revidert nasjonalbudsjett
7 Skatter og rammetilskudd -1 000 000 Økte skatteinntekter jamfør historikk
8 Renter, avdrag og avsetninger -4 000 000 Bruk av disp.fond
8 Renter, avdrag og avsetninger -5 092 000 Bruk av disp.fond

5 775 000 -5 775 000  
 
• Investeringsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger: 
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Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger: 
 

Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
2 Sektor for oppvekst og kultur 3 500 000 Nedbemanning - effekt ført fra august
3 Sektor for helse og omsorg 950 000 Nedbemanning - effekt ført fra august
3 Sektor for helse og omsorg 2 000 000 KST vedtak 15/19 - Natttjeneste helse- og omsorg, høgegga/Fosseng
3 Sektor for helse og omsorg 1 500 000 Økt utgifter til sosiale utbetalinger NAV
3 Sektor for helse og omsorg 3 500 000 -600 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester
3 Sektor for helse og omsorg 500 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester
3 Sektor for helse og omsorg -140 000 Økte inntekter NAV sosial
6 Sektor for drift og utvikling 325 000 Strømutgifter til veilys, gjenværende strekninger jamfør egen sak
7 Skatter og rammetilskudd -53 000 Endring rammetilskudd etter Revidert nasjonalbudsjett
7 Skatter og rammetilskudd 1 110 000 Endring rammetilskudd etter Revidert nasjonalbudsjett
7 Skatter og rammetilskudd -1 000 000 Økte skatteinntekter jamfør historikk
8 Renter, avdrag og avsetninger -4 000 000 Bruk av disp.fond
8 Renter, avdrag og avsetninger -7 592 000 Bruk av disp.fond

8 275 000 -8 275 000  
 
 

 Investeringsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger: 
 

Ansvar Prosjekt
Enring i 
ramme Kommentar

938 IKT utstyr 1 000 000 Økningen finansieres med ubrukte lånemidler  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene.  
 
Hoveddelen av nedbemanningen er i sluttfasen og vil ikke ha effekt før i august 2019. Det gir en 
redusert innsparing på kr 3,5 mill på oppvekst og kultur og kr 0,95 mill i helse og omsorg. 
 
Kommunestyret har vedtatt at nedtrekket på nattjenesten på Høgegga og Fosseng skal 
reverseres. Det medfører en økt utgift på kr 2,0 mill.  
 
Det er et merforbruk på kr 1,5 mill på sosiale utbetalinger på NAV. Det er i følge sektorleder 
ikke mulig å dekke inn merutgiften. De har en merinntekt på kr 0,14 mill som foreslås økt 
jamfør regnskap.  
 
Det er nye tiltak innenfor ressurskrevende tjenester som gir en netto merutgift på kr 3,4 mill.  
 
Drift av veilys ble vesentlig redusert i kommunestyre sak 17/18 i forbindelse med plan for 
overføring av alle veilys langs fylkes og riksveier til eier. Gjennom forhandlinger er det bare 
oppnådd delvis gjennomslag for dette. Hvis de gjenværende strekningene langs disse veiene ikke 
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skal slukkes til høsten, er det behov for budsjettregulering inn midler til strøm og vedlikehold. Dette 
beløper seg til kr 325.000. 
 
I revidert nasjonalbudsjett for 2019 er det en reduksjon i rammeoverføringene på kr 1,057 mill 
jamfør KS sin prognosemodell. Historikk viser at Nordreisa kommune har fått økte 
skatteinntekter i forhold til prognosen. Det foreslås en økning på kr 1,0 mill.  
 
Det er vanskelig å finne inndekning i sektorene som følge av en pågående nedbemanningssak. 
Det foreslås på bakgrunn av dette bruk av disposisjonsfond. 
 
 
   

Vurdering 
Nordreisa kommune har store utfordringer i forhold til å oppnå økonomisk balanse. Det er 
spesielt innenfor de to store sektorene, oppvekst- og kultur og helse- og omsorg. De økonomiske 
rammene blir strammere og strammere for hver år, og behovene i sektorene øker. Det gir et gap 
som blir større for hvert år. Det er helt nødvendig å se på hvordan vi kan gjøre tjenestene på en 
mindre ressurskrevende måte. I følge kommuneloven skal rådmannen gjøre tiltak når det er 
overskridelser. Som følge av en pågående nedbemanning foreslås det å benytte 
disposisjonsfond. Det å benytte disposisjonsfond er ikke heldig, men ut fra dagens situasjon er 
det vanskelig å foreslå noe annet.  
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 13.06.2019 
31/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

 

Sluttbehandling - Detaljregulering E6 Storslett bru planid. 19422017_005  - 
Statens vegvesen 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Merknader til planforslaget 
5 Vedlegg - Geoteknisk prosjekteringsrapport, NGI 2018 
6 Vedlegg - Hydraulisk analyse - rapport NVE 
7 Vedlegg - Illustrasjonshefte - tekniske tegninger 
8 Vedlegg - Naturmangfold, Ecofact 2018 
9 Vedlegg - Notat brualternativer - ÅF Engineering 
10 Vedlegg - ROS-analyse, Statens vegvesen 2018 
11 Vedlegg - Støyrapport, ÅF Engineering 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering av E6 Storslett bru med planID 19422017_005 med plankart sist 
revidert 24.05.2019, samt bestemmelser sist revidert 24.5.2019 og planbeskrivelse sist revidert 
24.5.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
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Rådmannens innstilling 
Forslag til detaljregulering av E6 Storslett bru med planID 19422017_005 med plankart sist 
revidert 24.05.2019, samt bestemmelser sist revidert 24.5.2019 og planbeskrivelse sist revidert 
24.5.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Dagens E6-bru over Reisaelva har betydelig behov for vedlikehold. Brua har begrenset 
fremkommelighet på grunn av redusert bæreevne og det er ei smal bru. Detaljregulering av  
Storslett bru skal gi grunnlag for å prosjektere ny bru og sette av tilstrekkelig areal for  
midlertidig anlegg- og riggområde for å bygge ny bru og for midlertidig bru og veg i  
anleggsperioden. 
  
Arealbehovet for anlegg- og riggområde medfører at bolighus på eiendommen 43/32 må  
innløses, området skal i fremtiden benyttes til kommunale parkeringsplasser. I tillegg må  
mindre bygg på eiendommen 43/58 innløses. 
 
Flere alternative brutyper er vurdert. Brutype som er valgt er nettverksbuebru og bjelkebru.  
Det er det alternativet som er mest likt dagens brutyper. Dette var også støttet av et flertall i 
kommunestyret i sak 4/18. 
 
Statens vegvesen (SVV) har oversendt planforslaget for sluttbehandling. Planen må vedtas av 
kommunestyret for å kunne tre i kraft. Planen består av plankart, eget dokument med 
planbestemmelser og planbeskrivelse samt en del underliggende dokumenter. Det foreligger 
ingen innsigelser til planforslaget og kan derfor vedtas. 
 
Planforslaget var oppe til høringsbehandling i miljø-, plan- og utviklingsutvalget (MPU) i sak 
21/19. I høringsuttalelsen fra MPU ble det protestert mot at Leonhard Isaksens veg skulle 
stenges mot E6 slik at dagens løsning med avkjøring fra E6 til L. Isaksens veg ville opphøre. 
Dette har SVV tatt til følge og endret planforslaget slik at det vil fortsatt være mulighet for å 
kjøre av E6 og direkte inn på L. Isaksens veg. Dette er gjort mulig ved at løsningen for 
rekkverket til ny bru er endret. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune er svært fornøyd med at kommunens merknader i høringsuttalelsen er tatt 
til følge vedrørende Leonhard Isaksens veg. Det er beklagelig at boligen på gnr. 43 bnr. 32 må 
rives, men det har alt tidlig vært klart fra Statens vegvesen sin side at dette ikke har vært mulig å 
unngå. Men kommunen tar det som en selvfølge at SVV har en nær dialog med eierne og gir et 
tilfredsstillende erstatningsoppgjør slik at de kan skaffe seg en god boligløsning. 
 
Planen tar hensyn til det skal være gangatkomst på øya både nedstrøms og oppstrøms i forhold 
til brua samt trappenedgang fra gang- og sykkelveien på brua til øya. Det vil også bli en 
vindskjerm som tar av for landvinden for gående og syklende. 
 
Krysset ved E6/Kildalveien er strammet noe inn for å gi bedre trafikksikkerhet for gående og 
syklende når de krysser denne. 
 
Kommunen vurderer at planforslaget er tilfredsstillende og kan vedtas som det foreligger.
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Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse

(1112)

BKS

Offentlig eller privat tjenesteyting (1160)

BOP

Bolig/forretning (1801)

BKB

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk

infrastruktur

Kjøreveg (2011)

SKV

Gang-/sykkelveg (2015)

SGS

Annen veggrunn - tekniske anlegg (2018)

SVT

Annen veggrunn - grøntareal (2019)

SVG

Parkeringsplasser (2082)

SPP

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Naturområde - grønnstruktur (3020)

GN

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med

tilhørende strandsone

Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende

strandsone (6620)

VNS

§12-6 - Hensynssoner

Flomfare (320)

H320

Bevaring kulturmiljø (570)

H570

§12-7 - Bestemmelseområder

Midlertidig bygge- og anleggsområde
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RpFormålGrense

Regulert tomtegrense (1203)

Eiendomsgrense som skal oppheves (1204)

RpBestemmelseGrense

Byggegrense (1211)

Bebyggelse som forutsettes fjernet (1215)

Regulert senterlinje (1221)

Frisiktlinje (1222)

Regulert fotgjengerfelt (1226)

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

Punktsymboler

Brukar (1251)Brukar (1251)Brukar (1251)Brukar (1251)

Avkjørsel - både inn og utkjøring (1242)Avkjørsel - både inn og utkjøring (1242)Avkjørsel - både inn og utkjøring (1242)Avkjørsel - både inn og utkjøring (1242)Avkjørsel - både inn og utkjøring (1242)
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Forslag til detaljregulering for 

E6 Storslett bru 
 

Reguleringsbestemmelser 
Nasjonal plan ID: 19422017_005 

Dato: 11.03.2019 

Sist revidert: 24.5.2019 

Kommunestyrets vedtak: 

Utarbeidet av: Statens vegvesen 

§ 1 Generelt 

§ 1.1 Formål 

Detaljreguleringen skal legge til rette for utbedring av E6 Storslett bru med tilstøtende veger, og sikre 

framtidig arealdisponering innenfor planområdet. 

§ 1.2 Planavgrensning 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet R1 datert 13. februar 

2019, revidert 24. mai 2019, i målestokk 1:1000 er vist med reguleringsplangrense. 

Detaljreguleringen erstatter deler av følgende reguleringsplaner: 

- Storslett vest 19421992_001 

- Storslett sentrum 19421997_001 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12: 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, nr. 1  

- Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse - BKS 

- Offentlig eller privat tjenesteyting- BOP 

- Bolig/forretning (kombinert formål) - BF 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, nr. 2  

- Veg – SV 

- Kjøreveg – SKV 

- Gang-/sykkelveg – SGS 

- Annen veggrunn, teknisk anlegg – SVT 

- Annen veggrunn, grøntareal – SVG 
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- Parkeringsplasser – SPP 

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, nr. 3  

- Naturområde – GN  

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, jf. pbl. § 12-5, nr. 6 

- Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – VNS 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6  

- Flomfare – H320 

- Bevaring kulturmiljø – H570 

Bestemmelsesområder, jf. pbl. § 12-7 

- Midlertidig anlegg- og riggområde 

§ 2 Bestemmelser for områder for bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 

nr. 1) 

Byggesøknad 

Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder 

garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 

utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 

byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og 

sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt. 

Kjeller og underjordiske garasjeanlegg 

Det tillates ikke kjeller og underjordisk garasjeanlegg innenfor planområdet. 

Estetikk 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg. 

Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk helhets-

virkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at 

området som helhet framstår med et godt preg. 

Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring og 

rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg. 

Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store verandaer 

som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke. 

Materialbruk og detaljutforming skal tilpasses husets stil. Valg av utvendige farger skal understøtte 

husets form og detaljering. 

Gjerder 

Tomteeier som har grense mot offentlig friområde kan pålegges å sette opp gjerde eller hekk mot 

dette. En eventuell hekk må i sin helhet holdes innenfor egen eiendom, slik at den ikke er til hinder 

for den frie ferdsel i området. 

Gjerder skal ikke være sikthindrende for vegtrafikken. 

§ 2.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 

BKS1 

Bygning skal være leilighetsbygg, med tilhørende garasje. Utnyttingsgrad på 55 % BYA skal ikke 

overskrides.  
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Boligbygg kan oppføres med gesims-/mønehøyde inntil 12 meter, maksimalt 3 etasjer. 

Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims-/mønehøydemålt på 6 meter. Høydene målt over 

gjennomsnittlig planert terreng.  

Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40°, pulttak (skråtak) med utvendig avløp 

med takvinkel mellom 8° og 40° eller pulttak med innvendig avløp med takvinkel mellom 15° og 40°. 

Dette gjelder også garasjer. 

Det er krav om minimum 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet. 

BKS2 

Ubebygd areal tilhørende BKS1. Kan benyttes til biloppstillingsplass. 

§ 2.2 Bolig/forretning 

BF1 

Det tillates oppført bygninger til forretningsvirksomhet. 2. etasje kan brukes til boligformål. 

Opparbeidelse av nødvendige internveger og parkeringsplasser tillates. 

Utnyttingsgrad på 60 % BYA skal ikke overstiges. 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer. Høyde regnes fra 

planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

 

BF2 

Ubebygd areal tilhørende eiendommen 15/51 

 

§ 2.3 Offentlig og privat tjenesteyting  

BOP1 

Tillates det oppført bygninger egnet for offentlig eller privat tjenesteyting.  

Utnyttingsgrad på 60 % BYA skal ikke overstiges. 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygget. 

 

BOP2 

Ubebygd areal tilhørende BOP1 og eiendommen 43/7 

 

BOP3 

Ubebygd areal tilhørende eiendom 43/37 

 

§ 3 Bestemmelser for samferdselsanlegg og infrastruktur (pbl. § 12-5 

nr. 2)  
I anleggsperioden tillates området benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av 

veganlegget, herunder midlertidig trafikkavvikling, midlertidige bygninger og anlegg, lagring med 

mer. 
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§ 3.1 Kjøreveg (o_SKV1—6) 

Formålet omfatter alle arealer til bygging av bru og veg, sikring, drift og vedlikehold av bru og veg, 

grøft-/fyllings- og skjæringsareal, avkjørsler, rekkverk og andre anlegg som naturlig tilhører vegen.  

Kjøreveg skal være offentlig veg.  

 o_SKV1: Europaveg 6 (E6) 

 o_SKV2: Fylkesveg 352 Skarpsno/Kildalsvegen 

 o_SKV3: Kommunal veg Strandvegen 

 o_SKV4: Kommunal veg Skolevegen 

 o_SKV5: Kommunal veg Leonh. Isaksens veg 

 o_SKV6: Kommunal veg Båtnesvegen 

§ 3.2 Gang-/sykkelveg (o_SGS1—5)  

Gang-/sykkelveg skal oppfylle kravene etter gjeldende norm. Gang-/sykkelveg skal være offentlig. 

 o_SGS1: Gang- og sykkelveg Europaveg 

 o_SGS2: Gang- og sykkelveg Kommunal veg 

 o_SGS3: Gang- og sykkelveg/fortau fylkesveg 

 o_SGS4–5: Gang- og sykkelveg Europaveg 

§ 3.3 Annen veggrunn – teknisk anlegg (o_SVT1—5) 

Områdene kan benyttes til vegtekniske innretninger.   

På område o_SVT4—5 skal det bygges nye brufundament.  

o_SVT4 omfatter hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570 (elveforbygning), jf.§ 6.2. 

§ 3.4 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1—11)  

Annen veggrunn grøntareal kan benyttes til skjæringer, fyllinger, støyvoller/-skjerming, rekkverk, 

murer og grøfter. Innenfor områdene der det er mulig og formålstjenlig er det tillatt å deponere 

masser.  

§ 3.5 Parkeringsplasser (o_SPP1) 

Området er offentlig parkeringsplass (kommunal). Det er tillatt med bobilparkering. 

 

§ 4 Bestemmelser om grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3)  

§ 4.1 Naturområde – grønnstruktur (o_GN1—3) 

Tilrettelegging for det allmenne friluftslivet er tillatt i området. 

 

§ 5 Bestemmelser om bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone (pbl. § 12-5, nr. 6) 

§ 5.1 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VNS) 

Området skal ivaretas på en best mulig måte for både biologisk mangfold og som et verdifullt 

naturelement for allmennheten. 
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§ 6 Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 12-6 og 11-8) 

§ 6.1 Faresone - flomfare (H320) 

Innenfor området skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom ved prosjektering. 

§ 6.2 Bevaring kulturmiljø (H570) 

Under anleggsarbeidet skal det utvises aktsomhet for å unngå mulig skade på elveforbygninga. Det 

skal opprettes kontakt med kulturminneforvaltninga i Troms fylkeskommune og Norges vassdrag- og 

energidirektorat (NVE) i prosjekteringsfasen. Anlegget for elveforbygninga skal dokumenteres før, 

under og etter tiltaket, etter mal fra NVE, slik at det kan gjenbygges dersom det påføres skade.  

 

§ 7 Bestemmelsesområder (pbl. § 12-7) 

§ 7.1 Anleggs- og riggområde (#1) 

Arealet tillates i anleggsfasen som anleggs- og riggområder og midlertidig deponering av masser.   

Midlertidige anleggs- og riggområder på land kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for 

gjennomføring av tiltaket som f.eks. lagerplass, midlertidige bygninger(brakker), mellomlagring og 

permanent lagring av masser i forbindelse med fyllinger og skjæringer, parkering av anleggsmaskiner 

og terrengtilpasning av sideterreng.    

Midlertidige anleggs- og riggområder i sjø kan benyttes til anleggsområde i forbindelse med bygging 

av bru i det omfang som er nødvendig for arbeidene. Etablering av midlertidig fylling for å sette ned 

pæle som støtte for midlertidig bru må ikke skje i perioden for laksens vandring, mai–september. 

Etter avsluttet anleggsfase opphører de midlertidige anleggs- og riggområdene og områdene skal 

ryddes, istandsettes og tilbakeføres til det forhold som er angitt i reguleringsplanen. Dette skal 

senest gjøres innen påfølgende sommersesong.  Det skal kunne dokumenteres at det kun fylles rene 

masser.   

 

§ 8 Fellesbestemmelser 

§ 8.1 Naturens mangfold 

Under anleggsarbeidet eller annen virksomhet innen planområdet skal det utvises aktsomhet for å 

unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer.  

§ 8.2 Kulturminner (pbl. § 12-7 nr. 2) 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses. Dette kan for eksempel være gjenstander, levninger, ansamlinger av trekull eller 

unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner (liste ikke uttømmende). Melding skal sendes Sametinget 

og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov om kulturminner § 8 annet ledd. Dette skal formidles 

videre til de som skal utføre arbeidet.  

§ 8.3 Terreng og revegetering (pbl. § 12-7 nr. 4)  

Store terrenginngrep formes slik at de permanente visuelle og miljømessige virkningene av inngrepet 

blir minst mulig, og at ny landskapsform kan istandsettes og revegeteres. 
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§ 8.4 Plan for ytre miljø  

Det skal utarbeides en plan for å sikre forhold knyttet til ytre miljø før oppstart av arbeidene. Planen 

skal beskrive de miljømessige utfordringene knyttet til gjennomføring av reguleringsplanen, og 

beskrive hvordan disse skal ivaretas.   

§ 8.5 Tiltak for støyskjerming (pbl. § 12-7 nr. 3) 

Eiendommer som blir belastet av vegtrafikkstøy over anbefalte støygrenser gitt i T-1442 som følge av 

dette tiltaket, skal gis tilbud om lokal skjerm og/eller fasadetiltak i forbindelse med tiltakene i 

reguleringsplanen. 

§ 9 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12-7 nr. 10) 
§ 9.1 Før parkeringsplass o_SPP1 tas i bruk, skal Statens vegvesen godkjenne utforming av avkjørsel 

fra E6. 

§ 9.2 Før parkeringsplass o_SPP1 tas i bruk, skal det være opparbeidet gangforbindelse til gangfelt 

over E6. 
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1 Innledning 
I samarbeid med Nordreisa kommune har Statens vegvesen utarbeidet forslag til detalj-
regulering for E6 Storslett bru, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7. Retningslinje 
for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven (T-1057) krever at 
reguleringsplaner skal utarbeides for alle riks- og fylkesveganlegg. 
  

 
Hva er en detaljregulering? 
 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse 
 
En detaljregulering skal følge opp, detaljere og konkretisere arealdisponering fastlagt i kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en detaljregulering er derfor å fastsette mer i 
detalj hvordan arealet innafor planområdet skal utnyttes eller vernes. 
 
En detaljregulering vil gi grunnlag for erverv og eventuell ekspropriasjon av grunn. 
 

 
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Nordreisa kommune planbeskrivelse, plankart og –
bestemmelser til politisk behandling. Hensikten med planarbeidet er å ha et grunnlag for å 
prosjektere ny bru over Reisaelva og at det settes av tilstrekkelig areal for midlertidig 
anlegg- og riggområde for bygging av ny bru og midlertidig bru i anleggsperioden. 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i avisa Fremtid i nord den 4. april 2017, i henhold til 
Plan‐ og bygningslovens § 12‐8. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt 
grunneiere og andre berørte. 
 
Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart R1, 13.2.2019, revidert 24.5.2019 
• Reguleringsplanbestemmelser 11.3.2019, revidert 24.5.2019 
• Planbeskrivelse 24.5.2019 med vedlegg 

- Illustrasjonshefte 13.2.2019, revidert 24.5.2019 
- Notat brualternativ E6 Storslett bru, ÅF Engineering, 20.12.2017 
- ROS-analyse ny bru E6 Storslett, Statens vegvesen, 25.05.2018 
- Støyrapport E6 Storslett bru, ÅF Engineering, 20.03.2018 
- Fagrapport naturmangfold, E6 Storslett bru, Ecofact rapport 551, 2018 
- Geoteknisk prosjekteringsrapport E6 Storslett bru, 2018, NGI  
- Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva ved 

Storslett, 16/2017, NVE 
- Merknader til planforslaget etter høring og offentlig ettersyn, 24.5.2019 
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Planforslaget har vært på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 12. mars—5. mai 
2019. Internett: www.vegvesen.no/Europaveg/e6storslettbru og 
www.nordreisa.kommune.no 

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i avisa Framtid i nord. Grunneiere og rettighets-
havere har fått skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt på høring til 
offentlige instanser og andre interessenter. 

Planforslaget sendes nå over til kommunen for politisk behandling. Merknadsbehandling er i 
kapittel 8 «Sammendrag av merknader». Den største endringen som følge av innkomne 
merknader er at krysset med E6/Leonhard Isaksens veg holdes åpen slik det er i dag.  

Kontaktperson i Statens vegvesen: 
• Tone Hugstmyr, tlf. 901 77 312, e-post: tone.hugstmyr@vegvesen.no
• Hanne Lunde Vangen, tlf. 476 50 332, e-post: hanne.vangen@vegvesen.no

Kontaktperson i Nordreisa kommune: 
• Birger Storaas, tlf. 77 58 80 60, e-post: birger.storaas@nordreisa.kommune.no
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2 Bakgrunn og hensikt med planarbeidet 
Dagens bru over Reisaelva er bygd i 1955. Det er i prinsippet to bruer, siden det ligger ei øy 
i Reisaelva hvor bruene knyttes sammen med veg over ei vegfylling. Den lengste brua er ei 
fagverksbru med lengde 77 m og den korteste er ei stålbjelkebru med lengde 27 m.  

Figur 1 Dagens fagverksbru og bjelkebru over Reisaelva, foto Nordlys/Ola Solvang 

Bruene har betydelig behov for vedlikehold, bæreevnen er redusert og bruene er smale og 
tilfredsstiller ikke dagens krav til fremkommelighet og bæreevne. I påvente av ny bru har 
Vegdirektoratet gitt tidsbegrenset klassifisering for bruksklasse Bk 10/50 ut år 2023. 
Bruksklasse er den trafikklast som tillates kjørt uten dispensasjon i det offentlige vegnett. Bk 
10/50 betegner bruksklasse med maksimal aksellast på 10 tonn og maksimal totalvekt på 
50 tonn. 

Detaljregulering av Storslett bru skal gi grunnlag for å prosjektere ny bru og sette av til-
strekkelig areal for midlertidig anlegg- og riggområde for å bygge ny bru og for midlertidig 
bru og veg i anleggsperioden. 

Samfunnsmål og effektmål: 
Gjennom å få ei bredere bru med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syk-
lende, skal ny bru gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 

Figur 2 Illustrasjon av ny bru, ÅF Engineering AS 
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3 Rammer og premisser for planarbeidet  

3.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

I henhold til plan- og bygningsloven blir det hvert fjerde år utarbeidet nasjonale forvent-
ninger til regional og kommunal planlegging. Siste revisjon er fra 2015.  
 
De nasjonale forventningene påpeker blant annet behovet for utvikling av et moderne og 
framtidsrettet transportsystem som gir raskere, sikrere og mer klima- og miljøvennlig 
trafikkavvikling.  
 
Det forventes også at naturmangfold, landskap og friluftsmuligheter ivaretas gjennom 
regional og kommunal planlegging. 
 
Forventningene er ikke bestemmende, men retningsgivende og skal legges til grunn ved 
utarbeidelse av planer i kommuner og fylker.  
 
Planforslaget er utarbeidet for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet på denne delen 
av E6. Planforslaget går ut på å erstatte eksisterende bru, uten at det skapes større konflikter 
i forhold til forventningene om å ivareta naturmangfold, landskap og friluftsmuligheter. 

 

3.2 Nasjonal transportplan (NTP) 

E6 Storslett bru har bevilgning i Statens vegvesens handlingsprogram til NTP for perioden 
2018—23. Det er til sammen satt av 105 mill. kr. til Storslett bru under posten «Fornying» i 
årene 2021—23. Bevilgningen er avhengig av de årlige budsjettforhandlingene på Stortinget. 
 
Omlegging av E6 
For NTP-perioden 2018–29 ligger det ikke inne bevilgning til omlegging av E6 utenfor Stor-
slett sentrum.  
 
En omlegging av E6 ville bety at dagens bru kunne skiftes ut uten bygging av midlertidig bru 
i anleggsfasen. Ut fra bevilgningene i NTP vil det være urealistisk å få finansiert en ny trasé 
for E6 innen år 2024. 
 

3.3 Planstatus for området 

Kommuneplanens arealdel 2014—26 
I kommunens høring til kommuneplanens arealdel for perioden 2014—26 var det tegnet inn 
en trasé for omlegging av E6 utenfor Storslett sentrum, men omlegginga ble tatt ut av ved-
tatt plan. Dette innebærer at gjeldende overordnede planer har dagens trasé for E6 gjennom 
Storslett sentrum. 
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Kommuneplanens arealdel legger 
opp til at enkelte planer blir 
videreført uendret. Plankartet og 
bestemmelsene viser hvilke 
planer som er videreført uendret 
og hvilke som må omreguleres. 
Skravur med betegnelsen SKF 3 
og 6 er satt av til fremtidig 
kombinert formål for samferd-
selsanlegg, med bakgrunn i 
arealbehov for å bygge ny bru. 
Dette arealet har vist seg å være 
for lite for bygging av midlertidig 
veg og bru under byggeperioden. 
 
 
Reguleringsplaner 
Aktuelle gjeldene reguleringsplaner er 19421992_001 Storslett vest og 19421997_001 Stor-
slett sentrum. Disse vil delvis bli endret som følge av detaljregulering av E6 Storslett bru. 

 
Figur 4 Utsnitt av reguleringsplaner med gjeldende arealformål vist på kommunens kart WebInnsyn NordTroms 
 
Detaljregulering for Storslett sentrum ble sendt på høring 23.2.2018 med høringsfrist 
6.4.2018. Deler av området som vil inngå i planen for Storslett bru er ikke tatt med i planen 
for Storslett sentrum. 

Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel fra 2014 
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Figur 5 Forslag til detaljregulering Storslett, offentlig ettersyn og høring i perioden 22.2—6.4.2018.  
 

3.4 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning (KU) 

Nordreisa kommune har vurdert at planen for Storslett sentrum ikke utløser krav til formell 
konsekvensutredning etter forskrifta, jf. §§ 2 og 3 og vedlegg I og II. Dette ble begrunnet 
med at området i det vesentlige vil være i samsvar med gjeldende planer og er for det meste 
utbygd, og planen vil ikke ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn. Planen for Storslett 
bru er heller ikke vurdert til å utløse krav om KU med samme begrunnelse som for Storslett 
sentrum. Planens virkning for miljø og samfunn blir beskrevet i kapittel 6 Beskrivelse av 
planområdet og virkninger av planforslaget. 
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4 Planprosess og medvirkning 

4.1 Varsel om oppstart 

Nordreisa kommune varslet oppstart av planarbeid for Storslett sentrum 6. desember 2016 
og utvidelse av planområdet 23. januar 2017. I varselet ble det beskrevet at det skulle til-
rettelegges for midlertidig bruløsning for ny Storslett bru.  
 
Statens vegvesen så at det var behov for 
større areal for midlertidig rigg- og 
anleggsområde på vestsida av Reisa-
elva. I oppstartsmøte med Nordreisa 
kommune 16. februar 2017 ble det 
avtalt at Statens vegvesen selv ut-
arbeider reguleringsplan som omfatter 
Storslett bru og tilstøtende områder for 
atkomster til midlertidig bru og rigg-
område. 
 
Utvidelse av planområdet ble varslet 31. 
mars 2017 i avisa Framtid i nord, på 
nettsidene til Nordreisa kommune og 
Statens vegvesen og i brev til direkte 
berørte grunneiere, naboer, berørte 
offentlige instanser og andre interes-
senter.  
 
Nordreisa kommune arrangerte et åpent folkemøte på Halti 2. mai 2017 hvor Statens 
vegvesen var invitert med. I tillegg hadde Statens vegvesen en åpen kontordag på Storslett 
trafikkstasjon 25. april 2017.  

4.2 Alternativvurdering 

I starten av reguleringsplanarbeidet ble det gjort en vurdering av tre ulike brualternativ med 
tilhørende beregning av kostnader for sammenligning. Det vises til vedlagt notat om 
brualternativ E6 Storslett bru, datert 20.12.2017. Alternativa var: 

1. Nettverksbuebru 
2. Bjelkebru 
3. Skråstagbru 

 
Både alternativ 1 og 2 har to bruer som i dag, mens alternativ 3 er én bru over hele elva, 
med skråstagtårn på øya.  

Figur 6 Annonse om oppstart av planarbeid i Framtid i nord 
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Alternativ 1 nettverksbuebru er det alter-
nativet som er mest likt dagens bru. Det er 
også det alternativet som ble stående som 
den faglige anbefalte løsningen og er derfor 
lagt til grunn for den videre planleggingen.  
 
Det er spesielt lagt vekt på kostnader, 
landskapsbildet, nærmiljø og naturmiljø for 
valg av alternativ. 
 
Det er utført en beregning for anleggs-
kostnader for sammenligning av brualter-
nativa. Kostnadsforskjellen mellom nett-
verksbuebru og bjelkebru er ikke stor. 
Bjelkebru er rimeligst, nettverksbuebru er 
ca. 10 % dyrere enn bjelkebru. Skråstagbru 
er over 50 % dyrere enn nettverksbuebru.  
 
Forskjell i vedlikeholdskostnadene er vur-
dert til å være ganske lik forskjellen i an-
leggskostnadene. 
 
Ut fra landskapsbildet og tettstedets 
dimensjon og historikk, anses brualternativ 
1 med nettverksbuebru å fremstå som det beste alternativet. 
 
Nordreisa kommune ønsket seg i utgangspunktet ei ny bru som kunne stå som et lande-
merke på lik linje med dagens buebru.  
 
Alternativ 2, bjelkebrua vil oppleves som en ordinær brukonstruksjon og vil ikke fremstå 
som et landemerke på samme måten som nettverksbuebrua. Dette brualternativet vil kreve 
to pilarakser i Reisaelva. Fundament i elva kan endre de hydrologiske prosesser i vassdraget, 
skape erosjon, endre grusavsetningene, endre fiskevandring. Det kan være vanskelig å rede-
gjøre for de langsiktige virkningene av tiltaket. Reisaelva er et nasjonalt laksevassdrag og et 
verna vassdrag. 
 
Alternativ 3, skråstagbrua vil kunne fremstå som et signalbygg for Storslett og regionen 
omkring. Den vil ikke ha slektskap til dagens fagverksbru slik som nettverksbuebrua har. 
Utfordringen med skråstagbrua er også at tårnet kan bli ruvende, da bruas beliggenhet 
ligger i sentrum av tettstedet Storslett. Skråstag brua med tårnet vil kunne virke som et 
fysisk skille mellom vest- og østsiden av Storslett. 
 
Fortrinnet med alternativ 3, skråstagbru, er hovedsakelig at det er én brukonstruksjon som 
gjør at hele vegfyllinga på øya kan fjernes og gjøre øya mer tilgjengelig. Merkostnaden med 
skråstagbru kan imidlertid vanskelig forsvares. Det vil bli passasje mellom nord- og sørsida 

Figur 7 Tre brualternativ, illustrasjon ÅF Engineering AS 
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av øya også med nettverksbuebru, deler av vegfyllinga fjernes på østsida og landkaret 
plasseres lengre inn på øya slik at det blir passasje under brua.  

Brualternativa har vært behandlet politisk i både formannskapet og kommunestyret, de 
stiller seg bak Statens vegvesens beslutning om å fremme planforslag på nettverksbuebru. 

Nærmere beskrivelse av nettverksbuebrua er gitt i kapittel 5.4 Bru. 

Figur 8 Nettverksbuebru, illustrasjon: ÅF Engineering 

4.3 Høring og offentlig ettersyn 

I perioden planforslaget lå ute til høring, ble det arrangert åpent møte på Storslett 11. april 
2019.  

Etter høringsperioden slutt 5. mai 2019 har Statens vegvesen behandlet merknadene som er 
kommet inn til planforslaget. I merknadsbehandlinga er det vurdert hvilke endringer som 
skal gjøres som følge av høringsprosessen. Den største endringen som er foreslått, er å 
endre type brurekkverk, slik at krysset mellom E6 og L. Isaksens veg kan holdes åpen slik 
det er i dag. Denne endringen er vurdert til ikke å kreve ny høringsrunde. Merknadene til 
planforslaget er behandlet i kapittel 8 Sammendrag av merknader , selve merknadene er 
vedlagt. 

4.4 Politisk behandling 

Revidert planforslaget etter merknadsbehandling vil bli sendt over fra Statens vegvesen til 
Nordreisa kommune for politisk behandling. Det er kommunen som er planmyndighet og 
kommunestyret som vedtar planen. Kommunen vil kunngjøre vedtaket. Kommunens 
endelige vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
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5 Beskrivelse av tiltaket 

5.1 Standardvalg 

E6 har i dag fartsgrense 50 km/t gjennom sentrumsområdet på Storslett, dagens vegbredde 
varierer mellom 7—7,5 meter. Det er ensidig gang- og sykkelveg. På brua er vegbredden 
smalere, og gang- og sykkelveg er separert med rekkverk. 

I følge vegnormalene1 er hovedveg definert som gate når fartsgrensa er 50 km/t eller lavere. 
Bredde på kjørefelt er avhengig av hvilken funksjon gata har og hvilken trafikantgruppe som 
er prioritert. Hovednett for personbiltrafikk bør ha kjørefeltbredde 3,25 meter ved farts-
grense 50 km/t. 

Føringsbredden på brua for kjørebane er 7,5 meter, dette er minimumskravet for bru med to 
kjørefelt i henhold til vegnormalene.  

Figur 9 Tverrprofil av ny bru 

5.2 Løsninger for gående og syklende 

Egen løsning for gang- og sykkelveg over brua beholdes på samme side som i dag. I følge 
vegnormalene er det tilstrekkelig med opphøyd fortau (kantstein minimum høyde 12 cm) når 
fartsgrensen er 60 km/t eller lavere.  

Samtidig bør bruer med betydelig gangtrafikk ha gang- og sykkelbane separert med fysisk 
skille. Det er forholdsvis stor gang- og sykkeltrafikk over Storslettbrua, brua er en del av 
skolevegen. Vi foreslår derfor at det settes opp rekkverk som fysisk skille mellom kjørebane 
og gang- og sykkelbane. 

Bredde på gang- og sykkelvegen over brua er satt til 3,5 meter, inklusive kantsteinklaring 
blir total bredde 4,0 meter. Bredde på gang- og sykkelvegen er tilpasset bredde på 
tilstøtende gang- og sykkelveg på begge sider av brua.  

I følge vegnormalene skal gang- og sykkelveger med potensiale for mer enn 15 gående og 
15 syklende i maksimaltimen ha eget fortau for gående. Minimumbredde for sykkelveg med 

1 Håndbok N100 Veg- og gateutforming, 2018 
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fortau er 3,5 meter. Brua er dermed tilrettelagt til denne standarden, dersom det velges for 
resten av sentrum. 
 

5.3 Kryss og avkjørsler 

På vestsida vil krysset med fv. 352 Skarpsno justeres noe da ny E6 er forskjøvet litt mer mot 
nord enn eksisterende E6. Vegbredder tilpasses eksisterende.  
 

 
Figur 10 Kryss med fv. 352, og avkjørsel til parkeringsplass, illustrasjonshefte tegning C001 
 
Avkjørsel fra E6 til bolig på eiendommen 43/32 blir endret med bakgrunn i at boligen blir 
innløst (se kapittel 6.4 Naboer og grunnerver). Området er avsatt til kommunale parkerings-
plasser. 
 
Flytting av kryss med Strandvegen  
På østsida blir det større endringer av vegkryss på grunn av nye rekkverksavslutninger til 
brurekkverket.  
 
Kryss med Strandvegen må forskyves ca. 20 meter for at ikke det høye brurekkverket skal bli 
sikthindrende. Et brurekkverk er 1,2 meter høyt. Utforming av nytt kryss dimensjoneres etter 
liten lastebil som største kjøretøy.  
 

 
Figur 11 Flytting av kryss med Strandvegen 

Fv. 352 
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5.4 Bru 

Ny brukryssing for E6 over Reisaelva vil gå i tilnærmet samme linje som eksisterende bruer. I 
dagens situasjon krysses Reisaelva av to etterfølgende bruer, en ettspenns fagverksbru med 
spennvidde 76 m over hovedløpet mot vest og en mindre bjelkebru på 26 m over sideløpet 
mot Storslett sentrum, med mellomliggende fylling over øya. 
 
Geometri og konstruksjonsløsninger 
Planlagt alternativ har også to etterfølgende bruer med mellomliggende fylling, som i dagens 
situasjon, en nettverksbuebru og en bjelke-/platebru. Avstand mellom bruene (landkarakser) 
er ca. 40 m.  
 

 
Figur 12 Alternativ med nettverksbuebru og bjelkebru, ÅF Engineering AS 
 
Bruene skal bygges med kjørebane med to kjørefelt, samt gang- og sykkelbane adskilt fra 
kjørebanen med rekkverk som i dagens situasjon.  
 
Som rekkverk på bruer benyttes generelt et stivt brurekkverk med styrkeklasse H2, kjøre-
sterke rekkverk som ikke deformeres under påkjørsel. For Storslett bru planlegges det kjøre-
sterke rekkverk som ytterrekkverk. Mellom kjørebane og gang- og sykkelbanen benyttes et 
gangbrurekkverk, gangbrurekkverk er definert som ikke-kjøresterke. Kjørebane og gang- og 
sykkelbanen er i tillegg atskilt med 12 cm kantstein. 
 
På grunn av vindforholdene langs Reisaelva planlegges det vindskjerming for gang- og 
sykkelbanen. Leveggen kan utføres som en gjennomsiktig løsning, sammenbygd med rekk-
verket. 
 
Brua over hovedløpet (bru 1) etableres som en nettverksbuebru av stål med brudekke av 
betong. Spennvidden er foreløpig satt til 86 m, dvs. 10 m lengre enn dagens fagverksbru. 
Begge landkaraksene er trukket 5 meter tilbake fra elvebredden i forhold til eksisterende 
akser. 
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Figur 13 Skissert løsning bru 1, nettverksbuebru, illustrasjonshefte tegning K1-101 
 
Nettverksbuen er en selvforankret konstruksjon, der trykk fra overgurten (buen) tas opp av 
strekk i undergurten i nivå med kjørebanen. De to bueplanene har krysstilte stag, derav 
navnet nettverksbue. Bueplanene er noe skråstilt mot hverandre, med helning 7° i forhold til 
vertikalen. Det anordnes avstivning mellom overgurtene i form av et fagverk. Mellom under-
gurtene etableres tverrbjelker som brudekket legges opp på. Brudekket har samvirke med 
tverrbjelkene. Brua utføres med kjørebanefuge i den ene enden. 
 
Konstruksjonshøyden for tverrbjelker og dekke kan bli i størrelsesorden 1,7 m inklusive be-
legning.  Endelig konstruksjonshøyde bestemmes ved detaljprosjektering. Med høyde 1,7 m 
og underkant på kote2 +4,5 vil laveste overkant veg over brua (i landkaraksene) komme på 
kote +6,2, noe som betyr ca. 0,25—0,3 m heving i forhold til dagens veglinje. Kote på topp 
bue blir ca. +21, dvs. ca. 15 m over vegbanen. 
 
Landkarene bygges av betong, fundamentert på pæler. Med landkar lengre fra elvebredden 
enn i dag vil muren på vestsiden bli ført forbi foran landkaret og tilpasset til dette. Plass-
forhold mellom mur og elva blir omtrent som i dagens situasjon. Ute på øya etableres en 
passasje under brua langs elva foran landkaret.   
 
Den korte brua mot Storslett sentrum (bru 2) planlegges utført som en plate- eller bjelkebru 
i ett spenn.  
 

 
Figur 14 Skissert løsning bru 2, bjelkebru, illustrasjonshefte tegning K2-102 

                                                
 
2 En kote eller høydekurve er en linje på et kart som markerer høydenivået i terrenget i 
forhold til en referansehøyde (normalt havnivå)  
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Foreløpig spennvidde er satt til 26 m, dvs. det samme som dagens bru. Det vurderes her å 
ikke være nødvendig å flytte aksene. 
 
Bruoverbygningen kan utføres som en spennarmert betongkonstruksjon eller alternativt med 
stålbjelker i samvirke med betong brudekke. Brua utføres fugefri, med påhengte endeskjer-
mer og vingemurer i begge ender. 
 
Konstruksjonshøyden for overbygningen inklusive belegning anslås til 1,3 m. Underkant på 
kote +4,5 betyr at vegen ikke kan ligge lavere enn kote + 5,8. Dagens bru har fall mot Stor-
slett sentrum, og det samme vil gjelde for ny bru. Nødvendig heving i kritisk punkt nærmest 
sentrum vil bli ca. 0,7 m. Endelig konstruksjonshøyde fastlegges ved detaljprosjekteringen, 
med vekt på å oppnå minst mulig byggehøyde. 
 
Landkarene bygges av betong, fundamentert på pæler. Med landkar plassert omtrent som i 
dag beholdes passasjen under brua på side mot sentrum. Ute på øya vil det som nevnt oven-
for bli passasje under bru 1. Det legges derfor ikke opp til passasje under bru 2, da dette 
krever økt spennvidde. Kortest mulig spennvidde er gunstig mht. å få minst mulig bygge-
høyde av overbygningen. 
 
På fyllingen mellom bruene etableres en trappeløsning fra gang- og sykkelbanen ned på øya. 
 
Vedlikehold 
Når det gjelder vedlikehold av nettverksbuebruer, er det foreløpig lite erfaringsgrunnlag. 
Statens vegvesen Region midt, som har ansvaret for blant annet nettverksbuebruene Forra 
bru og Åselva bru, oppgir imidlertid at de ikke har vurdert nettverksbuebruer som mer ut-
fordrende å vedlikeholde enn øvrige stålbruer.  
 
Vanlig praksis nå er å fornye overflatebehandlingen på stålbruer hvert 20-25 år. Konstruk-
sjonene sandblåses da til bart stål, og full overflatebehandling påføres. Rigg og inntelting 
utgjør en relativt stor andel av kostnadene. Nettverksbuebruer vil kunne få noe større rigg-
kostnader enn f. eks. en bjelkebru, men vil samtidig i mange tilfeller ha mindre overflate-
areal. 
 
Generelt vil stålbruer ha større vedlikeholdskostnader enn nyere betongbruer, som ikke 
forventes å få behov for vesentlig vedlikehold av overflater. Når det gjelder forholdet mellom 
de vurderte alternativa nettverksbuebru i stål og bjelkebru av betong for Storslett, har 
nettverksbuebrua en fordel ved at det er 2 akser mindre med behov for inspeksjon og 
eventuelt vedlikehold av brulagre. Samtidig unngår nettverksbuebrua konstruksjonsdeler 
(pilarene) i vann. 
 
Bruklassifisering 
Bruer trafikkert med modulvogntog med totalvekt over 50 tonn skal klassifiseres for Bk 
10/60 i henhold til håndbok R412 Bruklassifisering, 2003. 
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I følge Statens vegvesens Handlingsprogram 2018—2023, tabell 13.1, skal strekningen E6 
Skibotn—Alta tilrettelegges for modulvogntog. Krav til dimensjonering av nye bruer vil si at 
ny bru vil tåle totalvekt på over 100 tonn, jf. forskrift for trafikklast på bruer.  
 
Reisaelva 
Bruene krysser over Reisaelva. Elva renner fra sør mot utløpet i nord. Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) har gjennomført flomberegning og hydraulisk analyse, jf. rapport 
«Hydraulisk analyse i forbindelse med ny bru over Reisaelva ved Storslett», 16-2017.  

 
Figur 15  Dagens bruer over Reisaelva 
 
Oppsummering fra rapporten: 
• Flomberegningen viser at 200-års flommen er på 1656 m3/s. Det er ikke noe 

klimapåslag, noe som er i henhold til anbefaling fra NVE av 2015 
• Høyden av en 200-års flom ved brua vil nå opp til kote +4,0 m  
• Sjøkartverket har beregnet 200-års stormflo til å ligge på kote +2,15 m  
• Det anbefales at nedre kant bru ikke ligger lavere enn på kote +4,5 m. Det er da inkludert 

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

angitt ovenfor krever stein av minimum størrelse 0,75 m 

Laveste tillate underkant bruoverbygning vil være kote +4,5 med høydereferanse NN19543, 
tilsvarende +4,44 med referanse NN2000 (avrundet til +4,5).  
 
En klaring på 0,5 m til 200-års flom er også i henhold til krav i Statens vegvesens håndbok 
N400 Bruprosjektering. Frihøyde på kote +4,5 tilfredsstiller videre krav gitt i håndbok N400 
til vertikal klaring over sjø. 
 
Grunnforhold og fundamentering 
Det er utført grunnundersøkelser for reguleringsplan, jf. geoteknisk datarapport og geo-
teknisk prosjekteringsrapport fra Norges Geotekniske Institutt, NGI. Anbefalt fundamen-
teringsmetode er utstøpte stålrørspæler etablert som friksjonspæler i løsmasse. 
 

                                                
 
3 Høydesystemet Normal Null 1954 (NN1954) er det gamle systemet. NN2000 er det nye, 
mer nøyaktig systemet som er i ferd med å innføres 
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Som angitt flyttes landkarakser for bru 1 tilbake fra elvebredden i forhold til akser for eksis-
terende bru. Årsaken til dette er at det må unngås konflikt mellom pæler under eksisterende 
landkar og nye pæler. Det vurderes å ikke være mulig å ramme nye pæler gjennom eksis-
terende pælegrupper eller å trekke pælene. Det er foreløpig antatt 5 m flytting. Behovet kan 
være noe større og må vurderes nærmere ved detaljprosjektering når utforming av nye 
pælegrupper bestemmes. 
 
For bru 2 plasseres aksene omtrent i dagens akser. Eksisterende landkar ute på øya er 
direktefundamentert, slik at det her ikke vil bli noen konflikt med eksisterende pæler. Land-
karet mot Storslett sentrum er pælefundamentert, men dette er såpass lite at det vurderes å 
kunne bygges et nytt pælefundamentert landkar med pæler plassert til side for de eksis-
terende. Endelig løsning fastlegges ved detaljprosjektering.  
 
Det vil bli behov for erosjonssikring med stein av elvebreddene og noe ut i elva foran alle 
landkarene, samt oppstrøms og nedstrøms disse. Erosjonssikringen føres opp til nivå for 
200-års flom. 
 
Byggemetode 
Det kan tenkes 2 prinsipielt ulike metoder for etablering av bruene. 
 
Metode 1: 
• Det etableres en midlertidig bru nedstrøms eksisterende/nye bruer. E6 trafikken legges 

på den midlertidige brua i hele byggeperioden. Det vil ikke være avbrudd i trafikken. 
• Den midlertidige brua bygges som en beredskapsbru utleid fra Vegdirektoratet. Mest 

sannsynlig løsning er en sammenhengende trespenns bru over hele elva, med 
spennvidder ca. 50 m (se illustrasjonshefte tegning K100). Det vil bli en pilar i elva, samt 
en på øya. Pilarene utføres som betongplater på stålrørspæler. Endeopplegg på elve-
breddene etableres på fylling eller pæler. Brua utføres med 2 kjørefelt, samt gangbane 
med bredde 2,1 m nedstrøms. 

• Etter omlegging av trafikken til midlertidig bru, rives eksisterende bruer og nye bygges. 
• Nettverksbuen prefabrikkeres i seksjoner i verksted og sammenbygges på anleggsstedet. 

Sammenbygging kan utføres på et montasjeområde på land, med etterfølgende lansering 
over elva med en ende understøttet på lekter/pongtonger. Buen kan også sammenbygges 
i endelig posisjon, på midlertidige pilarer/understøttelser i elva. Brudekket støpes etter at 
stålkonstruksjonen er ferdig montert i endelig posisjon. 

• Et mulig montasjeområde på land er nord for Haltisenteret, avsatt til midlertidig anlegg- 
og riggområde i reguleringsplanen. 

 
Metode 2: 
• Ved metode 2 unngås bygging og bruk av midlertidig bru, unntatt over sideløpet. Det vil 

være nødvendig med avbrudd i trafikken  
• Nettverksbuen bygges nedstrøms eksisterende fagverksbru, på tilsvarende måte som 

beskrevet for metode 1. I posisjon over elva er buen opplagt på midlertidige landkar. 
Brudekke støpes når stålkonstruksjonen er montert over elva. 
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• Samtidig med bygging av nettverksbuen, etableres en midlertidig fylling på øya, samt en 
kort midlertidig bru over sideløpet mot Storslett sentrum. 

• Trafikken legges over på nettverksbuebru og kort midlertidig bru. 
• Eksisterende bruer rives. Nye permanente landkar for nettverksbue bygges, samt ny kort 

bru. 
• Trafikken på E6 stenges, nettverksbuebrua med ferdig brudekke skyves sideveis over i 

endelig posisjon og trafikken settes på. Tilsvarende operasjon er utført tidligere, blant 
annet på Driva bru, med stengetid 2 døgn. 

Midlertidig pilar i elva for midlertidig bru: 
• Midlertidige pilarer kan utføres som rammede stålrørspæler som går helt opp til 

bruoverbygningen. På denne måten unngås betongfundament på elvebunnen med 
tilhørende spuntkasse. Stålrørspælene kappes like under elvebunn når den midlertidige 
konstruksjonen fjernes. De midlertidige stålrørspælene må rammes fra pælerigg plassert 
på midlertidig utlagt fylling i elva. 

Ved gjennomføring av prosjektet bør entreprenørene gis frihet til å velge bygge- og 
montasjemetode.  
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6 Beskrivelse av planområdet og virkninger av tiltaket 

6.1 Beliggenhet 

Planområdet er i sentrum av Storslett. Storslett er kommunesenteret i Nordreisa kommune 
og er regionalt senter for service i Nord-Troms. Kommunen er en historisk møteplass for 
samer, kvener og nordmenn – «De tre stammers møte». Kommunen har i underkant av 5000 
innbyggere, tettstedet Storslett har i underkant av 2000 innbyggere. 

 
Figur 16 Storslett og Reisaelva, foto Nordlys/Ola Solvang 
 
Storslett har status som nasjonalparklandsby, og er innfallsporten til Reisa nasjonalpark. 
Storslett ligger ved utløpet av Reisaelva, et verna laksevassdrag.  

6.2 Arealbruk 

Innafor planavgrensninga reguleres det til følgende formål (prefikset «o_» angir offentlig 
formål): 
Bebyggelse og anlegg, plan- og bygningsloven §12-5 nr.1 

o Boligbebyggelse BKS 
o Bolig/forretninger (kombinert formål) BF 
o Offentlig eller privat tjenesteyting BOP 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, plan- og bygningsloven §12-5, nr. 2 
o Kjøreveg, o_SKV 
o Gang- og sykkelveg, o_SGS 
o Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_SVT 
o Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG 
o Parkeringsplasser, o_SPP 

• Grønnstruktur, pbl. § 12-5, nr. 3 
o Naturområde grønnstruktur, o_GN 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, pbl. § 12-5, nr. 6 
o Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, VNS 

• Hensynssoner, pbl. § 12-6 
o Flomfare, H320 
o Bevaring kulturmiljø, H570 

• Bestemmelsesområder, pbl. § 12-7 nr. 1 
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o Anlegg- og riggområde 
 

 
Figur 17 Planområdet, Storslett bru over Reisaelva 
 
Anlegg- og riggområde 
Områder avsatt til anlegg- og riggområde benyttes til dette formål så lenge anleggs-
arbeidene pågår. Etter avsluttet anleggsperiode skal alle arealer for anlegg og rigg tilbake-
føres til tilsvarende stand som områdene hadde før anleggsstart eller i samsvar med nytt 
angitt hovedformål.  
 
I reguleringsplankartet er dette markert som et bestemmelsesområde med vertikale stiplet 
linjer som benyttes kun for midlertidige anleggsområder. Skravur fjernes fra plankartet så 
snart anleggsperioden er over. 
 
Offentlig parkeringsplass 
Nytt hovedformål gjelder for eiendommene 43/32 og 15, og deler av eiendommene 43/5, 15 
og 32 på vestsida av Reisaelva. Her er det planlagt at formålet blir omgjort fra gjeldende 
reguleringsformål som er grønnstruktur og forretningsareal til offentlig parkeringsplass 
(o_SPP), og erverves av Nordreisa kommune. 

6.3 Trafikk 

Fremkommeligheten på E6 vil bli forbedret ved bygging av ny bru, brua er planlagt bredere 
og brua er planlagt med bæreevne som også tillater modulvogntog. Kravet til fri høyde på 
4,5 meter vil bli oppfylt, i dag er det høydebegrensing på 4,4 meter. 
 
Planen legger opp til å tilpasse ny veg til eksisterende veg i kort avstand etter ny bru. På 
vestsida vil krysset med fv. 352 Skarpsno justeres noe da ny E6 er vinklet litt mer mot nord 
enn eksisterende E6. Vegbredder vil bli tilpasset eksisterende.  
 

Strandvegen 
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På østsida vil vegen være løftet noe vertikalt.  
 
Gang- og sykkeltrafikken legges på sørsiden av brua, som i dag. Den tilpasses mot eksis-
terende gang- og sykkelveg på vestsiden av brua.  

6.4 Naboer og grunnerverv 

Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlag for grunnerverv. Dersom frivillige avtaler 
med grunneiere og festere ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon av 
grunn og rettigheter etter Veglovens § 50.  
 
Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at områder for samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur blir ervervet til offentlig eiendom. Hele boligeiendommen 43/32 og 15 
(Hovedvegen 1) blir innløst.  
 
Til anleggs‐ og riggområder som skal tas i bruk, blir det ervervet midlertidige rettigheter. 
Det blir ervervet rettigheter til å rive to bygninger som er krysset ut på eiendommen 43/58 
(Båtnesvegen 3). For disse områder faller eiendomsretten til grunnen tilbake til eier etter at 
anleggsvirksomheten er opphørt. 
 

 
Figur 18 Bebyggelse på vestsiden som er foreslått fjernet vises med stiplet linje i bygningenes diagonaler kryss i 
plankartet  
 
Endring av atkomstforholdene på østsiden er beskrevet i kapittel 6.3 Trafikk. 

6.5 Landskapsbildet 

Kommunesenteret Storslett ligger nær utløpet av Reisaelva til Reisafjorden. Landskapet er 
preget av runde landskapsformer i overgangen fra det mere alpine fjellterrenget som ligger 
lengre sør langs Reisadalen og Kildalen til det flatere elvedeltaet videre nordover mot 
Reisaelvas utløp. 
 
Dagens fagverksbru over Reisaelva med overliggende bue, tar igjen de mykere landskaps-
formene nær Storslett på en elegant måte. 
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Figur 19 Dagens fagverksbru over Reisaelva 
 
Ut fra vurdering av landskapsbildet vil en nettverksbuebru ha flere gode sider 

• Ny bru vil bli et vakkert landemerke og vil beholde hovedtrekket og slektskap fra 
dagens bru 

• Ny bru vil klart uttrykke symbolverdien med dialog med formene til dagens bru 
• Nettverksbuebrua vil ha en moderne brudesign med egen identitet og virke som et 

landemerke 
• Buespennet gir konstruksjonen en klar arkitektonisk utforming, der brua er plassert 

sentrisk over Reisaelva 
• Bruløsningen vil bli vakker, logisk og lesbar 
• Nettverksbuen vil utrykke en visuell kontrast til landskapet samtidig som den ikke vil 

være for prangende i forhold til tettstedet Storslett 
• Atkomst til øya vil bli mulig med trappeløsning ned fra gangbane som i dag.  
•  

 
Figur 20 Illustrasjon av ny bru, ÅF Engineering 

6.6 Nærmiljø og friluftsliv 

I forbindelse med stedsutviklingsprosjekt for sentrum av Nordreisa (2003-2005) er det etab-
lert stier langs elvebredden. Passasje under brua på landsidene har vært viktig å ivareta. 
Landkarene vil trekkes ca. 5 m lengre inn på land enn dagens landkar. I vest vil dette gi en 
bredere passasje under brua ved at ny landkarvegg blir trukket tilbake. Dagens innsnevring 
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bli borte og eksisterende natursteins mur langs elvebredden, ned- og oppstrøms dagens 
landkar kan knyttes sammen til en sammenhengende mur, også under brua.  

 
Figur 21 Passasje under dagens bru på vestsida 
 
Nordreisa kommune uttrykte tidlig ønske om å tilrettelegge for tilgang til hele øya i Reisa-
elva. Atkomst til øya vil bli mulig med trappeløsning ned fra gangbane som i dag. For østre 
landkar på øya vil plassering av nytt landkar gi en passasje under brua, som ikke er mulig i 
dag. 

6.7 Naturmangfold 

Det er utarbeidet en fagrapport på tema naturmangfold (Ecofact rapport 551, mars 2018) 
som tar for seg naturverdier i og nær planområdet basert på beslutningen om å bygge nye 
Storslett bru som to nye bruer, der den største bygges som en nettverksbuebru der land-
karaksene trekkes ca. fem meter tilbake fra dagens situasjon. Den minste av de to, mellom 
øya og sentrum, vil bli forholdsvis lik dagens bru. Det skal ikke gjøres inngrep i elvestrengen 
knyttet til de nye bruene. Det må imidlertid anlegges en midlertidig bru som skal støttes av 
pæler i elva. En midlertidig fylling i elva er nødvendig for å få denne på plass. Pælene skal 
kuttes når den midlertidige brua fjernes.  
 
Reisaelva har status som Nasjonalt laksevassdrag og har bestander av både laks, sjøørret og 
sjørøye. Selve planområdet inneholder ut over dette ingen truede eller verdifulle naturtyper 
eller arter, men 1-1,5 km nedstrøms tiltaket ligger Reisautløpet naturreservat som også har 
status som Ramsar-område4. I umiddelbar nærhet til verneområdet ligger også flere natur-
typer med stor verdi, som godt utviklede strandenger og strandsumper.  
 
Naturreservatet og verdiene i tilknytning til dette vil ikke påvirkes av tiltaket slik planene 
foreligger, men har vært behandlet i rapporten på grunn av forurensningsfare ved uhell 
under arbeid med bygging og rivning av de nevnte bruene. 
 

                                                
 
4 Ramsar-områder i Norge omfatter 63 vernede våtmarksområder som er vernet i henhold til 
den internasjonale miljøvernavtalen Ramsar-konvensjonen. 
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Figur 22 Reisaelva 
 
Vurderinger i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 

§ 8, Kunnskapsgrunnlaget - “Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det 
er rimelig bygge på̊ vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på̊ naturmangfoldet.”  

Datagrunnlaget bygger på opplysninger fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Troms og data 
hentet fra forskjellige databaser (artsdatabanken.no, lakseregister.no, naturbase.no og lig-
nende). Det er ikke utført befaring for temaet naturmangfold, men området er godt kartlagt 
fra før både med hensyn til arter, naturtyper og det akvatiske miljøet. Det har vært lagt sær-
lig vekt på rødlistede arter og naturtyper og deres utbredelse og tilstand. Også hensynet til 
arter og funksjonsområder av særlig forvaltningsmessig betydning, i dette tilfellet anadrom 
fisk og Reisaelva som Nasjonalt laksevassdrag, har vært tatt med i vurderingene. De innsam-
lede dataene har vært behandlet og vurdert etter metodikk beskrevet i Statens vegvesens 
håndbok V712 Konsekvensanalyser. Kunnskapsgrunnlaget vurderes til godt.  

§ 9, Føre-var-prinsippet - “Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på̊ å unngå̊ mulig vesentlig skade 
på̊ naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på̊ naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på̊ kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltnings-
tiltak”.  

Kunnskapsgrunnlaget som planen bygger på vurderes til godt. Det er heller ikke sannsynlig-
gjort at tiltaket som beskrevet vil volde vesentlig skade på naturmangfoldet.  

§ 10, Økosystemtilnærming og samlet belastning - “En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut 
fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for”  
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Det vurderes slik at tiltaket ikke vil påvirke økosystemene som det grenser til så lenge 
kravene til avbøtende tiltak følges, da i hovedsak å unngå arbeid i tidsrommet for fiske-
vandringer.  

§ 11, Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver - “ Tiltakshaveren skal dekke 
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på̊ naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette 
ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter”  

I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det i prosjekteringsfasen bli utarbeidet ytre miljø-
plan (YM-plan), samt rigg- og marksikringsplan. I disse dokumentene vil det fremgå hvilke 
forebyggende eller gjenopprettende tiltak som skal gjennomføres. 

Statens vegvesen vil som tiltakshaver ta kostnader ved miljøforringelse. 

§ 12, Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder - “For å unngå̊ eller begrense skader på̊ natur-
mangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra 
en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, 
gir de beste samfunnsmessige resultater”.  

De største risikoene er knyttet til forstyrrelser for vandrende fisk i vassdraget, og det frem-
stilles krav om at arbeide i elva ikke må foregå i tiden for fiskevandringer, mai—september, 
for å unngå dette. Hvis det er avgjørende for fremdriften kan arbeid utenfor, men nær elva 
utføres i denne perioden så lenge de ytterste hensyn tas for å unngå direkte forstyrrelser 
som kjøring og graving i elvestrengen, deponering av masser som kan forårsake turbiditet5 
og endring av bunnforhold, og andre former for forurensning. Etablering av midlertidig 
fylling for å sette ned pæle som støtte for midlertidig bru må ikke skje i perioden for laksens 
vandring, mai-september. Dette er hensyn som må tas for å oppfylle Naturmangfoldlovens 
§12. I planbestemmelsene § 7.1 Anleggs- og riggområde er det tatt med bestemmelse om 
at etablering av fylling ikke må skje i perioden for laksens vandring. 

Med brutypen nettverksbuebru unngår man permanente pilarer i elva. Dette er også et sterkt 
ønske fra Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) og Fylkesmannen, fremkommet i 
møtet avholdt den 02.11.2017. 

Det vil bli behov for midlertidig pilar i elva for midlertidig bru eventuelt også for montasje av 
permanent bru. Midlertidig pilar kan utføres som rammede stålrør som går helt opp i bru-
overbygninga. På denne måten unngås betongfundament på elvebunnen med tilhørende 
spuntkasse. Stålrørspælene kappes like under elvebunn når den midlertidige konstruksjonen 
fjernes. De midlertidige stålrørspælene må rammes fra pælerigg plassert på en midlertidig 
utlagt fylling i elva. 

                                                
 
5 Turbiditet er et mål på vannets grumsethet (partikkelinnhold) 
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Ut fra en helhetlig betraktning anses bygging av brutypen nettverksbuebru å gi de beste 
samfunnsmessige resultater med tanke på å unngå eller begrense skader på naturmang-
foldet. 

6.8 Kulturminner og kulturmiljø 

Planområdet kommer i berøring med kulturminne som er statlig listeført, men ikke fredet 
etter kulturminneloven. Det dreier seg om «Forbygning i Reisaelva ved Skarpsno», Aske-
ladden6 ID 219661-1.  
 
Kulturminnet er et objekt i nasjonal verneplan: «NVEs utvalgte kulturminner». Forbygninga er 
et sikringsanlegg på vestsiden av elva, oppbygd av tørrmurt stein.  
 
Øvre del av anlegget er ved den gamle brua i sør. Videre ned til dagens E6-bru har et tradis-
jonelt erosjonssikringsanlegg blitt ombygd til en «moderne» tørrmur på 450 m, knyttet sam-
men med den eldre. Den nye tørrmuren er satt opp med maskinkraft, og er av maskintilhug-
get stein. Forbygninga er sikret med småfallen stein i elva, under vann, som danner mothold 
og en viss stabilitet. 
 
På nord- og sørsida av brua er det bygget opp trapper i stein, som fører ned til gangsti langs 
elva. 
 
Den totale lengden på erosjonssikringsanlegget er 1200 m. Brufundamentet under eksister-
ende E6-bru regnes som del av anlegget. 
 

 
Figur 23 Trapp og mur i forbygninga, like nord for brufundament. 
 

                                                
 
6 Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kultur-
miljøer i Norge 
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Historikk 
I 1954 utførte NVE arbeider på en 200 m lang strekning nedenfor den nye brua. Vegvesenet 
utførte i tillegg arbeider 50 m ovenfor den nye brua og 100 m opp mot den gamle brua. I 
årene som gikk ble det påvist at elva hadde senket seg, og eksisterende anlegg hadde blitt 
undergravd og skadet. I 1968 ble ny plan utarbeidet med forslag om forsterkninger og 
forlengelse av anlegget på 510 m, trolig utført på 1970-tallet.  
 
Etter flom i 1997 ble sikringsanlegget skadet, og det ble bygget en ny sikring av tørrmurt 
stein, utført i 1999/2000. Arbeidet ble samkjørt med kommunens nasjonalparksenter og 
elveparkprosjektet. 
 
Virkning 
Tiltaket vil kunne få negativ virkning på kulturminnet. Spesielt vil plassering av midlertidig 
bru nedstrøms fra eksisterende E6 kunne påvirke erosjonssikringsanlegget negativt, ved at 
det i anleggsfasen og/eller ved bruk av midlertidig bru vil kunne komme skade på anlegget. 
Ved for høy belastning ved eller på tørrmuren vil denne eller steinmassene i elva kunne gi 
etter, og dette vil videre kunne føre til utrasing av ytterligere masser. Området vil da være 
utsatt for erosjon fra elva. Anlegg av midlertidig bru vil også kunne gjøre skade på oppbygd 
trapp som ligger like nord for brufundamentet. 
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Avbøtende tiltak 
Det settes av hensynssone i plankartet (kode kulturmiljø) fra eiendomsgrensene til eiendom-
mene 43/35, 6 og 15 meter mot øst. Hensynssonen strekker seg da noe ut i elva.  
 
I planbestemmelsene § 6 er det tatt med at det under anleggsarbeidet skal utvises aktsom-
het for å unngå mulig skade på elveforbygninga. Det må opprettes kontakt med kultur-
minneforvaltning i prosjekteringsfasen om dokumentasjon av elvesikringsanlegget, etter mal 
fra NVE, slik at det kan gjenbygges dersom det påføres skade.  
 
I ytre miljøplan (kapittel 7.3 YM-plan) skal det også tas med at NVE og Troms fylkeskom-
mune må kontaktes før bygging igangsettes. Anlegget må dokumenteres før, under og etter 
tiltaket. Dokumentasjonen settes inn i en egen rapport.  

6.9 Naturressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, 
reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. 
 
Ingen av disse temaene blir direkte berørt av planforslaget. I kapittel 6.7 Naturmangfold er 
det gitt en beskrivelse av Reisaelva som Nasjonalt laksevassdrag. Reisaelva har bestander av 
både laks, sjøørret og sjørøye. Det vurderes slik at tiltaket ikke vil påvirke økosystemene 
som det grenser til så lenge kravene til avbøtende tiltak følges, da i hovedsak å unngå arbeid 
i tidsrommet for fiskevandringer.  

6.10 Grunnforhold 

Kvartærgeologisk kart fra Norges Geologiske Undersøkelse, NGU, indikerer at løsmassene 
består av elveavsetninger i de øvre jordlag. Elveavsetninger vil i praksis si stein, grus og 
sand. Storslett bru ligger i et deltaområde ut mot Reisafjorden hvor det er forventet at det vil 
være marine avsetninger i dybden, det vil si silt og leire.  

 
Figur 24 Utsnitt av kvartærgeologisk kart, NGU, kilde: geo.ngu.no/kart/losmasse 
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Kartet viser marine strand- og havavsetninger i nærheten. Like vest for brua er det berg i 
dagen som faller bratt av mot dalbunnen. Det bratte bergforløpet indikerer at bergnivået kan 
ligge dypt under brua. Kartet indikerer videre at det med stor sannsynlighet kan være 
morenemasser over berg. 
 
Grunnundersøkelser 
Det er utført grunnundersøkelser av Norges Geotekniske Institutt, NGI, i 2018. Datarapport 
og geoteknisk datarapport er vedlagt. 
 
Lagdeling og grov jordartsidentifikasjon er undersøkt med 16 totalsonderinger fordelt på 
fire profiler/akser. Det er boret ned til varierende dybder mellom 50 og 85 meter uten at det 
er påtruffet berg. Sonderingene indikerer sandige masser med økende motstand i dybden.  
 
Innledningsvis er flere fundamenteringsmetoder vurdert.  Det er valgt å gå videre med ram-
mede stålrørspæler, ettersom slike pæler erfaringsvis er godt egnet til fundamentering av 
bruer der det skal tas ned store konsentrerte laster. Stålrørspæler har også fordeler ved at de 
kan overføre betydelige horisontallaster, i tillegg har de meget god momentstivhet og tåler 
hard ramming. 
 

 
Figur 25 Boreplan for 16 punkt 

6.11 Støy 

«Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442» er oppdatert av Klima- 
og miljødepartementet i 2016, og er koordinert med støyreglene gitt etter forurensingsloven 
og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Retningslinjene anbefaler at det beregnes to 
støysoner for utendørs støynivå, rød og gul sone. 
 
I rød sone er gjennomsnittlig utendørs støynivå over 65 dB, i gul sone er utendørs støynivå 
over 55 dB. Grenseverdiene er anbefalinger, som ikke er juridisk bindene.  
 
Støysonekart for dagens situasjon viser at støynivå langs E6 ligger i rød sone. Støyrapport fra 
2018 ligger vedlagt.  
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I planområdet er det registret tre bygninger til boligformål som ligger i rød sone. Bolig på 
vestsida på eiendommen 43/32 (Hovedvegen 1) forutsettes innløst i ny situasjon. Tomten 
omreguleres til parkeringsplasser. Det ligger flere boliger i gul sone som i dag har høyt 
utestøynivå (> 55 dB).  Det forutsettes at boliger som ligger i gul sone blir vurdert i 
prosjekteringsfasen. 
 
Ny situasjon med ny bru ligger i samme trasé som gammel E6. Vi får en generell økning i 
støynivå som skyldes i hovedsak framskrevet trafikk for år 2042. Økningen ligger i området 
1—3 dB. 
 
På østsida av brua er det to bygninger til boligformål som ligger i rød sone. Bygning på eien-
dommen 15/31, Strandvegen 24, «Sanitetshuset», har åtte utleieleiligheter og uteplasser 
mot E6. Her er det behov for avbøtende tiltak. Det ville vært naturlig å foreslå støyskjerming 
langs veg, men på grunn av siktlinjer vil det ikke være mulig å sette opp skjerm langs vegen. 
Her kan det vurderes lokal skjerming av uteplasser samt beregning av innvendig støynivå for 
å finne eventuell behov for fasadetiltak.  
 

 
Figur 26 Østsida av brua, Strandvegen 24 «Sanitetshuset» til høyre, og Sentrum 1, Elveland boligpark, til venstre 
 
Bygning på eiendommen 15/51, Sentrum 1, Elveland boligpark, ligger også i rød sone og 
består av leiligheter samt forretninger. Leiligheter er lokalisert i 2. og 3. etasje. Det er bal-
konger på nord og vest siden av bygget. Bygningen er oppført i 2009, og støyforholdene 
skal være ivaretatt etter støyretningslinjene i behandling av byggesaken i kommunen, jf. 
gjeldende retningslinjer fra 2005, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, 
T-1442/2005. 

6.12 Risiko, sårbarhet og sikkerhet 

Plan- og bygningsloven stiller krav til gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) for å avdekke om området er egnet til utbyggingsformål, eller om risiko- og 
sårbarhetsforhold endrer seg som følge av planlagt utbygging. Det er gjennomført ROS-
analyse for vegstrekningen. Rapporten «ROS-analyse ny bru E6 Storslett, 25.5.2018» ligger 
vedlagt planbeskrivelsen.  
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Konklusjonen er at risikobildet for prosjektet er en forbedring i forhold til dagens situasjon, 
både med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet: 
 
«Prosjektet virker godt planlagt og det aller meste av risiko er kartlagt i fagrapporter forut 
for ROS-analysen. Prosjektet er lite i omfang og utføres på eksisterende trase, så det er be-
grenset hvor mange sikkerhetsproblemer man ville finne når anlegges bygges i henhold til 
dagens krav til veganlegg. Men vi er bekymret for trafikksikkerheten ved gangfelt spesielt 
med tanke på at det er skolerute for relativt mange barn. Ellers er vi bekymret for at midler-
tidig bru skal kunne tåle en 200 års flom og eller ekstrem isgang som kan skade den mid-
lertidige brua.» 
 
Følgende tiltak er viktige for å redusere risikoen til et så lavt nivå som mulig, samtidig som 
det er samfunnsøkonomisk forsvarlig og realistisk. Fargekode rød angir at tiltak er nød-
vendig, oransje angir at tiltak skal vurderes. 
 

Tiltak 
nr. 

Tema 
 

Hendelse / 
sikkerhetsproblem 

ROS-analysens anbefalte tiltak 
 

1 
 

Naturfare 
(punkt 10+17) 
Infrastruktur 
(punkt 25) 

Flom og isgang kan 
skade midlertidig bru 
 

Den midlertidige bru må etableres slik at den ikke er 
sårbar for flom og isgang. Mulig alternativt kan være at 
beredskap iverksettes, hvor man sprenger is med 
sprengstoff for å hindre skader på midlertidig bru. 

2 
 

Infrastruktur 
(punkt 30) 

Strømnettet 
 

Distribusjonsnett undersøkes ifb. prosjektering. 
 

3 
 

Infrastruktur 
(punkt 33) 

Tele- og datanett 
 

Tele- og datanett undersøkes ifb. prosjektering. 
 

4 
 

Infrastruktur 
(punkt 34) 

Vannforsyning 
 

Vannforsyning undersøkes ifb. prosjektering. 
 

5 
 

Infrastruktur 
(punkt 35) 

Avløp- og kloakknettet 
 

Avløp- og kloakknettet undersøkes ifb. prosjektering. 
 

6 
 

Infrastruktur 
(punkt 39) 
 

Akutt eller permanent 
forurensning (anleggs- 
og driftsfasen) 
 

Vernet vassdrag. Det må i SHA-plan og i prosjektering 
gjøres tiltak for at vassdraget ikke blir forurenset. 
Riggplass og plassering av maskiner og drivstofftank på 
riggplassen er temaer som bla. må diskuteres ifb. 
forurensing. 

7 
 

Infrastruktur 
(punkt 41) 
 

Støy 
 

Siden det reguleres trer krav inn om strengere støykrav 
enn eksisterende veg. Det er utført støyberegning og 2 
bygg ligger i rød sone. Dette vil bli undersøkt nærmere og 
evt. tiltak iverksettes. 1 bolig er planlagt innløst. 
 

8 
 

Infrastruktur 
(punkt 44) 
Miljø 
(punkt 45) 

Annet forurensning / 
Vernet vassdrag 
 

Det må undersøkes om den midlertidige brua kan ha stått 
i elv med fiskesykdommer og parasitter. Mulig at brupilar 
m.m. på midlertidig bru må desinfiseres. 
 

9 
 

Miljø 
(punkt 47) 
 

Biologisk mangfold 
 

Inngrepet er lite og kun byggeperioden kan evt. ha 
betydning. Det er registret oter som man skal være 
oppmerksomme på i byggeperioden. Biolog skal rådføres. 
Reisaelva har status som Nasjonalt laksevassdrag og har 
bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. Under 
anleggsperioden kan arbeid med ny bru medføre negative 
konsekvenser for fisk på grunn av nedslamming, økt 
turbiditet og forurensning fra drivstoff, olje og lignende. 
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Det viktige området for fugl nedstrøms brua vurderes ikke 
å bli berørt med mindre det skjer en større ulykke. 

10 
 

Kultur 
 

Arkeologiske 
kulturminner/fortidsmin
ne 
 

Ingen kulturminner i kart. Men i NVE verneplan er 
elvesikringen verneverdig. NVE ønsker SVV skal være så 
forsiktige som mulig for at tørrmur (elvesikring) ikke blir 
skadet. Dette undersøkes i prosjektering. 

11 
 

Beredskap 
 

Fremkommelighet ved 
utrykning 
(Politi, Brann, ambulanse) 
 

Ny bru blir bedre enn dagen og under bygging vil det være 
en midlertidig bru på siden av eksisterende bru. Hvis det i 
prosjektering velges en løsning hvor man bygger den nye 
brua helt inntil til den gamle vil det kunne bli stengt i 1-2 
dager. Dette vil få betydning for beredskap av nødetater. 
Personer kan fraktes over den gamle brua, men brannbiler 
m.m. må evt. stasjoneres på hver side. 
Se for øvrig punkt 1 flom/isgang 

12 
 

Trafikkulykke 
 

Sidekollisjon (avkjørsel) 
 

Prosjektet har allerede valgt at rekkverksløsning inn mot 
brurekkverk må være av en type som gir best mulig sikt 
ifb. kryss rett ved brua på østsiden. 
Vegbelysning ved kryss kan også vurderes i tillegg. 

13 
 

Trafikkulykke 
 

Påkjørsel av syklende 
eller gående 
 

Fartsgrense 50. Når brua får større kjørebane antar vi at 
farten vil øke. Gangfeltene som krysser E6 rett etter brua 
på østsiden og på vestsiden. Her anbefaler ROS-analysen 
på det sterkeste at det undersøkes om belysningen, sikt 
m.m. i gangfeltet oppfyller krav i håndbok V127. 
Skolebarn krysser disse gangfeltene på skoleruta. 
Under bygging vil myke trafikanter måtte krysse E6 pga. 
omlegging av vegen. Det er planlagt fartsgrense på 30 
km/t, ROS-analysen anbefaler på det sterkeste at det i 
tillegg til nedsatt fartsgrense (30) etableres 
fartsreduserende tiltak som fartsdumper som skrus 
midlertidig fast i asfalten på begge sider av brua hvor det 
midlertidige gangfeltet blir etablert, det skal også vurderes 
om disse gangfeltene skal belyses iht. korrekt belysning i 
gangfelt. 
Trafikksikkerhetsrevisor bør rådføres. 

14 
 

Trafikkulykke 
 

Sykkelulykke 
 

Løsning på adskillelse av G/S-veg og vegbane samt 
rekkverk og brurekkverk på samme side som G/S-veg bør 
utformes slik at det utgjør minst mulig fare for syklende 
som velter. 
Trafikksikkerhetsrevisor bør rådføres. 

6.13 VA og kabler 

Dagens vann- og avløpsledninger er vist i illustrasjonsheftet, tegning GH101. VA-ledningene 
krysser elva nord for brua. Tegning IN101 viser kabel- og belysningsplan. Eksisterende 
telekabler må legges i nye trekkerør i bruoverbygning og skjøtes i kummer på hver side.  
 
Det er høyspentkabler 20 kV som krysser under bru inntil brufundament. Disse kablene må 
beskyttes under anleggsperioden, og kraftselskapet må kontaktes før arbeidet starter i 
området.   
 
Kraftselskapet skal videreføre trekkerør-trasé som krysser eksiterende fagverksbru i dag og 
går nordover på øya og krysser overvannsløpet mot øst. Antall rør for eksisterende trasé og 
ønske om reserverør avklares i prosjekteringsfasen med kraftselskapet. 
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7 Gjennomføring av forslag til plan 

7.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Trafikken legges midlertidig om med midlertidig bru på nordsiden av dagens bru. Den 
midlertidige brua dimensjoneres for full to-felts veg med egen gang-/sykkelveg på nord-
siden. Nordsiden er valgt for myke trafikanter for å unngå mest mulig konflikt med anleggs-
området. Dette innebærer at E6 må krysses for å kobles til gang-/sykkelvegnettet. 
 

 
Figur 27 Midlertidig veg med tykk oransje strek, gang- og sykkeltrasé a vises med rød linje (illustrasjonshefte 
tegning Y101) 
 
Vegen legger opp til lav hastighet, med krappe kurver for å redusere inngrep på eiendom 
15/31. Her er det dimensjonert med sporingskurver for å sikre full fremkommelighet for 
vogntog i begge kjørefelt. 

7.2 Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) 

Statens vegvesen som arbeidsgiver og byggherre har som mål at all virksomhet i etaten skal 
gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade. Statens vegvesen skal benytte 
produkter som gjennom bruk eller avhending medfører minst mulig miljøbelastning, og 
unngå bruk av miljøskadelige stoffer. Alt planarbeid skal gjennomføres innafor krav i interne 
bestemmelser og krav i gjeldende lovverk og forskrifter. 
 
Statens vegvesen vil utarbeide en SHA-plan i prosjekteringsfasen i henhold til Byggherre-
forskriften. SHA–planen skal danne grunnlag for de HMS-krav og -forutsetninger som stilles 
til den utførende i konkurransegrunnlaget. SHA-planen skal særlig fokusere på:  

• Forhold til beboere/trafikanter 
o Trygge og opplyste krysningspunkt for myke trafikanter 

• Avgrensing av anleggsområder 
• Trafikkavvikling, omlegging av trafikk, varslingsplan 
• Arbeid på/ved trafikkert veg, sikker jobb-analyse 
• Arbeid over og nær vann 
• Arbeid med støping og montering av tunge konstruksjoner (bru) 
• Arbeid i omgivelser med støy og støv 

7.3 Ytre miljø-plan (YM-plan) 

En YM-plan beskriver prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal 
ivaretas. Dette er hovedsakelig et dokument for byggherren som skal ivareta miljøtema i 
henhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering og 
konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. 
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Tabellen oppsummerer spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-
planen, og hva som er avdekket som spesifikke utfordringer i planarbeidet: 
 
Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy Bygning på eiendommen 15/31, Strandvegen 24, «Sanitetshuset», har 

åtte utleieleiligheter og uteplasser mot E6. Midlertidig veg vil gå nær 
boligbygget. Det må vurderes tiltak mot støy. 

Forurensing av 
jord og vann 
 

Vernet vassdrag. Det må vurderes tiltak for at vassdraget ikke blir 
forurenset. Riggplass og plassering av maskiner og drivstofftank på 
riggplassen er temaer som bla. må diskuteres. 
 
Det må undersøkes om den midlertidige brua kan ha stått i elv med 
fiskesykdommer og parasitter. Mulig at brupilar m.m. på midlertidig 
bru må desinfiseres. 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Atkomst til stier langs elvebredden må opprettholdes i størst mulig 
grad under anleggsperioden 

Naturmiljø De største risikoene er knyttet til forstyrrelser for vandrende fisk i 
vassdraget, og det fremstilles krav om at arbeide i elva ikke må foregå 
i tiden for fiskevandringer, mai—september, for å unngå dette. Hvis 
det er avgjørende for fremdriften kan arbeid utenfor, men nær elva 
utføres i denne perioden så lenge de ytterste hensyn tas for å unngå 
direkte forstyrrelser som kjøring og graving i elvestrengen, 
deponering av masser som kan forårsake turbiditet og endring av 
bunnforhold, og andre former for forurensning. Anleggelse av 
midlertidig fylling for å sette ned pæle som støtte for midlertidig bru 
må ikke skje i perioden for laksens vandring, mai—september. Dette 
er hensyn som må tas for å oppfylle Naturmangfoldlovens §12.  
 

Kulturminne og 
kulturmiljø 

Under anleggsarbeidet skal det utvises aktsomhet for å unngå mulig 
skade på elveforbygninga. NVE og Troms fylkeskommune må 
kontaktes før bygging igangsettes. Elveforbygningsanlegget må 
dokumenteres før, under og etter tiltaket. Dokumentasjonen settes 
inn i en egen rapport. 
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8 Sammendrag av merknader 
 
Det kom inn 13 merknader til planforslaget, 7 fra offentlige aktører og 6 fra private. Det var 
ingen innsigelse til planforslaget fra sektormyndigheter med innsigelsesmyndighet. 
Merknadene i sin helhet er vedlagt planbeskrivelsen. 
 
Den største endringen er at vi foreslår endring av brurekkverket, slik at kryss med E6/Leonh. 
Isaksens veg kan holdes åpen. Endringene er beskrevet i kapittel 8.3 Endringer etter offentlig 
ettersyn. 

8.1 Merknader med kommentarer fra offentlige aktører 

Avsender Sammendrag av merknad 
1. Sametinget Sametinget har ingen merknader. De gjør oppmerksom på at uttalel-

sen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Troms 
fylkeskommune. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Merknaden tas til orientering. 

 
Avsender Sammendrag av merknad 
2. Fylkesmannen i 
Troms 

Fylkesmannen viser til merknader gitt til oppstartsvarselet. De har 
ingen merknader til planforslaget. Fylkesmannen har ansvar for å 
samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra regionale statsetater 
i Troms og Finnmark. Ingen regionale statsetater fremmer innsigelse 
til forslag til reguleringsplan for Storslett bru i Nordreisa kommune. 
Innspill til oppstartsvarselet:  
Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at det er viktig at nødvendig 
inngrep i Reisaelva i forbindelse med etablering av midlertidig 
bruløsning og bygging av ny bru på forhånd er avklart, enten i 
forhold til vannressursloven eller forskrift om fysiske inngrep i 
vassdrag, gitt i medhold av laks- og innlandsfiskeloven. Slik 
avklaringer gjøres med NVE eller Fylkesmannen. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Merknaden tas til orientering. 
Ny bru skal ikke bygges med fundament i Reisaelva. Midlertidig bru kan kreve fundament i 
elva. I møte med Fylkesmannen og NVE 2.11.2017 ble det avklart at en eventuell søknad 
om konsesjon for tiltak i vassdrag kan erstattes av reguleringsplanprosessen.  

 
Avsender Sammendrag av merknad 
3. Nordreisa 
kommune 

Planforslaget er behandlet i Nordreisa miljø-, plan og 
utviklingsutvalg 4.4.2019. Vedtak: 
1. Nordreisa kommune er imot at Leonhard Isaksens veg blir stengt 

for avkjørsel fra E6 slik det er i dag.  
2. Det bør gis dispensasjon fra bestemmelser for rekkverksløsning 

for bru slik at avkjørsel fra E6 til L. Isaksens veg kan 
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opprettholdes. Dette kan eventuelt kombineres med en 
reduksjon av tillatt hastighet fra 50 til 40 km/t på E6 gjennom 
Storslett sentrum fra krysset Bussvegen til krysset Båtnesvegen.  

3. En løsning som skissert i planbeskrivelsen hvor større kjøretøy 
skal bruke gang- og sykkelveien som atkomst til L. Isaksens veg, 
må anses som en trafikksikkerhetsmessig dårlig løsning. Barn og 
unge bruker denne strekningen av gang- og sykkelveien i stor 
grad.  

4. Dersom en stenging av avkjørselen til L. Isaksens veg 
opprettholdes, må det finnes en annen løsning enn bruk av 
gang- og sykkelveien for større kjøretøy. Dette må framkomme i 
denne reguleringsplanen og/eller i den nye reguleringsplanen for 
Storslett sentrum som kommunen utarbeider. Statens vegvesen 
må dekke alle kostnader for etablering av en annen løsning.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Merknaden tas delvis til følge. Statens vegvesen vil endre rekkverk på brua, slik at L. 
Isaksens veg kan holdes åpen. 
Endring av fartsgrense tas ikke med i denne planen. Dette er en prosess som kan 
behandles av Vegavdeling Troms utenom denne planen. Endring av fartsgrense til 40 eller 
30 km/t vil i dette tilfellet ikke endre tekniske forhold som for eksempel vegbredde. 

 
Avsender Sammendrag av merknad 
4. Avinor Avinor viser til høyderestriksjonsflater i restriksjonsplanen for 

Sørkjosen lufthavn. Planlagt bru og bebyggelse samt bruk av 
byggekraner til oppføring av dem, vil ikke komme i konflikt med 
horisontalflaten. Det legges da til grunn at byggekraner opererer 
maksimalt 20 meter over ny bru/ bebyggelse. Avinor viser til 
regelverk for rapportering, registrering og merking av 
luftfartshinder. 
Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjons-
anleggene ved Sørkjosen lufthavn. Planområdet er ikke berørt av 
gjeldende flystøysoner for Sørkjosen lufthavn. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Merknaden tas til orientering. 

 
Avsender Sammendrag av merknad 
5.Troms kraft 
produksjon AS 

Vassdragsteknisk ansvarlig viser til vassdragsreguleringsanlegg som 
påvirker vannføringen under brua. De har flomberegninger for 
overliggende felt, og har dambruddsbølgeberegninger oppå 1000-
årssflommer i vassdraget. 
De trenger å vite kapasiteten under brua, og om det er tiltak som 
endrer kapasiteten. 
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Kommentar fra Statens vegvesen: 
Merknaden tas til orientering.  
Rapport om hydraulisk analyse av NVE svarer på dette.  Brua er dimensjonert for 200-års 
flom, og det er lagt til en ekstra klaring på 0,5 meter. Tverrsnittet av elva under det 
beregnede flomnivået blir ikke redusert i forhold til dagens situasjon, heller noe økt da 
front av landkar akse 2 for buebrua flyttes noe lengre inn på øya enn i dag. 
Statens vegvesen har beredskapsplaner for eventuelle vegbrudd som følge av at eventuelt 
brua blir tatt av større flom enn det brua er dimensjonert for eller ved et mulig dambrudd. 

 
Avsender Sammendrag av merknad 
6. Universitetet i 
Tromsø 

Tromsø Museum har vurdert kulturminner under vann. De vurderer 
sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under 
vann som liten og har derfor ingen merknader til planforslaget.  
De minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket 
skulle kommer over automatisk vernete kulturminner eller funn av 
kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum 
varsles jfr. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Merknaden tas til orientering. 

 
Avsender Sammendrag av merknad 
7. Troms 
fylkeskommune 

Fylkeskommunen har merknader til plankartet: 
Boligbebyggelse B2 og offentlig og privat tjenesteyting er BOP3 
angitt i plankartet, men det er ikke gitt noen bestemmelser til 
området. 
Fylkeskommunen anbefaler at det i plankartet brukes arealformål 
bolig/forretning (sosi-kode 1801) for BF1. 
Den statlige listeførte elveforebyggingen er ikke avsatt som 
hensynssone i sin helhet. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Merknadene tas til følge. 
Det er gitt bestemmelser til B2 og BOP3, og det er endret navn og Sosi-kode (1801) på 
BF1. 
Hensynssone for kulturmiljø er forlenget, slik at det ikke blir brudd i hensynssonen der 
arealet er avsatt til samferdselsanlegg. 

 

8.2 Merknader med kommentarer fra private aktører 

Avsender Sammendrag av merknad 
8. Elveland 
eierseksjonsameie 

Sameiet har innsigelse til at L. Isaksens veg blir stengt. Det vil bli 
store problemer for større kjøretøy, vareleveranse, søppeltømming, 
redusert fremkommelighet for kunder til næringsenhetene og for 
brøyting av snø. 
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Kommentar fra Statens vegvesen: 
Innsigelsen behandles formelt som en merknad, siden sameiet ikke har innsigelses-
myndighet. Men merknaden tas til følge. Statens vegvesen vil endre rekkverk på brua, slik 
at L. Isaksens veg kan holdes åpen. 

 
Avsender Sammendrag av merknad 
9. Bjarne Henry 
Josefsen  
(Eiendom 43/58) 

Josefsen er eier av eiendommen 43/58, Flortexgården hvor det er 
planlagt å fjerne forretningsbygg. Han forventer økonomisk 
kompensasjon.  
Josefsen ønsker at krysset med Båtnesvegen og kryss på motsatt 
side av E6 tas med i planene. Dersom Solvollbygget fjernes, kan det 
lages nye kryss med Båtnesvegen, Kildalsvegen, og kryss vis a vis 
Båtnesvegen. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Kompensasjon vil bli gitt etter våre retningslinjer, og etter møte med grunneier. 
Denne planen for ny Storslett bru tar kun med kryss som må endres som følge av 
bruprosjektet. Foreslått løsning kan være innspill til sentrumsplanen som kommunen 
planlegger. 

 
Avsender Sammendrag av merknad 
10. Flortex klær AS  
(Eiendom 15/31, 
Strandvegen 24) 

Eier av leilighetsbygget ønsker at krysset E6/Strandvegen ikke flyttes 
så nær boligmassen, da dette vil sette en stopper for eiendommens 
store utviklingspotensialer, og gi mer støy for leietakerne. 
Alternativet kan være å finne annen løsning til eiendommene langs 
Strandvegen. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Merknaden tas til orientering.  
Statens vegvesen ser ulempen ved at Strandvegen flyttes nærmere leilighetsbygget. Vi har 
foreslått bestemmelser om at eiendommen skal gis tilbud om støyskjerming/fasadetiltak. 
Støytiltak i anleggsfasen må også tas hensyn til, dette skal beskrives i en Ytre miljø-plan 
som en del av prosjekteringa. Grunneier vil bli kontaktet 
når prosjekteringa starter, forhåpentligvis i 2021/22. 
 
Alternativ atkomst til eiendommene langs Strandvegen 
er ikke tatt med i denne planen. Det vil være utenfor 
denne planens avgrensing. Dersom kommunen i 
arbeidet med sentrumsplanen ønsker å vurdere om 
atkomst i planforslaget er tilfredsstillende atkomst til de 
øvrige eiendommene langs Strandvegen (nr. 20 og 22), 
vil Statens vegvesen stille seg positiv til at kryss med 
Strandvegen stenges.  
Dersom plan for detaljregulering av Storslett sentrum 
vedtas i ettertid av denne planen, vil løsning i sist 
vedtatt plan gjelde. 

  

20 

22 
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Avsender Sammendrag av merknad 
11. Kjell Båtnes Båtnes mener det er positivt at det ikke er behov for nye brukar i 

elveløpet, som kan forstyrre villaksbestanden. 
Krysset E6/L. Isaksens veg bør stenges. Forslag på folkemøtet om 
gangveg mellom parkeringsplass og Haltibygget er godt, men bør 
trekkes vekk fra elva, da aktiviteten der kan forstyrre villaksen. 
Statens vegvesen bør gå inn med ressurser for å detaljregulere 
Storslett sentrum. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Krysset E6/L. Isaksens veg var først planlagt stengt, men med de utfordringer dette ga, 
har vi etterkommet kommunens ønske om å holde vegen åpen. 
Statens vegvesen har ikke ressurser til å planlegge Storslett sentrum, en sentrumsplan vil 
omfatte mye mer enn riks- og fylkesveger, så dette ser vi på som en kommunal oppgave, 
som vi samarbeider med kommunen om. 

 
Avsender Sammendrag av merknad 
12. Norges 
lastebileier-
forbund, region 
nord 

NLF mener byggemetode 1 er å foretrekke fordi det ikke gir avbrudd 
i trafikken. 
NLF anbefaler at brua prosjekteres med høyere tillatt totalvekt enn 
60 tonn. Naboland har helt opp til 105 tonn. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Merknaden tas til orientering.  
Krav til trafikklast på nye bruer, gjør at brua blir dimensjonert for tillatt totalvekt over 100 
tonn. 

 
Avsender Sammendrag av merknad 
13. Vivi-Ann 
Sandnes 

Sandnes foreslår en stor rundkjøring som illustrerer fire stammers 
møte, for å skape et attraktivt sentrum. 
Sandes har også merknader til områder utenfor Storslett sentrum 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Merknadene går ikke direkte på denne planen. Merknader til utforming av en rundkjøring 
kan gis til kommunen i forbindelse med sentrumsplanen. Merknadene til områder utenfor 
sentrum som angår Statens vegvesen, videreformidler vi til vår Vegavdeling Troms. 

 

8.3 Endringer etter offentlig ettersyn 

Kryss E6/Leonhard Isaksens veg 
Kryss med E6/Leonh. Isaksens veg holdes åpen slik det er i dag, det vil si kun tillatt med 
innkjøring fra E6. Krysset kan holdes åpent ved at det kjøresterke rekkverket plasseres 
ytterst på gang-/sykkelbanen, rekkverkets avslutning kommer da utenfor sikkerhetssonen til 
E6, og rekkverket kan avsluttes uten at det stenger krysset.  
 
Det er ikke krav til rekkverk mellom kjørebane og gang-/sykkelbane på bruer med farts-
grense 60 km/t eller lavere og hvor det ikke er betydelig gang- og sykkeltrafikk. Under slike 
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forhold er det tilstrekkelig med fortau med 12 cm kantstein. Vi foreslår likevel rekkverk for å 
unngå at myke trafikanter uaktsomt kommer ut i kjørebanen. Avslutning av innerrekkverket 
kan nedføres før krysset, og rekkverket vil da ikke stenge krysset. 
 
Endring av rekkverk vises på de tekniske tegningene i illustrasjonsheftet, spesielt J101. 
 
Som følge av at brua heves noe, vil også L. Isaksens veg bli hevet i kryssområdet.  
 
Plankart og -bestemmelser 
Hensynssone 
Hensynssone H570 «Bevaring av kulturmiljø» forlenges, og går også over samferdselsanlegg 
SVT4, slik at bestemmelser om bevaring av elveforebygginga også gjelder for området med 
nytt brufundament.  
 
Boligbebyggelse 
Boligbebyggelse (B) endres til konsentrert småhusbebyggelse (BKS). Det gis bestemmelser til 
BKS2 at det kan benyttes til biloppstillingsplass. 
 
Bolig/forretning – kombinert forhold 
Det gis samme angivelse (BF) og sosi-kode 1801 til BF1 og andel av eiendommen 15/51 
(BF2). 
 
Offentlig og privat tjenesteyting BOP 
Det gis bestemmelser til BOP1—3. 
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9 Vedlegg 
Vedlegg til planbeskrivelsen: 

1. Illustrasjonshefte 
2. Notat brualternativer E6 Storslett bru, ÅF Engineering, 20.12.2017 
3. ROS-analyse ny bru E6 Storslett, Statens vegvesen, 25.05.2018 
4. Støyrapport E6 Storslett bru, ÅF Engineering, 20.03.2018 
5. Fagrapport naturmangfold, E6 Storslett bru, Ecofact rapport 551, 2018 
6. Geoteknisk prosjekteringsrapport E6 Storslett bru, 2018, NGI  
7. Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva ved Storslett, 

16/2017, NVE 
8. Merknadene til planforslaget etter høring og offentlig ettersyn 
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Statens vegvesen 
Region Nord 
Dreyfushammarn 31 
8002 BODØ 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

19/1434 - 2 19/9067 17/8328-41 22.03.2019  

Vedrørende reguleringsplan - E6 Storslett bru, Nordreisa kommune 

Vi viser til deres brev av 12.03.2019. 

Sametinget har ingen merknader til reguleringsplanen for E6 Storslett bru. 

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Troms fylkeskommune. 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

Thor-Andreas Basso André Nilsen 
konst. fágajođiheaddji / fagleder ráđđeaddi/rådgiver 

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker: 
Statens vegvesen Region Nord 8002 BODØ 

Kopiija / Kopi til: 
Romssa fylkkasuohkan - Troms 
fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 

1. Sametinget
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf

Org.nr. 967 311 014 

Vår dato: Vår ref: 

02.05.2019 2019/3863 

Deres dato: Deres ref: 

12.03.2019 17/8328 

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lone Høgda, 77642136 
Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 

Samordnet høringsuttalelse til reguleringsplan E6 Storslett bru i Nordreisa 
kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til ovennevnte sak med avtalt utsatt høringsfrist 9. mai 
2019. Formålet med reguleringsplanen er å legge grunnlaget for å prosjektere ny bru over Reisaelva, 
sette av tilstrekkelig areal for midlertidige anlegg og nødvendig riggområde. Tiltaket er forankret i 
vegvesenets handlingsprogram til NTP for perioden 2018-23. Aktuelle gjeldende reguleringsplaner er 
Storslett vest og Storslett sentrum. Disse er blitt endret som følge av detaljregulering for brua.  

I brev datert 13. januar 2017 ga Fylkesmannen innspill til reguleringsplan for Storslett sentrum. I 
brev datert 21.april 2017 ga Fylkesmannen innspill til varsel om oppstart og utvidelse av planområde 
til reguleringsplan for Storslett bru i Nordreisa kommune. 

Fylkesmannen har ansvar for å samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra regionale 
statsetater i Troms og Finnmark. 

Ingen regionale statsetater fremmer innsigelse eller merknader til forslag til 
reguleringsplan for Storslett bru i Nordreisa kommune. 

Vi ønsker lykke til videre og stiller til disposisjon ved behov for råd/veiledning. Ved henvendelser ber 
vi dere oppgi saksnummer 17/8328. 

Med hilsen 

Hans Kristian Rønningen 
seksjonsleder plan 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

Lone Høgda 
seniorrådgiver plan 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

2.
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Kopi til: 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Troms fylkeskommune Postboks 3374 9276 TROMSØ 
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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 

STATENS VEGVESEN 
Postboks 8142 Dep 
0033  OSLO 

Melding om vedtak 

Deres ref:  Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
17/8328-41 2017/499-14 3660/2019 L12 05.04.2019 

Detaljreguleringsplan E6 Storslett bru planid 19422017_005 - Nordreisa 
kommunes høringsuttalelse 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg. 

Med vennlig hilsen 

Birger Storaas 
Arealplanlegger 
birger.storaas@nordreisa.kommune.no 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni

Arkivsaknr:       2017/499-12 

Arkiv:                L12 

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato: 18.03.2019 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.04.2019 

Detaljreguleringsplan E6 Storslett bru planid 19422017_005 - høringsuttalelse 

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven 

Vedlegg 
1 Høringsbrev 
2 Plankart 
3 Planbestemmelser 
4 Planbeskrivelse 

Lenker til vedlegg til planforslaget: 
1. Illustrasjonshefte - tekniske tegninger
2. Notat brualternativer
3. ROS-analyse
4. Støyrapport
5. Naturmangfold
6. Geoteknisk prosjekteringsrapport
7. Hydraulisk analyse

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.04.2019 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune er imot at Leonhard Isaksens veg blir stengt for avkjørsel fra E6 slik det

er i dag.
2. Det bør gis dispensasjon fra bestemmelser for rekkverksløsning for bru slik at avkjørsel fra

E6 til L. Isaksens veg kan opprettholdes. Dette kan eventuelt kombineres med en reduksjon
av tillatt hastighet fra 50 til 40 km/t på E6 gjennom Storslett sentrum fra krysset Bussvegen
til krysset Båtnesvegen.

3. En løsning som skissert i planbeskrivelsen hvor større kjøretøy skal bruke gang- og
sykkelveien som atkomst til L. Isaksens veg, må anses som en trafikksikkerhetsmessig dårlig
løsning. Barn og unge bruker denne strekningen av gang- og sykkelveien i stor grad.
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4. Dersom en stenging av avkjørselen til L. Isaksens veg opprettholdes, må det finnes en annen
løsning enn bruk av gang- og sykkelveien for større kjøretøy. Dette må framkomme i denne
reguleringsplanen og/eller i den nye reguleringsplanen for Storslett sentrum som kommunen
utarbeider. Statens vegvesen må dekke alle kostnader for etablering av en annen løsning.

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunes merknader: 

5. Nordreisa kommune er imot at Leonhard Isaksens veg blir stengt for avkjørsel fra E6 slik det
er i dag.

6. Det bør gis dispensasjon fra bestemmelser for rekkverksløsning for bru slik at avkjørsel fra
E6 til L. Isaksens veg kan opprettholdes. Dette kan eventuelt kombineres med en reduksjon
av tillatt hastighet fra 50 til 40 km/t på E6 gjennom Storslett sentrum fra krysset Bussvegen
til krysset Båtnesvegen.

7. En løsning som skissert i planbeskrivelsen hvor større kjøretøy skal bruke gang- og
sykkelveien som atkomst til L. Isaksens veg, må anses som en trafikksikkerhetsmessig dårlig
løsning. Barn og unge bruker denne strekningen av gang- og sykkelveien i stor grad.

8. Dersom en stenging av avkjørselen til L. Isaksens veg opprettholdes, må det finnes en annen
løsning enn bruk av gang- og sykkelveien for større kjøretøy. Dette må framkomme i denne
reguleringsplanen og/eller i den nye reguleringsplanen for Storslett sentrum som kommunen
utarbeider. Statens vegvesen må dekke alle kostnader for etablering av en annen løsning.

Saksopplysninger 
Statens vegvesen (SVV) har lagt ut forslag til reguleringsplan E6 Storslett bru for høring og 
offentlig ettersyn med høringsfrist 5. mai. Kommunen har mottatt planforslaget for å kunne gi en 
høringsuttalelse. 

Dagens E6-bru over Reisaelva har betydelig behov for vedlikehold. Brua har begrenset 
fremkommelighet på grunn av redusert bæreevne og det er ei smal bru. Detaljregulering av 
Storslett bru skal gi grunnlag for å prosjektere ny bru og sette av tilstrekkelig areal for 
midlertidig anlegg- og riggområde for å bygge ny bru og for midlertidig bru og veg i 
anleggsperioden. 

Arealbehovet for anlegg- og riggområde medfører at bolighus på eiendommen 43/32 må 
innløses, området skal i fremtiden benyttes til kommunale parkeringsplasser. I tillegg må 
mindre bygg på eiendommen 43/58 innløses. 

Slik forslaget er, vil kryss med E6/Leonhard Isaksens veg bli stengt fordi nytt rekkverk forlenges. 
I dag er det kun tillatt med avkjøring fra E6. Det planlegges for at atkomst til og fra L. Isaksens 
veg blir via fv. 865 Høgeggvegen. 

Kryss med Strandvegen må forskyves for å unngå at det høye brurekkverket ikke kommer i 
siktsonen til krysset. 
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Planen tar hensyn til det skal være gangatkomst på øya både nedstrøms og oppstrøms i forhold til 
brua samt trappenedgang fra gang- og sykkelveien på brua til øya. Det vil også bli en vindskjerm 
som tar av for landvinden for gående og syklende. 

Krysset ved E6/Kildalveien er strammet noe inn for å gi bedre trafikksikkerhet for gående og 
syklende når de krysser denne. 

Flere alternative brutyper er vurdert. Brutype som er valgt er nettverksbuebru og bjelkebru. 
Det er det alternativet som er mest likt dagens brutyper. Dette var også støttet av et flertall i 
kommunestyret i sak 4/18. 

Vurdering 
Stenging for avkjøring fra E6 til Leonhard Isaksens veg vil skape store problemer for 
kommunens drift av den kommunale veien. I enden av Leonhard Isaksens veg er det ikke 
snumuligheter for kjøretøy. 

SVV har antydet at løsning kan være at større kjøretøy bruker gang- og sykkelveien fra Bios for å 
kunne kjøre inn på L. Isaksens veg. Dette mener vi er en dårlig løsning trafikksikkerhetsmessig 
sett. Gang- og sykkelveien på denne strekningen er svært mye brukt av barn og ungdom. 

Primært mener vi at rekkverksløsningen må endres slik at det er mulig for kjøretøy å fortsatt 
kunne svinge av fra E6 og inn på L. Isaksens veg. Dette bør kunne kombineres med en reduksjon 
av tillatt hastighet fra 50 til 40 km/t på E6 gjennom Storslett sentrum fra krysset Bussvegen til 
krysset Båtnesvegen. På denne måten vil en få en bedre trafikksikkerhet gjennom Storslett 
sentrum. 

Dersom det ikke dispenseres fra rekkverkskravet slik at L. Isaksens veg fortsatt kan ha avkjørsel 
fra E6, vil det etter kommunens vurdering være nødvendig å finne en annen løsning enn bruk av 
gang- og sykkelveien til større kjøretøy. Dette forslaget gir ingen løsning for å snu øvrige 
kjøretøy i enden av L. Isaksens veg. Det må vurderes om det er mulig å få til en løsning med 
snuplass i eller i nærheten av enden av L. Isaksens veg - eventuelt om det er mulig å få til en 
vegforbindelse mellom Skolevegen og L. Isaksens veg slik at det ikke er nødvendig å snu 
kjøretøy i enden L. Isaksens veg. 

Hvis det skulle bli aktuelt med en av de to forannevnte løsningene, må dette innarbeides i 
reguleringsplan. Det må også bli slik at SVV dekker fullt ut kostnadene i forbindelse med 
etableringen siden det vil være SVV sin plan som utløser behovet for en slik eventuell løsning. 

Det er beklagelig at boligen på gnr. 43 bnr. 32 må rives, men det har alt tidlig vært klart fra 
Statens vegvesen sin side at dette ikke har vært mulig å unngå. Men kommunen tar det som en 
selvfølge at SVV har en nær dialog med eierne og gir et tilfredsstillende erstatningsoppgjør slik 
at de kan skaffe seg en god boligløsning.  
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Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 

Vår ref. Vår dato: 

19/02282-2 01.04.2019 

Deres ref. Deres dato: 

17/8328-41 12.03.2019 

Vår saksbehandler: 

Einar K Merli  -  976 51 687 

Nordreisa kommune - Høring - Detaljreguleringsplan E6 Storslett bru i 
samarbeid med Statens vegvesen - Offentlig ettersyn - Uttalelse fra 
Avinor  

Vi viser til brev fra Statens vegvesen Region nord, datert 12.03.2019, vedrørende offentlig ettersyn 
av detaljreguleringsplan E6 Storslett bru, i Nordreisa kommune. Avinor kan ikke se å ha blitt varslet 
i forbindelse med oppstart av planarbeidet. 

1. Innledning

Luftfartstilsynet har den 09.10.2017 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Sørkjosen lufthavn. 

Planområdet ligger ca. 2580 – 2900 meter sørøst for landingsterskel til bane 33 (fra sør) ved 
Sørkjosen lufthavn. 

2. Høyderestriksjonsflater i restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn

Videre ligger hele planområdet innenfor horisontalflaten, som er en hinderflate 
(høyderestriksjonsflate) i restriksjonsplanen (Avinors tegning ENSR-P-10) for lufthavnen, hjemlet i 
EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og EASA-krav CS ADR-DSN.J.480, om hinderflater og 
begrensing av hinder, gjeldende fra 01.09.2015. 
Den horisontale flaten ligger på kote 50 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen. 

Ut fra mottatte tegninger vil den nye nettverksbuebrua få en maksimalhøyde på ca. kote 21,2 moh. 
Den høyeste bebyggelsen innenfor planområdet vil være boligbebyggelse med gesims-/møne-
høyde inntil 17 moh, basert på en terrenghøyde på ca. 5 moh. Det medfører at planlagt bru og 
bebyggelse samt bruk av byggekraner til oppføring av dem, ikke vil komme i konflikt med 
horisontalflaten (hinderflate). Det legges da til grunn at byggekraner opererer maksimalt 20 meter 
over ny bru/bebyggelse. 

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder: 
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/ 

4. Avinor
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3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg

Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene ved Sørkjosen 
lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 
av 27.06.2011.  

4. Flystøysoner

Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Sørkjosen lufthavn. 

Med vennlig hilsen 
Avinor AS  

Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 

Kopi: Nordreisa kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
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Fra: Vangen Hanne Lunde 
Sendt: 10. april 2019 08:13
Til: Firmapost-nord
Emne: VS: Kunngjøring av detaljreguleringsplan E6 Storslett bru.

Hei, denne skal legges inn i sak 17/8328. Jeg har ikke tilgang. Kan dere legge den inn? 

Hanne 

Fra: Øyvind Steffenach <Oyvind.Steffenach@tromskraft.no>  
Sendt: tirsdag 12. mars 2019 13:21 
Til: Vangen Hanne Lunde <hanne.vangen@vegvesen.no> 
Emne: Kunngjøring av detaljreguleringsplan E6 Storslett bru. 

Hei. 

Ser deres kunngjøring i Framtid i nord  i dag. 

Jeg er Vassdragsteknisk ansvarlig for bl.a Troms Kraft, Ymber og Kvænangen Kraftverk. Vi har vassdragsreguleringsanlegg som påvirker vannføringen under 
denne bru. De samme anleggene har potensiell skadevirkning på bru, veg, og mye av samfunnet i Nordreisa for øvrig. 

Vi har flomberegninger for overliggende felt, og vi har dambruddsbølgeberegninger oppå 1000-årsflommer i vassdraget.  
Jeg trenger å vite kapasiteten under bro. Jeg trenger også å vite dersom det fylles på eksisterende terreng for å løfte vegbanen, og alle andre tiltak som 
vedrører utbredelsen på flom-/dambruddsvann som følge av bruetableringen. 

Legger ved et kartutsnitt som viser med kartnåler: 
Røde: Fare for dambrudd med dambruddsbølge mot Reisavassdraget. 
Blå: Fraført 45 km2 nedslagsfelt med vann mot Kvænangsbotn, men vannet vil ved svikt i overføringer kunne komme tilbake til Reisavassdraget. 

5. Troms kraft produksjon
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Med vennlig hilsen 
TROMS KRAFT PRODUKSJON AS 

Øyvind Steffenach 
Vassdragsteknisk ansvarlig 
E-post: Oyvind.Steffenach@tromskraft.no
Mobil: +47 478 94 111

www.tromskraft.no · telefon 77 60 11 00 · 9291 Tromsø  

12
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Universitetsmuseet 

Deres ref.: 17/8328-41 

Vår ref.: 2019/1417 

Dato: 17.04.2019 

Statens vegvesen 

Uttalelse angående kulturminner under vann: Varsel om offentlig ettersyn - 
detaljreguleringsplan på høring - E6 Storslett bru, Nordreisa kommune 
sendt fra Statens vegvesen 

Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum 12.03.2019 til vurdering angående kulturminner under vann. 

Viser også til vårt uttalelse av 27.03.2019 til reguleringsplan for Storslett sentrum hvor vi hadde ingen 

merknader. Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner 

under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. 

Planforslaget vil gi grunnlag for prosjektering av ny bru og midlertidig anlegg for midlertidig bru og veg i 

anleggsperioden. Tiltak i elvebunnen i forbindelse med bygging av ny Storslett bru blir nokså begrenset. Vi 

vurdere sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann som liten og har derfor ingen 

merknader til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 

kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum varsles jfr. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 

77 64 50 81 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Troms fylkeskommune, Kulturminner i Nordland 

6.
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Statens vegvesen 

Region Nord 

Postboks 1403 

8002 Bodø 

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

19/3656-4 Margareth Wegner Sundfør L12 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:  Dato: 

29713/19 77788184 17/8328-41  06.05.2019 

Uttalelse til detaljregulering for E6 Storslett bru i Nordreisa kommune 

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

Vi viser til brev fra dere i forbindelse offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for E6 

Storslett bru. Frist for uttalelse var 5. mai 2019. I e-post fra Vegvesenet datert 3. mai fikk 

fylkeskommunen utsatt fristen til 6. mai 2019. 

Formålet med foreslått detaljregulering er å legge til rette for utbedring av E6 Storslett bru 

med tilstøtende veger og sikre framtidig arealdisponering innenfor planområdet.  

Planavdelingen hos stabssjefen har samordnet uttalelsene fra de ulike fagetatene i Troms 

fylkeskommune. 

Boligbebyggelse B2 og offentlig og privat tjenesteyting BOP3 

Boligbebyggelse B2 er angitt i plankartet, men det er verken nevnt eller ikke gitt noen 

bestemmelser til området under § 2.1 i forslag til planbestemmelser. Det samme gjelder areal 

angitt til offentlig og privat tjenesteyting BOP3 i § 2.3 i foreslåtte bestemmelser. 

Bolig/forretning 

I forslag til planbestemmelser § 2.2 står det at det for området BF1 tillates bygninger til 

forretningsvirksomhet. Videre står det at 2. etasje kan brukes til boligformål. På plankartet er 

arealformålet for BF1 imidlertid angitt som forretning (1150). Vi anbefaler at det i plankartet 

brukes arealformål bolig/forretning (1801). Det vil være det mest riktige når det i 

bestemmelsene åpnes for kombinert bruk. 

7. Fylkesmannen
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Kulturminnevernet 

Den statlig listeførte elveforebyggingen som inngår i planområdet er ikke avsatt som hensynssone 

c) i sin helhet, men er gitt et brudd ved formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Vi ber

om at dette rettes opp ved at den del av elveforebyggingen som på planforslaget ikke er gitt et

vern, likevel gis et vern som en egen hensynssone c). Det må utarbeides bestemmelser om at

nødvendige tiltak innenfor den nye hensynssonen skal avklares med NVE. Dette er tatt opp per

telefon både med Statens vegvesen og med NVE.

Det er motstrid i planbeskrivelse og plankart. I planbeskrivelsen kapittel 8 med sammendrag av 

innspill står det i kommentarfeltet:  

«Området med elveforebygging er vist som hensynssone i reguleringsplankartet og det er 

gitt bestemmelser om området. Dette området skal ikke benyttes som rigg- og 

anleggsområde».  

På plankartet er en del av elveforebyggingen ikke gitt et vern, og en del av hensynssonen er avsatt 

til anlegg- og riggområde. I planbeskrivelsen kapittel 6.8 står kulturminnet beskrevet som tørrmur 

med trapper og at brufundamentet under eksisterende E6-bru regnes som del av anlegget. 

Brufundamentet og trappen på nordsiden er ikke gitt et vern i plankartet. Vi forutsetter at plankart 

og bestemmelser som sikrer ivaretagelsen av et helhetlig kulturminne, rettes opp før planvedtak. 

Med vennlig hilsen 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Margareth Wegner Sundfør 

areal- og transportplanlegger 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

Kopi: 

Nordreisa kommune, Postboks 174,  9156 STORSLETT 

Fylkesmannen I Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien 1 9815 VADSØ 

Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 

Norges vassdrag- og energidirektorat, Region Nord, Kongens 14-18, 8514 Narvik 
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8. Elveland eierseksjonssameie
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Fra: Bjarne Josefsen <bjarne@nordtroms.net> 
Sendt: 12. april 2019 14:39
Til: Firmapost-nord
Emne: ang Storslett bru, Nordreisa

Hallo ! 

Jeg Bjarne Josefsen sitt som eier av eiendommen vest for elva markert med lilla farve på deres kart, 
  Flortex gården , hvor også det planlagt å fjerne forretningsbygg (73 
kvm.) opp mot E6. 
det er vel og bra så lenge vi får det kompasert økonomisk. 
Det jeg vil påpeke er at dere tar med i deres planer Båtnesveien og krysset der fra E6, det er for 
trangt og det skaper vansker ved møte i krysset. 
Vil også nevne kryssene vis a vis Båtnesveien , sør for E6, som burde gjøres noe med. 

Eg sagt det tidligere og gjerne gjentar det , få fjernet gamle Solvoll bygget og lag nye kryss, 
Båtnesveien, Kildalsveien og de kryssene vis a vis Båtnesvn. 

Mvh 
Bjarne Josefsen 
Flortex 
Båtnesvn 7 
9151 Storslett 
tlf 90165144 

9. Bjarne Henry Josefsen
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Lill Josefsen 

Flortex Klær AS 

Båtnesveien 7 

9151 Storslett 

03.05.2019 

Sak 17/8328 

Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø 

Henvendelse om regulering av vei ved Strandveien 24 angående ny bro over på Storslett. 

Vi eier av leilighetsbygg på overnevnte adresse har ønsker om at krysset E6- Strandveien ikke 

flyttes så nær boligmassen da dette vil begrense/sette en stopper for eiendommens store 

utviklingspotensial. Det vil også gi mer støy for leietakerne som blir boende rett ved veien.  

Et alternativ kan være å stenge veien helt og finne en annen løsning på ankomst til de to andre 

eiendommene som benytter vegen. For eksempel fra nordsiden langs elv eller fra parkering ved 

Coop.  

Vi undres også over at veien på motsatt side ikke skal stenges, men veien på nordsiden må 

flyttes? Gående`s sikkerhet må da være mere viktig enn å sikre at en bil ikke kjører ut i elva? 

Dette vil også føre til mere støy enn i dag der store deler av snø brøytes fra sentrum og på elva, 

store maskiner vil da passere i nær avstand til sovende i overnevnte bygg.  

I bygge perioden ser man at det er planlagt stor trafikk rundt bygget av både gående og 

kjørende, man er bekymret for at dette vil føre til mye støy inne i bygget og sjenere de 

beboende som i all hovedsak består av eldre. Hær må det vurderes støytiltak!  

Vennlig hilsen 

Lill Josefsen 

Daglig leder 

10. Flortex klær as
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Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 8002 BODØ 

Ang: Utskifting av Storslett bru, sak 17/8328. 

Det foreligger en reguleringsplan for utskifting av Storslett bru.  
Det ble av statens vegvesen gitt en kvalitativ god innføring i planen på eget møte på Haltibygget, 
Storslett. 
Kommentarer: 
Valg av brutype gjør at det ikke er behov for nye brukar ute i elveløpet. Dette er et meget godt valg 
for å unngå å skade, forstyrre villlaksbestanden. 
Utvidet bredde på E-6 på vestsida av brua gir meget god oversikt for kjørende på E-6 på vestsida. 
Kysset E-6 og Leonh. Isaksens veg bør stenges for all motorisert ferdsel. 
På møtet kom et forslag om å utvikle en gangvei på elvebakken under brua på vestsiden av elva 
mellom planlagte nye parkeringsplass nordenfor E-6 og Haltibygget. Forslaget er godt men gangveien 
må trekkes langt vekk fra elva da aktiviteten der kan forstyrre vill laksen i elva. Ref. Ass. Direktør hos 
Fylkesmannen i Troms Evy Jørgensen , «vill laksen har betydelige utfordringer og særlig i Troms fylke  
på grunn av miljøforstyrrelser.» Forslag, «en undergang» vest for brua kan løse problemet, kan 
vurderes ut fra behov. 
Regulering av Storslett sentrum: 
Jeg har forstått det slik at Nordreisa Kommune selv skal gjennomføre detaljreguleringen av Storslett 
sentrum. Jeg deltok i mitt første møte vedr. Regulering av storslett i 1970 årene. Det har vært flere 
møter opp gjennom årene. 
Jeg mener det har skjedd svært lite i sakens anledning frem til i dag.  
Gjennomførings kraften har vært begrenset. 
Jeg ber Statens vegvesen om å gå aktivt inn og støtte kommunen i denne arbeidsoppgaven. 
Nordreisa kommune alene har ikke ressurser, gjelder også innleide,  til å gjennomføre nødvendige 
endringstiltak slik at sentrum får en fremtidsrettet god løsning. 
Jeg mener kommunen er for sterkt bundet opp til slik det er i dag, kan ikke frigjøre fra det som 
fungerer i dag, og derfor ikke makter å få til radikale nok trafikale endringstiltak . 
Som et innspill må vestsiden av Storslett sentrum ha kun en innfart for biler, dvs. Prix krysset. 
Fotgjenger felt over E-6 må begrenses til en eller to. Bro overgang eller undergang kan vurderes. 

Over mange år ,helt fra 50 årene, har kommunen latt være å regulere og tilpasse Storslett sentrum 
opp mot  E-6 for å få en fremtidsrettet god løsning. I stedet for å ta denne faglige utfordringen har 
man over en periode på 60/70 år «gått utenom » problemstillingen og lansert stadig nye arealplaner 
for ny E-6 og ny bru over Nordreisaelva. Jeg mener at dette har lagt en betydelig demper på 
utviklinga av Storslett som tettsted. 

Statens vegvesen må gå inn med ressurser for å detaljregulere Storslett sentrum. 

Med hilsen 

Kjell Båtnes 

11. Kjell Båtnes
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Fra: NLF Troms/Finnmark/Nordland regionsjef <troms@lastebil.no> 

Sendt: 3. mai 2019 09:34

Til: Firmapost-nord 

Emne: Merknader E6 Storslett bru 

Høringssvar E6 Storslett bru sak 17/ 8328 

Norges lastebileier-Forbund region Nord har følgende merknader til detaljregulering. 

Byggemetode 

Her mener vi at byggemetode 1 er å foretrekke fordi det ikke gir avbrudd i trafikken. Ved bruk av 

metode 2 er det ingen garantier for hvor lenge E6 vil bli stengt, lokale forhold eller forhold hos 

entreprenøren kan føre til lengre stenging. Av hensyn til sikkerhet/ beredskap og godstransporten 

bør ikke metode 2 velges. Det bør være ett krav til utførende entreprenør i anbudsdokumentene at 

metode 1 velges.  

Dimensjonering av ny bru. Det legges opp til en dimensjonering BK 10/60. Selv om vi i dag ikke har 

større tillat totalvekt enn 60 tonn på vegnettet i Norge, ser vi en utvikling i vår naboland helt opp til 

105 tonn. Vi ser allerede i dag at 60 tonn totalvekt gjør at fisketransporten i liten grad benytter 

modulvogntog. Etter vår oppfatning er det sannsynlig at vi vil se en utvikling med tyngre vogntog 

også i Norge til glede for trafikksikkerheten og miljø fordi det betyr færre vogntog på veiene. Det er 

derfor fornuftig ved alle nye bruprosjekt på riksveinettet og vurdere å dimensjonere etter en høyere 

totalvekt.  

Med vennlig hilsen 

For Norges lastebileier-Forbund 

Odd-Hugo Pedersen 

regionsjef  

telefon 91570243 

e-post ohp@lastebil.no

12. Norges lastebileier-forbund
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From: Vivi-Ann Sandnes Eggum <gamnesgard@gmail.com> 
Sent: 14. mai 2019 22:36
To: Vangen Hanne Lunde; Firmapost-nord
Subject: EUROPAVEI 6

E6 - Nordreisa 

Vi viser til planprosessen angående E6 i Nordreisa. ref. Link Europavei6 

Vi tillater oss å komme med følgende kommentarer og spørsmål: 

1) TA VARE PÅ HANDELSMULIGHETENE TIL SENTRUM: Behovet for å legge E6 utenfor sentrum vil øke med økt trafikktetthet.  Angsten for å miste handelskunder er tilstede, og vi tillater oss å komme med

noen konkrete forslag som kan bidra til at nysgjerrigheten og attraksjonen Storslett kan beholdes og økes.  Attraktiv og nyskapende - for å trigge trafikanter til å komme innom sentrum:

En stor rundkjøring med designet rundkjøring som skaper oppmerksomhet og som illustrerer 4 stammers møte, med konkret 4 tykke stammer som bidrar til å fordele trafikken i de ulike retninger. Kladdet illustrasjon:

Som et klokketårn, bare i større format.  Jfr. forslag fra den lokale kvenforeningen som foreslår klokketårn på den nye kirkegården.

13. Vivi-Ann Sandnes
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2) TRASÉVALG:

Vi har tidligere etterspurt diskusjoner omkring vår campingplass, og i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Kvænnes, har vi kommet fram til flere diskusjoner - ang.

a) KVÆNNES:

Den planlagte kirkegården/gravplassen som Nordreisa kommune skal ha på Gnr 11 Bnr 1, på Kippernes/Kvænnes, vil ha behov for en ny innkjøring.

b) SANDNES:

Vi har diskusjoner internt i forhold til reguleringsplanprosessen, og har tidligere bedt om tilbakemelding ang. den risikosone som vi har i svingen til E6 - og lekeplass, plassering av bobiler etc.  Er det mulig å

foreslå/diskutere om vegvesenet flytter E6 lengre oppover i terrenget, så vi ikke hemmes med utviklingen av campinplassen? Samtidig at svingen og trafikken nær vår næring ikke blir i en slik risikosone?

c) SANDNES - bussholdeplass.

Vi har mange besøkende som kommer med buss - både fra nord og sør.  Vi har ingen bussholdeplass idag, og ber om statens vegvesen sitt syn på om muligheten for å få en utvidelse for plassering av busstoppskur. Jfr.

samme type som Fosselv Camping har.  Her er vindfullt og værhardt.

Vi håper på snarlig tilbakemelding. 

Med vennlig hilsen 

Vivi-Ann Sandnes 
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Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Vegavdeling Troms
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no 23
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Dokumentnr.: 20170779-02-R 
Dato: 2018-03-06 
Rev.nr.:  0 
Side: 4  

Sammendrag 
Statens vegvesen planlegger ny bru over Reisaelva ved Storslett i Troms. ÅF 
Engineering er engasjert for å prosjektere den nye brua med NGI som underleverandør 
for grunnundersøkelser og geoteknisk rådgivning.  
 
ÅF Engineering vurderer innledningsvis tre ulike alternativer for ny bru. Alternativ 1 er 
en ettspenns nettverksbru over hovedløpet på 86 meter. Alternativ 2 er en 3-spenns 
bjelke-/platebru (2 akser ute i elva). Både Alternativ 1 og 2 har en ettspenns bjelke-
/platebru over sideløpet (ca. 26 meter). Alternativ 3 er en skråkabelbru som spenner over 
begge elveløpene med en total lengde på ca. 150 meter. 
 
Foreliggende rapport omfatter tolkning av grunnforhold og geoteknisk prosjektering for 
reguleringsplan. 
 
Grunnundersøkelsene viser faste, velgraderte jordmaterialer av sand og grus øverst. Et 
betydelig finstoffinnhold gjør at disse massene må anses som telefarlige (klasse T3). 
Videre er det påtruffet lagdelte masser hovedsakelig av sand i øvre jordlag og med 
økende forekomst av siltlag i dybden. Det er boret til mer enn 80 meter dybde uten at 
det er påtruffet berg. 
 
Innledningsvis er flere fundamenteringsmetoder vurdert.  Det er valgt å gå videre med 
rammede stålrørspeler ettersom slike peler erfaringsvis er godt egnet til fundamentering 
av bruer der det skal tas ned store konsentrerte laster. Stålrørspeler har også fordeler ved 
at de kan overføre betydelige horisontallaster. I tillegg har de meget god momentstivhet 
og tåler hard ramming. 
 
For reguleringsplanen er det utført beregninger av vertikal bæreevne for enkeltpeler etter 
Peleveiledningen (2012). Beregnet bæreevne på grunnlag av empiriske relasjoner mot 
CPTU gir generelt høyere verdier enn b-metoden. Beregningene tilsier at tilstrekkelig 
bæreevne for landkarene kan oppnås med 30 meter lange, Ø600 - 800 mm, stålrørspeler. 
Eventuelle fundamenter i elva vil kunne fundamenteres på tilsvarende peler, men 
pelelengden må antagelig økes til ca. 40 meter. 
 
Det anbefales å utføre prøvepeling med dynamisk slagprøvning for å verifisere bære-
evnen til peler dimensjonert på basis av CPTU-metoden. På dette grunnlaget vil trolig 
den minste peledimensjonen (Ø600) kunne velges. Dette vil igjen kunne medføre 
kostnadsbesparelser og lettere ramming. Ved endelig dimensjonering basert på dynam-
isk slagprøvning kan partialfaktoren for karakteristisk bæreevne (x) reduseres, og 
pelenes beregnede bæreevne kan utnyttes i større grad (ca. 10% økning). 
 
Beregninger som også tar hensyn til moment- og horisontalkrefter må utføres ifm. detalj-
prosjektering for byggeplan. I tillegg må det utarbeides rammekriterier for pelearbeidene 
og kontrollplan for utførelse av geotekniske arbeider. 
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1 Innledning 
Statens vegvesen planlegger ny bru over Reisaelva ved Storslett i Troms, jf. figur 1 
(under). ÅF Engineering er engasjert for å prosjektere den nye brua med NGI som 
underleverandør for grunnundersøkelser og geoteknisk rådgivning.  
 
Foreliggende rapport omfatter tolkning av grunnforhold og geoteknisk prosjektering for 
reguleringsplan. Rapporten er strukturert iht. oppsett beskrevet i håndbok V220, ref. [1]. 
 
 
2 Byggeplass og omgivelser 
Ny bru skal ligge på Storslett, ca. 2 km oppstrøms utløpet av Reisaelva i Reisafjorden. 
 
Reisaelva er ca. 150 meter bred på det aktuelle stedet. Det er en øy ute i elva som deler 
elva i ett vestre hovedløp og et østre sideløp, jf. situasjonsplan i vedlegg C. Terrenget på 
sidene av elva er relativt flatt på kt. +4-5. Elvenivået varierer mellom ca. kt. +0,5 og 
+4,0. Det er tettbebyggelse på begge sider av elva. Nærmeste hus ligger ca. 30 meter fra 
landkaret både på vest- og østsida av elva. 
 
 
3 Grunnforhold 

3.1 Kvartærgeologisk kart (NGU) 

Kvartærgeologisk kart fra NGU indikerer at løsmassene består av elveavsetninger i de 
øvre jordlag, jf. figur 1. Elveavsetninger vil i praksis si stein, grus og sand. Storslett bru 
ligger i et deltaområde ut mot Reisafjorden hvor det må forventes å kunne være marine 
avsetninger i dybden, dvs. silt og leire. Kartet viser marine strand- og havavsetninger i 
nærheten. Like vest for brua er det berg i dagen som faller bratt av mot dalbunnen. Det 
bratte bergforløpet indikerer at bergnivået kan ligge dypt under brua. Kartet indikerer 
videre at det med stor sannsynlighet kan være morenemasser over berg. 
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Figur 1 Utsnitt av kvartærgeologisk kart (NGU) 

 
3.2 Grunnboringer 

Grunnundersøkelser for eksisterende bru, ref. [2], viser øverst grus, så sand og videre 
finsand nedover. På de største dybdene som ble undersøkt, dvs. ca. 10 meter, ble det 
antatt mo – melsand. Grunnundersøkelsen bestod av 3 dreiesonderinger som viste 
temmelig ensartede grunnforhold. 
 
Supplerende grunnundersøkelser er utført i januar 2018. Det er utarbeidet en egen data-
rapport med resultater fra grunnundersøkelsene, ref. [3].  
 
Lagdeling og grov jordartsidentifikasjon er undersøkt med 16 totalsonderinger fordelt 
på 4 profiler / akser. Det er boret ned til varierende dybder mellom 50 og 85 meter uten 
at det er påtruffet berg. Sonderingene indikerer sandige masser med økende motstand i 
dybden.  
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Jordarter er undersøkt ved prøvetaking i 3 punkter og trykksondering (CPTU) i 4 punkt-
er.  
 
Alle prøveseriene går ned til 20 meter dybde. Kornfordelingsanalyser viser sandige, 
grusige og siltige jordmaterialer øverst (punkt 1 og 14, prøvedybde 1,5-5,5 m). Disse 
massene er velgraderte og må anses som telefarlige (telefarlighetsklasse T3). Under 
disse massene er det tatt prøver som viser middels – fin sand i borpunkt 1 og 14. I bor-
punkt 8, som ligger på en øy i elva, viser prøvene dessuten flere lag av silt fra 14 til 20 
meter dybde. Sand- og siltlagene ligger her vekselvis. 
 
Jordmassene blir gradvis mer siltige i dybden. CPTU-sonderingene går ned til 30 – 40 
meters dybde. CPTU-sonderingene indikerer lagdelte masser som hovedsakelig består 
av "ren sand – siltig sand" og enkelte lag av "siltig sand – sandig silt". Det ser ut til at 
finstoffinnholdet / hyppigheten av siltige lag øker med dybden. Videre ser det ut til å 
være mest silt i borpunkt 8 (på øy i elva) og borpunkt 14 (øst for elva), men det indikeres 
også noen siltlag i borpunkt 1 og 3 (på vestsiden av elva). 
 
 
4 Tiltaksbeskrivelse 

4.1 Eksisterende bru 

Eksisterende bru I på Storslett er ei fagverksbru i stål med en lengde på 77 meter og 
spenn på 76 meter over hovedløpet. Eksisterende bru II er ei stålbjelkebru med en lengde 
på 27 meter og spenn på 26 meter over sideløpet (østsiden). Begge bruene ble bygd i 
1955 og har en vegbredde på 6,3 meter. 
 
Bru I skal iht. brutegning være fundamentert på trepeler (vestre landkar) og betongpeler 
(østrelandkar). Bru II skal være direktefundamentert ved vestre landkar og fundamentert 
på betongpeler ved østre landkar. 
 
4.2 Planer for ny bru 

De to gamle bruene skal erstattes med ny bru for E6 over Reisaelva, som vil gi bedre 
fremkommelighet, spesielt for tungtransport. Ny bru skal ligge på samme sted som 
eksisterende bru. Eksisterende bru må derfor rives. 
 
ÅF Engineering vurderer innledningsvis tre ulike alternativer for ny bru. Alternativ 1 er 
en ettspenns nettverksbru over hovedløpet på 86 meter. Alternativ 2 er en 3-spenns 
bjelke-/platebru (2 akser ute i elva). Både Alternativ 1 og 2 har en ettspenns bjelke-
/platebru over sideløpet (ca. 26 meter). Alternativ 3 er en skråkabelbru som spenner over 
begge elveløpene med en total lengde på ca. 150 meter. Alt. 3 innebærer ett stort tårn 
som er tenkt plassert ute på øya i elva, dvs. tårnet ligger litt nærmere østre landkar enn 
det vestre. 
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Alle brualternativene innebærer en breddeutvidelse. Total bredde blir ca. 13 meter.  
 
Tegning av eksisterende bru og prinsippskisser av de ulike alternativene for ny bru er 
vist i vedlegg C. 
 
4.3 Midlertidig bru 

Det skal etableres midlertidig bru som skal benyttes i anleggsfasen. Midlertidig bru skal 
etableres ca. 19 meter nord for den nye brua (nedstrøms side). 
 
4.4 Riggområde 

Det skal etableres riggområde på vestsiden av Reisaelva, ca. 50 – 100 meter nord for 
den nye brua. 
 
 
5 Jordparametere for peleberegninger 

5.1 b – metoden 

Det har innledningsvis blitt utført beregninger iht. Peleveiledningen, [4], som grunnlag 
for mengde og kostnadsanslag basert på eksisterende informasjon om grunnforhold gitt 
i rapporten fra 1949, ref. [2]. 
 
Resultatene fra supplerende grunnundersøkelser i ref. [3] har siden blitt tolket, og jord-
parameterne har blitt revidert. 
 
Aktuelle parametere er gitt i tabell 1. 
 

Tabell 1 Jordparametere benyttet i peleberegninger etter b – metoden i ref. [4] 

Beregning g 
(kN/m3) tan fk Nq b 

Før supplerende 
grunnundersøkelser - vertikal 
bæreevne for friksjonspeler i 
sand (b-metoden) 

18 0,6 12 
0.14-0.28 
(10 - 50 m 

lange peler) 

Etter supplerende 
grunnundersøkelser - vertikal 
bæreevne for friksjonspeler i 
sand (b-metoden) 

18,5 0,7 17 
0.17-0.30 
(10 - 50 m 

lange peler) 
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5.2 Empiriske relasjoner mot CPTU 

Formelgrunnlag fra Peleveiledningen (2012), ref. [4], er lagt til grunn for disse 
beregningene. 
 
Den viktigste jordparameteren som inngår i bæreevneberegningene er lagringsfastheten 
(Dr) som beregnes ut fra en korrelasjon mot målt spissmotstand fra CPTU (qc): 
 

Dr = 0,4 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑞𝑞𝑞𝑞

22 ∗ (𝜎𝜎′𝑣𝑣; 0 ∗ 𝜎𝜎𝑎𝑎)^0,5
 

 
Der 𝜎𝜎′𝑣𝑣; 0 – beregnet in-situ vertikal effektivspenning og σa er atmosfærisk referanse-
trykk (100 kPa). 
 
Målt spissmotstand (qc) og tolket relativ lagringstetthet (Dr) er presentert i vedlegg A. 
 
5.3 Grunnvannsnivå 

CPTU-sonderingene indikerer hydrostatisk poretrykk fra en grunnvannstand på ca. kt. 0 
- 0.5. Grunnvannstanden vil imidlertid variere med vannstanden i Reisaelva.  

 
5.4 Dimensjonering for seismisk påvirkning 

Iht. Eurokode 8, [5], bør aktuell grunntype bestemmes ut fra gjennomsnittlig skjærbølge-
hastighet (Vs) i dybdeintervallet 0-30 meter: 
 

 
 
Tolket skjærbølgehastighet Vs,30 fra CPTU og resulterende grunntype er gitt i tabell 2: 
 
Tabell 2 Tolket skjærbølgehastighet Vs,30 fra CPTU og resulterende grunntype 

CPTU (pkt.) Vs,30* 
(m/s) Grunntype 

1 197 C 
3 196 C 
8 215 C 

14 200 C 
 
Ved dimensjonering mht. seismisk påvirkning må det forutsettes Grunntype C – "Dype 
avleiringer av fast eller middels fast sand eller grus eller stiv leire med tykkelse fra et 
titalls meter til flere hundre meter." 
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6 Forskrifter og standard 
Foreliggende rapport omhandler geoteknisk prosjektering for reguleringsplan.  
 
Relevante standarder, veiledninger og forskrifter er oppsummert i tabell 3. 
 
Tabell 3 Relevante standarder, veiledninger og forskrifter 

Standard, håndbok etc. År 
Eurokode 0 - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, ref. [6]. 2016 
Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering , ref. [7]. 2016 
Eurokode 8 – Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning, ref. [5]. 2014 
Statens vegvesen – Håndbok N400 Bruprosjektering, ref. [8]. 2015 
Statens vegvesen – Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, ref. [1]. 2014 
Norsk geoteknisk forening – Peleveiledningen, ref. [4] 2012 
Byggeteknisk forskrift (TEK 17) 2017 
NVE- Veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred, ref. [9] 2014 
Saksbehandlingsforskriften (SAK 10) 2010 

 
 
Innhold og struktur i foreliggende rapport er satt opp iht. beskrivelse for "normalt om-
fang" av vurderinger gitt i Eurokode 7 og V220 (felles beskrivelse). 
 
Bru for ny E6 vurderes å komme inn under konsekvens og pålitelighetsklasse (CC/RC) 
3 iht. Eurokode 0 og Statens vegvesens håndbok V220, hhv. ref. [6] og [1]. Tilsvarende 
vurdering iht. Saksbehandlingsforskriften gir tiltaksklasse 3. Disse klassene har bla. 
betydning for omfang av kontroll, jf. kap. 10. 
 
TEK 17 angir krav aktuelle krav til sikkerhetsnivå mht. flom og skredfare. Flom og 
erosjonsproblematikk er ikke omfattet av vurderingene i denne rapporten. Utførte grunn-
undersøkelser gir grunnlag for å vurdere områdestabilitet iht. NVE veileder 7/2014, se 
kap. 7. TEK 17 setter også krav til pålitelighet av konstruksjoner. Disse kravene kan 
anses oppfylt dersom det prosjekteres iht. Eurokodene og relevante fagstandarder listet 
opp i tabell 3. 
 
Dimensjonering for seismisk påvirkning skal utføres iht. Eurokode 8, jf. kap. 5.3. 
 
Dimensjonering av peler er utført iht. Peleveiledningen (2012) som er i overen-
stemmelse med Eurokode 0 og 7. Relevante krav til prosjekteringen er også gitt i Statens 
vegvesens håndbok N400 og V220. 
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7 Områdets egnethet og beregnet sikkerhet 

7.1 Skredfare 

Grunnundersøkelsene indikerer ikke kvikkleire eller annen leire med sprøbruddegen-
skaper. Påvisning av tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht. NVE veileder 7/2014 er derfor 
ikke nødvendig.  
 
Den aktuelle vegparsellen ligger også utenfor aktsomhetsområder for jord- og flom-
skred, steingsprang og snøskred (kilde NVE-atlas). 
 
7.2 Riggområde 

Grunnundersøkelsene viser grus og sand i de øvre jordlagene. Stabiliteten i riggområdet 
anses for å være god. Det må tas hensyn for å unngå å overbelaste den ytterste skrånings-
kanten mot elva. Planlagt riggområde anses egnet til formålet. 
 
 
8 Peleberegninger 

8.1 Forutsetninger for peleberegninger 

I foreliggende rapport er det kun regnet på vertikal bæreevne av enkeltpeler. Beregninger 
som også tar hensyn til moment- og horisontalkrefter må utføres ifm. detaljprosjektering 
for byggeplan. 
 
8.1.1 Dimensjonerende laster 

Dimensjonerende laster for innledende beregninger ble mottatt pr. e-post fra ÅF 
Engineering den 27. november 2017.  
Tabell 4 Dimensjonerende laster pr. landkar 

Alternativ  Bru 1 Bru 2 
Alternativ 1 – nettverksbue 86 m (bru 1) og 
ettspenns bjelke-/platebru 26 m (bru 2) 33 000 kN 19 500 kN 

Alternativ 2 – 3-spenns bjelke-/platebru (bru 1), 
samt ettspenns bjelke-/platebru (bru 2) 

20 000 kN 
(22 000 kN / pillar) 19 500 kN 

 
Lastene er i bruddgrensetilstand og omfatter: 

• Egenvekt overbygning 
• Egenvekt landkar og pilarer, inkl. overfylling 
• Trafikklast 
• Oppdrift, med konservativ valgt lav vannstand på kt. -1,0 (har da bare betydning 

for pilarene). 
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Fundamentnivå for landkarene er foreløpig antatt å ligge på kt. -1,0. Fundamentnivå for 
pilarene er satt til kote -6,0, dvs. 3 meter under antatt elvebunn på kt. -3,0. 
 
Omregnet last pr. pel for Alternativ 1 og 2 er vist i tabell 5. 
 
Tabell 5 Dimensjonerende vertikal last pr. pel [kN] for landkar til bru 1 

Alternativ  Antall peler Dim. last Dim.  last* 
Alternativ 1 – nettverksbue 86 m 
 12 2750 4 000 

Alternativ 2 – 3-spenns bjelke-
/platebru, 86 m 8 2750 4 000 

*Anslått dimensjonerende last som også tar høyde for horisontallast og moment 
 
8.1.2 Fundamenteringsløsning 

Valg av peletype ble diskutert i møte med ÅF Engineering den 23. november. Flere typer 
peler ble vurdert. Det ble valgt å gå videre med rammede stålrørspeler ettersom slike 
peler erfaringsvis er godt egnet til fundamentering av bruer der det skal tas ned store 
konsentrerte laster. Stålrørspeler har også fordeler ved at de kan overføre betydelige 
horisontalaster. I tillegg har de meget god momentstivhet og tåler hard ramming. 
 
Stålrørspelene rammes fra et forhåndsbestemt terrengnivå, og det settes ned spunt for 
etablering av tørr byggegrop. For fundamenter i elva må det fylles ut midlertidig med 
rambare masser. Forut for disse arbeidene må det forgraves og masseutskiftes stein / 
"erosjonshud" i elva (topplag) som potensielt kan vanskeliggjøre nedramming. 
 
8.1.3 Grunnvannstand og fundamentnivå 

Plassering og nivå for fundamenter er ikke endelig bestemt. Forutsatte terreng-, grunn-
vanns- og fundamentnivåer i tabell 6 (under) må derfor oppdateres ved prosjektering for 
byggeplan. 
 
Forutsetninger vedrørende grunnvannstand / vannstand i Reisaelva påvirker effektiv-
spenningene langs pelene og som følge av dette påvirkes også beregnet bæreevne. 
Spesielt gjelder dette for b – metoden. Det er utført beregninger både for fundamenter 
på land (landkar) og i elv (pilarer), jf. tabell 6. Beregninger for peler på land er utført 
både med høy vannstand (flom) og lav vannstand (antatt normal vintervannstand). Sist-
nevnte forutsetning gir grunnlag for å kunne sammenligne bæreevnen fra b- og CPTU-
metoden direkte. 
 
Alle CPTU-sonderingene er utført på land og peleberegningene etter CPTU-metoden er 
således mest representative for forholdene ved landkarene. Det er regnet fra forboret 
dybde som omtrent tilsvarer uk landkar på kote -1,0 (~0,5 m avvik har i praksis ingen 
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betydning). CPTU – målinger er sanntidsmålinger, dvs. at grunnvannsnivå / poretrykk 
på måletidspunktet inngår i kapasitetsberegningene, jf. tabell 6. Beregnet kapasitet antas 
ikke å bli vesentlig påvirket av evt. høyere grunnvannstand ifm. flom. 
 
Tabell 6 Forutsetninger vedrørende grunnvannsnivå og fundamentnivå for peleberegninger 

Beregning Fundament  
(alternativ) 

 

Terreng 
(moh) 

Grunn- 
vannst. 
(moh) 

Fundame
ntnivå 
(moh) 

1) b-metoden Landkar 
(alternativ I+II) 6.0 4.0 -1.0 

2) b-metoden Landkar 
(alternativ I+II) 6.0 0.5 -1.0 

3) b-metoden Pilarer i elv 
(alternativ II) -3.0 -3.0 -6.0 

CPTU – metoden, borpunkt 1 Landkar 
(alternativ I+II) 5.8 0.5 -1.0 

CPTU – metoden, borpunkt 3 Landkar 
(alternativ I+II) 

3.7 0.5 -0.3* 

CPTU – metoden, borpunkt 8 Landkar 
(alternativ I+II) 

1.6 0.5 -1.4** 

CPTU – metoden, borpunkt 14 Landkar 
(alternativ I+II) 4.5 0.5 -1.0 

*Ikke beregnet fra kt. -1,0 pga. mindre enn 30 meter CPTU - måledata (vil utnytte hele 
målelengden) 
** CPTU – måledata starter fra kt. -1,4 pga. forboring.  
 
8.1.4 Partialfaktorer 

Som grunnlag for kostnadsoverslag ifm. reguleringsplan er det utført beregninger av 
vertikal bæreevne for friksjonspeler i sand iht. Peleveiledningen (2012). Beregninger av 
horisontalkapasitet, tverrsnittskrefter og momenter forutsettes utført ifm. byggeplan.  
 
Det er forutsatt lukkede stålrørspeler, jf. kap. 8.1.2. 
 
Vertikal bæreevne er beregnet på grunnlag av to forskjellige metoder beskrevet i Pele-
veiledningen, [4], jf. etterfølgende kapitler. Felles for begge metodene er at det må 
bestemmes partialfaktorer for å ta høyde for usikkerheter i parametere og beregnings-
modell. 
Karakteristisk bæreevne beregnes med en korrelasjonsfaktor (x). Videre skal karakteris-
tisk bæreevne divideres med en partialfaktor for motstand (gt) for å få dimensjonerende 
bæreevne: 
 

𝑅𝑅𝑞𝑞;𝑑𝑑 =
Rc; k
𝛾𝛾𝛾𝛾

=  
Rc; cal
𝛾𝛾𝛾𝛾 ∗ 𝜉𝜉

 

p:\2017\07\20170779\leveransedokumenter\rapport\20170779-02-r geoteknisk rapport\20170779-02-r.docx 

475



 
Dokumentnr.: 20170779-02-R 
Dato: 2018-03-06 
Rev.nr.:  0 
Side: 15  

 
For bestemmelse av riktig korrelasjonsfaktor (x) er det forutsatt at det utføres grunn-
undersøkelser i 4 profiler. Videre er det forutsatt rammede peler for bestemmelse av 
partialfaktor for motstand (gt). 
 

Tabell 7 Omfang grunnundersøkelser, korrelasjonsfaktor (x) og partialfaktor for motstand (gR) 
for rammede peler (ref. tabell NA.A.6 og NA.A.10 i Eurokode 7) 

Grunnundersøkelser – 
antall profiler med 
prøvninger 

Korrelasjonsfaktor 
(x) 

Partialfaktor for motstand 

4 1,45* 1,1 
*) forutsetter normalt god kjennskap til grunnforholdene, vurderes gyldig her 
 
 
8.2 Bæreevneberegninger etter b – metoden 

Dette er metoden beskrevet i den gamle Peleveiledningen fra 1991. Metoden gir betyde-
lig rom for brukeren til å velge parametere, og anses for å gi generelt konservative verdi-
er for bæreevnen. Den kan likevel benyttes for overslagsberegninger. 
 
Det har innledningsvis blitt utført beregninger basert på eksisterende informasjon om 
grunnforhold gitt i rapporten fra 1949, ref. [2]. Resultatene er tidligere oversendt ÅF 
Engineering pr. e-post. 
 
Supplerende grunnundersøkelser i 2018 ref. [3] har siden blitt tolket, og jordparameterne 
har blitt revidert, jf. kap. 5.1. Resultatene fra de reviderte bæreevneberegningene er 
presentert på figur 2, 3 og 4, under, som representerer hhv. beregningsforutsetning 1), 
2) og 3) i tabell 6. 
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Figur 2 Fundament for landkar (uk kt. -1): Resultater fra beregninger av vertikal bæreevne for 
lukkede stålrørspeler (enkeltpeler dimensjon 500 – 1400 mm). Jordparametere vurdert fra 
supplerende grunnundersøkelser (2018). Antatt flomvannstand (kote 4,0) og terreng på kote 6 
– forutsetning 1), tabell 6. 
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Figur 3 Fundament for landkar (uk kt. -1): Resultater fra beregninger av vertikal bæreevne for 
lukkede stålrørspeler (enkeltpeler dimensjon 500 – 1400 mm). Jordparametere vurdert fra 
supplerende grunnundersøkelser (2018). Antatt normal vintervannstand (kote 0,5) og terreng 
på kote 6 – forutsetning 2, tabell 6). 
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Figur 4 Fundament for pilarer i elv (kt. -6): Resultater fra beregninger av vertikal bæreevne for 
lukkede stålrørspeler (enkeltpeler dimensjon 500 – 1400 mm). Jordparametere vurdert fra 
supplerende grunnundersøkelser (2018). Antatt grunnvannstand og elvebunn på kote -3 – 
forutsetning 3, tabell 6. 
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8.3 Bæreevne fra empiriske relasjoner mot CPTU 

I Peleveiledningen (2012) er det også beskrevet en metode for beregning av bæreevne 
for friksjonspeler i sand basert på korrelasjoner mellom resultater fra CPTU og prøve-
belastningsforsøk. Dette er en nyere metode for beregning av pelekapasitet som anses 
for å være mer pålitelig enn b – metoden. 
 
I denne beregningsmetoden inngår flere faktorer, jf. tabell 8. 
 
Tabell 8 Valg av faktorer for bæreevneberegninger etter CPTU-metoden 

Parametere Verdi Kommentar 
Zt 20 og 30 meter Forutsatt total pelelengde 
sa 100 kPa Referansespenning 

FDr= 2,1*(Dr-1)1,7 Varierer Dr som vist i vedlegg A 
Flast 1,3 Trykkbelastning 
Fspiss 1,6 Lukket pel 
Fmat 1,0 Stål 

Fs= [s'v0/sa]0,25 Varierer Spenningsfaktor 

qbk=0,8*qc / [1+Dr2] Varierer 
Karakteristisk spissmotstand 
(qbk) beregnes fra qc og Dr 
(presentert i vedlegg A) 

 
Beregningene etter CPTU-metoden gir en god del høyere bæreevne enn beregningene 
etter b – metoden. Spesielt er bidraget til bæreevnen fra spissmotstanden vesentlig 
høyere. CPTU-beregningene tilsier altså mindre dimensjoner / evt. kortere peler enn det 
b – metoden gjør. Det er regnet på peler med 20-30 meters lengde og diameter 800-
900 mm. Resultatene er oppsummert i tabell 9. I vedlegg B er det presentert diagrammer 
med kurver som indikerer hvordan bæreevnen varierer med dybden. Det er egne kurver 
for beregnet sidefriksjon (Rsk), spissmotstand (Rbk) og total dimensjonerende motstand 
(Rcd). Merk at bæreevnen i prinsippet kun er riktig i den dybden som tilsvarer forutsatt 
pelelengde (dvs. ved 20 og 30 meter dybde). 
 
Tabell 9 Dimensjonerende bæreevne (Rcd) for stålrørspeler etter CPTU-metoden 

CPTU - borpunkt 30 meter lang 
Ø900 mm pel 

[kN] 

20 meter lang 
Ø800 mm pel 

[kN] 

30 meter lang 
Ø600 mm pel 

[kN] 
1  8800 (4900)  5700 (2900) 4600 (2800) 
3  8100* (4900) 5000 (2900) 4200* (2800) 
8  9000 (4900)  5600 (2900) 4800 (2800) 

14  8400 (4900) 4900 (2900)  4400 (2800) 
*27,2 meter lang pel, dvs. ikke 30 m pga. CPTU-måledybde < 30 m 
() – tall i parentes angir beregnede verdier etter b-metoden, jf. figur 3, for sammenligning 
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9 Anbefalt fundamenteringsløsning 

9.1 Dimensjonering 

Innledende beregninger etter b-metoden med konservativt valgte jordparametere (før 
grunnundersøkelser) indikerte at det ville bli nødvendig med i størrelsesorden 50 meter 
lange peler og dimensjon Ø900 mm.  
 
Reviderte beregninger etter b-metoden med tolkede jordparametere fra supplerende 
grunnundersøkelser (2018) tilsier at det kan velges mindre dimensjon og kortere pele-
lengde. Figurer i kapittel 8.2 indikerer at det f.eks. kan velges Ø800 mm peler med ca. 
30 meter lengde for landkar og 40 meter lengde for fundament til pilarer i elv. 
 
Beregnet bæreevne på grunnlag av empiriske relasjoner mot CPTU gir generelt høyere 
verdier enn b-metoden. Beregningene indikerer at det i utgangspunktet kan velges kort-
ere pelelengde enn 30 meter for landkar (jf. kap. 8.3 og vedlegg B). Dersom det f.eks. 
velges 20 meter lange peler, vil imidlertid bidraget til bæreevnen fra spissmotstand være 
mye større enn bidraget fra sidefriksjon (se diagram i vedlegg B). Bidraget til bæreevne 
fra spissmotstanden varierer generelt mer med dybden enn bidraget fra sidefriksjonen. 
Slik sett vil det være tryggere å velge relativt sett lengre peler og heller gå ned på 
diameter. Utførte beregninger tilsier at tilstrekkelig bæreevne kan oppnås for landkar 
med ca. 30 meter lange, Ø600 mm, stålrørspeler. Bidragene til bæreevne fra spiss-
motstand og sidefriksjon er da omtrent like store. 
 
Det anbefales å utføre prøvepeling med dynamisk slagprøvning for å verifisere bære-
evnen til peler dimensjonert på basis av CPTU-metoden beskrevet over. Beregningene 
med CPTU-metoden gir generelt høyere bæreevne og mindre peledimensjoner enn den 
mer konvensjonelle b-metoden (evt. kortere peler). Mindre peledimensjon vil i tillegg 
til direkte kostnadsbesparelser (materialer) gi besparelser pga. lettere ramming. Ved 
endelig dimensjonering basert på dynamisk slagprøvning kan partialfaktoren for karak-
teristisk bæreevne (x) reduseres, og pelenes beregnede bæreevne kan utnyttes i større 
grad (ca. 10% økning) 
 
9.2 Materialkrav 

Det er ifm. dimensjoneringen over forutsatt at pelene rammes lukket. Det anbefales å 
benytte ordinær bergspiss pga. fare for å treffe på stein i de øvre jordlagene. 
 
Ytterligere materialkrav og konstruktiv dimensjonering foretas ifm. videre prosjektering 
for byggeplan. 
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10 Kontroll og overvåkning 
Det skal iht. Eurokode 0 utføres både prosjekterings- og utførelseskontroll for kontroll-
klasse 3. Kontrollklasse 3 innebærer at det skal foretas utvidet kontroll, dvs. at kontroll-
ene skal utføres av uavhengige firma, evt. av Statens vegvesen selv. Vegdirektoratet skal 
videre fastsette kontrollgrad iht. håndbok N400. Kontrollgraden (I-IV) setter rammer for 
innholdet av kontroll. En slik kontroll vil også oppfylle kontrollkravene som gjelder ifm. 
godkjenning av offentlige planer (SAK 10). 
 
I forbindelse med videre prosjektering for byggeplan må det utarbeides rammekriterier 
for pelearbeidene og kontrollplan for utførelse av geotekniske arbeider. 
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Figurer 
Figur A1‐A4  Utvidet plott av CPTU i borpunkt 1, 3, 8 og 14    M=1:200   
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A1 CPTU 

A1.1 Jordartsklassifisering 

Jordarter kan identifiseres ved hjelp av klassifikasjonsdiagrammer fra Robertson der 
normaliserte verdier er brukt (Robertson 1990). Disse verdiene er Qt - normalisert spiss-
motstandsforhold, Bq – poretrykksforhold og Fr – normalisert friksjonsforhold. 
 

 
 
Der qt er korrigert spissmotstand, sv0 er totalt vertikalt overlagringstrykk, sv0' er 
effektivt vertikalt overlagringstrykk, u2 er poretrykk målt umiddelbart bak konen, u0 er 
initialt in-situ poretrykk og fs er målt sidefriksjon.  
 
Jordklassifiseringsresultater er vist på figur 1-8. Øverst er det forboret gjennom grove 
masser (stein) til varierende dybder fra 3 – 6 meter. Disse løsmassene er derfor ikke med 
i CPTU-tolkningen. Tabell 1 gir en oversikt over resultatene fra klassifiseringen.  
 
Tabell 1 Oppsummering av jordklassifisering fra CPTU 

Borpunkt  Beskrivelse

1  Løsmassene er i hovedsak tolket som "ren sand – siltig sand". Tolkningen 
basert på friksjonsforholdet, Fr, indikerer enkelte lag av "siltig sand – sandig 
silt" ned til ca. 35 meter, og at slike masser dominerer videre ned til 40 meter. 

3  Løsmassene er i hovedsak tolket som "ren sand – siltig sand". I ca. 5 meter 
dybde indikeres et tynt lag av "grusig sand – sand." Tolkningen basert på 
friksjonsforholdet, Fr, indikerer også enkelte lag av "siltig sand – sandig silt". 

8  Løsmassene er i hovedsak tolket som "ren sand – siltig sand". I ca. 5 meter 
dybde indikeres et tynt lag av "grusig sand – sand." Tolkningen basert på 
friksjonsforholdet, Fr, indikerer enkelte lag av "siltig sand – sandig silt" mellom 
15 og 20 meter, og at slike masser dominerer under ca. 26 meter dybde. 

14  Løsmassene er i hovedsak tolket som "ren sand – siltig sand." Tolkningen 
basert på friksjonsforholdet, Fr, indikerer enkelte lag av "siltig sand – sandig 
silt", og at slike masser dominerer i dybdene 20‐23 og 36‐39 meter. 
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Figur 1 Tolkning basert på friksjonsforholdet Fr (Robertson) 
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Figur 2 Tolkning basert på poretrykksforholdet Bq (Robertson) 

486



 

p:\2017\07\20170779\leveransedokumenter\rapport\20170779‐02‐r geoteknisk rapport\vedlegg\vedlegg a\vedlegg a ‐ tolkning av grunnundersøkelser.docx 

Dokumentnr.: 20170779‐02‐R 
Dato: 2018‐03‐06 
Rev.nr.:  0 
Vedlegg A, side: 5  

0.1 1 10

Fr [%]

1

10

100

1000
Q

t [
-]

7

6

5

4

3

1

2

8

9

NC

A1.1.2 Jordartsklassifisering i borpunkt 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Tolkning basert på friksjonsforholdet Fr (Robertson) 
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Figur 4 Tolkning basert på poretrykksforholdet Bq (Robertson) 
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Figur 5 Tolkning basert på friksjonsforholdet Fr (Robertson) 
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Figur 6 Tolkning basert på poretrykksforholdet Bq (Robertson) 
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Figur 7 Tolkning basert på friksjonsforholdet Fr (Robertson) 
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Figur 8 Tolkning basert på poretrykksforholdet Bq (Robertson) 
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A1.2 Parametertolkning 

For tolkning av dimensjoneringsparametere er det benyttet korrelasjoner fra litteraturen, 
jf. tabell 2. Øverst er det forboret gjennom grove masser (stein) til varierende dybder fra 
3 – 6 meter. Disse løsmassene er derfor ikke med i CPTU-tolkningen.  
 
Tabell 2 Korrelasjoner for tolkning av parametere 

Parameter  Korrelasjon  Referanse 

Tyngdetetthet   

 (kN/m³) 
 

 = 12+1,5*LN(fs+1)  Mayne 2014 

  = 26 ‐ 14 / (1+(0,5log(fs+1))^2) 
Mayne & Peuchen 
2012 

 = 10*(0,27*LOG(Rf)+0,36*LOG(qt/pa)+1,236) 
Robertson & Cabal 
2010 

 =11,46+0,33*LOG(z)+3,1*LOG(fs)+0,7*LOG(qt)  Mayne 2010 

Friksjonsvinkel   

 (º) 

 = 17,6+11*LOG(qt1) 
Kulhawy & Mayne 
1990 

 = ATAN(1/2,68*(LOG(qt/ σ'v0)+0,29)) 
Robertson &  
Campanella 1983 

 = 25*(qt1)^0,1  Uzielli et al. 2013 

 basert på tolkning av Dr og σ'm0 (middelspenning) 
Andersen & 
Schjetne. 2013 

NTH‐metoden 
Senneset et al. 
1989 

Relativ 
lagringstetthet 

Dr (%) 
Dr =Dr=0,4*LN(qc/(22*(s'v0*100)^0,5)) 

Peleveiledningen 
(2012), kap.4.2.1, 
eq. (4‐2) 

Skjærbølge‐
hastighet 

(Vs) 

Vs = 118,8*LOG(fs)+18,5  Mayne 2006 

Vs = (10,1*LOG(qt)‐11,4)^1,67*(fs/qt*100)^0,3 
Hegazy & Mayne 
(1995) 

 
Tabell 3 gir en oversikt over resultatene fra klassifiseringen.  
Tabell 3 Oversikt over tolkede parametere 

Borpunkt  g – 
variasjonsområde  

(kN/m3)

Dr –
variasjonsområde

(%)

f –
variasjonsområde 

( ° )

Vs,30* 
(m/s) 

1  6‐40 m: 15.5 – 22 
6‐10 m: 0.2‐0.4
10‐40 m: 0.4‐0.6

6‐40 m: 35‐39  197 

3  5‐31m: 16.5 ‐ 20  5‐31 m: 0.4‐0.6  5‐31 m: 35‐39  196 

8  3‐35 m: 15.5 – 22  3‐35 m: 0.4‐0.65  3‐35 m: 36‐40  215 

14  5‐39 m: 16‐22  5‐39 m: 0.35‐0.6  5‐39 m: 34‐39  200 

*Vs,30 angir tolket middelverdi ned til 30 meter dybde 
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A1.2.1 Friksjonsvinkel og relativ lagringstetthet i borpunkt 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 Tolkning av friksjonsvinkel (f) og relativ lagringstetthet (Dr). 
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A1.2.2 Friksjonsvinkel og relativ lagringstetthet i borpunkt 3 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 Tolkning av friksjonsvinkel (f) og relativ lagringstetthet (Dr). 
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A1.2.3 Friksjonsvinkel og relativ lagringstetthet i borpunkt 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 Tolkning av friksjonsvinkel (f) og relativ lagringstetthet (Dr). 
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A1.2.4 Friksjonsvinkel og relativ lagringstetthet i borpunkt 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12 Tolkning av friksjonsvinkel (f) og relativ lagringstetthet (Dr). 
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B1 Bæreevne fra CPTU i borpunkt 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Bæreevne [kN] fra sidefriksjon (Rsk) og spissmotstand (Rbk), samt total 
dimensjonerende motstand (Rcd) beregnet fra CPTU-måledata i borpunkt 1. Ø900 mm 
stålrørspel øverst til venstre. Forutsatt lengde er 30 meter. Ø600 pel - 30 meter lengde til høyre. 
Ø800 mm stålrørspel, 20 m lengde, i det nederste diagrammet. 
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B2 Bæreevne fra CPTU i borpunkt 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Bæreevne [kN] fra sidefriksjon (Rsk) og spissmotstand (Rbk), samt total 
dimensjonerende motstand (Rcd) beregnet fra CPTU-måledata i borpunkt 3. Ø900 mm 
stålrørspel øverst til venstre. Forutsatt lengde er 27,2 meter (tilsvarer CPTU måledybde). Ø600 
pel - 27,2 meter lengde til høyre. Ø800 mm stålrørspel, 20 m lengde, i det nederste diagrammet. 
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B3 Bæreevne fra CPTU i borpunkt 8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Bæreevne [kN] fra sidefriksjon (Rsk) og spissmotstand (Rbk), samt total 
dimensjonerende motstand (Rcd) beregnet fra CPTU-måledata i borpunkt 8. Ø900 mm 
stålrørspel øverst til venstre. Forutsatt lengde er 30 meter. Ø600 pel - 30 meter lengde til høyre. 
Ø800 mm stålrørspel, 20 m lengde, i det nederste diagrammet. 
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B4 Bæreevne fra CPTU i borpunkt 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Bæreevne [kN] fra sidefriksjon (Rsk) og spissmotstand (Rbk), samt total 
dimensjonerende motstand (Rcd) beregnet fra CPTU-måledata i borpunkt 14. Ø900 mm 
stålrørspel øverst til venstre. Forutsatt lengde er 30 meter (tilsvarer CPTU måledybde). Ø600 
pel - 30 meter lengde til høyre. Ø800 mm stålrørspel, 20 m lengde, i det nederste diagrammet. 
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Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva
ved Storslett.

Norges vassdrags- og energidirektorat

NVEs hustrykkeri

Dagens bru. Foto: NVE

Det er utført hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru
over Reisa i Troms. 200 års flommen er beregnet til 1656 m3/s. En 200 års
flom vil ved brua nå opp til kote 4 moh. i NN2000. Sjøkartverket har
beregnet 200 års stormflo til å ligge på kote 2.15 moh. Det anbefales at
nedre kant bru ikke legges lavere enn på kote 4.5 moh. i NN2000. Det er
da inkludert 0.5 m for å ta høyde for at drivgods og is driver i elva ved
flom. Det anbefales å sikre mot vannhastighet på 3.5 m/s. Dette krever
stein av minimum størrelse 0.75 m for å sikre rundt landkar.

Hydraulisk analyse, Reisa, Storslett
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Forord 
På oppdrag for Statens Vegvesen har NVE, Hydrologisk avdeling, utført en hydraulisk 
analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva ved Storslett i Troms.  Denne 
rapporten beskriver dette arbeidet. 

Arbeidet er blitt utført i 2017 med Per Ludvig Bjerke som ansvarlig for oppdraget fra 
NVE sin side. Byman Hamududu har kvalitetssikret arbeidet. 

Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige 
behandling av saken. 

 

 

 

Trondheim, november 2017 

 
 
Sverre Husebye  Per Ludvig Bjerke 
Seksjonssjef  Sjefingeniør 
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Sammendrag 
Det er utført flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru 
over Reisaelva i Troms.  

Flomberegningen viser at 200 års flommen er på 1656 m3/s. Det er ikke noe klimapåslag 
og som er i henhold til anbefaling fra NVE av 2015.  

Høyden av en 200 års flom vil ved brua nå opp til kote 4 moh. (Ref: NN2000). 

Sjøkartverket har beregnet 200 års stormflo til å ligge på kote 2.32 moh. referert til 
middelvann eller på kote 2.15 moh ref. NN20000. 

Det anbefales derfor at nedre kant bru ikke legges lavere enn på kote 4.5 moh. Det er da 
inkludert 0.5 m for å ta høyde for at drivgods og is driver i elva ved flom.  

Hastigheten forbi brua kan nå opp til 3.5 m/s i middelverdi. Selv om den er lavere inne 
ved bredden enn midt i elva anbefales å bruke 3.5 m/s. Dette krever stein av minimum 
størrelse 0.75 m for å sikre rundt landkar. 
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1 Innledning 
Statens Vegvesen har i forbindelse med en bygging av ny bru over Reisaelva i Troms 
engasjert NVE til bistand til en hydraulisk analyse av forholdene ved utløpet. 

Det er beregnet vannhastigheter og vannstand og nødvendig bruåpning for en 200 års 
flom. 200 års flommen er beregnet av NVE i et tidligere prosjekt i 2017 og funnet til å 
være 1676 m3/s ved utløpet. 

2 Datagrunnlag 
Til beregningene er det benyttet data mottatt fra Statens Vegvesen, laserdata fra Statens 
kartverk, informasjon fra Norgeskart og NVE Atlas. Beliggenhet av aktuell bru er vist i 
figur 1, 2 og 3. Målte data fra befaringen er vist på kart i figur 2 og som datapunkt 
vedlegg 2. 

 

Figur 1 Kart som viser beliggenhet av ny bru. 

 
NVE har i 2017 utført flomberegning for Reisaelva og resultatene derfra er benyttet i 
dette prosjektet.  Arbeidet er rapportert i NVE rapport 17 av 2017 og heter Revidert 
flomberegning for Reisavassdraget. 

NVE utført befaring og enkel oppmåling av elva den 30 mai 2017. Bildet av elva ved 
befaring er vist i figur 3. 

Det finnes ikke data av elvetrauet slik at i den nedre del av elva har vi antatt en høyde av 
bunnen basert på de målinger som ble gjort under befaringen og info fra 
flomsoneprosjektet i 2002. Da det var svært liten vannføring i elva og lav vannstand i 
sjøen under befaringen vil dette likevel gi tilfredsstillende grunnlag for analysen. 
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Figur 2 Kart som viser beliggenhet av ny bru over reisa ved Storslett i Troms med målte 

punkt.  

 

 
 

Figur 3 Reisaelva med dagens bru. Foto: PLB 
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3 Flomberegning 
Det er tidligere i 2017 utført flomberegning for Reisavassdraget og dette er rapportert i 
NVE rapport nr 18. av 2017. 

 

4 Dimensjonering av bruåpning 
For å finne dimensjonerende høyde brua må det beregnes både høyden fra 200 års flom i 
elva og høyden fra 200 års stormflo i sjøen.    

Reisaelva har liten helning fra sjøen og et godt stykke oppover forbi de to bruene ved 
Storslettt. Dette vistes også ved befaring den 30 mai da vannstanden var lik -1.42 moh for 
nedre del fra veibrua og forbi fotgjengerbrua. 

Fra Statens kartverk sine nettsider sehavnivå.no finnes verdien av 200 års stormflo som er 
2.15 moh. Ref. til NN2000 og 2.32 referert til middelvann. For mer info om 
sammenhengen mellom NN2000, NN1954 og middelvann se vedlegg 4. 

For en 200 års flom i elva er det satt opp en 2-D Hec-Ras modell der topografien er laget 
med laserdata fra nettsiden Høydedata fra Statens Kartverk.  

Det er også kjørt en 1-d modell med tverrprofil fra flomsoneprosjektet i 2002. I denne er 
det brukt data av elvetrauet fra oppmåling av Novatec utført for flomsoneprosjektet for 
Storslett i 2002. 

 

 

Figur 4 Vannlinje for middelflom og 200 års flom i Reisa elv og med lav og høy sjø. 
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Figur 5 Figur som viser vanndekt området ved 200 års flom i Reisa. 

 

 

Figur 6 Figur som viser vanndekt området for 200 års flom ved Storslett. 
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Figur 7 Figur som viser tverrprofil av brua innmålt av Novatec i 1999. 

Det er beregnet vannhastigheter med både den 1-dimensjonale og den 2-dimensjonale 
modellen. Resultatene fra 1-d modellen viser at høyden ved brua for en 200 års flom er 
ca. kote 4 .0 moh. 
 
De viser også at den midlere hastighet er på 3.5 m/s for tverrsnittet ved brua. I 
virkeligheten vil hastigheten være størst midt i elva og noe mindre ut mot bredden. Denne 
beregningen er gjort på 1 års stormflo i havet. Ved fjøre sjø er hastigheten omtrent den 
samme. Det gjelder også vannstanden og som sees av figur 4.  
 

5 Erosjon/Sikring 
I alle vassdrag vil det foregå en konstant prosess med erosjon og sedimentering. 
Avhengig av type masse i elva vil dette kunne være en kontinuerlig og selvlegende 
prosess eller det kan være finere masser og mye graving som trenger vedlikehold og 
sikring.  Figur 8 viser typisk skisse for sikring av elveskråning. 

For sikring av brattere skråninger eller brufundament og mur kreves en noe annen sikring. 
Skisser fra vassdragshåndboka er vist i figur 9 og 10. Figur 9 viser hvordan sikring rundt 
landkar med vertikal front utføres. Figur 10 viser prinsippskisse for hvordan tørrmur 
brukes som sikringstiltak. 

Det vil her bli hastigheter på opp mot 3.5 m/s og dette krever stein av minimum størrelse 
0.75 m. 
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Figur 8 Prinsippskisse for erosjonssikring. Fra (7) 

 

 

Figur 9 Sikring rundt landkar med vertikal front. Fra (7) 
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Figur 10 Prinsippskisse og dimensjoneringsskjema for tørrmur som sikringstiltak. Fra (7) 

 

6 Is 
Det er så lang NVE kjenner til ingen større problem med isganger i Reisa elv ved 
Storslett. Det kan imidlertid være utfordringer med vedheft av is på konstruksjoner og 
sikringsanlegg. Disse problem forsterkes av tidevannsforskjeller. Det er eksempler på at 
is er «plukket» ut av elveforbygninger langs nedre del av elva av is og tidevann. 
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Det er også viktig å holde sideløp på Storslettsiden åpen og at det bla ikke deponeres snø 
fra snøbrøyting her. Dette for å hindre at her fryser til en isdemning som kan forårsake 
problemer under flom og isløsning.  
 

7 Konklusjon 
Det er foretatt en hydraulisk analyse av forholdene ved ny bru over elva Reisa ved 
Storslett i Troms.  

Den beregnede 200 års flommen er funnet å være 1656 m3/s. Det er da ikke noe 
klimapåslag for å ta høyde for fremtidige klimaendringer som er i overenstemmelse med 
NVE sitt anbefaling. 

Fra sehavnivå.no finnes at 200 års stormflo ligger på kote 2.15 moh. referert i forhold til  
NN2000. 200 års flomvannstanden i elva er beregnet til 4.0 moh. 

Det er den høyeste verdien av flomvannstand i elva og 200 års stormflo som skal være 
utgangspunkt for bestemmende høyde. Det anbefales derfor at nedre kant bru ikke legges 
lavere enn på kote 4.5 moh. Det er da inkludert 0.5 m for å ta høyde for at drivgods og is 
driver i elva ved flom.  

Hastigheten forbi brua kan nå opp til 3.5 m/s i middelverdi. Selv om den er lavere inne 
ved bredden enn midt i elva anbefales å bruke 3.5 m/s. Dette krever stein av minimum 
størrelse 0.75 m for å sikre rundt landkar. 

 

 

Referanser 
(1) Sælthun, N.R. med flere (NVE rapport 1997/14): Regional flomfrekvensanalyse for 
norske vassdrag. 

(2) NVE (2008): Retningslinjer for flomberegninger. 

(3) NVE Report 5 – 2011. Hydrological projections for floods in Norway under a future 
climate. 

(4)  NVE (18/2017): Revidert flomberegning for Reisavassdraget. 

(5) SKV (2017) Sehavnivå.no. 

(6) NVE rapport nr. 2 av 2002: Flomsonekart. Delprosjekt Storslett. 

(7) NVE (2010): Vassdragshåndboka. 

(8) NVE (2009): Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein.
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VEDLEGG 1 200 års stormflo ved Storslett 
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Side 15 
 

 
 
VEDLEGG 2 Innmålte høydedata. Data merket med vst er vannstandsdata. Det var 
fjøre sjø og vannstand lik -1.42 ved brustedet under innmålingen. Ref: NN2000 
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Vedlegg 3 Tidevann under befaringen. 
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VEDLEGG 4 Om sammenhengen mellom middelvann, NN1954 og NN2000 
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A101     TEGNINGSLISTE
Prosjekt:    E6 Storslett bru

13.02.2019 TEKNISKE TEGNINGER FOR REGULERINGSPLAN

PLANLAGT Denne Farge Tegnings-

UTSENDT sending dato

Uke/år A B C D E F

A-TEGNINGER. Forside
A101 X Tegningsliste 13.02.2019

B-TEGNINGER. Oversikt - plan
B101 X X Oversiktstegning. Ortofoto 13.02.2019

C-TEGNINGER. Primærveg - plan og profil
C101 X X Plan og profil. Veg 10000 13.02.2019

F-TEGNINGER. Normalprofiler og overbygning

F101 X Normalprofil og overbygning 13.02.2019

GH-TEGNINGER. Drenering, vannbehandling og VA-ledninger

GH101 X X Eksisterende VA-ledninger 13.02.2019

IN-TEGNINGER. Rør og føringer for EL-installasjoner  i daganlegg

IN101 X X Kabel og belysningsplan 13.02.2019

IN102 X X Rekkverksintegrert vegbelysning. Prinsipp fra Loftesnesbrui, SVV Region vest 13.02.2019

J-TEGNINGER. Byggetekniske detaljer

J101 X X Rekkverksoversikt. Veg 10000 13.02.2019

K-TEGNINGER. Konstruksjoner

K1-101 X Bru 1 - Nettverksbuebru, oversiktstegning 13.02.2019

K2-101 X Bru 2 - Platebru, oversiktstegning 13.02.2019

K100 X Nordreisa midlertidig bru. Oversiktstegning 15.12.2017

T-TEGNINGER. Visuell presentasjon
T101 X X Visuell presentasjon. Sett fra sør 13.02.2019

T102 X X Visuell presentasjon. Sett fra vest 13.02.2019

T103 X X Visuell presentasjon. Sett fra øst 13.02.2019

U-TEGNINGER. Tverrprofiler
U101 X Tverrprofiler. Veg 10000 (5 stk blad) 13.02.2019

X-TEGNINGER. Støysonekart

X101 X X Støysonekart, dagens situasjon (ÅDT 2018) 13.02.2019

X102 X X Støysonekart, framtidig situasjon (ÅDT 2042) 13.02.2019

Y-TEGNINGER. Faseplaner

Y101 X X Faseplan 13.02.2019

Tegn.nr. Tegningstittel  Revisjon / dato
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1.	Generelt: Generelt: Gate med 2 kjørefelt samt adskilt gang- og sykkelbane, ÅDT 7100 (2042), fartsgrense 50 km/h.  Nettverksbuebru. For betongarbeider: Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762 Prosesskode 2 (2015), for kantdragere benyttes nøyaktighetsklasse A. Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670. For stålarbeider: Utførelsesklasse EXC3 i henhold til NS-EN 1090-2 og bestemmelser gitt i håndbok R762 Prosesskode 2 (2015) 2.	Regelverk: Regelverk: Håndbok N400 Bruprosjektering (2015) + NA-rundskriv 2017/09 Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013). Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013). Håndbok R762 Prosesskode 2 (2015). 3.	Lastdata: Lastdata: Forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (Lovdata). Dimensjonerende belegningsvekt: 2.5 kN/m² 4.	Typiske materialkvaliteter: Typiske materialkvaliteter: Betong: B45 SV-Standard. Armering: B500NC og B500NRC. Platestål: S420N/NL, S460N/NL. Stålrør: S355NH/NLH. Overflatebehandling stål: System 1. 5.	Fundamentering  Fundamentering  Akse 1 og 2 på friksjonspeler utført som utstøpte stålrørspeler. 6.	Belegning: Belegning: Belegningsklasse A3-4, bindelag Ab11 og slitelag Ab16. Total tykkelse 92 mm. 7.	Rekkverk: Rekkverk: Brurekkverk, rørrekkverk, med styrkeklasse H2, h   1200 mm på  1200 mm på 1200 mm på kjørebaneside (venstre bruside) og mellom kjørebane og gang/sykkelbane. Gangbrurekkverk med integrert vindskjerm på gang/sykkelbaneside (høyre bruside). Rekkverksoverganger og -avslutninger er vist på tegning J101. 8.	Lagre: Lagre: Akse 1:	1 Ensidig bevegelig lager, bevegelse langs bru. 1 Ensidig bevegelig lager, bevegelse langs bru. 1 Allsidig bevegelig lager. Akse 2:	1 Fastlager. 1 Fastlager. 1 Ensidig bevegelig lager, bevegelse tvers på bru. Lagre av typen pottelager. 9.	Fuger: Fuger: Fingerfuge i aluminium i akse 1. 10.	Kordinatsystem: Euref89 NTM21 Kordinatsystem: Euref89 NTM21 Høyder: NN2000 11.	Erosjonssikring av elvebreddene og noe ut i elva foran/mot landkarene, Erosjonssikring av elvebreddene og noe ut i elva foran/mot landkarene, samt oppstrøms og nedstrøms disse. Føres opp til nivå for 200-års flom. 12.	Passasje under bru. Passasje under bru. 13.	Eksisterende murer oppstrøms/nedstrøms føres kontinuerlig Eksisterende murer oppstrøms/nedstrøms føres kontinuerlig under bru.
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1.	Generelt: Generelt: Gate med 2 kjørefelt samt adskilt gang- og sykkelbane, ÅDT 7100 (2042), fartsgrense 50 km/h. Ettspens betongplatebru. Spennarmert. For betongarbeider: Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762 Prosesskode 2 (2015), for kantdragere benyttes nøyaktighetsklasse A. Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670. 2.	Regelverk: Regelverk: Håndbok N400 Bruprosjektering (2015) + NA-rundskriv 2017/09. Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013). Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013). Håndbok R762 Prosesskode 2 (2015). 3.	Lastdata: Lastdata: Forskrift for trofikklast på bruer , ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (Lovdata). Dimensjonerende belegningsvekt: 3.5 kN/m² 4.	Typiske materialkvaliteter: Typiske materialkvaliteter: Betong: B45 SV-Standard. Armering: B500NC og B500NRC. Spennarmering: kabler av spenntau 1670/1860 MPa. 5.	Fundamentering  Fundamentering  Akse 1 og 2 på friksjonspeler utført som utstøpte stålrørspeler. 6.	Belegning: Belegning: Belegningsklasse A3-4, bindelag Ab11 og slitelag Ab16. Total tykkelse 92 mm. 7.	Rekkverk: Rekkverk: Brurekkverk, rørrekkverk, med styrkeklasse H2, h   1200 mm på  1200 mm på 1200 mm på kjørebaneside (venstre bruside) og mellom kjørebane og gang/sykkelbane. Gangbrurekkverk med integrert vindskjerm på gang/sykkelbaneside (høyre bruside). Rekkverksoverganger og -avslutninger er vist på tegning J101. 8.	Lagre: Lagre: Akse 1:	1 Ensidig bevegelig lager, bevegelse tvers på bru. 1 Ensidig bevegelig lager, bevegelse tvers på bru. 1 Allsidig bevegelig lager. Akse 2:	1 Fastlager. 1 Fastlager. 1 Ensidig bevegelig lager, bevegelse tvers på bru. Lagre av typen pottelager. 9.	Fuger: Fuger: Ingen, fugefri løsning. 10.	Kordinatsystem: Euref89 NTM21 Kordinatsystem: Euref89 NTM21 Høyder: NN2000 11.	Erosjonssikring av elvebredden og noe ut i elva foran/mot landkarene, Erosjonssikring av elvebredden og noe ut i elva foran/mot landkarene, samt oppstrøms og nedstrøms disse. Føres opp til nivå for 200-års flom. 12.	Passasje under bru.Passasje under bru.
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ORIGINALFORMAT: A1

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Prosjektnummer

Prosjektfasenummer

Målestokk A1 - format

Tegningsnummer /

revisjonsbokstav

Arkivreferanse

K100 01

Oversiktstegning

33fag TEF++, Dobbelt bred med gangbane

Nordreisa midlertidige bru

SVV, Rn

Arkivref.

Statens vegvesen

Mabey Universal

Utarbeidet av

Koordinatsystem

2017045
E6 Storslett

Som vist

Bruseksjonen, Vd

01 Til informasjon lamorc 15.12.2017
Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Godkjent Rev. dato

Te
kl

a 
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ct
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es
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O

R
TH

RIGGPLASS / MELLOMLAGRING AV UTSTYR

DETALJ 1
1:400

TOTAL LENGDE = 148 627

C-C LAGER = 49 564

AREAL FOR DEMONTERING AV LANSERINGSNESE

14
 0

00

70 000 C-C LAGER = 49 564

AREAL TIL BYGGING

C-C LAGER = 49 500

18
 0

00

16 000

13m x 3m FUNDAMENTPLATER

10 360 2 681

2 
74

3

7 350

SNITT A - A
1:100

2 100

 - Brukonstruksjon: Kontrollgrad 1
 - Landkar: Kontrollgrad 3
Kontrollgrad (iht. N400):

 - Landkar prosjekteres utifra gjeldende grunn og trafikkforhold.
   og jekkeutstyr.
 - Viste dimensjoner er kun minimumsmål for plassering av overbygning 
 - Landkar/fundamentering er ikke inkludert i leveranse. 
Landkar:

    og andre bærende kostruksjoner, 04/2015.
 - Håndbok N400: Prosjektering av bruer, ferjekaier 
 - Håndbok V460: Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal, 06/2014.
Prosjekteringsgrunnlag:

Fritt opplagte spenn, "Top Pin-Out".
*Detaljberegning bæreevne ikke utført per d.d.
Dimensjonert for BK 10/60* / fartsgrense 50km/t.
Flerfelts bru av prefabrikkerte stålpaneler med kjøresterkt rekkverk.
Generelt:

OPPRISS
1:400
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1 

 FORORD 

Ecofact Nord AS har på oppdrag for ÅF Engineering utarbeidet et innspill på tema 
naturmangfold til detaljregulering av E6 Storslett bru i Nordreisa kommune.  

 

 
 
 
 

Tromsø 
9. mars 2018 
 
 
Kristin Sommerseth Johansen 
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1 SAMMENDRAG 

Beskrivelse av oppdraget 

Utarbeide fagrapport for naturmangfold i forbindelse med reguleringsplan for Storslett bru. 
E6 går i dag over Reisaelva med to bruer som har stort vedlikeholdsbehov og det er derfor 
besluttet å bytte disse ut med nye bruer. Den minste av de to, mellom øya og sentrum, vil 
bli lik dagens bru, og den største vil bygges som en nettverksbuebru der landkaraksene 
trekkes ca fem meter tilbake fra dagens situasjon. Det skal ikke gjøres inngrep i 
elvestrengen knyttet til de nye bruene. Det må imidlertid anlegges en midlertidig bru som 
skal støttes av en pele i elva. Denne pelen skal kuttes noe under elvebunnen når ned 
midlertidige brua fjernes.  

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget bygger på opplysninger fra Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og 
data hentet fra forskjellige databaser (artsdatabanken.no, lakseregister.no, naturbase.no, 
osv.) Det er ikke utført befaring for temaet naturmangfold, men området er godt kartlagt fra 
før.  

Biologiske verdier og konsekvenser 

Reisaelva har status som Nasjonalt laksevassdrag og har bestander av både laks, sjøørret 
og sjørøye. Under anleggsperioden kan arbeid med ny bru medføre negative konsekvenser 
for fisk på grunn av nedslamming, økt turbiditet og forurensning fra drivstoff, olje og 
lignende. Det viktige området for fugl nedstrøms brua vurderes ikke å bli berørt med mindre 
det skjer en større ulykke. 

I driftsfase vurderes tiltaket til å gi ubetydelige endringer for naturmangfold.  

Samlet konsekvens for naturmangfold vurderes som ubetydelig da det er gode sjanser for 
at dagens tilstand opprettholdes. 
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2 INNLEDNING 

Storslett sentrum ligger ved utløpet av Reisaelva til Reisafjorden i Nordreisa kommune 
i Troms. Storslett er administrativt sentrum i Nordreisa, og er et tettsted med bebyggelse, 
næringsliv, skoler og annen infrastruktur. Storslett huser også Halti, 
nasjonalparksenteret for Reisa nasjonalpark, som er knyttet til Reisaelva, et nasjonalt 
laksevassdrag. E6 krysser i dag Reisaelva i Storslett sentrum like ovenfor der elva 
munner ut i Reisafjorden via et elvedelta.  

 

Figur 2.1. Regional plassering av planområdet vises med rød prikk. 

2.1 Bakgrunn 

De eksisterende bruene over Reisaelva har stort behov for vedlikehold, og Statens 
Vegvesen har derfor besluttet å bygge to nye bruer som skal erstatte de to gamle. De 
nye bruene vil ha samme beliggenhet som de gamle. Denne utskiftningen vil kreve en 
midlertidig bru og vei, og riggområder i tilknytning til dette. Statens Vegvesen skal 
utarbeide reguleringsplan for brua, og innspill knytta til naturverdier som blir berørt tas 
opp her.  

Av kjente naturverdier er det først og fremst selve Reisaelva, og arealene rundt utløpet 
i sjøen som har relevans for tiltaket. Reisaelva har status som nasjonalt laksevassdrag 
og Reisautløpet naturreservat er tilknytta verneplan for våtmarksområder, og har også 
status som Ramsarområde. 
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2.2 Beskrivelse av planområdet 

 

Figur 2.2 Illustrasjon som viser antatt influensområde (oransje firkant) i anleggsfase ved Storslett bru. 
Rød trekant angir område for rigg og anlegg. Illustrasjonen viser også eksisterende bro (Kilde: Statens 
vegvesen) 

Ny bru over Reisaelva skal ha samme senterlinje som eksisterende bruer. Det skal 
bygges to bruer på samme måte som i dag. En nettverksbuebru der landkaraksene blir 
trukket fem meter tilbake fra elvebredden i forhold til eksisterende akser skal gå fra 
vestre bredd til øya i elva En kortere bru fra øya til østre bredd (sentrum) skal utføres 
som en bjelkebru i ett spenn, like lang som dagens bru. Det er ikke vurdert som 
nødvendig å flytte aksene her.  

En midlertidig bru for bruk i byggeperioden er planlagt like nedstrøms (nord for) 
hovedbrua. Denne brua er planlagt bygd på peler, hvorav en pele skal settes i elveløpet. 
Den midlertidige brua skal fjernes når hovedbruene er på plass og pelen kappes på nivå 
med elvebunnen.  

I tillegg til de planlagte bruene inneholder planområdet også et rigg- og anleggsområde 
nord for veien på vestre bredd, se figur 2.2. Dette riggområdet skal tilbakeføres til god 
stand etter endt anleggsperiode.  

2.3 Vurdering av influensområdet 

Med influensområdet forstås det arealet der naturen og dens arter blir påvirket av det 
nye tiltaket. Etter hvilken artsgruppe en omtaler vil dette arealet ha ulik størrelse, og det 
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er oftest ikke mulig å avgrense influensområdet med en absolutt grense. For planter og 
vegetasjon sammenfaller influensområdet i stor grad med planområdet, eventuelt med 
en liten buffer, spesielt i områder med eldre skog og høy luftfuktighet. For fugl og vilt 
er influensområdet oftest vesentlig større, og spesielt arter av rovfugl og rovvilt kan bli 
påvirket i relativt stor avstand fra tiltaket. 

Av praktiske hensyn definerer vi normalt influensområdet som et areal som strekker seg 
ca 50 meter utenfor de arealene som blir fysisk berørt av tiltaket. I tilfellet Storslett bru 
tar vi inn i denne rapporten også verdifulle områder som ligger et stykke fra tiltaket, 
nettopp fordi vann i bevegelse potensielt kan bringe med seg forurensning og andre 
forstyrrelser til områder nedstrøms planområdet.  
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3 METODE (FRA VEGVESENETS HÅNDBOK 712) 

3.1 Generelt 

Tiltaket finnes allerede i eksisterende planer og skal nå detaljreguleres. Siden tiltaket er 
beregnet til å ha minimal betydning for naturmiljøet er det ikke krav om en full 
konsekvensutredning. Denne fagrapporten vil likevel beskrive naturmiljøet i 
planområdet slik som det fremstår i dag, og verdiene i dette. Rapporten vil også beskrive 
omfang og mulige risiki knyttet til tiltaket. Metodikken er en forenklet utgave av 
konsekvensutredninger for naturmiljø som beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 
V712.  

3.2 Datagrunnlag 

Fagrapporten bygger på eksisterende data fra databaser som naturbase.no, 
Artsdatabanken, lakseregister.no, og opplysninger fra Troms fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Troms, NVE og Statens vegvesen. Reisaelva er et Nasjonalt 
laksevassdrag som er godt undersøkt, og både fuglefauna, karplanter og naturtyper er 
tidligere godt kartlagt i området. Datagrunnlaget vurderes derfor til godt. 

 

4 RESULTATER 

4.1 Naturgrunnlaget 

4.1.1 Geologisk mangfold 

Området der tiltaket realiseres har elvesedimenter av stor tykkelse. Arealene som 
berøres er imidlertid i stor grad bearbeidet i forbindelse med byggeprosjekter og 
infrastruktur og det er knapt noen naturlige overflater som blir berørt. Det geologiske 
mangfoldet er derfor av liten interesse i tiltaksområdet.  
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Figur 4.1. Kart som viser forekomst av løsmasser i Storslettområdet. Gul farge viser sedimenter av fluvial 
opprinnelse (elvesedimenter). Grønn farge er morenemateriale. 

4.1.2 Topografi og bioklimatologi 

I henhold til ”Nasjonalatlas for Norge, Vegetasjon” ligger planområdet i mellomboreal 
sone og i overgangsseksjonen mellom de oseaniske og kontinentale seksjoner. Det tilsier 
relativt betydelige årstidsforskjeller når det gjelder temperatur og moderate 
nedbørsforhold. Den flate dalbunnen gir normal solinnstråling, og ingen spesielt 
gunstige habitater for arter som er nær sin klimatiske utbredelsesgrense.  

4.2 Terrestrisk naturmiljø 

4.2.1 Vegetasjon, flora og naturtyper 

Selve planområdet inneholder i stor grad sterkt endret mark og ellers trivielle naturtyper. 
Drøye 1,5 km nedstrøms Storslett bru ligger Reisautløpet naturreservat. Naturreservatet 
er vernet etter verneplan for våtmarksområder og inneholder et elvedelta med elveører 
og strandenger. Strandengene er godt utvikla med både nordlige, sørlige og subarktiske 
trekk og med saltenger, brakkvannseng og pøler. Disse strandengene har internasjonal 
verdi. Naturreservatet har også status som Ramsarområde, se avsnittet om fugl. 

Det er også kartlagt verdifulle naturtyper i utløpsområdet, som en avgrensing av sand- 
og grusstrender med verdi B like oppstrøms utløpet og en avgrensing av strandeng og 
strandsump ved Kippernes på østsiden av utløpet. Denne avgrensingen har verdi A 
basert på at det er en viktig del av et stort strandengkompleks og elvedelta.  

Ingen av disse områdene kommer direkte i kontakt med planområdet, og ligger så mye 
som fra 1-1,5 km unna. Områdene ligger imidlertid nedstrøms planområdet og 
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eventuelle forurensningsuhell i anleggsfasen kan gi konsekvenser for også disse 
områdene.  

En må derfor konkludere med at planområdet har liten verdi for vegetasjon, flora og 
naturtyper, men at mulig berørte områder har stor verdi. 

4.2.2 Fugl 

Utløpet av Reisaelva til Reisafjorden er vernet både som naturreservat og 
Ramsarområde. Artene i Tabell 4.1 er arter registrert i influensområdet og i 
verneområdet og som er på den norske rødlista per 2018. 

Tabell 4.1 Oversikt over rødlistede fuglearter som er observert i nedre del av Reisaelva og ved deltaet 
ved utløpet. 

Art Latin Status 

Brushane Philomachus pugnax EN 

Hettemåke Chroicocephalus ridibundus VU 

Sandløper Calidris alba VU 

Skjeand Anas clypeata VU 

Storspove Numenius arquata VU 

Bergirisk Carduelis flavirostris NT 

Fiskemåke Larus canus NT 

Gjøk Cuculus canorus NT 

Gulspurv Emberiza citrinella NT 
 Sandsvale Riparia riparia NT 

Sivspurv Emberiza schoeniclus NT 

Svartand Melanitta nigra NT 

Tyvjo Stercorarius parasiticus NT 

 

Tiltaket er imidlertid lokalisert ca 1,5 km oppstrøms verneområdet, og vil ikke komme 
i direkte konflikt med områdene som er viktige for vadefugl. Det er ikke registrert 
rødlistede arter i umiddelbar nærhet til tiltaket og planområdet har derfor liten verdi for 
fugl. Mulig berørte områder ved forurensningsuhell har stor verdi.  

4.3 Akvatisk naturmiljø 

Reisaelva har status som Nasjonalt laksevassdrag. Den lakseførende strekningen er 90 
km og munner ut i Reisafjorden. I elva finnes bestander av både laks, sjøørret og sjørøye, 
og tilstanden for bestandene er beskrevet som henholdsvis moderat, svært god og sårbar 
(lakseregister.no). Fysiske inngrep opplyses å ikke være avgjørende for disse 
vurderingene.  

Med status som Nasjonalt laksevassdrag får området som utgjør selve elva stor verdi.  
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4.4 Total verdi 

Planområdet innebefatter en bit av Reisaelva som har status som Nasjonalt 
laksevassdrag og derfor har stor verdi. Totalt anses derfor planområdet å ha stor verdi.  

Områdene nedstrøms elva som ikke er innenfor planområdet vurderes også til å ha stor 
verdi.  

 

4.5 Påvirkninger  

4.5.1 Anleggsfase 

I anleggsfasen vil direkte forstyrrelser fra kjøring, riving, bygging og annet 
anleggsarbeide kunne forstyrre fisk i vandring. Direkte forstyrrelser for fugler i 
Ramsarområdet anses for lite sannsynlig, da tiltaket er lokalisert såpass langt unna, og 
dagens trafikk fra både E6 og Sørkjosen flyplass allerede er en etablert situasjon. 
Spurvefugler i nærheten av tiltaket kan skremmes bort, men disse er ofte godt 
tilpasningsdyktige og finner fort tilbake når arbeidene opphører. 

Bygging av midlertidig bru vil være det som kan gi størst påvirkninger i elva, både som 
direkte forstyrrelser, men også gjennom å gjøre fysiske inngrep som forårsaker 
endringer i de fysiske forhold i elva. Det skal settes en pele som brua skal hvile på, og 
ved etablering av denne vil økt turbiditet kunne oppstå i elva. Det må lages en 
midlertidig fylling for å komme ut til pelestedet med maskiner. Økt partikkelmengde i 
elva kan skade fisk direkte ved at partikler setter seg fast i gjellene, og annet liv i elva 
ved forringelse av vannkvalitet. Det samme er gjeldende for rivning av både 
eksisterende bruer og midlertidig bru. Det er viktig at elementer fra disse ikke havner i 
elva, og sikres på best mulig måte.  

Forurensing fra anleggsarbeidet må ikke havne i elva. Eventuelle store utslipp av olje 
o.l. som følge av uhell kan potensielt negativt påvirke både livet i elva og planter og 
fugler i verneområdene nedstrøms planområdet.  

4.5.2 Driftsfase 

Det blir arealbeslag i områder som i stor grad er forstyrret av andre tiltak. Det skal ikke 
etableres permanente fysiske inngrep i elva. Driftsfasen vil i meget stor grad være lik 
dagens situasjon. Påvirkningen fra tiltaket på naturmiljø vurderes derfor til å gi 
ubetydelig endring i driftsfase. 
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5 AKTUELLE AVBØTENDE TILTAK 

5.1 Akvatisk miljø 

Den norske vannforskriften fastsetter miljømål og måloppnåelse for elver, bekker, 
innsjøer, grunnvann og kystvann. Reisaelva fra Galsomelen til Storslett 
(Vannforekomst: 208-119-R) og utløpet (Vannforekomst: 0403040401-C) har i dag god 
økologisk tilstand. Det må være et absolutt mål at de berørte vannforekomstene ikke 
skal få noen dårligere økologisk tilstand på grunn av det planlagte tiltaket, hverken i 
anleggsfase eller driftsfase. Arbeidet i og ved elva må derfor gjøres med gode planer for 
å unngå forurensning og andre forstyrrelser, men også med tiltaksplaner om uhell skulle 
skje.  

De største risikoene er knyttet til forstyrrelse for vandrende fisk i vassdraget, og det 
fremstilles krav om at arbeide i elva ikke må foregå i tiden for fiskevandringer, mai-
september, for å unngå dette. Hvis det er avgjørende for fremdriften kan arbeid utenfor, 
men nær elva utføres i denne perioden så lenge de ytterste hensyn tas for å unngå direkte 
forstyrrelser som kjøring og graving i elvestrengen, deponering av masser som kan 
forårsake turbiditet og endring av bunnforhold, og andre former for forurensning. 
Anleggelse av midlertidig fylling for å sette ned pele som støtte for midlertidig bru må 
ikke skje i perioden for laksens vandring, mai-september. Behov for bestemmelser for 
arbeidstider med hensyn til anadrom fisk er også understreket av NVE og Fylkesmannen 
i Troms (møte dato 02.11.17).  

 

6 VURDERINGER I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

§ 8, Kunnskapsgrunnlaget - “Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.”  
 
Datagrunnlaget bygger på opplysninger fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Troms 
og data hentet fra forskjellige databaser (artsdatabanken.no, lakseregister.no, 
naturbase.no, osv.) Det er ikke utført befaring for temaet naturmangfold, men området 
er godt kartlagt fra før både med hensyn til arter, naturtyper og det akvatiske miljøet. 
Det har vært lagt særlig vekt på rødlistede arter og naturtyper og deres utbredelse og 
tilstand. Også hensynet til arter og funksjonsområder av særlig forvaltningsmessig 
betydning, i dette tilfellet anadrom fisk og Reisaelva som Nasjonalt laksevassdrag,  har 
vært tatt med i vurderingene. De innsamlede dataene har vært behandlet og vurdert etter 
metodikk beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
til godt.  
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§ 9, Føre-var-prinsippet -  “Når det treffes en beslutning uten at det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas 
sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap 
brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak”.  
 
Kunnskapsgrunnlaget som planen bygger på vurderes til godt. Det er heller ikke 
sannsynliggjort at tiltaket som beskrevet vil volde vesentlig skade på naturmangfoldet.  
 
§ 10, Økosystemtilnærming og samlet belastning -  “En påvirkning av et økosystem 
skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for”  
 
Det vurderes slik at tiltaket ikke vil påvirke økosystemene som det grenser til så lenge 
kravene til avbøtende tiltak følges, da i hovedsak å unngå arbeid i tidsrommet for 
fiskevandringer.  
 
§ 12, Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder -  “For å unngå eller begrense skader 
på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og 
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk 
av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater”.  
 
De største risikoene er knyttet til forstyrrelse for vandrende fisk i vassdraget, og det 
fremstilles krav om at arbeide i elva ikke må foregå i tiden for fiskevandringer, mai-
september, for å unngå dette. Hvis det er avgjørende for fremdriften kan arbeid utenfor, 
men nær elva utføres i denne perioden så lenge de ytterste hensyn tas for å unngå direkte 
forstyrrelser som kjøring og graving i elvestrengen, deponering av masser som kan 
forårsake turbiditet og endring av bunnforhold, og andre former for forurensning. 
Anleggelse av midlertidig fylling for å sette ned pele som støtte for midlertidig bru må 
ikke skje i perioden for laksens vandring, mai-september. Dette er hensyn som må tas 
for å oppfylle NML §12.  
 
Det er i «Notat vedrørende brualternativer» datert 20.12.2017 redegjort for tre ulike 
bruløsninger for ny Storslett bru. Statens vegvesen Region nord anbefaler ut fra en 
helhetsvurdering, at man fremmer reguleringsforslag for brutypen nettverksbuebru. 
Nordreisa kommune, ved formannskap i møtet 25.01.2018, slutter seg til Statens 
vegvesen sin foreløpige vurdering av at brualternativ 1, Nettverksbuebru, er å foretrekke 
framfor de to andre alternativene.  
 
Med brutypen nettverksbuebru unngår man permanente pilarer i elva. Dette er også et 
sterkt ønske fra NVE og Fylkesmannen, fremkommet i møtet avholdt den 02.11.2017. 
Mht byggemetode for nettverksbuebru er dette nærmere beskrevet i planbeskrivelsen 
under avsnitt for byggemetode bru. Det vil bli behov for midlertidig pilar i elva for 
midlertidig bru eventuelt også for montasje av permanent bru. Midlertidig pilar kan 
utføres som rammede stålrør som går helt opp i bruoverbygningen. På denne måten 
unngås betongfundament på elvebunnen med tilhørende spuntkasse. Stålrørspelene 
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kappes like under elvebunn når den midlertidige konstruksjonen fjernes. De midlertidige 
stålrørspelene må rammes fra pelerigg plassert på en midlertidig utlagt fylling i elva. 
Ut fra en helhetlig betraktning anses bygging av brutypen Nettverksbuebru å gi de beste 
samfunnsmessige resultater med tanke på å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet. 
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1 INNLEDNING 

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

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

 

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

 

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

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

• Brualternativ 2: Bjelkebru 

• Brualternativ 3: Skråstagbru 
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2 PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER 

2.1 Regelverk og grunnlagsmateriale 

2.1.1 Håndbøker og standarder 

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

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

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

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

• R762: Prosesskode 2 

2.1.2 Klassifisering 

Pålitelighetsklasse 

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

Utførelsesklasser 

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

Kontrollklasser 

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

Dimensjonerende brukstid 

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

2.1.3 Veggeometri 

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

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

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

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

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

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

Tverrsnittet er vist på figur nedenfor. 

 

2.1.4 Kartdata 

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

2.1.5 Reisaelva 

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

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

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

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

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

krever stein av minimum størrelse 0,75 m. 

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

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

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

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

2.1.6 Grunnforhold 

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

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

2.1.7 Eksisterende bruer 

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

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

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

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

2.2.1 Tverrprofil for bruer 

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

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

 

   
 

   
 
 

2.2.2 Fri høyde 

Fri høyde over vassdrag 

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

Minste vertikale klaring over sjø 

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

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

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

2.2.3 Belegning og utstyr 

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

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

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

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

Det benyttes brulagre av typen pottelager. 

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

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

2.2.4 Lokale forhold 

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

Anlegget skal generelt gis landskapsmessig tilpasning. 

2.3 Laster og lastkombinasjoner 

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

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

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

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

• Overflatebehandling stål: System 1 
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3 BRUALTERNATIV 1 - 3 

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

3.1 Brualternativ 1 - Nettverksbue 

 

3.1.1 Geometri, konstruksjonsløsninger og funksjon 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2 Grunnforhold og fundamentering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2.1 Geometri, konstruksjonsløsninger og funksjon 

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2 Grunnforhold og fundamentering 

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

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

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

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

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

3.2.3 Byggemetode 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4 Vurderinger i forbindelse med pilarer i elva 

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

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

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

fisk eller andre ferskvannsorganismer, 

 

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

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

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

§ 5.(forvalteransvar og aktsomhetsplikt) 

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

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

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

 

3.3.1 Geometri, konstruksjonsløsninger og funksjon 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2 Grunnforhold og fundamentering 

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

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

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

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

3.3.3 Byggemetode 

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

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

Mulige byggemetoder bør avklares nærmere dersom skråstagbru blir valgt løsning. 
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4 KOSTNADSOVERSLAG FOR SAMMENLIGNING 

4.1 Innledning 

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

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

• Landskapsmessige tilpasninger 

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

Prisnivå er høst 2017. 

4.2 Kostnadsoverslag 

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

• Brualternativ 3, skråstagbru: kr 144 100 000 

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

Element Beskrivelse Pris 

      

Bru 1     

A0 Felleskostnader 14 102 500 

C1.1 Landkar akse 1 8 453 600 

C1.2 Landkar akse 2 8 453 600 

D1.1 Bruoverbygning, betongdekke 7 839 260 

D4.1 Bruoverbygning, buekonstruksjon i stål 23 200 000 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 865 180 

G0.1 Bruutstyr 2 466 000 

  Uspesifisert, 10% 5 132 360 

  Sum bru 1 70 512 500 

      

Bru 2     

A0 Felleskostnader 3 922 500 

C1.1 Landkar akse 1 4 429 800 

C1.2 Landkar akse 2 4 429 800 

D1.1 Bruoverbygning 4 265 905 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 282 650 

G0.1 Bruutstyr 852 000 

  Uspesifisert, 10% 1 429 845 

  Sum bru 2 19 612 500 

      

  Veg mellom bruer,   

  inkl felleskostnader og uspesifisert   

  Sum veg mellom bruer 3 000 000 

      

      

  Sum total 93 125 000 
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Brualternativ 2, bjelkebru 

Element Beskrivelse Pris 

      

Bru 1     

A0 Felleskostnader 12 487 500 

C1.1 Landkar akse 1 5 002 400 

C1.2 Landkar akse 2 5 002 400 

C2.1 Pilarer akse 2 og 3 20 440 880 

D1.1 Bruoverbygning 12 198 985 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 865 100 

G0.1 Bruutstyr 1 896 000 

  Uspesifisert, 10% 4 544 235 

  Sum bru 1 62 437 500 

      

Bru 2     

A0 Felleskostnader 3 922 500 

C1.1 Landkar akse 1 4 429 800 

C1.2 Landkar akse 2 4 429 800 

D1.1 Bruoverbygning 4 265 905 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 282 650 

G0.1 Bruutstyr 852 000 

  Uspesifisert, 10% 1 429 845 

  Sum bru 2 19 612 500 

      

  Veg mellom bruer,   

  inkl felleskostnader og uspesifisert   

  Sum veg mellom bruer 3 000 000 

      

      

  Sum total 85 050 000 
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Brualternativ 3, skråstagbru 

Element Beskrivelse Pris 

      

A0 Felleskostnader 28 820 000 

C1.1 Landkar akse 1 6 153 600 

C1.2 Landkar akse 3 6 653 600 

C3.1 Tårn akse 2 32 250 000 

D1.1 Bruoverbygning 26 053 260 

D5.1 Skråkabler inkl. kabelforankringer 28 400 000 

E0.1 Fuktisolering/slitelag 1 517 655 

G0.1 Bruutstyr 3 768 000 

  Uspesifisert, 10% 10 483 885 

  Sum total 144 100 000 
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5 ILLUSTRASJONER 

Illustrasjoner finnes på de etterfølgende sidene. 

Nr Tittel 

1-1 Brualternativ 1, nettverksbue, fra sør 

1-2 Brualternativ 1, nettverksbue, fra vest 

1-3 Brualternativ 1, nettverksbue, fra øst 

2-1 Brualternativ 2, bjelkebru, fra sør 

2-2 Brualternativ 2, bjelkebru, fra vest 

2-3 Brualternativ 2, bjelkebru, fra øst 

3-1 Brualternativ 3, skråstagbru, fra sør 

3-2 Brualternativ 3, skråstagbru, fra vest 

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

Brualternativ 1, nettverksbue, fra sør 
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Illustrasjon 1-2 

Brualternativ 1, nettverksbue, fra vest 
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Illustrasjon 1-3 

Brualternativ 1, nettverksbue, fra øst 
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Illustrasjon 2-1 

Brualternativ 2, bjelkebru, fra sør 
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Illustrasjon 2-2 

Brualternativ 2, bjelkebru, fra vest 
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Illustrasjon 2-3 

Brualternativ 2, bjelkebru, fra øst 
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Illustrasjon 3-1 

Brualternativ 3, skråstagbru, fra sør 
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Illustrasjon 3-2 

Brualternativ 3, skråstagbru, fra vest 
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Illustrasjon 3-3 

Brualternativ 3, skråstagbru, fra øst 
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1 Analyseobjekt, formål og vurderingskriterier 

 Dagens situasjon 
Dagens bru over Reisaelva er bygd i 1955, den går over ei øy i Reisaelva så det er i prin-
sippet to bruer. Den lengste er en fagverksbru med lengde 77 m og den korteste er en 
stålbjelkebru med lengde 27 m. Bruene har betydelig behov for vedlikehold, bæreevnen er 
redusert og bruene er smale og tilfredsstiller ikke dagens krav. I påvente av ny bru har 
Vegdirektoratet gitt tidsbegrenset klassifisering for brukslast Bk10/50 ut år 2023. 

 

Figur 1 Dagens fagverksbru og bjelkebru 

Detaljregulering av Storslett bru skal gi grunnlag for å prosjektere ny bru og sette av til-
strekkelig areal for midlertidig anlegg- og riggområde for å bygge ny bru og for midlertidig 
bru og veg i anleggsperioden. 

 

Figur 2 Den midlertidige bru (oransje) i byggeperioden, (blå) viser eksisterende bru og hvor den nye bru 
blir etablert. 
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2 Beskrivelse og avgrensning av analyseobjektet og 

formål (tekt er sitat fra Planheftet) 

 

Gjennom å få ei bredere bru med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syk-
lende, skal ny bru gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 
 

 
Figur 3 Den nye brua (rosa/lilla) viser G/S-veg adskilt fra kjørebanen 
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Figur 4 Den nye brua 

Alternativ 1 nettverksbuebru er det alternativet som er mest likt dagens bru. Det er også det 
alternativet som ble stående som den faglige anbefalte løsningen og er derfor lagt til grunn for 
den videre planleggingen. Det er spesielt lagt vekt på kostnader, landskapsbildet, nærmiljø og 
naturmiljø for valg av alternativ. 
 
Ut fra landskapsbilde og tettstedets dimensjon og historikk anses brualternativ 1 med 
nettverksbuebru å fremstå som det beste alternativet. 
 
Se planheftet for øvrig informasjon. 

2.2.1 Avviksbehandling av krav i SVV håndbøker. 

 
I denne ROS-analysen vil vi se om det er lokale forhold som tilsier at det vil være klokt å 
vurdere krav fra annen vegklasse, eller andre risikoreduserende tiltak ut over kravene. Evt. 
avvik fra «Skal krav» i Statens vegvesens Håndbøker skal behandles i Vegdirektoratet. Merk 
at dette gjelder for Riksveger og Europaveger. For fylkesveg behandles det regionalt og 
Vegdirektoratet skal ikke informeres. Så for fylkesveg blir «Bør-» og «Kan-krav» behandlet 
som for riksveg og europaveg. SVV Region nord har egen saksbehandler for avvikssøknader, 
vedkommende skal ikke være delaktig i prosjektet som søkes avvik for. Saksbehandler 
benytter seg av høringsrunde i et fagnettverk m.m. Men for «Skal-krav» sendes avvikssaken 
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videre til Fylkeskommunen for avgjørelse. Der blir det normalt behandlet i Fylkesrådet for 
samferdsel. 

Verb Betydning Fravik 

Skal Krav Kravene fravikes av Vegdirektoratet. Søknad om fravik skal 
begrunnes 

Bør Krav Kravene fravikes av Regionvegkontoret. Søknad om fravik skal 
begrunnes, og Vegdirektoratet skal ha melding med mulighet for å 
endre fraviksvedtaket innen n3 uker (6 uker i perioden 1. juni til 31. 
august) 

Kan Anbefaling Fravikes etter faglig vurdering uten krav til godkjenning 

Figur 5 Bruk av skal, bør og kan. Myndighet til å fravike krav (gjelder ikke ordbruken i denne ROS-
analysen, men i Statens vegvesens håndbøker), (Statens vegvesen, Vegdirektoratet) 

 

3 Hvordan SVV arbeider med risiko i plan-

/utbyggingsprosjekter  

 

I plan- og utbyggingsprosjekter brukes mange ulike verktøy for å ivaretas sikkerheten og 
kvaliteten både under bygging og når veganlegget tas i bruk. For det første er Statens 
vegvesens håndbøker et levende dokument som jevnlig evalueres og oppdateres. Her er 
forskningsinstitusjoner som for eksempel Sintef sentrale samarbeidspartnere og delaktig i 
store deler av prosessen. Håndbøker er bygget på beste viten (know-how) og beste praksis 
(best practice). Det brukes vitenskapelige erfaringer og undersøkelser gjort i både inn- og 
utland, samt erfaringer som fra praksis. For eksempel har Statens vegvesens erfaringer fra 
dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken ført til endringer i håndbøker, det samme har 
granskning av arbeidsulykker. Det vil si at det ligger mange risikoanalyser/risikovurderinger 
og erfaringer i bunn i håndbøkene til Staten vegvesen. Disse er av både kvantitativ og 
kvalitativ karakter. 

I forbindelse med dette prosjektet er det eller vil det bli utført følgende 
risikokartleggingsprosesser og kvalitetssikrings-prosesser/verktøy: 

• Prosjektstyringsdokument (PSP) 
• Ingeniørgeologisk rapport/Geoteknisk rapport (NGI 20170779-01-R og 

20170779-02-R9) 
• Rapport/notat om biologisk mangfold (Ecofact 551) 
• Rapport Hydraulisk analyse (NVE 16-2017) 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse og Risikoanalyse for tunnel (denne rapporten) 
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• Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan, kommer etter godkjent 
reguleringsplan) 

• Trafikksikkerhetsrevisjon SVV av uavhengig godkjent TS-revisor  
• Ytre miljøplan (YM-plan) (som en del av byggeplan) 
• Sikker-jobb-analyser i byggefasen  
• Risikovurderinger/diskusjoner gjennom hele planprosessen i prosjektgruppa  
• Risikovurdering i byggeplanfasen (RISKEN, Risken er SVV’s verktøy for å 

utføre overordnede risikovurderinger i henhold til kravene i 
byggherreforskriften) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODE FASE FORMÅL 
/ANSVAR 

HJEMMEL 

Risiko og 
sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse)  

Oversikts- & 
regulerings-
plan 

Identifisere og 
vurdere risiko 
(SVV) 

Fylkesmannens innsigelsesgrunnlag.  
 
Plan og bygningsloven (PBL) § 25 og 68. 
 
Rundskriv T-5/97 (Miljøverdep.) 
Fareområder, Arealplanlegging og 
utbygging i fareområder). 
 
SVV Håndbok V721: Risikovurdering i 
vegtrafikken (veileder).   
 
SVV rapport nr. 530 – 2018 Risiko- og 
sårbarhetsanalyse av naturfare. 
Anbefalinger for innhold og gjennomføring 
av analysen i vegplanlegging. 
 
DSB veileder: Samfunnsikkerhet i 
arealplanleggung, Kartlegging av risiko og 
sårbarhet. 
 
NVE retningslinjer: Flaum- og skredfare i 
arealplaner 
 
 Div. rundskriv. 
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Risikovurdering 
(RV)  

Byggeplan og 
-delplaner 

Identifisere og 
vurdere prosjekt 
spesifikk risiko 
(Byggherre-
SVV) 

Byggherreforskriften § 8, 12b. 
 
Interkontrollforskriften § 1 & 5-pkt 6.  
 
Arbeidsmiljøloven § 1.1, 3-1 pkt. (2) c. 

Sikker jobb 
analyse (SJA)  

Bygging / 
utførelse av 
arbeid 

Identifisere farer 
ved konkret jobb 
sekvens, samt 
fjerne eller 
kontrollere fare 
(Entreprenør)  

Byggherreforskriften § 13, 15, 16. 
 
Interkontrollforskriften § 5-6. 
 
Bergforskriften (Forskrift om sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid) § 5 
& 7. 
 
Eksplosjonsforskriften f § 10-7. 
Kjemikalieforskriften § 6.  

 

Tabell 1 Risikokartlegging, formål, ansvar og lovhjemmel/føring 

 

Figur 6 Risiko er summen av sannsynlighet x konsekvens (usikkerhet spiller også inn) 

 Generell avgrensning 
Avgrensning: ROS-analysen og risikoanalyse for tunnel tar ikke for seg generell HMS i 
byggefasen da det finnes egne krav til dette i kontrakten Statens vegvesen (SVV) inngår med 
hovedentreprenør (Sikker Jobb Analyse SJA). Hvis det er åpenbare og kjente risikomomenter 
som kan forårsake skade på mennesker, miljø eller materielle verdier i byggeperioden vil 
dette likevel bli omtalt, f.eks. forurenset grunn, sårbar natur osv. 
 
ROS-analysen tar ikke for seg selve fergedriften, men kun arealet på land hvor kjøretøy og 
personer oppholder seg. Den ser heller ikke på risiko forbudet med ferge som ligger til kai, 
inn- og utseiling eller kjøretøy eller personer som skal av og på selve fergen. Men ROS-
analysen ser på risiko forbudet med av- og påkjøring på vegen og ventearealet samt planlagt 
parkeringsplass.  
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4 Formål og krav til ROS-analyse 

En ROS-analyse gjennomføres for å kunne ta bevisste beslutninger med hensyn til sikkerhet 
og miljø. Analysen baseres på faglige vurderinger og erfaringer (“beste praksis”) og skal være 
et positivt bidrag til å gjøre vegen så sikker som mulig og sikre at miljøet ikke skades. ROS-
analysen skal belyse risikobildet, dvs. indentifisere uønskede hendelser, årsaker til disse og 
mulige konsekvenser med tilhørende sannsynlighet.  

 
Kravet om ROS-analyse på reguleringsplan-nivå er hjemlet i Plan- og bygningslovens (PBL) 
kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen § 3-1, bokstav h:  

«h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.»  

Samt kapittel 4. Generelle utredningskrav § 4-3: «Samfunnssikkerhet og risiko- og 
sårbarhetsanalyse» 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet 
er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 
hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å 
avverge skade og tap.» (Lovdata, 2016) 

I denne ROS-analysen er formålet også å fange opp noe som ellers kunne «falle mellom to 
stoler». Noe av det viktigste med denne ROS-analysen er å dra nytte av de eksterne deltakeres 
erfaringer og deres lokalkunnskap. Lokale forhold kan i noen tilfeller gi grunnlag for å 
iverksette tiltak som er mer risikoreduserende enn de krav som ligger i Håndbøkene til Statens 
vegvesen. Altså at man øker sikkerheten utover kravene som ligger til grunn. Ved å øke 
sikkerheten kan man enten redusere sannsynligheten for en uønsket hendelse eller redusere 
konsekvensen av denne uønskete hendelse, eller begge deler. Da har man senket risikoen til et 
akseptabelt nivå. Denne ROS-analysen må ses i sammenheng med andre risikokartlegginger 
som utføres se Kapitel 2 og Tabell 1. Spesielt må hendelser som er vær- og klimarelaterte ses 
i sammenheng med Geolog- og geoteknisk rapport og de øvrige kartlegginger prosjektet 
normalt har krav på å kartlegge risikoen på. Dette omfatter alle typer ras og flom. Risikoen 
ved vær- og klimarelaterte hendelser blir diskutert på HAZID-samlingen, men detaljer og 
anbefalte tiltak vil normalt gjenfinnes i fagrapporten skrevet av Geolog/geoteknikere. 
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5 Metode 

En generell metode for risikovurderinger i fem trinn ble brukt. Metoden bygger på HAZID 
(HAZard IDentification), som er en etablert metode for kvalitativ risikoanalyse.  

HAZID innebærer en risikogjennomgang av analyseobjektet på ulike nivåer i en gruppe med 
relevant kompetanse. Gjennomgangen foretas på minst to nivåer: 

1. En overordnet gjennomgang av hele prosjektet med tanke på å identifisere generelle 
risikofaktorer og deres bidrag til risiko. Hensikten er å kartlegge risikonivå og 
risikoprofil ved hele prosjektet som grunnlag for valg av hovedløsninger og 
identifisere elementer som bidrar til risiko og bør bearbeides. 

2. En mer detaljert gjennomgang av de enkelte elementene i planen for å kartlegge 
spesifikke risikofaktorer og optimalisere utformingen. Figuren under viser de fem 
trinnene i metoden som ble brukt for å gjennomføre risikovurderingen.  

Siden det er en viss forskjell på risikoanalyse og ROS-analyse er metoden en kombinasjon av 
HAZID og metode, retningslinjer og prosessveileder fra DSB, NVE og SVV. (Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011), (Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), 2011), (Statens vegvesen, 2011) og (Statens vegvesen (SVV), 2014 ) (Statens 
vegvesen, 2018) 

 

           Figur 7 Generell metode for risikovurderinger (Statens vegvesen (SVV), 2014 ) 
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 ROS-analyser med hensyn til vær- og klimarelaterte hendelser 
ROS-analysen støtter metodisk seg til prosessveileder VD rapport nr. 29 (2011): «ROS-
analyser med hensyn til værrelaterte hendelser» (Statens vegvesen, 2011) Samt SVV rapport 
nr. 530 Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare. Anbefalinger for innhold og gjennomføring 
av analysen i vegplanlegging (Statens vegvesen, 2018) 

Primært vil risikoanalyse av alle typer skred bli ivaretatt av geolog/geotekniske fagpersoner i 
SVV eller eksterne konsulenter. Risikoen vil bli diskutert på HAZID-samlingen ut fra hva 
fagpersoner har kartlagt, analysert og kommet med anbefalte tiltak på. Flom vil bli ivaretatt av 
prosjektet som må ha gjort vurderinger, ofte utfra anbefalinger fra NVE. Dette vil også bli 
diskutert på HAZID-samlingen. Det kan fremkomme nye opplysninger fra lokalkjente som er 
med på HAZID-samlingen som kan resultere i tiltak utover tiltak som allerede er foreslått av 
fagpersoner innen skred og flom. Det kan også resultere i ønske om mer detaljerte 
undersøkelser eller beregninger som et tiltak, anbefalt i denne rapporten. 

 

6   Risikovurderingsprosessen 

Tone Hugstmyr Woie SVV tok initiativ til å få gjennomført en ROS-analyse av 
reguleringsplanen. 
 
Det er gjennomført en HAZID-samling (hazard identification) med deltakere fra Statens 
vegvesen (SVV). På møtet deltok følgende personer som er satt opp i tabell 2. Personene 
deltok med sine kunnskaper om området som vegsystemet skal bygges i, og sine 
fagkunnskaper i forhold til samfunnssikkerhet, vegprosjekter, trafikksikkerhet, drift og 
vedlikehold m.m. 
 
NAVN REPRESENTERER 
Henrik Wildenschild  SVV, Plan- og trafikk seksjonen  

Region nord.  
Prosessleder for denne ROS-analysen. Tromsø (regions 
ansatt, Veg- og transportavdelingen). 

Tone Hugstmyr Woie SVV, Planleggingsleder 
Karl Martin Eriksen SVV, Drift og vedlikehold 
Marlene Landbakk SVV, Trafikksikkerhetskoordinator Vegavdeling 

Nordland (deltok ifm. opplæring som prosessleder for 
ROS-analyser) 

Tabell 2 Deltakere på HAZID-samling, 03.05.2018 

HAZID-samlingene varte fra 11.30 – 15.00 

Rapporten er skrevet av Henrik Wildenschild som også var prosessleder for HAZID-
samlingen. Forberedelse til HAZID-samlingen som innebærer gjennomgang av kart i som 
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f.eks. Miljøstatus.no, Hjorteviltregisteret, NGI, NVE og SVV håndbøker), analyse av 
historiske trafikkulykker fra NVDB, m.m. er utført av Henrik Wildenschild. Alt av som var 
forberedt til HAZID-samlingen ble presentert på HAZID-samlingen.  
 
ROS-analysen baserer seg primært på deltakernes kompetanse og erfaringer og diskusjoner i 
gruppa. Gjennom diskusjonene ble det etablert et felles bilde av risiko ved de ulike løsningene 
i prosjektet som fremgår i denne rapporten. 
 
Prosessleder presenterte alle kart med faretema, de historiske trafikkulykker på HAZID-
samlingen. Dernest gikk vi gjennom datagrunnlag, sjekkliste, hendelses skjema og 
risikomatriser som er en del av denne rapporten.  
   
Utkast av rapporten vil bli sendt på epost til alle deltakere med mulighet for å kommentere 
innholdet. Bestiller Tone Hugstmyr Woie har ansvaret for distribusjon og har også ansvaret 
for en evt. publisering/offentliggjøring av rapporten. 
 
Eventuelle sensitive opplysninger unntatt offentligheten vil bli byttet ut med xxxxxxxxxxx 
(og forklaring om at det er unntatt offentligheten, når rapporten blir offentliggjort). 

 Vurderingskriterier  
Det er ikke satt eksakte vurderingskriterier for risiko i vegprosjekter i Statens vegvesen. De 
valg som gjøres på løsninger er bestemt ut fra flere forhold som standarder og normaler, 
Statens vegvesens 0-visjon og fagkunnskap på hvilke løsninger som er beste valg i forhold til 
omgivelsene de skal fungere i.  
 
Nullvisjonens krav til sikre veger: 
 

1. Vegens utforming skal lede til sikker atferd. Løsningene skal være logiske og lettleste 
for trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegen skal gi 
trafikantene nødvendig informasjon uten å være stressende. Vegen skal invitere til 
ønsket fart gjennom linjeføring, utforming og fartsgrenser. Det skal være enkelt å 
handle riktig og vanskelig å gjøre feil. 
 

2. Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen 
skal ha beskyttende barrierer som tilgir en feilhandling. Fartsnivået skal være tilpasset 
vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne. 

 
Det opereres med 3 ulike nivåer som sikrer 90 % overlevelsesgrad: 

- Gående og syklende, maks 30 km/t ved krysningspunkt  
- Sidekollisjoner, maks 50 km/t i kryss 
- Møteulykker, maks 70 km/t (ÅDT over 4000 uten midtrekkverk) 
- Utforkjøring, maks 70 km/t (harde hindre i sikkerhetssonen) 

612



13 

 

 
De standarder og normaler vi bygger vegmiljøer etter er basert på denne visjonen. Normalene 
og standardene gir ideelle krav. I de fleste tilfeller må vi også vurdere avvik og fravik fra 
disse. En ROS-analyse kan således gi oss et bedre grunnlag for å vurdere om det vi bygger vil 
være sikkert nok, og at vi gjør bevisste valg av hvilken risiko vi kan akseptere.     
  
I arbeidet med ROS-analysen har gruppa tatt utgangspunkt i de foreliggende løsningene i 
forslaget til detaljreguleringsplanen, vurdert risiko ved disse og foreslått eventuelle 
risikoreduserende tiltak som kan innarbeides i endelig byggeplan. Tiltakene dreier seg om å 
optimalisere utformingen av veganlegget med hensyn til risiko for trafikkulykker og risiko for 
skading av miljø. Gruppa har anslått sannsynligheter for ulike hendelser og kommet fram til et 
bilde av forskjellene i hyppighet og konsekvens av hendelsene. Sistnevnte kan variere fra 
rapport til rapport.  

6.1.1 Ny veg sammenlignet med gammel veg (generelt) 

Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet har i forbindelse med kurs i virkningsberegning 
av trafikksikkerhetstiltak 11.09.13 opplyst forfatter følgende: Nye veger vil gjennomsnittlig 
redusere antallet ulykker med min. 30 %. Norske anslag ligger mellom 30 % og 50 %, mens 
en tysk undersøkelse sier 30 % sammenlignet med gamle veger i Tyskland. 

6.1.2 Miljøvisjon 

I forberedelsene til Nasjonal transportplan 2006-2015 ble det utarbeidet et tverretatlig forslag 
til miljøprofil for transportetatene. Dette arbeidet la grunnlaget for utarbeidelse av 
samferdselssektorens miljøvisjon: 

Transport skal ikke gi alvorlig skade på mennesker eller miljø.  

Dette innebærer at:  

• Ingen mennesker skal bli alvorlig syke eller få vesentlig redusert livskvalitet  
• Det biologiske mangfoldet skal ikke reduseres eller skades vesentlig  
• Ingen viktige funksjoner eller områder i naturen skal skades vesentlig  
• Ingen viktige kulturminner eller kulturmiljøer skal skades eller bli ødelagt 
 
I arbeidet med denne risikovurderingen har gruppa (HAZID-samlingen) og forfatter tatt 
utgangspunkt i de foreliggende løsningene i forslaget til detaljreguleringsplanen, vurdert 
risiko ved disse og foreslått eventuelle risikoreduserende tiltak som kan innarbeides i endelig 
byggeplan. Tiltakene dreier seg om å optimalisere utformingen av veganlegget med hensyn til 
risiko for trafikkulykker og risiko for skading av miljø. Gruppa har anslått sannsynligheter for 
ulike hendelser og kommet fram til et bilde av forskjellene i hyppighet og konsekvens av 
hendelsene. Sistnevnte kan variere fra rapport til rapport. 
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 Datagrunnlag 
Det er brukt div. plantegninger for prosjektet, Tone Hugstmyr Woie (SVV) har levert alle 
andre data som er opplyst. NVDB/STRAKS er brukt for å innhente opplysninger om ulykker 
på den eksisterende strekning. Andre data som for eksempel responstid for nødetatene 
fremkom på HAZID-samlingen. 
 

Tabell 3 Datagrunnlag 

DATAGRUNNLAG VEG   KOMMENTAR 

Veglengde  400 m  Bru utgjør 80 og 30 m  

Kjørefeltbredde 3,25 Eget G/S felt adskilt 4 m 

Trafikkvolum/årsdøgntrafikk 
ÅDT   

 5500 7000 i år 2042 

Andel tungtrafikk 10 %  11,5 % i år 2042 

Farlig gods Normalt for E6 Div. 

ÅDT sesongvariasjoner Generelt litt mere trafikk om 
sommeren.  

 

Hastighetsaspekter Fartsgrense 50  

Ankomsttid for redningstjeneste 
(antatt utrykningstid etter alarm 
er mottatt) 

Politi: ca. 2 min 

Brann: ca. 5 min 

Ambulanse: ca. 5 min 

 

Myke trafikanter Ja Er også skolerute 

 
 

 Ulykkes historikk  
Ulykkes historikk med personskade baserer seg på data fra 1977 – 2018 på eksisterende E6 i 
planområdet. Gamle ulykker er ikke alltid overførbar til dagens situasjon fordi kjøretøyene er 
blitt sikrere, flere bruker bilbelte og kjøreopplæringen blitt bedre og kravene i Statens 
vegvesen blitt strengere med tiden osv. Vegen og dets vegutstyr kan også ha blitt 
utbedret/oppgradert i løpet av årene. Men å bruke disse data er det beste verktøyet vi har til og 
predikere ulykkesbildet i fremtiden. Jeg vil trekke frem at det selvfølgelig kan bli et annet 
ulykkesbilde enn tidligere, likevel antas det å bli mindre antall ulykker og med lavere 
konsekvens.  
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Figur 8 Politiregistrerte personskadeulykker 1977 - 2017.   

Som det ses i figur 6 er det ingen Politiregisterte personskadeulykker på brua og i umiddelbar 
nærhet.  

STRAKS er Statens vegvesens registrerings- og rapporteringssystem for trafikkulykker. 
Systemet inneholder data fra politiets «Rapport om vegtrafikkuhell» og er det sentrale 
grunnlaget for det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet i etaten. 

STRAKS skadegradsdefinisjoner: 

• Drept: En person som dør med en gang eller innen 30 dager som et resultat av en 
veitrafikkulykke. 

• Meget alvorlig skadd: Personer med skader som en tid truer pasientens liv eller som fører til 
varig mén. 

• Alvorlig skadd: Personer med større, men ikke livstruende skader. 

• Lettere skadd: Personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger 
sykehusinnlegging. 

Det gjøres oppmerksom på at ulykker i NVDB/STRAKS er oppført med den alvorligste 
skadegrad for ulykken. F.eks. kan det være en drept og flere andre med lavere skadegrad, men 
det vil vises som en ulykke med skadegrad «Drept». Man kan da manuelt gå inn på hver 
ulykke og lese detaljer om hvor mange som er skadet og hvilken skadegrad de har. Samt 
mange andre opplysninger om ulykken som ulykkestype, føre, sikt osv. 
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6.3.1 Underrapportering av personskadeulykker i vegtrafikken 

«Ifølge vegtrafikkloven skal trafikkulykker med betydelig personskade straks meldes til 
politiet. Politiet etterforsker ulykkene og rapporterer dem til Statistisk sentralbyrå 
(SSB) som utarbeider Norges offisielle statistikk over vegtrafikk-ulykker.  

Bare ca. 40 % av de personer som blir så alvorlig skadd at de oppsøker legevakt eller 
sykehus, er med i den offisielle statistikken.  

De øvrige 60 % av person-skadene får politiet ikke melding om. Underrapporteringen 
skyldes ikke uvitenhet hos trafikantene angående meldeplikten.  

Under-rapporteringen er spesielt stor blant barn, mindre alvorlige skadde personer, i 
ulykker med bare en skadd person, i ulykker om sommeren og ulykker på fylkes- og 
kommunale veger.  

Eneulykke på sykkel er også svært underrapportert. Resultatene av undersøkelsen er 
usikre da det er vanskelig å få oversikt over ulykker som ikke inngår i offisiell 
ulykkesstatistikk.» (Transport økonomisk institutt, 1995) 

6.3.1.1 Mørketall og datakvalitet 

«Det er kjent at det faktiske antall trafikkskadde i Norge er vesentlig høyere enn det 
som framgår av den offentlige statistikken.  

Mens politiet årlig rapporterer ca. 11 000 til 12 000 skadde, ligger antallet som 
behandles av landets helsetjeneste, på nærmere 40 000.  

Underrapporteringen gjør at vi får et skjevt bilde av trafikksikkerhetssituasjonen i 
landet, noe som i verste fall kan føre til feilprioriteringer. Undersøkelser viser at det 
først og fremst er ulykker med relativt lav skadegrad som ikke rapporteres, og at 
ulykker som involverer syklister og motorsyklister, er sterkest underrapportert.  

Registrerte antall sykkelulykker må korrigeres med en faktor på 7–8, ifølge 
Transportøkonomisk institutt (Transportøkonomisk institutt 2005), og med en enda 
høyere faktor ifølge andre undersøkelser.» (Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, 
2009) 
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7 Identifikasjon av sikkerhetsproblemer 

 Fremgangsmåte 
Med sikkerhetsproblemer menes forhold ved vegsystemet som kan gi risiko for uønskede 
hendelser som kan medføre konsekvenser for trafikantene. Vi har også sett på risiko i forhold 
til miljø som støy og forurensning. Det har vært brukt sjekkliste med sikkerhetskritiske 
forhold og risikofaktorer for dette. Vi har diskutert hvert punkt i sjekklistene.  
 

 Hvilke uønskede hendelser kan skje? 
Det er vurdert ulike hendelser som satt i sjekklisten/ tabellen på neste side. 

7.2.1 Sjekkliste planlagt veg identifisering av risikoforhold 

X betyder at det ikke har vært mulig å angi sannsynlighet, konsekvens eller risiko fargekode 
eller at dette ikke er relevant. 4 Fargekoder for risiko er brukt («Risiko (farge)»), som viser 
om tiltak er nødvendig eller skal/bør vurderes. Der hvor feltene for sannsynlighet og 
konsekvens er grå er det fordi det ikke er mulig eller hensiktsmessig å anslo dette. Det kan 
f.eks. være fordi det ikke er snakk om en hendelse som gjentar seg med ulik mellomrom, men 
f.eks. kun er mulig skjer under bygging av veganlegget eller tunnel. Dvs. enten blir temaet 
berørt eller ikke. Her er det mere hensiktsmessig å beskrive risiko med tekst enn å kvantifisere 
den.    

Sjekklisten bygger på SVV rapport 530 Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare - 
Anbefalinger for innhold og gjennomføring av analysen i vegplanlegging datert 12.02.18. 
Rapport 530 dekker kun det 23 første punkter i sjekklisten, resten av punktene er RN sin egen 
liste som er lagt til. 
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Tabell 4 Sjekkliste planlagt veg. Identifisering og vurdering av risikoforhold 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Naturfare  
Sjekk også http://www.vegkart.no for de fleste naturfarer i tillegg til andre kart som er linket til på hvert punkt. 
Flere kartdatabaser henter sine data fra andre databaser, Miljøstatus.no henter alle sine kart fra andre databaser f.eks. fra NVE, NGU osv. 
Alle kart som er brukt i ROS-analysen skal legges som vedlegg i rapporten som f.eks. skjermdump. 
Generelt er det smart å ha lokalkjent driftspersonell med på ROS-analysen, men enkelte punkter er det kun de som kan svare på da det ikke finnes kart på enkelte temaer.  
Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre (økt) risiko for: 

1. Jordskred 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

https://atlas.nve.no/ 

Se Jord- og flomskred 

Nei x x  Ikke relevant 

2. Flomskred 

https://atlas.nve.no/ 

Se Jord- og flomskred 

Nei x x  Ikke relevant 

3. Sørpeskred 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

Nei x x  Ikke relevant 

4. Steinsprang eller steinskred 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

Nei x x  Ikke relevant 

5. Fjellskred 

https://atlas.nve.no/ 

Nei x x  Ikke relevant 

6. Snøskred 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

Nei x x  Ikke relevant 

7. Ustabil grunn/Fare for utglidning av 
vegbanen. 

Ingen kart – Geoteknikker må rådføres. 

Nei x x  Det er løsmasser men det er ikke problematisk. Henviser for øvrig 
til Geoteknisk rapport.  

8. Kvikkleireskred 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

https://atlas.nve.no/ 

Se kvikkleire og marin grense 

Nei x x  Ikke relevant. Henviser for øvrig til Geoteknisk rapport. 

Tiltak ikke nødvendig Tiltak bør vurderes Tiltak skal vurderes Tiltak nødvendig 
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9. Undersjøiske skred, fare for utglidning 
av sjøbunn. 

Ingen kart – Geoteknikker må rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant. 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre (økt) risiko for: 

10. Flom i vassdrag (uregulerte/regulerte) 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

https://atlas.nve.no/ 

Ja Usikker Meget stor 
(for 
midlertidig 
bru) 

 NVE har utført flomberegning ut fra 200 års flom og brua blir 
dimensjonert etter dette.  

Den midlertidige bru bør også kunne tåle flom. Langvarig brudd 
på E6 har meget stor konsekvens. Sannsynligheten er liten for at 
ekstrem isgang skal skje i den perioden den midlertidige bru er i 
drift. Vi kan ikke garantere at ekstrem isgang ikke skjer nettopp i 
denne perioden eller om 100 år.  

Tiltak: Den midlertidige bru må etableres slik at den ikke er sårbar 
for flom og isgang. Mulig alternativt kan være at beredskap 
iverksettes, hvor man sprenger is med sprengstoff for å hindre 
skader på midlertidig bru.  

11. Flom i bekker 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

https://atlas.nve.no/ 

Studer kart og finn bekker 

Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

12. Oversvømmelse/           
overvann/dreneringssvikt 

https://atlas.nve.no/ 

Søk på «mektighet» i NVE atlas 

Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre (økt) risiko for: 

13. Snøfokk 

Ingen kart - Driftspersonell som er 
lokalkjent bør rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

14. Bølger 

https://www.kartverket.no/sehavniva/ 

Ingen direkte kart på bølger, kun havnivå.      
Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

619

http://www.miljostatus.no/kart/
https://atlas.nve.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
https://atlas.nve.no/
https://atlas.nve.no/
https://www.kartverket.no/sehavniva/


20 

 

15. Stormflo 

https://www.kartverket.no/sehavniva/ 

Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

16. Vindutsatt (inkl. lokale forhold, f.eks. 
kastevind) 

http://www.Windfinder.com 

Velg sted (nærmeste målestasjon) – 
Forecast – Wind statistics – vindrose 
nederst på siden) 

Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

17. Isgang  

(Broer er ofte utsatt, særlig lave broer) 

https://www.nve.no/hydrologi/is-og-
vanntemperatur/isforhold-i-
vassdrag/isproblemer-generelt/#Isgang 

Ingen kart  

Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Ja  Usikker Meget stor 
(for 
midlertidig 
bru) 

 Se punkt 10 Flom 

18. Sandflukt 

Ingen kart  

Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

19. Store nedbørsmengder, intens nedbør. 

https://atlas.nve.no/ 

Velg:  
• Nedbørsfelt og elvenet 
• Mektighet – infiltrasjonsevne 

Nei x x  Ikke relevant, se Punkt 10 flom i vassdrag 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Andre naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre (økt) risiko for: 

20. Isnedfall  

(Primært relatert til skjæringer, 
tunnelportaler og under broer) 

Ingen kart. 

Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

 

Nei x x  Ikke relevant, ingen problem med dagens bru og den nye brua er 
dette lite sannsynlig. Det vil i så fall bli ivaretatt gjennom 
driftskontrakten.  
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21. Ustabil vegskjæring, nedfall fra 
skjæring. 

Ingen kart. 

Geoteknikker/geolog må rådføres i tillegg 
til Driftspersonell som er lokalkjent. 

Nei x x  Ikke relevant 

22. Skogbrann/lyngbrann 

Ingen direkte kart, finn skog på 
ortofoto/satellittfoto. 

Driftspersonell som er lokalkjent bør 
rådføres. 

Nei x x  Ikke relevant 

23. Radon i grunnen (har som regel kun 
betydning for bygninger) 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

Ja x x  Høyt nivå av radon på vestsiden. Det skal ikke sprenges i så dette 
regnes som ikke relevant.  

 

24. Annen naturfare 

(spesifiser) 

Nei x x  Nei 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

 Kommentar/Tiltak 

Infrastruktur 

25. Omkjøring (omkjøringsmulighet) 

http://www.vegkart.no 

Nei   Omkjøring i byggeperioden er ok da midlertidig bru etableres ved 
siden av. Men siden omkjøring er lang og via Finland er det viktig 
at midlertidig bru ikke er sårbar for flom, isgang eller andre skader 
som kan sette denne ut av funksjon.  

Se punkt 10 flom. 

26. Jernbane 

Generelle kart – datafil til GIS finnes her: 

https://kartkatalog.geonorge.no/   

Nei  Ikke relevant 

27. Havneanlegg, kanaler, vannvei 

Generelle kart – datafil til GIS finnes her: 

https://kartkatalog.geonorge.no/   

Nei  Ikke relevant 

28. Lufthavn 

Generelle kart – datafil til GIS finnes her: 

https://kartkatalog.geonorge.no/  

Nei  Ikke relevant 

29. Samfunnsviktige funksjoner som blir 
berørt (f.eks. brannstasjon, Politihus, 
sykehus osv.) 

Kun brannstasjoner ligger i kart/datafil til 
GIS på geonorge.no 

Nei  Ikke relevant, da det vil bli midlertidig bru under bygging av ny 
bru.  
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30. Strømnettet (Sentralnett, Regionalnett, 
Distribusjonsnett, Sjøkabler, 
Transformatorstasjoner) 

https://atlas.nve.no/ 

Utbygd og ikke utbygd nettanlegg 

Ja  Distribusjonsnett undersøkes ifm. prosjektering. 

31. Vannkraft (både utbygd og potensiell 
utbygging) 

https://atlas.nve.no/ 

Vannkraft – Småkraft digital potensial 

Nei  Ikke relevant 

32. Vindkraft 

http://www.vindportalen.no 

Nei  Ikke relevant  

33. Tele- og datanett (inkl. mobilnettet) Ja  Undersøkes ifm. prosjektering.  

34. Vannforsyning (drikkevannskilder, 
vannforsyningsnettet og brønner) 

Ja  Boliger har kommunal vannforsyning.  

Undersøkes ifm. prosjektering. 

35. Avløp- og kloakknettet og renseanlegg Ja  Undersøkes ifm. prosjektering. 

36. Avfallsdeponi Nei  Ikke relevant 

37. Annet infrastruktur (angi hva) Nei  Nei 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

 Kommentar/Tiltak 

Forurensning 

38. Forurensning i grunnen (eksisterende 
forurensning) 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

Nei   Ikke relevant 

39. Akutt eller permanent forurensning 
(byggeperioden og bruksperioden) 

Ingen spesifikke kart 

Vær obs på vernet vassdrag og andre 
verneområder. 

Ja  Vernet vassdrag. 

Tiltak: Det må i SHA-plan og i prosjektering gjøres tiltak for at 
vassdraget ikke blir forurenset. Riggplass og plassering av 
maskiner og drivstofftank på riggplassen er temaer som bla. må 
diskuteres ifm. forurensing.  

40. Støv 

Ingen spesifikke kart 

Stort sett kun en problemstilling i større 
byer. 

Nei  Ikke relevant 

41. Støy  

Ingen spesifikke kart 

Er det utført støyberegning? 

 

Ja  Siden det reguleres trer krav inn om strengere støykrav enn 
eksisterende veg. Det er utført støyberegning og 2 bygg ligger i 
rød sone. Dette vil bli undersøkt nærmere og evt. tiltak iverksettes. 
1 bolig er planlagt innløst.  
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42. Farlige masser (f.eks. alunskifer og 
sulfidmineraler) 

Geolog/geoteknikker må rådføres. 

Kart finnes men må tolkes av 
geolog/geoteknikker. 

Nei  Ikke relevant 

43. Avløp fra tunnel drenering og vask av 
tunnel. 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

Se grunnvann (brønner) vernet vassdrag 
verneområder/ viktige naturtyper, 
vannkvalitet og arter. 

Kommunale drikkevannskilder ligger ikke 
i kart, biolog bør rådføres  

Nei  Ikke relevant 

44. Annet forurensning  Ja  Det må undersøkes om den midlertidige brua kan ha stått i elv med 
fiskesykdommer og parasitter. Mulig at brupilar m.m. på 
midlertidig bru må desinfiseres.  

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

 Kommentar/Tiltak 

Miljø 

45. Vernet vassdrag 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

 

Ja   Se punkt 39 og 44. Akutt eller permanent forurensning, samt annet 
forurensning. Selve den nye bruen er avklart med NVE. 

46. Verneområde, nærhet/berøres 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

 

Nei  Ikke relevant 

47. Biologisk mangfold 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

 

Ja  Inngrepet er lite og kun byggeperioden kan evt. ha betydning. Det 
er registret oter som man skal være oppmerksomme på i 
byggeperioden. Biolog i SVV skal rådføres.  

Sitat fra rapport om naturmangfold:  

«Reisaelva har status som Nasjonalt laksevassdrag og har 
bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. Under 
anleggsperioden kan arbeid med ny bru medføre negative 
konsekvenser for fisk på grunn av nedslamming, økt turbiditet og 
forurensning fra drivstoff, olje og lignende. Det viktige området 
for fugl nedstrøms brua vurderes ikke å bli berørt med mindre det 
skjer en større ulykke. 

I driftsfase vurderes tiltaket til å gi ubetydelige endringer for 
naturmangfold. Samlet konsekvens for naturmangfold vurderes 
som ubetydelig da det er gode sjanser for at dagens tilstand 
opprettholdes.» 

Henviser for øvrig til rapport om Naturmangfold utført av 
konsulent.  
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48. Spredning av fremmede skadelige 
arter (svartelisten), (er som regel kun 
relevant i anleggsfasen) 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

Nei  Inngrepet er lite og kun byggeperioden kan evt. ha betydning. 
Regnes som ikke relevant. Det er heller ikke registret noen 
fremmede skadelige arter i planområdet. 

Se for øvrig punkt 39. 

Henviser for øvrig til notat om Naturmangfold utført av konsulent. 

49. Naturtyper av særlig interesse 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

 

 

Nei  Ikke relevant  

50. Vannkvalitet (hav og vann) 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

 

Nei  Ikke relevant 

51. Endring i terreng. (skogsbilveg, 
fjerning av store mengder vegetasjon som 
kan ha betydning drenering/ jordras) 

Ingen spesifikke kart 

Statskog, grunneiere og kommune kan 
rådføres. 

Nei  Ikke relevant 

52. Annet miljø Nei  Nei 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

 Kommentar/Tiltak 

Kultur 

53. Arkeologiske 
kulturminner/fortidsminne 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

Ja   Ingen kulturminner i kart. Men i NVE verneplan er elvesikringen 
verneverdig. NVE ønsker SVV skal være så forsiktige som mulig 
for at tørrmur (elvesikring) ikke blir skadet. Dette undersøkes i 
prosjektering.  

54. Kvalitet/omfang rekreasjonsareal 

Ingen spesifikke kart 

Nei  Det bygges trapp ned til den lille øya under brua. Og med den nye 
brua kan man benytte hele øya.  

55. SEFRAK-bygninger 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

 

Nei  1 SEFRAK-bygning, men denne blir ikke berørt. 

56. Turstier 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

Viser kun offisielle turstier f.eks. DNT 

Nei  Det er i turstier langs elva og disse blir opprettholdt.  

57. Friluftsområde, idrettsanlegg eller 
annen fritidsaktivitet som kan bli berørt. 

Ingen spesifikke kart 

Nei  Ikke relevant, se punkt 54. 
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58. Annet kultur Nei  Nei 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

 Kommentar/Tiltak 

Omgivelser/naturressurser 

59. Farefulle forlatte installasjoner 

Ingen spesifikke kart 

Nei   Den nye brua kommer på samme plass.  

60. Farefullt terreng, stup o.l. 

Ingen spesifikke kart 

 

Nei  Terrenget er slakt og utgjør ingen slik fare. 

61. Landbruk/reindrift 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

Dyrkbar jord finnes i kart, resten må 
undersøkes med reindriftsnæringa og 
kommunen  

Nei  Ikke relevant 

62. Fiskeri og fiskeoppdrett 

Ingen spesifikke kart 

Kommune kan rådføres 

Nei  Ikke relevant 

63. Skogsdrift 

Ingen spesifikke kart  

Statskog, grunneiere og kommune kan 
rådføres. 

Nei  Ikke relevant 

64. Annet Omgivelser/naturressurser Nei  Nei 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

 Kommentar/Tiltak 

Beredskap 

65. Fremkommelighet ved utrykning  

(Politi, Brann, ambulanse) 

Ingen spesifikke kart 

Nei   Ny bru blir bedre enn dagen og under bygging vil det være en 
midlertidig bru på siden av eksisterende bru. Hvis det i 
prosjektering velges en løsning hvor man bygger den nye brua helt 
inntil til den gamle vil det kunne bli stengt i 1-2 dager. Dette vil få 
betydning for beredskap av nødetater. Personer kan fraktes over 
den gamle brua (Rv50) men brannbiler m.m. må evt. stasjoneres 
på hver side.  

Se for øvrig punkt 10 flom/isgang 

66. Annet beredskap Nei  Nei 

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

 Kommentar/Tiltak 

Sabotasje (*dette punktet skal unntas offentligheten, dvs. at det ikke skal omtales i ROS-analyse rapporten, men rapporteres til øverste ansvarlig for beredskap i SVV i 
RN) 
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67. Spesielle utsatte mål i fredstid (f.eks. 
terror) 

Ingen spesifikke kart 

Nei   Ikke relevant, ikke spesielt utsatt terrormål 

68. Spesielle utsatte mål i krigstid (bru, 
tunnel og fjelloverganger er typiske 
utsatte mål) 

Ingen spesifikke kart 

xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

69. Annet Sabotasje 

 

 

   

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Trafikkulykke (NVDB / STRAKS brukes som kart/data) 

70. Møteulykke Ja 10-30 år Lettere 
skadd 

 Lite sannsynlig med dødsulykke ifm. møteulykke pga. relativt lav 
fartsgrense. 90 % overlevelsesgrad ved 70 km/t ved møteulykker. 
(Dvs. dødsrisiko på 10 %) 

Tiltak ikke nødvendig.  
>30. år Hardt skadd  

>30. år Drept  

x Flere drepte x 

71. Påkjørsel bakfra Ja 10.-30 år Lettere 
skadd 

 Lite sannsynlig med dødsulykke ifm. påkjørsel bakfra pga. relativt 
lav fartsgrense.  

Tiltak ikke nødvendig. >30. år Hardt skadd  

>30. år Drept  

x Flere drepte x 

72. Utforkjøring Ja 10-30 år Lettere 
skadd 

 Lite sannsynlig med dødsulykke ifm. utforkjøring både pga. 
sikring mot utforkjøring i elv og sideterreng samt relativt lav 
fartsgrense.  

Tiltak ikke nødvendig. 
>30. år Hardt skadd  

>30. år Drept  

x Flere drepte x 

73. Sidekollisjon (kryss, avkjørsel) Ja 10-30 år Lettere 
skadd 

   90 % overlevelsesgrad i 50 km/t ved sidekollisjon. (Dvs. 
dødsrisiko på 10 %) 

Prosjektet har allerede valgt at rekkverksløsning inn mot 
brurekkverk må være av en type som gir best mulig sikt ifm. 
avkjørsel rett ved brua på østsiden.  

Vegbelysning ved avkjørsel kan også vurderes i tillegg. 

Selv om risikofarge i risikomatrisen er gul anbefaler ROS-
analysen at det benyttes risikofarge oransje iht. ALARP-prinsippet 
og i tråd med Nullvisjonen. 

 

>10-30. år Hardt skadd  

>30. år Drept  

x Flere drepte x 
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74. Påkjørsel av syklende eller gående. 

 

(Husk også Barne- og ungdomsskole, 
barnehage, sykehjem, eller annen 
institusjon som «huser» barn, eldre eller 
funksjonshemmede. Med tanke på 
trafikksikkerhet.) 

Ja 10-30 år Lettere 
skadd 

 Fartsgrense 50. Når brua får større kjørebane antar vi at farten vil 
øke. Gangfeltene som krysser E6 rett etter brua på østsiden og på 
vestsiden. Her anbefaler ROS-analysen på det sterkeste at det 
undersøkes om belysningen, sikt m.m. i gangfeltet oppfyller krav i 
V127. Skolebarn krysser disse gangfeltene på skoleruta. 

Under bygging vil myke trafikanter måtte krysse E6 pga. 
omlegging av vegen. Det er planlagt fartsgrense på 30 km/t, ROS-
analysen anbefaler på det sterkeste at det i tillegg til nedsatt 
fartsgrense (30) etableres fartsreduserende tiltak som fartsdumper 
som skrus midlertidig fast i asfalten på begge sider av brua hvor 
den midlertidige gangfeltet blir etablert, det skal også vurderes om 
disse gangfeltene skal belyses iht. korrekt belysning i gangfelt. 

Overlevelsesgrad ved 50 km/t er kun 15 % ifm. påkjørsel av myke 
trafikanter (dvs. dødsrisiko på 85 %). 

TS-revisor bør rådføres. 

Selv om risikofarge i risikomatrisen er gul anbefaler ROS-
analysen at det benyttes risikofarge oransje iht. ALARP-prinsippet 
og i tråd med Nullvisjonen.   

 

10-30. år Hardt skadd  

>30. år Drept  

x Flere drepte x 

75. Sykkelulykke (uten motorisert 
kjøretøy involvert) 

Ja 2-10 år Lettere 
skadd 

 Lavt fartsnivå forbundet med terrenget. El-sykler har dog høyere 
fartsnivå og det sykles mere på vinteren.  

Løsning på adskillelse av G/S-veg og vegbane samt rekkverk og 
brurekkverk på samme side som G/S-veg bør utformes slik at det 
utgjør minst mulig fare for syklende som velter.   

TS-revisor bør rådføres. 

Selv om risikofarge i risikomatrisen er gul anbefaler ROS-
analysen at det benyttes risikofarge oransje iht. ALARP-prinsippet 
og i tråd med Nullvisjonen.  

10-30 år Hardt skadd  

>30 år Drept  

627



28 

 

76. Påkjørsel av dyr med fare for 
personskade (for eksempel. Elg, hjort, 
rein, hest, ku, sau m.m.) 

Nei x Lettere 
skadd 

 Byområde så det forventes ikke dyr/vilt som utgjør en fare for 
trafikanter. 

Tiltak ikke nødvendig. x Hardt skadd  

x Drept  

x Flere drepte  

77. Brann i lett kjøretøy (kun relevant hvis 
andre personer enn de i kjøretøyet eller 
miljøet kan bli skadet, ellers vil ulykken 
falle inn under f.eks. møteulykke, 
utforkjøring osv.) (I tunnel er dette 
spesielt relevant, men blir også omtalt i 
egen risikoanalyse for tunnel) 

 

 

 

Nei x x  Lite problematisk, lav sannsynlighet og lav konsekvens av brann i 
lett kjøretøy. Siden alt av rekkverk utformes slik at det ikke skal 
kunne gi bråstopp er det ikke så mye mere SVV kan gjøre for å 
redusere sannsynlighet eller konsekvens av en brann på brua. Det 
lokale brannvesen skal ivareta beredskapen. Det er også veldig 
kort avstand til brannstasjon 

Tiltak ikke nødvendig. 

78. Brann i tungt kjøretøy (kun relevant 
hvis andre personer enn de i kjøretøyet 
eller miljøet kan bli skadet, ellers vil 
ulykken falle inn under f.eks. møteulykke, 
utforkjøring osv.) (I tunnel er dette 
spesielt relevant, men blir også omtalt i 
egen risikoanalyse for tunnel) 

Nei x x  Brann i tungt kjøretøy på selve brua utgjør liten risiko for 
bebyggelse og folk i nærheten. Men større brann kan i verste fall 
påvirke brukonstruksjonen negativt. Siden alt av rekkverk 
utformes slik at det ikke skal kunne gi bråstopp er det ikke så mye 
mere SVV kan gjøre for å redusere sannsynlighet eller konsekvens 
av en større brann på brua. Det lokale brannvesen skal ivareta 
beredskap. Det er også veldig kort avstand til brannstasjon 

Tiltak ikke nødvendig. 

79. Trafikkulykke med farlig gods f.eks. 
ADR transport som kan skade miljø, 
mennesker eller materielle verdier. Slike 
ulykker skjer svært sjeldent pga. høyt 
sikkerhetsnivå med ADR transport, men 
kan være aktuelt pga. spesielle omgivelser 
eller et høyt antall ADR transporter i 
forhold til normalt. (I tunnel er dette 
spesielt relevant, men blir også omtalt i 
egen risikoanalyse for tunnel) 

Ja x x  Det kommunale brannvesen skal ivareta beredskap ifm. 
trafikkulykke med ADR-transport og evt. lekkasje av farlige og 
giftige væsker/stoffer kan renne ut i elva. Heldigvis er brua 
plassert nært elvemunning og en forurensning vil ikke få så store 
konsekvenser sammenlignet med hvis brua lå lengere oppe i elva. 

ADR-transport har høyt sikkerhetsnivå og streng kontroll av DSB. 

Tiltak ikke nødvendig. 

80. Trafikkulykke annet  

(Angi hva) 

Nei x Lettere 
skadd 

  

x Hardt skadd  

x Drept  

x Flere drepte  

81. Standardsprang Nei    

Hendelse/Situasjon Aktuelt 
(ja/nei) 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

(farge) 

Kommentar/Tiltak 

Annen risiko 

82. Annet Nei     
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83. Annet Nei     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svært ofte  
(Minst 1 gang pr. år) 

 
 
 

   

Ofte  
(1 gang hvert 2.-10. år) 

- Sykkelulykke. 

 
 

   

Sjelden  
(1 gang hvert 10-

30. år) 

- Møteulykke. 
- Påkjørsel bakfra. 
- Utforkjøring. 
- Sidekollisjon. 
- Påkjørsel av myk 
trafikant. 

- Sidekollisjon. 
- Påkjørsel av myk 
trafikant. 
- Sykkelulykke. 

  

Svært sjelden  
(Sjeldnere enn hvert 
30. år) 

 - Møteulykke. 
- Påkjørsel bakfra. 
- Utforkjøring. 

- Møteulykke. 
- Påkjørsel bakfra. 
- Utforkjøring. 
- Sidekollisjon. 
- Påkjørsel av myk 
trafikant. 
- Sykkelulykke. 

 

 Lettere skadd Hardt skadd (alvorlig 
eller meget alvorlig 
skadd)  

Drept Flere drepte 
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Tabell 5 
Risikomatrise trafikkulykker. Risikomatrise med utgangspunkt i Håndbok V721 «Risikovurdering i 
vegtrafikken» (Statens vegvesen (SVV), 2014 ) 

Man skal være klar over at en risikomatrise har en problemstilling når det gjelder 
analyseobjektets lengde, desto korte vegstrekning desto færre antall ulykker vil skje og 
motsatt vil en mye lengre strekning ha oftere ulykker. Men det betyder ikke at man på en kort 
strekning har ubetydelig risiko, det er bare spørsmål hva man sammenligner med.  

Riskomatrise for skred og flom ble ikke tatt i bruk, da skred ikke var relevant i planområdet. 
Det ble derimot diskutert flom, men var ikke i stand til å kvantifisere sannsynligheten da det 
til dagsdato ikke har vært et problem, henviser til egen rapport fra NVE.  

Medvirkende faktorer til de uønskede hendelsene 

Det vil være ulike medvirkende faktorer til at en uønsket hendelse skjer. Dette kan være 
uoppmerksomhet hos fører, fører som sovner, fart som ikke er tilpasset vegen og 
vegforholdene, feil feltvalg på vegen, villet handling hos fører (selvdrap), feil på/i vegen eller 
omgivelser (barrieremangler) og så videre.  
 

8 Helhetlig risikobilde og risikoreduserende tiltak  

 Helhetlig risikobilde 
Risikobildet for prosjektet er en forbedring i forhold til dagens situasjon, både med tanke på 
trafikksikkerhet og fremkommelighet. Ellers virker prosjektet godt planlagt og det aller meste 
av risiko er kartlagt i fagrapporter forut for ROS-analysen. Prosjektet er lite i omfang og 
utføres på eksisterende trase, så det er begrenset hvor mange sikkerhetsproblemer man ville 
finne når anlegges bygges iht. dagens krav til veganlegg. Men vi er bekymret for 
trafikksikkerheten ved gangfelt spesielt med tanke på at det er skolerute for relativt mange 
barn. Ellers er vi bekymret for at midlertidig bru skal kunne tåle en 200 års flom og eller 
ekstrem isgang som kan skade den midlertidige brua. 

Følgende tiltak er viktige for å redusere risikoen til et så lavt nivå som mulig, som samtidig er 
samfunnsøkonomisk forsvarlige/realistiske. Forslag til tiltak er HAZID-samlingens vurdering, 
formulert av forfatter av rapporten. I tabell 6 listes anbefalte tiltak opp både fra ROS-
analysen.  

Tiltak 
nr. 

Tema Hendelse / sikkerhetsproblem 

 

ROS-analysens anbefalte tiltak 

1 Naturfare                      
(punkt 10+17) 

Flom og isgang kan skade midlertidig bru Den midlertidige bru må etableres slik at den ikke 
er sårbar for flom og isgang. Mulig alternativt kan 
være at beredskap iverksettes, hvor man sprenger 

Tiltak ikke nødvendig Tiltak bør vurderes Tiltak skal vurderes Tiltak nødvendig 
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Infrastruktur                
(punkt 25) 

is med sprengstoff for å hindre skader på 
midlertidig bru. 

2 Infrastruktur                 
(punkt 30) 

Strømnettet Distribusjonsnett undersøkes ifm. prosjektering. 

3 Infrastruktur                 
(punkt 33) 

Tele- og datanett  Tele- og datanett undersøkes ifm. prosjektering. 

4 Infrastruktur                 
(punkt 34) 

Vannforsyning Vannforsyning undersøkes ifm. prosjektering. 

5 Infrastruktur                 
(punkt 35) 

Avløp- og kloakknettet Avløp- og kloakknettet undersøkes ifm. 
prosjektering. 

6 Infrastruktur                 
(punkt 39) 

Akutt eller permanent forurensning 
(byggeperioden og bruksperioden) 

Vernet vassdrag.                                                                   
Det må i SHA-plan og i prosjektering gjøres tiltak 
for at vassdraget ikke blir forurenset. Riggplass og 
plassering av maskiner og drivstofftank på 
riggplassen er temaer som bla. må diskuteres ifm. 
forurensing. 

7 Infrastruktur                 
(punkt 41) 

Støy Siden det reguleres trer krav inn om strengere 
støykrav enn eksisterende veg. Det er utført 
støyberegning og 2 bygg ligger i rød sone. Dette vil 
bli undersøkt nærmere og evt. tiltak iverksettes. 1 
bolig er planlagt innløst. 

8 Infrastruktur                 
(punkt 44) 
Miljø 
(punkt 45) 

Annet forurensning / Vernet vassdrag Det må undersøkes om den midlertidige brua kan 
ha stått i elv med fiskesykdommer og parasitter. 
Mulig at brupilar m.m. på midlertidig bru må 
desinfiseres. 

9 Miljø  
(punkt 47) 

Biologisk mangfold Inngrepet er lite og kun byggeperioden kan evt. ha 
betydning. Det er registret oter som man skal være 
oppmerksomme på i byggeperioden. Biolog i SVV 
skal rådføres.  
Reisaelva har status som Nasjonalt laksevassdrag 
og har bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. 
Under anleggsperioden kan arbeid med ny bru 
medføre negative konsekvenser for fisk på grunn 
av nedslamming, økt turbiditet og forurensning fra 
drivstoff, olje og lignende. Det viktige området for 
fugl nedstrøms brua vurderes ikke å bli berørt med 
mindre det skjer en større ulykke. 

10 Kultur Arkeologiske kulturminner/fortidsminne Ingen kulturminner i kart. Men i NVE verneplan er 
elvesikringen verneverdig. NVE ønsker SVV skal 
være så forsiktige som mulig for at tørrmur 
(elvesikring) ikke blir skadet. Dette undersøkes i 
prosjektering. 

11 Beredskap Fremkommelighet ved utrykning  
(Politi, Brann, ambulanse) 

Ny bru blir bedre enn dagen og under bygging vil 
det være en midlertidig bru på siden av 
eksisterende bru. Hvis det i prosjektering velges en 
løsning hvor man bygger den nye brua helt inntil til 
den gamle vil det kunne bli stengt i 1-2 dager. 
Dette vil få betydning for beredskap av nødetater. 
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Personer kan fraktes over den gamle brua (Rv50) 
men brannbiler m.m. må evt. stasjoneres på hver 
side.  
Se for øvrig punkt 10 flom/isgang 

12 Trafikkulykke Sidekollisjon (avkjørsel) Prosjektet har allerede valgt at rekkverksløsning 
inn mot brurekkverk må være av en type som gir 
best mulig sikt ifm. avkjørsel rett ved brua på 
østsiden.  
Vegbelysning ved avkjørsel kan også vurderes i 
tillegg. 

13 Trafikkulykke Påkjørsel av syklende eller gående Fartsgrense 50. Når brua får større kjørebane antar 
vi at farten vil øke. Gangfeltene som krysser E6 rett 
etter brua på østsiden og på vestsiden. Her 
anbefaler ROS-analysen på det sterkeste at det 
undersøkes om belysningen, sikt m.m. i gangfeltet 
oppfyller krav i V127. Skolebarn krysser disse 
gangfeltene på skoleruta. 
 
Under bygging vil myke trafikanter måtte krysse E6 
pga. omlegging av vegen. Det er planlagt 
fartsgrense på 30 km/t, ROS-analysen anbefaler på 
det sterkeste at det i tillegg til nedsatt fartsgrense 
(30) etableres fartsreduserende tiltak som 
fartsdumper som skrus midlertidig fast i asfalten 
på begge sider av brua hvor den midlertidige 
gangfeltet blir etablert, det skal også vurderes om 
disse gangfeltene skal belyses iht. korrekt 
belysning i gangfelt. 
 
TS-revisor bør rådføres 

14 Trafikkulykke Sykkelulykke Løsning på adskillelse av G/S-veg og vegbane samt 
rekkverk og brurekkverk på samme side som G/S-
veg bør utformes slik at det utgjør minst mulig fare 
for syklende som velter. 
 
TS-revisor bør rådføres 

Tabell 6 Risikoevaluering og tiltaksoversikt  

Tiltak kan i tillegg vurderes/iverksettes ut fra det helhetlige risikobildet, eller på grunnlag av 
andre ting som er nevnt andre steder i rapporten. Samt at det kan oppstå endringer i prosjektet 
eller nye opplysninger/funn videre i arbeidet og under anleggsfasen, driftsfasen osv. 

Henrik Wildenschild 25.05.2018 

Tiltak ikke nødvendig Tiltak bør vurderes 
 
 

Tiltak skal vurderes 
 
 

Tiltak nødvendig 

632



33 

 

9 Bibliografi 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). (2011). Samfunnsikkerhet i 
arealplanleggung, Kartlegging av risiko og sårbarhet. Oslo: DSB. 

Lovdata. (2013, Mars 14.03.2013). Lovdata, Forskrift om sikkerhetsforvaltning av 
veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften). Hentet Mars 14.03, 2013 fra 
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20111028-1053-0.html#4 

Lovdata. (2016, 05 02). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) . Hentet fra Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-
71/KAPITTEL_2-1-2#KAPITTEL_2-1-2 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. (2009). Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på 
veg 2010 - 2013. Ulike offentlige etater. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). (2011). Flaum- og skredfare i arealplaner. 
Oslo: NVE. 

Statens Vegvesen . (2014). Vegbygging Normal Håndbok N200. Oslo: Vegdirektoratet. 

Statens vegvesen (SVV). (2014 ). Risikovurdering i vegtrafikken (veileder) Håndbok V721. 
Oslo: SVV. 

Statens vegvesen. (2011). ROS-analyser med hensyn til værrelaterte hendelse. VD rapport nr. 
29 (Prosessveileder). Oslo: Statens vegvesen. 

Statens vegvesen. (2018). Lærebok Drenering og hådtering av overvann. Rapport nr. 681. 
Olso: Statens vegvesen, Vegdirektoratet. 

Statens vegvesen. (2018). SVV rapport nr. 530 Risiko- og sårbarhetsanalyse. Anbefalinger for 
innhold og gjennomføring av analysen i. Oslo: Statens vegvesen, Vegdirektoratet. 

Statens vegvesen, Vegdirektoratet. (u.d.). 

Statens vegvesen, Vegdirektoratet. (2014). Håndbok (normal) N101 rekkverk og vegens 
sideområde (tidligere HB 231). Oslo: SVV. 

SVV. (2014). Geoteknikk Rundkjøring Nordkjosbotn - rapport nr. 2013113750-009. 
Nordkjosbotn: SVV. 

Transport økonomisk Institutt (TøI). (2017, 01 31). Trafikksikkerhetshåndboka. Hentet fra 
Trafikksikkerhetshåndboka: http://tsh.toi.no/ 

Transport økonomisk institutt. (1995). Underrapportering av trafikkulykker Rapportnr: 
318/1995 . Oslo: TØI. 

 

633



34 

 

10 Vedlegg 

Alle vedleggene ble presentert på HAZID-samlingen og er en del av analysegrunnlaget. 
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Jord- og flomskred

14.05.2018
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Miljøstatus.no (NVE)
Snø- og steinskredsområder
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Miljøstatus.no (NVE)
Steinsprang - Aktsomhet
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NVE
Fjellskred
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Miljøstatus.no (NVE)
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Miljøstatus.no (NVE)
Kvikkleire - Aktsomhet
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Miljøstatus.no (NVE)
Flom i vassdrag
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NVE
Flom sikringstiltak
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Miljøstatus.no (NGU)
Radon aktsomhet
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NVE
Strømnettet
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Miljøstatus.no (Miljødirektoratet)
Forurenset grunn

14.05.2018
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Miljøstatus.no (NVE)
Verneplan for vassdrag
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Miljøstatus.no (Miljødirektoratet og 
Artsdatabanken)

Arter – Biologisk mangfold

14.05.2018
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Miljøstatus.no (Miljødirektoratet) 
Fremmede skadelige arter

14.05.2018
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Miljøstatus.no (Miljødirektoratet)
Naturtyper i vann og Viktige naturtyper

14.05.2018
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Miljøstatus.no (Riksantikvaren)
Kulturminner

14.05.2018
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Miljøstatus.no (Riksantikvaren)
SEFRAK-bygninger

14.05.2018
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1977 – 2018
Politiregisterte personskadeulykker

14.05.2018
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Miljøstatus.no (NVE)
Endring i antall dager med snø frem mot år 2100
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Miljøstatus.no (NVE)
Nedbørsendring frem mot år 2100

14.05.2018

 

653



54 

 

  

Miljøstatus.no (NORKLIMA)
Sårbarhet for klimaendringer

14.05.2018
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Forord 
ÅF Engineering AS har fått i oppgave å utrede støy for reguleringsplan for strekningen 
E6 Storslett, ny bru i Nordreisa kommune. Det er utarbeidet støysonekart for dagens 
situasjon og for framtidig situasjon. Dette for å kartlegge endringer og behov for 
eventuelle støytiltak for ny situasjon på strekningen. Støyberegninger for ny situasjon 
er gjort for «driftsfasen» dvs trafikk for fremtidig situasjon når vegen er bygd med 
trafikkprognose for år 2042. 
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Oppsummering 

Med bakgrunn i betydelig behov for vedlikehold av de to bruene over Reisaelva på 
Storslett i Nordreisa kommune, har Statens vegvesen besluttet å bygge ny bru. 
Ettersom Statens vegvesen legger til grunn at E6 fortsatt skal gå gjennom sentrum av 
Storslett, vil ny bru få samme beliggenhet som eksisterende bruer.  

I dagens situasjon utgjøres kryssingen av to etterfølgende bruer, en ettspenns 
fagverksbru med spennvidde 76 m over hovedløpet mot vest og en mindre bjelkebru 
på 26 m over sideløpet mot Storslett sentrum, med mellomliggende fylling over øya. 

 

 

Prosjektet anses å være en vegutbedring i kombinasjon med miljøtiltak, og strengeste 
støygrenser legges til grunn, det vil si maksimalt støynivå LDEN 55 dB på uteplass og 
Lp,A,24h 30 dB for innendørs oppholdsrom. 

Denne rapporten omhandler luftbåren lyd. 

Totalt sett så viser beregning av støyverdier at det er 2 bygninger som er regulert som 
boligformål som ligger i rød sone og 3 boliger som ligger i gul sone innenfor 
planavgrensningen. Det forutsettes at boliger som ligger i gul sone blir vurdert ved 
byggeplan og boliger utenfor dette området er ivaretatt i andre planer, da støynivået 
overskrider utvendig støynivå for boliger lokalisert langs E6. 

Det er gitt en generell beskrivelse av støytiltak for typelike bygningsfasader. 
Dimensjonering av type støytiltak og detaljberegning av konkrete fasadetiltak må 
gjøres når boligene/ balkongene befares innvending. Dette er ikke gjort i denne 
omgang. 

Det er utarbeidet følgende støykart: 

� Tegning X101 Støysonekart, dagens situasjon 
� Tegning X102 Støysonekart, framtidig situasjon 

 

Tegningene er i A1 format, og bør sees i full målestokk, og er kun vedlagt i A4 i denne 
rapporten. 
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1 Retningslinjer og grenseverdier 

1.1 Målestørrelser og definisjoner 
Lyd 

er en energitransport gjennom luft og beskrives ved nivå og frekvens. Lydtrykknivå 
(eller bare lydnivå) måles i desibel, dB, og er en logaritmisk skala med et 
referanselydtrykk på 20 μPa. Hørbar lyd ligger i frekvensområdet 20 Hz til 20 000 Hz, 
men vi hører lyd med lave frekvenser dårligere enn midlere frekvenser, 1000–2000 
Hz.  
 
Støy 
er definert som uønsket lyd. For å få en målestørrelse som mest mulig svarer til det 
menneskelige ørets frekvensfølsomhet benyttes A-veiekurven. Dette er en 
frekvensveiekurve som demper nivået for lave frekvenser på samme måte som vår 
hørsel. Desibel A, dBA, er nå så mye brukt at i alle målestørrelsene under er det 
underforstått at det er dBA det dreier seg om.  
 

LpAeqT (LAekv) 

Ekvivalent lydnivå. Det ekvivalente lydnivået LpAeqT er et mål på det gjennomsnittlige 
(energimidlede) lydtrykknivået for varierende støy over en bestemt tidsperiode, T. 
Ekvivalentnivå er A-veid og gjelder for en viss tidsperiode T, f.eks. 1/2 time, 8 timer, 
24 timer. 

Lden  

Definert som ekvivalent lydnivå med 5 dB tillegg på kveldstid kl. 19–23, og 10 dB 
tillegg på natt kl. 23-07 (den = day, evening, night). Lden er A-veid. 

L5AF  

Maksimalnivå. Det A-veide nivået målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som 
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode. 

Lnight  

A-veid ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07. Er definert i EUs 
rammedirektiv for støy (2002/49/EC1).  

  

                                                
1 http://ec.europa.eu/environment/noise/directive.htm  

661



 
 

STØYRAPPORT  

 

Dato: 20.03.2018  E6 Storslett bru Side 6 (18) 

 

1.2 T-1442/2016 
Miljøverndepartementets krav til utendørs støynivåer, T-1442/2016, Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging”, angir anbefalte grenseverdier for lydnivå 
utenfor rom til støyfølsom bruk og på utendørs oppholdsareal.  

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, som angitt i 
definisjonen av Lden og Lnight.  

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte 
boenhet.  

• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske 
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift til Plan- og 
bygningsloven (TEK). TEK henviser til NS 8175:2012 klasse C for preaksepterte 
ytelser.  

• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning 
til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. 
definisjon i kapittel 6 i T-1442.  

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn ti hendelser 
per natt  

 

Støy fremstilles gjerne som støysoner definert i tabell 1-1: 

 

Tabell 1-1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.  

Støykilde Støysone 

Veg 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 

kl. 23–07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 

kl. 23–07 

55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

 

• Rød sone: nærmest støykilden. Angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal 
unngås. 

• Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

• Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov 
for avbøtende tiltak mot støy  
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1.3 NS 8175:2012 
Når det gjelder kravet til innendørs støynivå gjelder byggeforskriftene, TEK 10, som 
henviser til klasse C i NS 8175:2012. Det er krav om at innendørs ekvivalent lydnivå i 
oppholdsrom ikke skal overstige Lp,A,eq,24t = 30 dB og Lp,AF,max = 45 dB i tidsrommet 23-
07 for boliger. Se tabell 1-2 for detaljer. 

Grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i boliger, skolebygninger og 
kontorer i lydklasse C er angitt i tabell 1-2.  

 

Tabell 1-2: Lydklasser for boliger, skoler og kontorer. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid 

ekvivalent lydtrykknivå, Lp,AF,max og Lp,A,eqT, fra utendørs lydkilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Bolig    I oppholds- og soverom fra utendørs 
lydkilder 

Lp,A,eq,24h (dB) 30 

Bolig   I soverom fra utendørs lydkilder 
Lp,AF,max (dB) natt, 
kl.23-07 

45 

Kontor   I kontor og møterom fra utendørs 
lydkilder 

Lp,A eqT (dB) 35 

Skole   I undervisningsrom/møterom fra utendørs 
lydkilder 

Lp,A eqT (dB) 30 
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2 Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet. 

2.1 Innledning 
Retningslinjene for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet skal gi føringer for 
kommunenes arbeid med reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter 
plan- og bygningsloven. De danner samtidig en mal for støykrav som kan legges til 
grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer. Se utdrag fra 
kapittel 4 i T-1442 under: (kap 2.2 – kap 2.4 i denne rapporten) 

2.2 Støygrenser ved større arbeider 
Bygg- og anleggsvirksomhet bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i tabell 4. 

Basisverdiene i tabellen gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker. For 

lengre driftstid skjerpes grenseverdiene for dag og kveld som vist i tabell 5. 

Tabell 4: Anbefalte basisstøygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser 
gjelder ekvivalent lydnivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsom 
bruksformål.  

Bygningstype Støykrav på dagtid 
(LpAeq12h  07-19) 

Støykrav på kveld (LpAeq4h 
19-23) eller søn-/helligdag 

(LpAeq16h  07-23) 

Støykrav på 
natt  

(LpAeq8h  23-07) 

Boliger, 
fritidsboliger, 
sykehus, 
pleieinstitusjoner 

65 60 45 

 

2.2.1 Skjerping av grenseverdiene for langvarig arbeider 

Tabell 5: Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele 
uker/måneder). Skjerping av støygrensene fra tabell 4 for drift som gir støyulemper i lengre tid 
enn 6 uker. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens 
lengde  

Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 4 skjerpes 
med   Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

  Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 

  Mer enn 6 mndr 5 dB 

 

Dersom flere bygg- og anleggsprosjekter berører samme nabolag samtidig eller like 

etter hverandre i tid, skal disse behandles som en sammenhengende anleggsperiode, 

forutsatt at det ikke er lengre opphold i arbeidet enn 1 måned. Byggherre/tiltakshaver 

skal være ansvarlig for at de enkelte entreprenører følger opp kravene. 
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2.2.2 Arbeider om natten 

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Dersom det i 

spesielle tilfeller tillates avvik fra dette, og støygrensen i tabell 4 overskrides, gjelder 

regelen om varsling, se kapittel 2.4. Avvik bør bare tillates dersom nattarbeidene er 

kortvarige. Støygrensen kan da heves fra 45 til 50 dBA for mindre enn 2 ukers drift og 

til 55 dBA for mindre enn 1 ukes drift. 

Maksimalt støynivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensen for 

ekvivalentnivå med mer enn 15 dB. 

2.2.3 Innendørs støygrenser 

For bygningskategorier hvor utendørs grenser er angitt bør disse som hovedregel 

benyttes. I noen situasjoner kan det likevel bli aktuelt å stille krav til innendørs 

lydnivå, for eksempel ved arbeid i samme bygningskropp eller der et høyt utendørs 

støynivå bare kan avbøtes med isoleringstiltak. Anbefalte grenseverdier i tabell 6 

gjelder generelt og korrigeres ikke for langvarige arbeider. Grenseverdiene gjelder 

også i bebyggelse over tunneler. 

Tabell 6: Anbefalte innendørs støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder 

ekvivalent lydnivå (middelverdi for rommet) i dB, i rom for støyfølsom bruksformål. For 

tunnelanlegg skal tydelig borrelyd og piggelyd gi en skjerping av grensene med 5 dB. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 
(LpAeq12h  07-19) 

Støykrav på kveld 
(LpAeq4h 19-23) 

eller søn-/helligdag 
(LpAeq16h  07-23) 

Støykrav på 
natt  

(LpAeq8h  23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 
overnattingsbedrifter, 
sykehus, 
pleieinstitusjoner 

40 35 30 

Arbeidsplass med krav 
om lavt støynivå 

45 i brukstid 

 

Dersom støygrensene i tabell 6 i spesielle tilfeller ikke kan overholdes, gjelder regelen 

om varsling, se kapittel 2.4. Avvik bør bare tillates for kortvarig drift inntil 2 uker, og 

støygrensene bør ikke heves med mer enn 5 dB. 

Sprengning som gir støynivå mer enn LAFmax 50 dB innendørs (som fra tunnel med ca. 

200 m overdekning) blir frarådet om natta. 

2.2.4 Impulslyd og rentoner 

Dersom lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsom bruksformål inneholder tydelige 

innslag av impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i kapittel 2.2 skjerpes med 5 dB. 

Skjerpingen bør gjøres gjeldende for driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner 

er et karakterisk trekk ved driften. Når slike driftsituasjoner/-perioder har lang 

varighet, kan impulslydkorreksjon alternativt beregnes ut fra metode gitt i ISO 1996-

1:2003 og Nordtest-metode NT ACOU 112. Skjerping er ikke nødvendig for sjeldne 

eller utypiske hendelser. 
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2.2.5 Avbøtende tiltak 

For arbeidsoperasjoner hvor det ikke er mulig å overholde grenseverdiene, bør det 

benyttes driftstidsbegrensninger og eventuelt tilbud om alternativt oppholdssted for 

dem som blir berørt. 

2.3 Regler for mindre arbeider 
Ved mindre arbeider kan støykravene i kapittel 2.2 fravikes. Som mindre arbeider 

regnes aktivitet som oppfyller følgende kriterier: 

Kun drift på dagtid (07-19), hverdager.  

• Aktiviteten berører ikke andre naboformål enn boliger, 

overnattingssteder eller arbeidsplasser. 

• Støyende fase har en varighet på maksimalt 2 uker med LpAeq mindre 

enn 70 dB alle dager, eller en varighet på maksimalt 1 uke med LpAeq 

mindre enn 75 dB alle dager. 

• Aktivitetens omfang er ikke større enn tilsvarende oppføring av to 

eneboliger. 

• Boring/pigging/spunting/pelling og aktivitet med tilsvarende 

dominans drives høyst 2 dager og med avstand minst 30 m fra 

nærmeste bygning. 

• Naboer varsles som anvist i kapittel 2.4. 

• For arbeidsplass med krav om lavt støynivå (kontor) kan støykravene 

ikke fravikes. Reglene må prognoseres og etterleves fra dag 1. I 

praksis overskrides innendørs støy LpAeq 45 dB når utendørs støy 

overskrider LpAeq 75 dB. 

 

2.4 Varsling av naboer m.fl. 
Både større og mindre bygg- og anleggsarbeid bør varsles til naboer m.fl. som er 

utsatt for vesentlig støy. 

• Varsling bør alltid omfatte oppslag ved byggeplassen, og brev/personlig 

informasjon til de mest berørte naboene. Informasjon til større antall 

husstander og bruk av lokalavis m.m. vurderes når prosjektets størrelse 

tilsier dette. Ved store prosjekter, for eksempel med varighet over 1/2 år, 

nattdrift eller med spesielt støyende aktiviteter, bør det i tillegg arrangeres 

informasjonsmøter for berørte beboere. 

 

• Varsling bør minst inneholde: 

o Henvisning til regelverket. 

o Arbeidets art og herunder hvorfor de støyende arbeidene er 

nødvendige.  

o Stipulert periode for støyende aktivitet (kalenderdager). 

o Daglig arbeidstid og type aktivitet. 

o Hvem som er ansvarlig (tlf. og arbeidssted). 

Det bør også fremgå at man kan få innsyn i støyprognosene som er 

utarbeidet. I tillegg bør det informeres om hva som er gjort for å redusere 

støyen (for eksempel valg av støysvak metode/maskin, eventuell skjerming, 

eventuell redusert driftstid, mv.). Den ansvarlige for arbeidet skal alltid være 

tilgjengelig når arbeid pågår, og skal ha myndighet til å stanse arbeidet om 

nødvendig. 
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• Tidspunkt for varsling: 

Offentlig informasjon om store og/eller spesielt støyende aktiviteter bør 

gis som en naturlig del av selve planleggingsprosessen, slik at berørte 

naboer har mulighet til å påvirke og ta sine forholdsregler. Når selve 

driften skal startes gjelder følgende: 

o Spesielt støyende aktiviteter som sprenging, spunting/peling, alt 

arbeid på kveld eller natt og alt arbeid med boring eller pigging 

bør varsles separat og seinest 1 uke før arbeidet starter. 

o Mindre arbeider bør varsles 1-2 dager før, og seinest når arbeidet 

starter. 

o Andre støyende aktivitet bør varsles seinest 3 arbeidsdager før 

driftsstart. 
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3 Grunnlag og forutsetninger 

3.1 Generelt 
Beregningene av vegtrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for 
vegtrafikkstøy. Dataprogrammet Trimble Novapoint støy versjon 20.00 FP6a er 
benyttet til beregningene. Beregningsmetoden gir typisk en usikkerhet på +/- 2 dB. 

Støysoner er generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. 
Nøyaktigheten bestemmes av oppløsningen på rutenettet i beregningsmodellen. 

Input i programmet er digitale kart, trafikkdata, hastighet, vegmodeller samt 3D-filer 
fra vegmodell.  

Tabell 3-1 viser de generelle beregningsforutsetningene oppsummert. 

Tabell 3-1: Beregningsforutsetninger oppsummert 

Beregningshøyde støysonekart 

 

4 meter over bakken 

 

Oppløsning støysoner 
10x10 meter, og tettere i 

grenseovergangene 

 

Refleksjoner 
1 ordens (lyd som er reflektert fra 

kun en flate) 

 

Marktype/Veg 
Asfalterte flater og vann = Hard, for 

øvrig Myk 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at 
refleksjoner fra fasade på angjeldende bygning ikke tas med. For støysonekartene er 
alle 1. ordens refleksjoner tatt med. 

 

3.2 Trafikktall 
Trafikktall for eksisterende situasjon 2018 er tatt ut fra «Vegkart» fra Statens 
vegvesen og framskrevet til 2018, se tabell 3-2. 

Tabell 3-2: Trafikktall, hastighet, prosent tunge kjøretøy 

Parsell/veg 

ÅDT2018 

(kjt/d) 

Hastighet  

(km/t) 

Tunge  

(%) 

E6 pr 55 - 450 5570 50 10 

Fylkesveg 865 3400 50 5,0 

Fylkesveg 352 770 50 5,0 
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Trafikktall for prognose år 2042 er beregnet av Statens vegvesen, se tabell 3-3. 

Tabell 3-3: Trafikktall, hastighet, prosent tunge kjøretøy 

Parsell/veg 

ÅDT2042 

(kjt/d) 

Hastighet  

(km/t) 

Tunge  

(%) 

E6 pr 55 - 450 7070 50 12 

Fylkesveg 865 3896 50 5,8 

Fylkesveg 352 892 50 5,8 

 

Trafikkfordeling over døgnet er som vist i tabell 3-4.  

Tabell 3-4 Trafikkfordeling over døgnet 

Veg Dag kl 07-19 Kveld kl 19-23 Natt kl 23-07 

E6 75 % 15 % 10 % 

Fylkesveg 865 75 % 15 % 10 % 

Fylkesveg 352 75 % 15 % 10 % 

 

 

3.3 Veger med støybidrag  
Det er vurdert støy fra E6 samt fylkesveg 865 og fylkesveg 352. Støyen er beregnet 
innenfor prosjekteringsområdet for ny veg/bru, ref. E6 linje pr 55-450.   

 

Figur 3-1: Veger med støybidrag 
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4 Beregninger av utendørs lydnivå 

4.1 Støysoner 4m over bakken 
Støysonekart (tegning X101) viser støysoner for dagens situasjon 4m over bakken, 
ÅDT 2018. Tegning X102 viser støysoner for framtidig situasjon 4m over bakken, ÅDT 
2042. Rød sone viser støynivå > 65 dBA. Her anbefales ikke støyfølsom bebyggelse. 
Gul sone (55-65 dBA) indikerer at støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Hvit sone (< 55 dBA) angir en sone 
med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for avbøtende tiltak mot støy. 

Avbøtende utvendige tiltak kan være skjermer langs veg, lokale støyskjermer, voller, 
kombinasjon av disse (se figur 4.1 og 4.2) – samt vurdering av plassering av garasjer/ 
hus på tomten ved ny bebyggelse. 

 

 

 

Figur 4.1 Skjerm/mur kombinasjoner forholder seg mer direkte til bebyggelsen 
og må tilpasses denne i form og fargebruk  

 

 

Figur 4.2 Voll, alene eller i kombinasjon med vegetasjon, er mest aktuell i 
områder med mer spredt bebyggelse 
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5 Støyresultater og tiltak 

5.1 Støysonekart 
Støysonekartene gir kun en overordnet oversikt over støysituasjonen, og vil være et 
kartleggingskart, som viser hvilken bebyggelse som ligger innenfor rød (> 65 dBA) og 
gul (55-65 dBA) støysone. Det presiseres at dette ikke vil være den bebyggelsen som 
skal få støytiltak, da de fleste i avstand fra veg ikke vil få en støyøkning i støynivå i 
forhold til dagens situasjon ut over framskrevet trafikkvekst.   

Det beregnet støysonekart for dagens situasjon (tegning X101) og framtidig situasjon 
(tegning X102) 4 m over bakken.  

5.2 Sammenligning mot dagens situasjon 
Støysonekart for dagens situasjon viser at støynivå langs E6 ligger i rød sone. Det er 
registret 3 bygninger som er beregnet til boligformål innenfor planavgrensningen som 
ligger i rød sone. Bolig Gnr/Bnr 43/32 forutsettes revet i ny situasjon. Tomten 
omreguleres til parkeringsplasser. Det ligger flere boliger i gul sone som i dag har for 
høyt utestøynivå (> 55 dB).  

Ny situasjon med ny bru ligger i samme trase som gammel E6. Vi får en generell 
økning i støynivå som skyldes i hovedsak framskrevet trafikk for år 2042. Økningen 
ligger i området 1-3 dBA. 

 

Figur 5-1: Bygninger/ boligformål i rød sone 
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5.3 Støytiltak oppsummert 
Totalt sett så viser beregning av støyverdier at det er 2 bygninger som er regulert som 
boligformål som ligger i rød sone og 3 boliger som ligger i gul sone innenfor 
planavgrensningen. Det forutsettes at boliger som ligger i gul sone blir vurdert ved 
byggeplan og boliger utenfor dette området er ivaretatt i andre planer, da støynivået 
overskrider utvendig støynivå for boliger lokalisert langs E6. 

Bygning 15/31 ligger i rød sone og har uteplasser mot E6. Her er det behov for 
avbøtende tiltak. Det hadde vært naturlig å foreslå støyskjerming langs veg, men på 
grunn av siktlinjer vil det ikke være mulig å sette opp skjerm langs vegen. Her må det 
vurderes lokal skjerming av uteplasser samt beregning av innvendig støynivå for finne 
eventuell behov for fasadetiltak. 

 

Figur 5-2: Bygning 15/31 i rød sone 

Bygning 15/51 (Elveland Boligpark) ligger i rød sone og består av leiligheter samt 
forretninger. Leiligheter er lokalisert i 2 og 3 etasje. Det er lokalisert balkonger på 
nord og vest siden av bygget. Ut fra bilder ser det ut som disse har glassvegger med 
åpning (støylekkasje) i underkant. Støyskjerm langs veg vil ikke kunne skjerme 
leilighetene, en bør derfor kontrollere at støynivået ved uteplass (balkong) og 
innvendig støy er tilfredsstilt når en kommer til byggeplan. 

 

Figur 5-2: Bygning 15/51 i rød sone 
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Vedlegg 
 

Tegning X101 Støysonekart, dagens situasjon 
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Tegning X102 Støysonekart, framtidig situasjon 
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Anskaffelse av to EL-varebiler til Drift og utvikling 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Tildeling av tilskudd - Anskaffelse av to kommunale EL- varebiler 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune aksepterer tilbudet fra Miljødirektoratet om tilskudd på kr 100.000, og går 
til anskaffelse av to EL-varebiler. 
 
Økt kapitalutgifter finansieres som følger: 
For virksomheten utvikling gjøres det følgende budsjettreguleringer: 
Ansvar 610 oppmåling reduseres med 21.000, ansvar 612 kartsamarbeid reduseres med 25.000 
Økte kapitalutgifter på kr 46.000 legges til ansvar 612 kartsamarbeid. 
 
For virksomheten renhold og ansvar 600 gjøres det følgende budsjettreguleringer: 
Ansvar 601 renhold reduseres med 25.000. Ansvar 600 reduseres med 21.000. 
Økte kapitalutgifter på kr 46.000 legges til ansvar 601 renhold 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune aksepterer tilbudet fra Miljødirektoratet om tilskudd på kr 100.000, og går 
til anskaffelse av to EL-varebiler. 
 
Økt kapitalutgifter finansieres som følger: 
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For virksomheten utvikling gjøres det følgende budsjettreguleringer: 
Ansvar 610 oppmåling reduseres med 21.000, ansvar 612 kartsamarbeid reduseres med 25.000 
Økte kapitalutgifter på kr 46.000 legges til ansvar 612 kartsamarbeid. 
 
For virksomheten renhold og ansvar 600 gjøres det følgende budsjettreguleringer: 
Ansvar 601 renhold reduseres med 25.000. Ansvar 600 reduseres med 21.000. 
Økte kapitalutgifter på kr 46.000 legges til ansvar 601 renhold 
 
 
 

Saksopplysninger 
Sektor for drift og utvikling har flere arbeidsbiler. Dette gjelder både virksomhetene anleggsdrift 
og byggdrift. I tillegg har virksomheten utvikling en som har blitt brukt til oppmåling.  
 
Sektoren har behov for to nye varebiler. En bil for å erstatte oppmålingsbilen som ble avskiltet i 
fjor høst etter at den ikke gikk gjennom EU kontroll. Det er en 2002 modell som har fungert som 
oppmålingsbil i ca 15 år. Bilen ble leaset etter at kommunen inngikk samarbeid om oppmåling i 
Kåfjord og Kvænangen. Bilen ble kjøpt ut da leasingperioden gikk ut og har fungert greit fram 
til i høst. Kåfjord har gått ut av samarbeidet, mens Kvænangen deltar fortsatt i samarbeidet. 
Oppmåling har en god del utstyr som må være med ut til oppdragene. Dette får plass i en 
varebil, og kan ligge der hele sesongen.  
 
Bil nummer to er tiltenkt renholdsleder som daglig kjører rundt til sine ansatte og bygg i 
kommunen. Renholdsleder bruker i dag privatbil. Det er ofte behov for at hun har med utstyr 
rundt om til sin ansatte og dette sliter ekstra på bruken av personbilen. En varebil vil løse 
behovet for å kunne ta med utstyr.  
 
I kommunedelplan for energi og klima i Nord Troms 2010-2014 er det vedtatt tiltak om innkjøp 
av EL biler til kommunen for å redusere klimautslippene. Den første bilen ble innkjøpt våren 
2019 etter at en varebil hos Byggdrift ble kondemnert. 
 
Miljødirektoratet har de siste par årene hatt en ordning der kommuner kan søke om tilskudd til 
innkjøp av EL-varebiler. Sektorleder søkte i februar om tilskudd til to biler og i mars ble 
Nordreisa kommune tildelt kr 100.000 til to biler. Dvs tilskudd på kr 50.000 pr bil. 
 
En ny EL-varebil koster ca kr 250.000. Med tilskudd på kr 50.000 blir kommunens egenandel kr 
200.000.  
Økonomisjefen har beregnet at et lån på kr 200.000 med 5 år nedbetaling vil koste kr 46.000 pr 
år i avdrag og renter, eller en månedskostnad på kr 3833. 
 
Finansiering 
Kommunestyret gjorde i sak 80/18 Budsjett og økonomiplan for 2019-2022, vedtak om at -Økte 
renter og avdrag belastes de sektorene som investeringer hører til.   
 
Sektoren planlegger i dette tilfellet å dekke kostnadene med omdisponering innad i sektoren. I 
en fem års periode betales kapitalutgifter i stedet for driftsutgifter. 
 
For virksomheten utvikling gjøres det følgende budsjettreguleringer: 
Ansvar 610 oppmåling reduseres med 21.000, ansvar 612 kartsamarbeid reduseres med 25.000 
Økte kapitalutgifter på kr 46.000 legges til ansvar 612 kartsamarbeid. 
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For virksomheten renhold og ansvar 600 gjøres det følgende budsjettreguleringer: 
Ansvar 601 renhold reduseres med 25.000. Ansvar 600 reduseres med 21.000. 
Økte kapitalutgifter på kr 46.000 legges til ansvar 601 renhold 
  

Vurdering 
Sektor for drift og utvikling har behov for to varebiler etter at en varebil ble avskiltet i høst. I 
tillegg har renholdsleder behov for varebil for å få en enkel og god drift, og samtidig slippe å 
fylle opp sin privatbil med utstyr. 
 
Nordreisa kommunes kommuneplan for energi og klima 2010 -2014 har tiltak for å redusere 
Co2 utslipp. Siden planen ble utarbeidet har situasjonen i forhold til klimautfordringer økt. 
Behovet for å skifte ut biler med fossilt brennstoff til EL biler har derfor økt. Norge er nå et 
foregangs land i verden i forhold til EL-biler. Skal Nordreisa kommune ta sin del av 
klimakuttene må takten i utskifting av fossile biler til EL biler økes.  
Med denne utskiftingen som foreslås innen drift og utvikling vil to fossilbiler byttes ut med EL- 
biler. Det er et skritt i riktig retning, og kommer tillegg til den EL-bilen som ble kjøpt inn i april. 
 
Bilene finansieres med budsjettreguleringer innad i virksomhetene og belaster derved ikke 
kommunens totalbudsjett.  
Administrasjonen anbefaler derfor at kommunen aksepterer tilbudet fra Miljødirektoratet og går 
til innkjøp av to EL-varebiler. 
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Tildeling av tilskudd - Anskaffelse av to komunale
elvarebiler

Det vises til deres søknad om tilskudd av 09.02.2019 med referansenummer 19S232D8. Det er søkt
om et tilskudd på kr 120 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 100 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Anskaffelse av to komunale
elvarebiler".

Beskrivelse av tiltaket:
"Nordreisa kommune har en klimaplan, sammen med nabokommuner i Nord Troms, der en av
målsetningene er å redusere klimagassutslippene. Å redusere klimagassutslippene fra transport er
viktig, da transport er en av hovedkildene for klimagassutslipp.
Sektor for drift og utvikling har flere varebiler, og når disse skal skiftes ut ønskes det å anskaffe
elvarebiler.
Elvarebilene som har vært på markedet de seneste årene har ikke hatt stort nok batteri, men i
løpet av 2018 har det kommet elvarebiler som fungerer i praksis også i en kommune som Nordreisa.
Virksomheten byggdrift og virksomheten utvikling, har planer om å skifte hver sin varebil i løpet av
2019. Vi ønsker å erstatte disse bensinvarebilen med to elvarebiler."

BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 574 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2019. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 577 millioner kroner. Det er
satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet til ordningen i 2019.

Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Nordreisa kommune har søkt kr 120 000 i støtte for å dekke merkostnadene ved innkjøp av to
elektriske varebiler som skal brukes i virksomheten byggdrift og virksomheten utvikling.

Elektrisk varebil vil blant annet gi lavere drivstoffkostnader, men på det nåværende tidspunkt er
det likevel mange andre barrierer for å velge en elektrisk varebil, og salgstall viser at det fremdeles

Nordreisa kommune
Postboks 174
9151 STORSLETT Trondheim, 19.03.2019

Deres ref.:
19S232D8
Dag Funderud

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/2656
19010117

Saksbehandler:
Bjørkum, Ida
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er få som velger dette. Miljødirektoratet kan derfor støtte inntil 75% av merkostnaden ved å bytte
til elektrisk varebil. Ved å dekke en del av merkostnadene ved innkjøp ønsker Miljødirektoratet å
bidra til å fremskynde overgangen til bruk av elektriske kjøretøyer i kommunene.

I forbindelse med søknadsbehandlingen høsten 2016 beregnet Miljødirektoratet denne merkostnaden
for elektrisk varebil til å være i størrelsesorden 47 000 kr til 86 000 kr uten mva., med variasjon
mellom ulike typer varebiler og om bilen blir leaset eller kjøpt. Vi vurderer at disse kostnadene
fortsatt er relevante i 2019, og at et støttebeløp på 50 000 per elektrisk varebil tilsvarer ca. 75 % av
gjennomsnittlig merkostnad.

Miljødirektoratet innvilger en støtte på kr 100 000 til anskaffelse av to elektriske varebiler (med
grønne skilter). Støtten gjelder kjøp eller leasing i fire år, og dersom perioden for leasing er kortere
vil støtten reduseres.

TIPS
Difi har utarbeidet en kriterieveiviser som kommunen kan benytte i anskaffelsen av el-varebilene,
eller andre kjøretøy. Den finner du her:
https://kriterieveiviseren.difi.no/nb/wizard?stage=group&group=13-14-&group_depth=2

I sluttrapporten skal klimagassreduksjon som følge av utskifting av bilene oppgis i tonn CO2 per år,
og beregnes ved hjelp av Miljødirektoratets beregningsmal for varebil. Lenke finner du i
rapporteringsskjemaet.

RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet er klart, selv om dette er før
rapporteringsfristen.

Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller ekstern
revisor.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2019. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.

Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:

Leveres Beskrivelse Frist

Sluttrapport Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet 01.09.2020

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
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Planlagt utbetalt Beskrivelse Beløp

202012 Utbetaling av tilskudd 100 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2019. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.

Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.

Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.

Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
forutsetningene for tilsagnet bortfaller.

Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Herdis Laupsa Ida Bjørkum
seksjonsleder saksbehandler

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

Kopi:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
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Veilys i Nordreisa - målt forbruk, drift og vedlikehold - ny behandling 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet 
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 
 
 
Vedlegg 
1     Veglys –bekreftelse av enighet 
2 Befaring veilys riks- og fylkesvei Nordreisa 08.05.2019 
3 Avtale Nordreisa 
4 Status veilys for riks- og fylkesvei 

 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune sier fra 01. juli 2019 opp strømabonnement for lysstrekninger som 

framgår av liste punkt A i saksframstillingen.  
2. Merknader til avtaleutkast fra Statens vegvesen: Alle veilysstrekninger bygget av Statens 

vegvesen skal inkluderes i avtalen, uavhengig av type stolper.  
3. Nordreisa kommune monterer 60 skap for strømmåler for veilysstrekninger inkludert 

nødvendige omkoblinger av linjer langs riks- og fylkesvei som i dag er umålt. Kostnad 
kr 3,9 mill finansieres ved bruk låneopptak. Lånet tas opp i hos den låneinstitusjonen 
som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

4. Eksisterende veilys frakobles på strekninger der det ikke er registrert bosatte innbyggere. 
5. Driftsbudsjettet 2019 for veilys tilføres kr 325.000 for strøm og vedlikehold ved 

budsjettregulering. 
Driftsbudsjett strøm og vedlikehold for veilys langs riks- og fylkesvei på kr 490.000 
innarbeides i budsjett 2020.  
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6. Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med overføring av aktuelle veilysstrekninger til 
veieier. 

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  
 

Behandling: 
Det ble stemt over rådmannens innstilling 4 stemte for og 1 stemte imot.  
Innstillingen dermed vedtatt.  

Vedtak: 
7. Nordreisa kommune sier fra 01. juli 2019 opp strømabonnement for lysstrekninger som 

framgår av liste punkt A i saksframstillingen.  
8. Merknader til avtaleutkast fra Statens vegvesen: Alle veilysstrekninger bygget av Statens 

vegvesen skal inkluderes i avtalen, uavhengig av type stolper.  
9. Nordreisa kommune monterer 60 skap for strømmåler for veilysstrekninger inkludert 

nødvendige omkoblinger av linjer langs riks- og fylkesvei som i dag er umålt. Kostnad 
kr 3,9 mill finansieres ved bruk låneopptak. Lånet tas opp i hos den låneinstitusjonen 
som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

10. Eksisterende veilys frakobles på strekninger der det ikke er registrert bosatte innbyggere. 
11. Driftsbudsjettet 2019 for veilys tilføres kr 325.000 for strøm og vedlikehold ved 

budsjettregulering. 
Driftsbudsjett strøm og vedlikehold for veilys langs riks- og fylkesvei på kr 490.000 
innarbeides i budsjett 2020.  

12. Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med overføring av aktuelle veilysstrekninger til 
veieier. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
13. Nordreisa kommune sier fra 01. juli 2019 opp strømabonnement for lysstrekninger som 

framgår av liste punkt A i saksframstillingen.  
14. Merknader til avtaleutkast fra Statens vegvesen: Alle veilysstrekninger bygget av Statens 

vegvesen skal inkluderes i avtalen, uavhengig av type stolper.  
15. Nordreisa kommune monterer 60 skap for strømmåler for veilysstrekninger inkludert 

nødvendige omkoblinger av linjer langs riks- og fylkesvei som i dag er umålt. Kostnad 
kr 3,9 mill finansieres ved bruk låneopptak. Lånet tas opp i hos den låneinstitusjonen 
som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

16. Eksisterende veilys frakobles på strekninger der det ikke er registrert bosatte innbyggere. 
17. Driftsbudsjettet 2019 for veilys tilføres kr 325.000 for strøm og vedlikehold ved 

budsjettregulering. 
Driftsbudsjett strøm og vedlikehold for veilys langs riks- og fylkesvei på kr 490.000 
innarbeides i budsjett 2020.  

18. Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med overføring av aktuelle veilysstrekninger til 
veieier. 
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Saksopplysninger 
Henvisning kommunestyrets behandling i mars 2018 av sak 17/18 der det ble gjort følgende 
vedtak: 
1. Veilys skiftes til LED lys samtidig som målere installeres for de strekninger som Nordreisa 
kommune påtar seg fortsatt drift av. Utskifting av lys og montering av målere skjer i 2018. 
2. Tiltak under pkt 1 finansieres ved bruk av avsatt beløp på kr 1,0 mill i investeringsbudsjett 2018 
og nytt opptak av lån på kr 1 mill, samt omdisponering av ubrukte lånemidler Høgegga barnehage 
på kr 5,35 mill. Driftsbudsjett ansvar 696 reduseres fra 2019 med kr 604.000 til dekning av 
kapitalkostnader. 
3. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2018 drift av alle veilys langs E6 fra Kåfjord grense til 
Kvænangen grense. 
4. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2018 drift av veilys langs alle fylkesveistrekninger i 
Nordreisa. 
5. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 1.000.000,-. Lånet tas opp i hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

 
Arbeidet med utskifting av veilys langs de kommunale veiene startet i oktober 2018 og ble 
sluttført februar 2019. Anleggene ble tatt over av kommunen i mars 2019. 
Da var det skiftet ut ca 1100 lamper med LED lys og montert nye målere. 
 
Parallelt med dette arbeidet har det vært dialog og møter med Statens veivesen og Troms 
fylkeskommune. Troms fylkeskommune ga tidlig beskjed om at Statens veivesen ville ta seg av 
saken på vegne av dem.  
 
Gjennom lang prosess mot Statens vegvesen er det i møter og pr epost bekreftet overføring av 
en del veilys langs riks- og fylkesveier til veieier.  For øvrige veilysstrekninger er det fra Statens 
vegvesens side bekreftet økonomisk anleggsbidrag til kommunen for begrenset periode. Det ble 
videre i møte mellom Statens vegvesen og Nordreisa kommune i mars 2019 avtalt at Statens 
vegvesen setter opp skriftlig avtale i saken. Etter purringer ble forslag til avtale oversendt til 
kommunen 11.juni 2019. 
 
Avtaleforslaget fra Statens vegvesen mangler strekninger som er bygget av Statens vegvesen, og 
som kommunen mener er inkludert i muntlig avtale, jfr epost fra Strømseth i vedlegg 1. 
Statens vegvesen har i 1994 avsluttet bygging av ny E6 gjennom Straumfjord.  Her er flere 
veilysstrekninger bygget av Statens vegvesen med trestolper. Disse strekningene bør inkluderes 
i avtalens pkt 2.1 da de er bygget av Statens vegvesen etter deres regelverk gjeldende i 
byggeperioden på 1990-tallet. 
Avtaleforslaget fra Statens vegvesen inkluderer driftstilskudd for lysstrekningen Solbakken – 
Betesdaveien. 
 
Veilysstrekninger som Nordreisa kommune mener omfattes av avtale om overføring til veieier, 
framgår av liste A under i dokumentet. 
 
Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune aksepterer pr dato ikke overtakelse av veilys som 
ikke er bygget etter dagens gjeldende krav og som ikke begrunnes i trafikkmengde eller 
trafikkforhold. Dette resulterer i at Nordreisa kommune ikke oppnår målsetting om at veieier 
skal drifte veilysanlegg.  
 
NVE har besluttet at alle strømkunder i Norge pr 01.01.2019 skal ha målt strømforbruk, jfr 
forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av 
nettjenester. 
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For alle veilysstrekninger der kommunen inntil videre ønsker fortsatt drift, må det etableres 
strømmålere i samsvar med nasjonale krav.  Kommunens oppgave som anleggseier er å montere 
skap for strømmåler, mens levering av måler er Ymber sitt ansvar og kostnad. Eventuelle 
omkoblinger av linjer er Nordreisa kommune sitt ansvar og kostnad. Der det er felles 
strømforsyning for veilys og strømforsyning fra Ymber så er dette Ymber sitt ansvar og kostnad 
slik at veilys og strømforsyning blir adskilt. Krav om målt forbruk gjelder fra 01.01.2019 mens 
det er gitt utsettelse til 01.08.2019 for veilys fra nettselskapet. 
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune må ta stilling til om kommunen skal fortsatt drifte veilysanlegg langs deler 
av riks- og fylkesveinettet, om kommunen fortsatt skal arbeide for at veilys i framtid skal 
overføres til veieier, og om deler av eksisterende veilysanlegg skal demonteres.  Sistnevnte kan 
være aktuelt langs veier der det i dag ikke er innbyggere registrert bosatt i folkeregisteret. 
 
I forhold til muntlig avtale, er det enighet om at veilysstrekninger som Statens vegvesen eller 
Troms fylkeskommune har bygget, skal overføres veieier. Slik Nordreisa kommune forstår 
Statens vegvesen, som også bekreftes av mottatt avtaleutkast, er vegvesenet likevel ikke 
interessert i å overta lysstrekninger med trestolper de selv har bygget, ca 2 km (langs «nye» E6 
fra 1994 i Straumfjord). Om Statens vegvesen står på denne holdningen, vil Nordreisa kommune 
ikke drifte det meste av disse strekningene da de ikke har betydning for bomiljøet for 
innbyggerne. Da anbefales det å avslutte drift av lysene her med unntak av strekning på ca 0,7 
km der det bor folk. Siden Statens vegvesen har bygget de konkrete linjene, er stolper og linjer 
Statens vegvesens ansvar. 
Lysstrekninger med trestolper som er bygget av Statens vegvesen framgår av liste B bak i 
dokumentet.  
 
For noen strekninger av riks- og fylkesveinettet er veistandarden, trafikkmengden og 
trafikksammensetningen samlet er av slik karakter at veilys oppleves som et viktig tiltak med 
hensyn til trafikksikkerhet. Dette gjelder veistrekninger med vesentlig andel tungtrafikk blandet 
med myke trafikanter som gående, syklende og barn på skolevei. Veibredden er ikke i samsvar 
med dagens krav, gang- og sykkelvei mangler og veiskulderen eksisterer ofte ikke. 
På disse strekningene bør driftsansvar for veilys begrunnes gjennom ROS-analyser for 
trafikksikkerheten med og uten eksisterende veilys. ROS- analyser må gjennomføres av veieier. 
Arbeidet med å overføre disse veilysstrekningene til veieier (SVV), bør kommunen fortsette 
med. 
 
Enkelte strekninger av belyste fylkesveier har lav trafikkmengde og lav andel tungtrafikk. Her 
kan veilys være viktig med hensyn bomiljø og trivsel, og ikke med hensyn til trafikksikkerhet. 
Disse strekningene bør kommunen vurdere fortsatt kommunal drift av. 
 
Frist 01.08.2019 for målt forbruk er allerede utsatt frist i forhold til myndighetskrav pr 
01.01.2019. Nordreisa kommune vil likevel kunne få kortere utsettelse på dersom det legges 
fram plan for etablering av målere på de anlegg Nordreisa kommune fortsatt ønsker drift av. 
Søknad om utsettelse bør i tilfelle begrunnes med gjennomførbar leverings- og monteringstid.  
Eksisterende kontrakt kan benyttes til anskaffelse av nødvendige skap. 
Dersom framdriftsplan for etablering av målere ikke legges fram, må Nordreisa kommune 
påregne at strømleveransen til veilysanlegg blir utkoblet av netteier 
Kostnader for levering og montering av målerskap, styring i skapet, nødvendig kabelføring 
mellom skap og eksisterende strømlinje veilys, beløper seg til kr 65.000 eks mva pr skap. 
Det vurderes å være behov for 60 skap totalt sett, som gir totalsum kr 3,9 millioner. 
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Skap for lys det er enighet om skal overføres Statens vegvesen er ikke medregnet i antallet og 
summen over. Disse ville medført ytterligere 9 skap. 
Dersom det besluttes at eksisterende belysning slukkes der det ikke er fast bosatte innbyggere 
men kun fritidsboliger, kan antall skap reduseres. 
 
 
Driftskostnader strøm for eksisterende umålte veilys langs riks- og fylkesveier er kr 415 000 pr 
år beregnet av gjennomsnitt strømkostnader pr januar-mars 2019. I samme avtale som er inngått 
og bekreftet i epost fra Statens vegvesen, skal vegvesenet betale strømkostnader for 1. kvartal 
2019. I tillegg til strøm er det i samsvar med inngått avtale, brukt ca kr 70 000 i 2019 til mest 
nødvendig drift og vedlikehold av veilyslinjene langs riks- og fylkesveier. Det vil også i framtid 
være behov for vedlikeholdsmidler til eksempelvis pæreskift, stolper, barduner, fotoceller mv. 
Strøm- og vedlikeholdskostnader er ikke medregnet for de områdene det foreligger muntlig 
avtale om overføring til Statens vegvesen. 
Det er ikke budsjett i 2019 for disse driftskostnadene da Nordreisa kommune forutsatte at det 
skulle oppnås enighet med veieier (SVV) i løpet av 2018. Ut fra situasjonen pr juni 2019 er det 
nødvendig å få tilført midler til driftsbudsjettet om kommunen ønsker tente veilys der det er 
registrerte bosatte innbyggere. 
 
Driftsbudsjettet for sektor drift og utvikling har et overforbruk øvrige utgifter pr mai 2019 som 
mulig kan hentes inn ved innstramming resten av året.  En ser ingen muligheter til inndekning 
av strøm og vedlikeholdskostnader for veilys langs riks- og fylkesveier. 
 
 
 
A. Veilysstrekninger som overføres til veieier (SVV) ifølge muntlig avtale bekreftet i epost: 
E6 kryss Spåkenesvn (1900Ev6hp23m20777) 
E6 Sørkjosen, Buktavn 1 – Hovedvn 62 (1900Ev6hp24m7320 – hp24m7441) 
E6 Sørkjosen, Hovedvn 54 – Bjørklysvingen 11B (1900Ev6hp24m7527 – hp24m8371) 
E6 Sørkjosen, gangfelt ved bussholdeplass v/ Solbakken 33-35 (1900 Ev6hp24m8687) 
E6 Storslett, Betesdavn – Nordkjosvn (1900Ev6hp24m10466 – hp25m2477). Strekningen 
inkluderer lyspunkt gangfelt Flomstadvn (hp24m10732), lyspunkt gangfelt ved Sentrum 
(1900Ev6hp24m11936) 
E6 Straumfjord, Fosnes sør (1900Ev6hp25m11523 – hp25m11861) 
E6 Straumfjord Fosnes nord – Straumfjordnes sør (1900Ev6hp25m12750 – 
1900Ev6hp25m13312) 
E6 Straumfjord, Straumfjordnes nord (1900Ev6hp25m15914 - 1900Ev6hp25m17021) 
FV 351 Flyplassveien (1900Fv351hp1m22 – hp1m292) 
FV 352 Kildalveien (1900Fv352hp1m16 - hp1m1000) 
FV 865 Høgeggveien (1900Fv865hp1m32 – hp1m1068) 
FV 865 Busstopp og veikryss Lundefjellveien (1900Fv865hp1m1655 - hp1m1683) 
FV 865 Busstopp Røyelen (1900Fv865hp1m7798) 
FV 865 Busstopp Moskomælen (1900Fv865hp1m11131) 
 
 
B. Veilysstrekninger bygget av Statens vegvesen med trestolper: 
E6 kryss Spåkenesvn (1900Ev6hp23m20777) 
E6 Straumfjord, Fosnes sør (1900Ev6hp25m11523 – hp25m11861) 
E6 Straumfjord Fosnes nord – Straumfjordnes sør (1900Ev6hp25m12750 – 
1900Ev6hp25m13312) 
E6 Straumfjord, Straumfjordnes nord (1900Ev6hp25m15914 - 1900Ev6hp25m17021) 
Strekningen er delvis bebodd. 
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C. Veilyssstrekninger som i dag eies og driftes av Statens vegvesen: 
E6 Langslett (1900Ev6hp23m33274) – Ramnklo, Sørkjosen (1900Ev6hp24m7130) inkludert 
FV866 Ravelseidet indre (1900Fv866hp1m18-hp1m78) 
E6 Oksfjord bom (1900Ev6hp26m3559 - hp26m4099) 
FV357 Rotsund fergekai – E6 (1900Fv357hp1m7 – hp1m68) 
FV357 Havnnes fergekai – Kjempebakkenvn 37 (1900Fv357hp3m0-hp3m604) 
 
 
 
 
 

686



Fra: Vegvesen - Strømseth Øyvind (Oyvind.stromseth@vegvesen.no)
Sendt: 25.01.2019 08:48:42
Emne: veglys

Presisering:
 
Jeg viser til møte den 11.12.da samt senere samtaler med ordfører Øyvind Evanger.
 
SVV og Nordreisa kommune er enige om at SVV skal overta kostnadene knyttet til en del lysanlegg som i dag
driftes av Nordreisa kommune. Man har blitt enige om følgende:
 
1.            Det vil være nødvendig med en befaring/gjennomgang av strekningene slik at disse kan beskrives på en
tilfredsstillende måte. I tillegg må det kartlegges hvordan omkobling kan skje på en hensiktsmessig måte. (Etter
gjennomgangen vil det avdekkes om det i tilfeller vil være aktuelt å overta ekstra punkter hvor det er naturlige
«endepunkter» der hvor dette er mindre kostnadskrevende.) Det må også kartlegges når omkobling kan skje. I de
tilfeller hvor Ymber er stolpeeier, må det avklares nærmere hvordan dette kan løses. Når kartlegging er gjort,
inngås det en endelig avtale mellom partene.
 
2.            De lysstrekninger som skal overtas er lysstrekninger som er etablert av SVV og består av stålstolper langs
E6 og stålstolper langs fylkesveg.
I tillegg overtar SVV kostnadene knyttet til strekningen Sørkjosen til Storslett (trestolper som ikke er etablert av
SVV). Om dette gis ved driftstilskudd eller om de overtas avgjøres etter kartlegging og dialog med Nordreisa
kommune og Ymber. Det samme gjelder strekningen fra «tunellysanlegget» til «stålstolpeanlegget» i Sørkjosen.
På møtet ble det listet opp flere strekninger som skal være bygd av SVV: Dalaveien, Sagasvingen ‐ Kildalen fv. 352,
Flyplassvegen – fv. 351, Havnes fv.357, lyspunkt ved bussholdeplasser og  lyspunkter langs E6 i Straumfjorden.
Dette kartlegges nærmere gjennom felles befaring.
 
3.            Det foreligger en situasjon i Nordreisa kommune hvor kommunestyret har fattet et vedtak om slukking av
anleggene. Både SVV og Nordreisa kommune er enige om at dette ville være svært uheldig og man er derfor blitt
enige om følgende:
Hensyntatt det forhold at Nordreisa kommune har driftet anlegg etablert av SVV og at det vil være praktiske
utfordringer med å skille anleggene fra hverandre, skal SVV betale energikostnadene for alle anlegg som i dag
driftes av Nordreisa kommune på riks og fylkesvegnettet. Nordreisa kommune påtar seg vedlikehold (pæreskift) i
samme periode.
 
 
 
Med hilsen
Øyvind Strømseth

Plan og forvaltning - Troms 
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Besøksadresse: Mellomveien 40, TROMSØ
Mobil: +47 99299922  e-post/Skype: oyvind.stromseth@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

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

 
 
 
 
 

Fra: Øyvind Evanger <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: onsdag 16. januar 2019 09:35
Til: Strømseth Øyvind <Oyvind.stromseth@vegvesen.no>; Thorsteinsen Rigmor
<rigmor.thorsteinsen@vegvesen.no>
Kopi: Hilde Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>; Dag Funderud
<Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Anne‐Marie Gaino <Anne‐Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>
Emne: RE: veglys
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Hei Øyvind og Rigmor, og Godt nyttår.
 
Jeg kan ikke se og ha mottatt noe svar på denne eposten. Vi skriver nå 16.januar og er langt på overtid i forhold til
lande denne saken. Det betyr at Nordreisa kommune straks må vurdere hvilke tiltak vi må iverksette.
Som jeg svarte i eposten til dere 30.desember har ikke kommunen driftsmidler i budsjettet for veglys langs riks‐ og
fylkesveger. Det var derfor jeg argumenterte for at SVV måtte ta reelle energikostnader frem til
kommunestyremøtet 29.mars slik at vi kan saksbehandle avtalen og legge dette frem for kommunestyret. Dette
signaliserte Rigmor på telefonen at var mulig, og Øyvind bekreftet dette i vår telefonsamtale i forkant av
avtaleforslaget. Det kan derfor som jeg skriver 20.des. ikke dreie seg om, slik foreslått i utkastet, bare de
strekninger som SVV vurderer å overta. Men må omfatte alle veglys langs riks og fylkesveier, da SVV ikke har gjort
det mulig for kommunestyret å ta dette med i vår budsjettbehandling som forutsatt tidligere.
 
Jeg forutsetter av vi får en avklaring på dette så snart som overhodet mulig. Det er etter uværet sist uke mange
mørke punkter der sikringer er slått ut ol. som må adresseres.
 
Jeg ønsker også at en foreslår dato for felles befaring slik at dette blir ivaretatt.
 
 

Vennlig hilsen
 
Øyvind Evanger
Ordfører
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 02
Mobil:     91 78 95 48
 

   

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

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 

From: Øyvind Evanger 
Sent: Thursday, December 20, 2018 8:18 AM
To: 'Strømseth Øyvind' <Oyvind.stromseth@vegvesen.no>
Cc: 'Rigmor Thorsteinsen' <rigmor.thorsteinsen@vegvesen.no>; Hilde Henriksen
<Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>; Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Anne‐
Marie Gaino <Anne‐Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>
Subject: veglys
 
Hei Øyvind.
Her er nok noen ting jeg må kommentere.
Punkt 1 oppfatter jeg som greit.
 
Punkt 2, her er Fv865 sentrum – høgegga ikke tatt med. Dette er en strekning du selv nevnte i møtet.
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Punkt 3, Nordreisa kommunestyre har fattet vedtak om å ikke drifte veglys langs noen riks eller fylkesveier fra
høsten 2018. Jfr. den kortsiktige avtalen vi hadde skulle vi ha ferdigforhandlet en langsiktig avtale i god tid før siste
kommunestyremøte før jul. Da ville vi kunne tatt stilling til videre drift i dagens møte 20.des. Når dette forslaget
kommer dagen før kommunestyremøtet er ikke det mulig. Hvis SVV begrenser seg til å ta faktiske kostnader på
kun de veiene de tenker å overta ansvaret for, har ikke jeg noen annen valg enn å slukke resterende lys, det
ønsker vi som sagt ikke noen av oss. Jeg vil derfor på det sterkeste anmode SVV å dekke faktiske energikostnader
på alle riks‐ og fylkesveier i første kvartal slik at vi kan behandle saken i kommunestyret i mars. Kun på denne
måten kan vi unngå å måtte slukke resterende veilys.
 
Jeg kan ikke se og å mottatt referatet fra vårt siste møte, og heller ikke den vurderingen som SVV har gjort av disse
strekningene.
 
Imøteser et positivt svar, med ønske om en god jul!
 

Vennlig hilsen
 
Øyvind Evanger
Ordfører
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 02
Mobil:     91 78 95 48
 

   

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

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 

From: Strømseth Øyvind <Oyvind.stromseth@vegvesen.no> 
Sent: Wednesday, December 19, 2018 8:20 PM
To: Øyvind Evanger <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>
Subject: SV: veglys
 
Hei, nedenfor følger det jeg oppfattet vi ble enig om i dag. Dersom du har noen spørsmål nås jeg på telefon 99 29
99 22. Vi må avtale en felles befaring av anlegget i januar slik at saken ikke stopper opp.
 
Jeg håper dette kan løse problemet midlertidig og at vi etter hvert får til en løsning som er levelig for begge
parter. Som nevnt pågår det et arbeid i SVV Region nord sentralt.  
 
God Jul
 
Jeg viser til møte den 11.12.da samt senere samtaler med ordfører Øyvind Evanger.
 
SVV og Nordreisa kommune er enige om at SVV skal overta kostnadene knyttet til en del lysanlegg som i dag
driftes av Nordreisa kommune. Man har blitt enige om følgende:
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1.            Det vil være nødvendig med en befaring/gjennomgang av strekningene slik at disse kan beskrives på en
tilfredsstillende måte. I tillegg må det kartlegges hvordan omkobling kan skje på en hensiktsmessig måte. (Etter
gjennomgangen vil det avdekkes om det i tilfeller vil være aktuelt å overta ekstra punkter hvor det er naturlige
«endepunkter» der hvor dette er mindre kostnadskrevende.) Det må også kartlegges når omkobling kan skje. I de
tilfeller hvor Ymber er stolpeeier, må det avklares nærmere hvordan dette kan løses. Når kartlegging er gjort,
inngås det en endelig avtale mellom partene.
 
2.            De lysstrekninger som skal overtas er lysstrekninger som er etablert av SVV og består av stålstolper langs
E6 og stålstolper langs fylkesveg.
I tillegg overtar SVV kostnadene knyttet til strekningen Sørkjosen til Storslett (trestolper som ikke er etablert av
SVV). Om dette gis ved driftstilskudd eller om de overtas avgjøres etter kartlegging og dialog med Nordreisa
kommune og Ymber. Det samme gjelder strekningen fra «tunellysanlegget» til «stålstolpeanlegget» i Sørkjosen.
På møtet ble det listet opp flere strekninger som skal være bygd av SVV: Sagasvingen ‐ Kildalen fv. 352,
Flyplassvegen – fv. 351, Havnes fv.357, lyspunkt ved bussholdeplasser og  lyspunkter langs E6 i Straumfjorden.
Dette kartlegges nærmere gjennom felles befaring.
 
3.            Det foreligger en situasjon i Nordreisa kommune hvor kommunestyret har fattet et vedtak om slukking av
anleggene. Både SVV og Nordreisa kommune er enige om at dette ville være svært uheldig og man er derfor blitt
enige om følgende:
Hensyntatt det forhold at Nordreisa kommune har driftet anlegg etablert av SVV skal SVV betale
energikostnadene for de anlegg nevnt under pkt. 2 for første kvartal 2019. Nordreisa kommune påtar seg
vedlikehold (pæreskift) i samme periode.
 
Med hilsen
Øyvind Strømseth

Plan og forvaltning - Troms 
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Besøksadresse: Mellomveien 40, TROMSØ
Mobil: +47 99299922  e-post/Skype: oyvind.stromseth@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

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

 
 

Fra: Øyvind Evanger <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: onsdag 19. desember 2018 14:38
Til: Strømseth Øyvind <Oyvind.stromseth@vegvesen.no>
Emne: veglys
 
Hei Øyvind.
Snakket akkurat med Hilde Henriksen og skjønte at dere ikke hadde snakket sammen i dag. Den strekningen du
spurte om hvem som eier stolpene, altså solbakken, leirbukt, er det delt mellom Nordreisa kommune 16 stolper
og Ymber 21 stolper.
Så er det en strekning til som SVV/TFK nylig har bygd med stålstolper som vi glemte og nevne med da vi møttes,
det er deler av FV 357 (ca.700m) på begge sider av fergeleiet Rotsund ‐ Havnnes. Denne håper jeg også du kan ta
med i avtalen.
 
 

Vennlig hilsen
 
Øyvind Evanger
Ordfører
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Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 02
Mobil:     91 78 95 48
 

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

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 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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Fra: Hilde Henriksen (Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 08.05.2019 14:47:20
Til: 'Rasmussen Bjørn Tore'
Kopi: 

Emne: Befaring veilys riks- og fylkesvei Nordreisa 08.05.2019
Vedlegg: 
Er det anmerkninger til etterfølgende referat, bes tilbakemelding gis innen 16.5.2019.
 
Det pågår prosess for å overføre veilys i Nordreisa langs riks‐ og fylkesvei til veieier. Det er enighet mellom
partene at veilys bygget av Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal overføres veieier pr 01. juli 2019.
I denne forbindelse har aktuelle strekning er vært befart 08.05.2019 av Statens vegvesen v/ Bjørn Tore Rasmussen
og Nordreisa kommune v/ Hilde Henriksen.
Tidligere avtalt tidspunkt har vært 01. januar 2019 som framgår av epostkorrespondanse mellom Statens vegvesen
og Nordreisa kommune, se vedlegg. Kommunen har derfor ikke utført pæreskift og annet vedlikehold på aktuelle
strekninger etter årsskiftet 2018‐2019. 

Utbedring av feil oppstått i 2018 bekostes av Nordreisa kommune.  Dette gjelder noen pæreskift og en stålmast
(1900Ev6hp25m1008). Bjørn Tore Rasmussen sender oversikt til kommunen over feil Statens vegvesen har
registrert i 2019.  Dette sammenholdes med kommunens registreringer før årsskiftet.
 
Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune er eier av og har drifts‐ og vedlikeholdsansvar for følgende
strekninger pr dags dato:
E6 Langslett (1900Ev6hp23m33274) – Ramnklo, Sørkjosen (1900Ev6hp24m7130) inkludert FV866 Ravelseidet indre
(1900Fv866hp1m18‐hp1m78)
E6 Oksfjord bom (1900Ev6hp26m3559 ‐ hp26m4099)
FV357 Rotsund fergekai – E6 (1900Fv357hp1m7 – hp1m68)
FV357 Havnnes fergekai – Kjempebakkenvn 37 (1900Fv357hp3m0‐hp3m604)
 
Følgende veilysstrekninger er det enighet om de skal overføres pr 01. juli 2019 til veieier:
E6 Sørkjosen, Ringvn 2 Joker – Hovedvn 62 (1900Ev6hp24m7320 – hp24m7441)
E6 Sørkjosen, Hovedvn 54 – Bjørklysvingen 11B (1900Ev6hp24m7527 – hp24m8371)
E6 Sørkjosen, gangfelt ved bussholdeplass v/ Solbakken 33‐35 (1900 Ev6hp24m8687)
E6 Storslett, Betesdavn – Nordkjosvn (1900Ev6hp24m10466 – hp25m2477). Strekningen inkluderer lyspunkt
gangfelt Flomstadvn (hp24m10732),
lyspunkt gangfelt ved Sentrum (1900Ev6hp24m11936)
FV 351 Flyplassveien (1900Fv351hp1m22 – hp1m292)
FV 352 Kildalveien (1900Fv352hp1m16 ‐ hp1m1000)
FV 865 Høgeggveien (1900Fv865hp1m32 – hp1m1068)
FV 865 Busstopp Lundefjellveien (1900Fv865hp1m‐‐‐‐
FV 865 Busstopp Røyelen (1900Fv865hp1m7798)
FV 865 Busstopp Moskomælen (1900Fv865hp1m11131)
FV 865 Busstopp og veikryss Lundefjellveien (1900Fv865hp1m1655 ‐ hp1m1683)
 
Følgende veistrekninger er bygget av Statens vegvesen med tremaster.  Disse strekningene er ikke aktuelle for
fortsatt drift i regi av Nordreisa kommune.  Bjørn Tore Rasmussen avklarer internt i Statens vegvesen om de
overtar eierskap, drift‐ og vedlikeholdsansvar. Om Statens vegvesen ikke ønsker fortsatt drift av disse
lysstrekningene, er eventuell demontering av anlegg uvedkommende for Nordreisa kommune. 
E6 kryss Spåkenesvn (1900Ev6hp23m20777)
E6 Straumfjord, Fosnes sør (1900Ev6hp25m11523 – hp25m11861)
E6 Straumfjord Fosnes nord – Straumfjordnes sør (1900Ev6hp25m12750 – 1900Ev6hp25m13312)
Statens vegvesen gir Nordreisa kommune tilbakemelding før 1. juni 2019.
 
Under befaringen ble det som tilleggssak tatt opp følgende sak:
Statens vegvesen har i 2018 igangsatt tiltak med utbedring av E6 sør for Langslettkrysset.  I denne forbindelse er
det utført grøfteutvidelse med den følge at fundamenteringsmasse for flere eksisterende veilys er fjernet.  Dette
forholdet forutsetter Nordreisa kommune at Statens vegvesen gjør nødvendige tiltak for å sikre aktuell
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veilysstrekning.
 
 

Vennlig hilsen
 
Hilde Henriksen
Virksomhetsleder
Anleggsdrift
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 43
Mobil:     48 99 42 44
 

   

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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Avtale  

mellom 

Statens vegvesen region nord og Nordreisa kommune 

1 Avtalens bakgrunn og formå l 

I forbindelse med gjennomgang av eierskap og driftsansvar for deler av veglysanlegg langs riks og fylkesveg i 

Nordreisa kommune, er det inngått avtale om 1) Overføring av drifts og vedlikeholdsansvar for veglysanlegg til 

etablert av Statens vegvesen/Troms fylkeskommune men driftet av Nordreisa kommune. 2) Overføring av 

veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune. 3) Driftstilskudd for veglysanlegg etablert og driftet av 

Nordreisa kommune. 

2 Overføring og driftstilskudd  

2.1 Overføring av drifts og vedlikeholdsansvar for veglysanlegg til etablert av Statens vegvesen/Troms 

fylkeskommune men driftet av Nordreisa kommune.  

SVV etablerte veglysanlegg på enkelte strekninger på riks og fylkesvegnettet i Nordreisa kommune. Etter avtale 

har Nordreisa kommune hatt driftsansvaret for disse veglysanleggene. Nordreisa kommune har meddelt 

oppsigelse av denne avtalen og Statens vegvesen/Troms fylkeskommune har akseptert en overføring av disse 

anleggene for drift og vedlikehold i regi av Statens vegvesen/Troms fylkeskommune. Statens vegvesen sørger for 

at nødvendige omkoblinger blir gjort. Det forutsettes at omkobling blir gjort i god tid før veglysanleggene skal settes 

i drift høsten 2019. 

Overføringen av veglysanleggene innebærer ingen driftsforpliktelser for Statens vegvesen/Troms fylkeskommune 

ovenfor Nordreisa kommune. Dette innebærer at Statens vegvesen/Troms fylkeskommune står fritt til å bestemme 

om og når anleggene skal være lyssatt og kan etter egne vurderinger velge å sette anleggene ut av drift og 

eventuelt sanere anleggene.  

Overføringen gjelder strekningene som vist i vedlegg 1 som inngår som en del av denne avtalen.      

2.2 Overføring av veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune  

Mellom veglysstrekningen etablert i forbindelse med Sørkjostunnelen og veglysstrekningen (stål) som går fra 

Sørkjosen og nordover, er det en kort strekning som er etablert og driftes av Nordreisa kommune. I henhold til krav 

i Håndbok V124, pkt. 3.2 jfr. 3.1 skal korte strekninger belyses. Korte strekninger er beskrevet som strekninger 

hvor det er mindre enn 500 m mellom belyste strekninger. (Dette for å få sammenheng i belysningen.) Med 

bakgrunn i dette, overtar Statens vegvesen det aktuelle anlegget. Det forutsettes at omkobling blir gjort i god tid før 

veglysanlegget skal settes i drift høsten 2019. 

Overføringen av veglysanlegget innebærer ingen driftsforpliktelser for Statens vegvesen ovenfor Nordreisa 

kommune. Dette innebærer at Statens vegvesen står fritt til å bestemme om og når anlegget skal være lyssatt og 

kan etter egne vurderinger velge å sette anlegget ut av drift og eventuelt sanere anlegget.  

Overføringen gjelder strekningen som vist i vedlegg 2 som inngår som en del av denne avtalen.    

2.3 Driftstilskudd for veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune. 

Mellom lysanlegg på E6 fra Sørkjosen og nordover og lysanlegg fra Storslett og sørover SVV er det et lysanlegg 

(trestolper) som er etablert og driftes av Nordreisa kommune. Strekningen er for lang til at den direkte omfattes av 

kravet i Håndbok V124, pkt. 3.2 jfr. 3.1. Statens vegvesen har imidlertid foretatt en skjønnsmessig vurdering basert 

på forhold som sammenheng i belysningen og hensynet til gående og syklende og gir derfor et tilskudd til dekning 
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av energikostnadene for veglysstrekningen. Beregningen av kostnadene skal baseres på antall lyspunkter (watt), 

antall driftsdøgn og gjennomsnittlig energipris (energipris + nettleie) for driftsperiodene pr. år.      

Tilskuddsordningen gjelder fra og med 2019 og gis for ett år av gangen inntil Statens vegvesen meddeler bortfall 

av tilskuddet med minst 6 måneders varsel.  

Tilskuddet gjelder strekningene som vist i vedlegg 3 og som inngår som en del av denne avtalen.    

3 Fakturering av tilskudd 

Tilskuddsbeløpet beregnes slik som beskrevet ovenfor i pkt. 2.3. Tilskuddet betales etterskuddsvis etter påkrav fra 

Nordreisa kommune for ett år av gangen.  

 

Underskrifter 

Denne avtalen er underskrevet i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.  

 

 

______________________________    ________________________________ 

Sted   Dato     Sted  Dato 

______________________________    ________________________________ 

For Statens vegvesen     For Nordreisa kommune 
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VEDLEGG 1 

E6  

Fra ca. hp24 m 07454  - til ca. hp24 m 08375  (Stålstolper fra Sørkjosen (sør) til Ymber)  

 

 

Fra ca. hp24 m 10473 – til ca. hp25 m 02478 (Stålstolper fra krysset Betesdavegen til 

Nordkjosneskrysset) 
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4 
 

 

Fv. 351 

Fra ca.  hp01 m 00027 - til ca. hp01 m 00286 (Stålstolper på Flyplassvegen) 

 

Fv. 352 

Fra ca. hp01 m 00027 – til ca. hp01 m 00985 (Stålstolper fra E6 til Sagvollen) 
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5 
 

Fv. 865 

Fra ca. hp01 m 00119 - til ca. hp01 m 01065 (Stålstolper fra E6 til Høgegga) 

 

Fv. 357 

Fra ca. hp03 m 00010 - ril ca. hp03 m00609 (Stålstolper på Kjempebakkeveien) 
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6 
 

VEDLEGG 2 

E6 

Fra ca. hp24 m 07127 - til ca. hp24 m07454 (Sørkjosen sentrum sør)
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7 
 

VEDLEGG 3 

 

E6 - Driftstilskudd  

Fra ca. hp24 m 08375 - til ca. hp24 m 10473 (Fra Ymber til krysset Betesdavegen)  
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Status veilys for riks- og fylkesveier pr juni 2019:

Ikke oppnådd enighet med SVV.  Strømmåler må monteres av Nordreisa kommune om fortsatt lysdrift ønskes.
Uavklart. Lysstrekninger som vurderes uten betydning for bomiljø og som kommunen ikke bør fortsette drift av.
Overføres til SVV eller driftstilskudd fra SVV

Foreslått veilys- Antall 
Veieier: Veinavn/delstrekning ansvar pr 2018 lyspunkt Lysstyrke

SVV E6 Kåfjord grense - Spåkeneskryss SVV 1 150

E6 Sørkjos molo - Solbakken gv. 29 70
15 150
23 150

SVV E6 Fosselv S- Fosnes S SVV 9 150
SVV E6 Fosnes N - Strumfjordnes S SVV 17 150
SVV E6 Straumfjordnes N - Bliksgård N SVV 17 150 Bebodd
SVV E6 Straumfjordnes N - Bliksgård N SVV 10 150
SVV E6 Oksfjord bru - Pavelsnes SVV 71 150
SVV Jubelen - Sørkjostunnelen NK 14 70

Foreslått veilys- Antall 
Veieier: Veinavn/delstrekning ansvar pr 2018 lyspunkt Lysstyrke

TFK Fv357 Kjempebakken /del  Vest-Uløyvn TFK 17 125
TFK Fv357 Vest-Uløyveien NK 76 125

TFK Fv866 Bakkebyveien TFK 50 125
TFK Fv351 Flyplassveien TFK 8 70
TFK Fv352 Kildalveien - Saga TFK 41 70
TFK Fv352 Saga-Beassejohka NK 26 70

TFK Fv865 Snemyr TFK 23 70
TFK Fv865 Moskodal-Einevoll NK 91 70
TFK Fv865 Sappen NK 17 70
TFK Fv355 Storvikveien NK 78 150
TFK Fv357 Sandbukta TFK 18 125
TFK Fv359 Sandbukt-Storenga NK 101 125

Riksveier:

SVV

144 70

SVV

SVV E6 Rotsund sør - Langslett SVV 212 150

E6 Betesdaveien - Nordkjoskryss

E6 Solbakken - Betesdaveien

TFK Fv865 Høgeggveien TFK 25 70

250

Fylkesveier:

TFK Fv866 Ravelseidet indre TFK 75

701



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1365-20 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 13.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 
27/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 18.06.2019 

 

Valg av løsning for svømmeanlegg i Nordreisa 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Skisseprosjekt "renovering av Storslett svømmehall" 
2 Tilstandsrapportbetongkonstruksjon Storslett svømmehall 
3 Tilstandsvurdering Storslett svømmehall 
4 Orientering om 25/21-konsepet 
5 Notat om innovative svømmeanlegg 

 

Rådmannens innstilling 
1. Dagens svømmehall renoveres ikke. 
2. Opsjon for forprosjekt til renovering av svømmehallen utløses ikke.  
3. Det settes i gang en prosess med å etablere nytt svømmeanlegg. 

 
 

Saksopplysninger 
 
Kommunestyret behandlet i sak 44/17 spørsmålet om renovering eller bygging av ny 
svømmehall. Det ble gjort følgende vedtak: 
1. Svømmehallen i Storslett Samfunnshus renoveres, og det bygges et nytt garderobebygg i 
tilknytning til svømmehallen. 
2. Det gjennomføres et forprosjekt som grunnlag til en beskrivelse for totalentreprise.  
3. Det settes en ramme for forprosjektet på kr. 1.000.000,- som innarbeides i budsjett- og 
økonomiplan 2018-2021.  
4. Utvendig renovering av hele bygget inngår i prosjektet.  
5. Endelig byggeprosjekt med beskrivelse, kostnader og finansieringsplan legges fram for 
kommunestyret.  
6. Nye oppgraderte badstuer ved garderober på begge sider.   
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7. Utstyr og funksjoner (leker, vannsklier, apparater og lignende) som gjør det attraktivt og 
trivelig å bruke bassenget.   
8. Arealer/hjørne for boblebad/varmebad for mindre grupper.  
9. Evnt andre tiltak som for eksempel universell utforming og energiøkonomiske løsninger.   
 
Nordreisa kommune engasjert i september 2018 Norconsult til å gjennomføre et skisseprosjekt 
med opsjon på forprosjekt med utarbeidelse av konkurransegrunn. I skisseprosjektet ble også 
nødvendig rehabilitering av betongkonstruksjonen vurdert. Samtidig ble oppgradering av 
fasader for hele samfunnshuset innarbeidet i kostnaden. 
 
Det gjennomførte skisseprosjekt har et kostnadsestimat 65 millioner kroner for hele prosjektet. 
Dette er 15 millioner kroner mer enn antatt.  
Byggekomiteen behandlet saken 17.12.2018 og vedtok følgende: 
«På bakgrunn av de opplysninger som en nå har om tilstanden om Storslett svømmehall og 
usikkerhet rund kostnader så ber byggekomiteen kommunestyret vurdere saken på nytt». 
 
Dagens tilstand, oppsummert fra tilstandsrapporten  
Bassenget er fra 1972, dvs. 47 år. Normal levetid på slike basseng ble anslått til ca. 40 år.  
En tidligere tilstandsrapport på 2000-tallet konkluderte med at betongkonstruksjonen under 
bassenget var skadet pga. fukt/lekkasje og korrosivt miljø. Det ble gjennomført tiltak i form av 
ventilasjonsluker i grunnmur. Dette stoppet det akselererende forfallet, men 
betongkonstruksjonen bærer nå likevel preg av et vedvarende forfall og manglende renovering.  
Det er typiske skader i betongkonstruksjonen. Betongen er korrodert, og flere steder er 
armeringen synlig. Dette har ført til at armeringen også har korrodert. Prøvetaking viser 
midlertidig at betongen er av god kvalitet dypere inn i konstruksjonen. Dette betyr at det er 
mulig med rehabilitering. Utvendig må tilstanden på tak kontrollers og evt. utbedres. 
Bassenget har lekkasjer, fliser løsner, overløpskar smulder opp. 
Det tekniske utstyrt er montert i kjeller under bassenget. Dette er i en dårlig teknisk tilstand og 
uhensiktsmessig å drifte. Det er usikkert hvor lenge teknisk utstyr vil fungere. Det mest kritiske 
er problemer ved styring av vannkvaliteten.  
Himlingen i svømmehallen har svakheter i montasjen. Dette er midlertidig sikret.  
Garderober er i kjeller. Disse er preget av slitasje. Dusjer og vannkraner kan stå i åpen posisjon 
og badstuer har også bygningsmessige og tekniske mangler. 
En universelt utformet garderobe er etablert i forbindelse med svømmehallen. 
Dagens drift av svømmeanlegget er svært energikrevende. Bygget et dårlig isolert, noe som gir 
høye strømkostnader. Eksisterende tekniske anlegg gir også store driftskostnader. 
 
Vurdering av renoveringskostnader 
Kostnadsestimatet i kommunestyrets vedtak om renovering av svømmehallen var erfaringstall 
fra likende renoveringsprosjekter av svømmehaller i Norge, samt kostnad for nytt 
garderobebygg. 
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Det meste av ekstrakostnader er knyttet til renovering av betongkonstruksjonen og himling. 
Bytting av utvendig kledning er også en del av ekstrakostnader i forhold til sammenliknbare 
prosjekt. 
Bassenget er på det grunneste 80 cm. En hev-/senkfunksjon har behov for 60 cm. Dette gir 
dårlig utnyttelse av bassenget, og det er foreslått et eget barnebasseng som et likeverdig 
økonomisk alternativ. 
 
Bruk av svømmeanlegget 
Bruksområdet for svømmeanlegget er i hovedsak svømmeopplæring med grunnskolen som 
primærgruppen. 
Det er en nyetablert og aktiv svømmeklubb i Nordreisa. Svømming er en sport som krever lite 
personlig utstyr, og som kan tilpasses individuelt. 
Svømming fungerer som et godt folkehelsetilbud. Det er en aktivitet som nødvendigvis ikke 
krever organisert tilrettelegging, og tilgjengelig for alle. 
Svømmeklubben trekker frem at svømming er en viktig sosial arena som gir mestringsfølelse og 
selvtillit.  
Dagens svømmeanlegg etableres ofte med aktivitetstilbud knyttet til seg. Dette er typisk 
aktivitetsområder med lavterskeltilbud. Det kan også sees på om det er mulig å etablere 
opplevelsestilbud.  
 
Alternativ for det videre arbeidet 
1. Gå videre med foreslått skisse 

En videreutvikling av skissen slik den foreligger vil gi noe større utnyttelse av svømmehallen. 
Dette har en større kostnad enn forventet. Kostnadsestimatet er på kr 65.000.000,-. 
 
2. Nedskalert løsning 

En nedskalert løsning vil bestå av et enkelt stålinnlegg beskrevet i skisseprosjektet, men uten 
barnebasseng. Betongkonstruksjon og himling må uansett renoveres og tekniske anlegg/utstyr 
byttes ut. 
Eksisterende utvendige fasader må erstattes for å gi et helhetlig inntrykk av nytt og eksisterende 
bygg. 
Det kan også vurderes om eksisterende garderober i kjeller kan renoveres som erstatning for å 
bygge et nytt garderobebygg. Garderober i kjeller er ikke optimalt, og det må etableres 
garderobefasiliteter med universell utforming i samme plan som bassenget. Et alternativ til dette 
er brannheis. Erfaringsvis kan det en slik løsning påløpe store uforutsette kostnader. 
En nedskalering av prosjektet vil kun dekke lovpålagte svømmeundervisning.   
 
3. Bygge ny svømmehall 

En ny svømmehall kan kombineres med andre formål. 
En ny svømmehall baserer seg på en modulbygd nederlandsk modell med kostnadseffektive 
løsninger. Det er bygd flere slike anlegg i Norge. Standard kostnad for et slikt anlegg beregnes 
til kr. 79.000.000,-. Tilsvarende anlegg som er aktuelt å etablere i Nordreisa bygges nå i 
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Flesberg kommune, ferdigstilles til høsten. Dette med en kostnadsramme på kr. 63.500.000,-. 
Anlegget bygges i tilknytning til en skole, så estimatet må sees i forhold til dette. 
En ny svømmehall vil dekke flere behov enn kun den lovpålagte svømmeundervisningen, og 
spesielt dekke behovet for svømming som idrett. Aktiviteter som barnesvømming vil også være 
mulig. 
Det vil for alle alternativer utløse statlige tilskudd i form av tippemidler. Det gis ulike tilskudd 
til ulike formål, men tilskudd på 35-40 % av total prosjektkostnad er sannsynlig. 
Et nytt svømmeanlegg vil frigi arealer hvor det eksisterende bassenget er i dag.  
 
Involveringer 
Tidlig i prosessen er Storslett skole vært kontaktet for å gi innspill til svømmeanlegget. Høsten 
2018 ble det etablert en svømmeklubb under Nordreisa IL. De er forelagt skisseprosjektet, og er 
utfordret på måter å komme med innspill. Det er avholdt møter med begge, og de har kommet 
med tydelige innspill. Svømmeklubben har i tillegg sendt over forslag til hvordan et nytt anlegg 
kan bygges, se vedlegg.  
Svømmeklubben legger stor vekt på at dagens basseng, enten det renoveres eller ikke, har store 
begrensinger, og tilfredsstiller ikke deres krav til et svømmeanlegg. Det er for grunt i dag (80 
cm i den ene enden, svært vanskelig for en konkurransesvømmer å snu), og en renovering vil 
gjøre det enda grunnere. Samtidig er det ikke muligheter for å dele opp bassenget. Det er for 
smalt i forhold til dagens krav til bredder for hver bane. De anbefaler at det bygges et 25/21 
basseng (25 meter langt og 21 meter bredt) basert på den Nederlandske modellen. Det er både 
kostnadseffektivt å bygge, og er prosjektert for effektiv drift. 
For Storslett skole er et renovert basseng tilstrekkelig for svømmeopplæring, men garderobene 
er ikke gode nok. 

Vurdering 
Skal Nordreisa kommune fortsatt ha et svømmeanlegg, må dagens svømmeanlegg moderniseres. 
Den bygningsmessige og tekniske tilstanden på den eksiterende svømmehallen vil om kun få år 
være kritisk. 
Innspill som de to mest aktuelle brukere (svømmeklubben og skolesektoren) har kommet med 
viser at det et betydelig behov for et nytt anlegg. 
Et renovert basseng vil kun dekke lovpålagte krav til opplæring. Et nytt svømmeanlegg gir 
mulighet en mangfoldig og aktiv bruk, og være mer fremtidsrettet enn dagens basseng.  
Renovering er etter forstudien noe billigere, men usikkerheten er langt større. Det kan tilkomme 
uforutsette ekstra kostnader. Dette er også en langsiktig investering. Ved et nytt basseng vet en 
at alt er nytt og det vil holde i mange år. Ved renovering vil den gamle bassengkroppen i betong 
fortsatt være der og kan påføre nye behov for renovering. 
  
Oppsummert så anbefaler administrasjonen at arbeidet med renovering stoppes. Det startes i 
stedet et arbeid med prosjektering av ny svømmehall. Planer og kostnadsoverslag legges fram til 
budsjettprosessen høsten 2019. 
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Sammendrag  

Nordreisa kommune har behov for å oppgradere eksisterende 

svømmebassenganlegg. En viktig del i oppgraderingen er å etablere 

garderobene i samme plan som bassenget slik at de kan brukes adskilt fra 

garderober til gymsalen. Kommunen ønsker et svømmeanlegg som så langt det 

er mulig er universelt utformet. En forutsetning er at bassenget skal renoveres 

med stålbasseng og at tekniske anlegg skal være i kjeller. Det skal i tillegg til 

garderober med badstuer etableres vaskesentral og resepsjonsområde. 

Det er et ønske fra Nordreisa kommune om å etablere nedkjøringsrampe til 

teknisk areal under bassenget, men dette er utelatt etter en vurdering om 

kostnad og ulempe for uteområde. 

Som et tiltak for å øke interessen for svømmehallen er det foreslått et 

glassareal i tilknytning til bassenget. Dette er et forslag for å kompensere for at 

det ikke blir hev-senk-funksjon i bassenget. Samtidig er dette et grep som vil gi 

en mindre ekstrakostnad i forhold til resten av prosjektet, men tilfører bygget en 

ekstra verdi. 

Rapporten starter med en gjennomgang av eksisterende forutsetninger og 

situasjon, deriblant reguleringsplan, tomteforhold og eksisterende bygg. 

Deretter beskrives konsepter og bilder og tegninger for skisseprosjektet 

presenteres. Så følger kapitler for de tekniske fagene. 
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1 Beskrivelse av oppdraget  

1.1 OM OPPDRAGET 

Norconsult ble høst 2018 tildelt oppdraget å utføre et skisseprosjekt for Nordreisa kommune om 

renovering av Svømmehallen på Storslett med et tilstøtende nytt garderobebygg. Målet har vært å 

kartlegge i hvilken tilstand eksisterende bygningsmasse er i, samt hvilke tiltak som er nødvendig for 

å få et formålstjenlig bygg samtidig som prosjektet følger en nøktern linje. 

Det har vært sentralt for Nordreisa kommune å få presentert et kostnadsestimat for tiltaket til bruk i 

videre planlegging. Dersom Nordreisa kommune ønsker å gå videre med denne ombyggingen, 

starter arbeidet med å utarbeide et forprosjekt. 

  

 

1.2 FORUTSETNINGER 

Tiltakene som skal utføres i eksisterende bygg er forutsatt utført uten at dette klassifiseres som 

hovedombygging. Denne forutsetningen er satt i samråd med Nordreisa kommune, og har 

innvirkning på kostnadsoverslaget. 

Det er ikke medtatt arbeid for asbestsanering i kostnadsoverslaget. Det er ikke utenkelig at det 

tilkommer arbeid i forbindelse med dette, siden bygget er fra rundt 1970, men dette er tenkt utredet 

i en eventuell forprosjektfase. 

711



 Oppdragsnr.:  5186536 

 Dokument nr.: 01 

Storslett svømmehall | Renovering og tilbygg av svømmehall Revisjon: D01 

 

7 

 

2 Beskrivelse av virksomheten 

Svømmehallen brukes i dag av skolen, som ligger på samme tomt i eget bygg. Også andre skoler i 

nærområdet bruker svømmehallen dagtid. På kvelder og i helgene brukes svømmehallen av 

svømmeklubb og publikum. I fremtiden kan det være aktuelt med for eksempel babysvømming. 

 

2.1 BRUKERE BASSENG 

Følgende tabell lister opp aktuelle brukergrupper: 

  

Ansatte Resepsjonsvakt og badevakt, vaktmester, teknisk personell, lærere 

og instruktører. 

Barne- og 

ungdomsskoler 

Elever i tre kommunale grunnskoler og to privatskoler. Noen elever 

har spesielle behov. 

Barnehager Barn under skolealder 

Svømmeklubb Svømmeopplæring, trening og konkurranser. 

Videregående skole og 

toppidrettsgymnas 

Eldre elever, noen med treningsopplegg 

Publikum i Nordreisa 

kommune 

Mennesker i alle aldre og forskjellig funksjonsevne. Rehabiliterings- 

og mosjonstrening, samt bad og lek. 

 

2.2 FLERFUNKSJONSBYGG 

I bygget finnes svømmebasseng og skolens gymsal, som har scene i ene kortsiden. Med kjøkken i 

den lave inngangsdelen fyller bygget funksjonen som bygdens samfunnshus. Også kulturskolen 

huses og har rom i inngangsdelen i første etasje og i kjelleretasjen. 

Svømmehallen kan brukes separat, da den har adskilt inngang med billettluke. I kjelleren møtes 

dog de to idrettsfunksjonene da de deler garderobearealer her. Kjelleren har i tillegg tekniske 

arealer under bassenget. 
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3 Beskrivelse av bygget 

3.1 ARKITEKTONISK UTTRYKK 

Eksisterende bygg sto ferdig i 1974 og ble bygget som en del av Storslett ungdomsskole. 

Svømmehall og gymsaler plassert i hver sin bygningskropp med stor takhøyde, rundt et lavere, 

felles inngangsbygg i tegl. De høye delene er kledd i stålplate med vekslende liggende og stående 

panelliknende relieff/spor. Takene er flate, unntatt gymsalens, som har en spennende V-form. I 

gymsal og svømmehall er det store høyt sittende vindusflater. 

Inngangspartiet er aksentuert, stort og innbydende, med en bred trapp i skiferkledt betong under et 

utstikkende tak som støttes av tynne stålsøyler. Det er en inngang til respektive svømmehall og 

gymsal. Elevene bruker i dag mest den mindre inngangen i nordre del når de skal til gymsalen. 

Helheten kan sies å ha et uttrykk som er typisk for sin tid hvor de tre særpregede volumene spiller 

godt på lag som en komposisjon. 

 

       

I Inngangsparti i lav del, gymsalens tak har V-form og svømmehallens tak er flatt. 

 

III Volumkomposisjonen på dagens bygg. 
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3.2 TEGNINGER EKSISTERENDE BYGG 

Innscannede tegninger av eksisterende bygg. Tegninger: Arkitekt Kr Wilhelmsen 

 

IIII Plan U1 

 

IV Plan 1V 
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V Fasade svømmehallens sørside. Liggende og stående metallplatekledning i hvitt og oker. 

 

3.3 INTERIØR 

Eksisterende bygg ser stort sett ut til å være oppført som tegninger viser. Det er gjort noen 

endringer, som for eksempel at det i svømmehallen mot sør ikke ble montert fem vindusfelter, men 

kun tre. På plassen for de andre to feltene er det i dag veggmalerier med fjellmotiv. Vindusfeltene 

er her også noe mindre enn først planlagt. De har en brystning på cirka 2500 millimeter og tar inn 

mye himmellys. Det er ingen vinduer i svømmehallen mot øst og vest.  

Innvendige vegger i bassengrommet er kledde med stående hvit flis som stemmer godt overens 

med fargede fliser på gulv ved siden av og i selve bassenget. Himlingen er av trespiler og montert 

mellom betongdragerne. En vindeltrapp leder opp til et galleri med et lite amfi for publikum. 

Området rundt bassenget er trangt, i et bygg som ellers fremstår med romslige fellesområder. Det 

er fire trapper rundt om i bygget og de er kledt med terrazzo eller fliser. Noen innervegger er i tegl, 

og det er brukt tre som detaljer på for eksempel foringer, veggkledning og benker i garderober. 

Hele bygget preges av fine materialer av god kvalitet, noe som gjør at vedlikehold har vært mulig 

og lønnsomt. En må si at bygget har stått seg godt opp gjennom årene. 

  

VII Interiør fra svømmehallen. Fliser i forskjellige kulører. Trappetrinn i terrazzo og tredetaljer. 
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VII Interiør fra svømmehallens galleri med slipt betonggulv og trespilehimling. 

Lakkert tre i listverk og på vegg. 

 

3.4 DRIFT 

Byggene ble etablert med felles tekniske systemer for å kunne driftes sammen. Ved en 

gjennomført oppgradering av ventilasjonsanlegget er dette videreført.  
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4 Tomt 

4.1 NABOER, LOGISTIKK OG PARKERING 

Svømmehallen ligger sørøst på tomten, rett øst for skolebygget. Tomten grenser til to eneboliger 

mot sør. Også mot nord grenser skoletomten mot en enebolig, og her ligger områdets 

parkeringsplass. Vegen Lyngsmark er stengt for gjennomfartstrafikk, og parkeringen kan kun nås 

med bil fra nord. 

 

VIII Utsnitt fra Norgeskart.no 

P 
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IX Svømmehallens fasade mot sør, hvor tomten grenser mot to eneboliger. 

  

 

IX Parkeringsplassen ved svømmehallens/gymsalens nordre del. 

Bassenganlegget deler tomt med Storslett skole. Gangforbindelsen mellom Storslett sentrum og 

svømmehallen er godt tilrettelagt. Gammelbrua over elven kan brukes til gang og sykkel. 
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5 Reguleringsplan 

5.1 GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

Gjeldende reguleringsplan er plan ID 1942_1997_001 Storslett sentrum (19.06.1997). 

Svømmehallen ligger i område O6 (offentlig undervisning) direkte mot en byggegrense i øst. 

Avstanden til eiendom mot sør er mellom 4, 5 og 13,3 meter. 

 

XI Utsnitt fra reguleringsplan Nordreisa kommune plan ID 1942_1997_001(svømmehall i blå ring) 
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6 Romprogram 

6.1 ROMPROGRAM 

Romprogrammet er utarbeidet av Norconsults arkitekt på grunnlag av de funksjoner som Nordreisa 

kommune skisserte i prosjektbeskrivelsen, og med innspill i ettertid fra skolen og kommunen i 

arbeidsmøte og mailkontakter. 

 

Funksjon m² 

Omkledning menn 40 

Dusjer menn 20 

Toalett menn 2 

HCWC menn 6 

Badstu menn 8 

Lærergarderobe 
menn 

8 

Garderobe 
funksjonsnedsatte 
menn 

10 

Omkledning kvinner 40 

Dusjer kvinner 20 

Toalett kvinner 2 

HCWC kvinner 6 

Badstu kvinner 8 

Lærergarderobe 
kvinner 

8 

Garderobe 
funksjonsnedsatte 
kvinner 

10 

Resepsjon 12 

Vaktrom/billettkontor 6 

Lager svømmehall 6 

Lager kommunale 
skoler 

8 

Telefonrom 3 

Vaskesentral 9 

Innkjøring kjeller 0 

Teknisk rom 20 

Vestibyle 30 

Utvidelse 
bassengkant 

60 

Totalt nettoareal 332 
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6.2 BARNEBASSENG 

I utarbeidelse av forslaget har vi valgt å vise muligheten for å etablere et «minibadeland» rett sør for 

bassenget. Her kan forskjellige funksjoner vurderes plassert (vannsklie, boblebad, barnebasseng og 

sitteplasser). Siden bassenget ikke får et grunt område med hev- og senkfunksjon, foreslås i første 

omgang et grunt barnebasseng.  

 

Funksjon m² 

Barnebasseng 50 

Nytt totalt nettoareal 382 

 

6.3 BRUTTOAREAL 

For denne typen bygg er det realistisk med en netto/bruttofaktor på 1,5. Det vil si et tilbygg på totalt 

rundt 550 m2. 
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7 Konseptuelle vurderinger 

7.1 SITUASJONSKONSEPT 

I prosessen er forskjellige alternativer for plassering av tilbygg på tomt og bruk av eksisterende 

lokaler vurdert. Nordreisa kommune foretrakk å gå videre med utvidelse østover, fordi kommunen 

eier grøntarealet øst for svømmehallen. At ikke utvidelse mot sør ble valgt begrunnes med avstand 

til naboer. Det ble vurdert å plassere garderobene i eksisterende bygningsmasse i arealene som 

kulturskolen bruker, men av ulike årsaker var ikke dette en løsning som kommunen ønsket. Valgt 

plassering medfører at bygget vil ligge delvis utenfor eiendomsgrense og over vegen, noe som kan 

utløse krav om omregulering.  

Bygget vil også ligge i området regulert for lek FR 14 (se reguleringsplan side 18). Plasseringen 

forutsetter at vegen flyttes og vannledning og hydrant legges om. Kostnader for dette er ikke 

medtatt i rapporten.  

Parkeringen nord for gymsalen er stor nok og kan videreføres. Som en konsekvens av å plassere 

bygget her, blokkeres kjellerens nødutgang. Denne må reetableres et annet sted. Plassering for 

denne må avgjøres i en senere fase når totalt brannkonsept foreligger. Nedkjørsel vil kreve en 

svært lang rampe og anses ikke som aktuelt på grunn av store ekstrakostnader og ulempe for 

uteområdet.   
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7.2 ADKOMST 

Fordeler med å bygge østover er for eksempel at dagens adkomstsituasjon kan bevares. Det vil gi 

et opplagt inngangsparti som er kjent og lett synlig fra parkeringen i nord. Med omlagt veg og 

nærhet mot lekeareal kan forslagsvis handikapp-parkering etableres direkte sør for 

svømmebassenget (se skisse). 

 

 

 XIII Skisse situasjonsplan 
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7.3 TILSTØTENDE VIRKSOMHETER - SAMBRUK 

Ved å skille ut svømmehallens garderober fra gymsalens garderober legges det bedre til rette for 

oppdeling og adskilte åpningstider. Det nye garderobeanlegget åpner for å få adgang til universelt 

utformede lokaler også for kulturskole og gymsal/samfunnshus.  

7.4 FORMKONSEPT 

Tilbygget med adkomst og garderober, er plassert som en ny boks med lik høyde som 

inngangspartiet, rett mot den østre kortsiden på svømmebassenget. Ved å følge inngangspartiets 

geometri vil bygget fortsatt fremstå som en enhet. Mot sør er det lagt til en friere bygningsform med 

barnebassengområde, som binder sammen adkomstpartiet og selve svømmehallen. Det buede 

rommet med glassfasade, er nesten like høyt som bassengdelen og vil gi mye lys og romfølelse inn 

i det store bassenget. Fra utsiden tilfører den runde formen en ny dynamikk til bygget. 

 

 

XIIIII Perspektiv fra øst med garderober og adkomst til hele anlegget. 

 

Garderobene får direkte adkomst til svømmehallen. Bassengkanten her vil bli bredere, noe som 

trengs både ved undervisning, samlinger og livredning. Fra bassengnivået etableres en trapp som 

muliggjør senere installasjon av vannsklie. Sklien kan snirkle seg ned gjennom glassbygget og 

videre inn i bassenget. 

 

XIIIIV Perspektiv fra sør med glassbygget og garderobebygg. 
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8 Skisseprosjekt 

8.1 OPPGRADERING OG TILBYGG  

 

XIVV Tilbygg, oppgradering og tilstøtende virksomhet (hvor kun fasadene berøres av tiltaket). 

 

Forslaget lander på en utvidelse på 511 m² og oppgradert areal er 514 m2 (BTA). Trapp og rampe 

for rullestol ved inngangen kommer i tillegg.  

Utvidelsen gir plass til alle de ønskede funksjonene i romprogrammet, unntatt nedkjørselen og 

telefonrom. Det etableres et åpent inngangsparti med resepsjonsområde og vrimleareal.  

På grunn av at det medfører en mindre ekstrakostnad og vil gi en stor ekstraverdi er det foreslått at 

det etableres et areal med barnebasseng i tilknytning til bassengarealet. 
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XVVI Ny planløsning 
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8.2 EKSTERIØR 

Eksisterende bygg rehabiliteres slik at byggets utseende blir helhetlig. Teglpartiet i inngangsdelen 

bevares. Gymsal og svømmehall etterisoleres og kles med stående trepanel i mørk farge. De nye 

tilbyggene fremstår med utvendige overflater av betong og glassfasader. 

 

XVII Perspektivbilde som viser foreslått løsning 

 

 

XVII Perspektiv med adkomst fra veg Lyngsmark 

 

8.3 INTERIØR OPPGRADERT AREAL 

Gulvet ved bassengkanten får nye fliser. Dagens hvite veggfliser bevares, og veggen over males. 

Ny himling og nye lysarmaturer monteres. Alle innerdører skiftes til nye med lik stil i oppgradert 

areal og nytt garderobetilbygg.  

 

8.4 INTERIØR TILBYGGET  

Garderober får flislagt gulv og fliser på vegg, eventuelt med brystning. Skap foreslås i mdf-utførelse 

med benker av tre. 
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Området med barnebasseng får samme flis som bassengkanten og fliser kan gå opp over sittekant 

rundt selve barnebassenget. I dette arealet foreslås nedhengte armaturer.  

 

XIX Skisse over nytt areal med barnebasseng 

 

XX Skisse over oppgradert svømmehall hvor en ser ut mot vaktrom og resepsjonsområde 
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XVIII  Ny fasade mot øst 

 

 

XIX Ny fasade mot sør 

 

 

XX  Ny fasade mot vest 

 

 

XXIV Ny fasade mot nord 
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9 RIB 

9.1 GENERELT 

Eksisterende gymsal og svømmehall skal rehabiliteres og oppgraderes som del av tiltaket. Dersom 

tiltaket defineres som hovedombygging, vil det antakeligvis føre til at dagens krav for snølaster vil 

gjelde for taket over disse bygningsdelene. Dette vil i så fall føre til at dagens bæresystem vil måtte 

oppgraderes og eventuelt forsterkes. Om det vil komme et krav til oppgradering til dagens 

snølaster må avklares i samtaler med Byggesak Nordreisa kommune. 

 

9.2 EKSISTERENDE SVØMMEHALL 

9.2.1 Tilstand betongkonstruksjoner bassengkjeller 

Norconsult AS har den 18.10.2018 gjennomført en befaring av bassengkonstruksjon ved Storslett 

svømmehall i Nordreisa. Målet med befaringen var å gjøre en tilstandskontroll på 

betongkonstruksjonene i bassengkjeller samt anbefale tiltak for eventuell utbedring. 

Ifølge opplysninger fra Byggherren er Storslett svømmehall oppført ca. 1972. Tegninger som 

Norconsult har tilgang til er datert som anbudstegninger 1970. Storslett svømmehall eies og 

forvaltes/brukes av Nordreisa kommune. Svømmehallen er prosjektert/tegnet av arkitekt Kr 

Wilhelmsen Tromsø og ble oppført ca. 1972  

Det har de senere årene vist seg at betongkonstruksjoner, da særlig bassengvegger og 

overløpsrenner i enkelte lokasjoner har betydelige skader og svakheter.  

Bassengkonstruksjonen er oppført med bassengbunn i plass-støpt armert betong opplagt på syv 

tverrgående fundamentvegger. Fundamentveggene har en senteravstand på ca. 4,2 meter og er 

oppført med tykkelse på 150 mm. Vertikale vegger og bassengbunn er videre oppført med tykkelse 

på 250 mm. Innvendig i basseng er overflatene kledt med fliser type Høganes. 

Bassengkonstruksjon har utvendige mål på ca. 25,5x11,5 meter. Mellom bassengvegger og dekket 

rundt bassenget er det plassert en dilatasjonsfuge. Overløpsrenne er montert plant med dekket 

rundt bassenget. 

På befaringen ble det observert aldring og stor forvitring på bassengvegger og overløpsrenner 

samt enkelte skader på bassengbunn. Tverrgående fundamentvegger har mindre skader og er i 

relativt bra tilstand. 
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Gitt tilstandsgradene, framskreden forvitring av betong, korrodert armering og ikke tilstrekkelig 

overdekning - anbefales det at det så snart som mulig settes i gang tiltak på 

betongkonstruksjonene for å sikre den bæretekniske funksjonen. 

Tiltakene vil bestå av følgende tre hoveddeler: 

A. Etablering av tilstrekkelig ventilasjon i bassengkjeller for å bedre kloridholdig miljø. 

B. Mekanisk reparasjon av skadet betong og armering. 

C. Etablering av anlegg for katodisk beskyttelse med malings-system 

For utfyllende dokumentasjon konferer egen tilstandsrapport. 

 

9.2.2 Tilstand eksisterende himling svømmehall 

I forbindelse med befaring av betongkonstruksjoner bassengkjeller 18.10.2018, ble det også gjort 

observasjoner over himling i svømmehall. 

Eksisterende himling er nedhengt fra betongtak og opphengssystem består av følgende elementer: 

 

- Svill festet med spiker i UK betongtak langs spennretning dekke. Det kan for øvrig se ut som 

de har spart på spiker. 

- Vertikale staver festet med spiker i svill 

- Papp på horisontale bjelker 

- Horisontale bjelker langs spennretning betongdekke festet til vertikale staver med spiker. 

Bjelkelaget er isolert med Glava. 

- Nedlekting på horisontale bjelker 

- Papp på nedlekting 

- Spilehimling som nederste lag 

 

Miljøet over himling virket noenlunde tørt, men luftfuktighet er ikke målt. Det ble ikke gjort mål av 

materialene som er brukt. Dagens krav til festemidler i svømmehaller er svært strengt. 

Festemidlene som er brukt er antakeligvis varmgalvaniserte og vil ikke tilfredsstille dagens krav. 

Det anbefales at system for oppheng av himling inkludert festemidler kontrolleres for påkjente 

laster. 

Med den informasjonen som nå er tilgjengelig(bilder) lar dette seg ikke kontrollere. 

9.3 Arbeider svømmehall-svømmebasseng 
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Det er avklart med Nordreisa kommune at svømmehallen ikke skal brukes til konkurranse, men til 

fritidsformål. Det foreligger derfor ikke krav om å opprettholde kravene til lengde og bredde som 

gjelder for konkurranseformål. 

Innvendig i eksisterende svømmehall skal blant annet følgende bygningsmessige arbeider utføres. 

Eksisterende svømmebasseng bygges om ved at det monteres et stålbasseng innvendig i 

eksisterende bassengkonstruksjon. I tillegg skal det tekniske systemet for vannbehandling og 

ventilasjon bygges om – dette er beskrevet i kapittel for VVS-tekniske arbeider. Hastighet på 

utskifting av bassengvann oppgraderes til dagens krav. 

Stålbassenget kan utføres som et prefabrikkert system bestående av PVC-laminert rustfritt stål 

som monteres innvendig i eksisterende bassengkonstruksjon. Veggpaneler monteres direkte mot 

eksisterende betongvegger. 

I bassengbunn monteres en forsterket PVC-membran(drenert) som kan legges direkte på 

betong/fliser. Det anbefales at det legges en betongbasert avretting på eksisterende fliser for å få 

en mest mulig jevn overflate. Skjøtene mellom vegger og gulv utføres med dobbel sikring. 

Gulvmembran føres opp og sveises fast til veggpaneler. En vinkelprofil legges deretter over og 

sveises både til gulv og vegger. 

Overløpsrenner tilhørende samme system monteres i samme lokasjon som eksisterende 

overløpsrenner og flatt med barfotarealet. Dette løses ved å fjerne topp eksisterende 

overløpsrenne som da erstattes med ny renne i samme materiale som veggpanelene. På 

overløpsrenner monteres det til slutt keramiske fliser som fuge/limes med epoksybasert materiale. 

Videre rives/fjernes eksisterende fliser i barfotarealet. Ny oppbygning mot betongdekke legges og 

det etableres ny membran. Til slutt legges nye fliser i arealet fra innervegger med korrekt fall mot 

overløpsrenne. Det etableres også tilstrekkelig antall sluker i barfotarealer for drenering av 

bassengvann. 

Eksisterende bassengutstyr demonteres og saneres. Det monteres 5 stk. nye startpaller, 5 stk nye 

vendebrett og 4 stk baneskiller for trening. Dersom det er mulig beholdes eksisterende leidere som 

remonteres etter montasje av nytt stålbasseng. 

Eksisterende himling rives og saneres. Denne erstattes med ny himling som tilfredsstiller gjeldene 

krav til korrosjonsklasse for festemidler i svømmehall. Ny himling utformes også med hensyn på 

bedring av lydforhold i svømmehallen. Konferer for øvrig elektroteknisk kapittel for armaturer og 

belysning. 

Alle materialer og festemidler i svømmehall utføres med korrosjonsklasse C5 ihht NS-EN 12944-2. 
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9.4 NYTT GARDEROBEBYGG OG BARNEBASSENG 

9.4.1 Grunnforhold 

Det nye garderobebygget skal plasseres inntil eksisterende svømmehalls østlige og sørlige fasade. 

Det er ikke gjort geotekniske undersøkelser i tomta. Det er antatt at grunnen består av fin morene 

og sand som beskrevet i Multiconsult tilstandsanalyse av 02.05.2000. Løsmassekart fra NGU viser 

elve-avsetninger i området. 

9.4.2 Bæresystem 

9.4.2.1 Garderobeanlegg 

Det oppføres en krypkjeller i betong som fundamenteres med såler til masser med tilstrekkelig 

bæreevne. Over krypkjeller etableres frittspent avrettet gulv av hulldekker med bæring på 

betongvegger i krypkjeller. Det etableres videre et bæresystem av søyler og bjelker i stål.  

Det er planlagt et bæresystem med bæring fra gavlvegg sørfasade til midt-akse og videre til gavl-

vegg i nordre fasade. Bæring i midtakse utføres med stålbjelke HSQ (hatteprofil) for å forenkle 

tekniske føringer. Dette gir et system med spennlengder på omtrent 13 m og 11 m i hver retning fra 

midtaksen. Tak over plan 1 utføres med hulldekke antatt dimensjon HD265/320. Synlige stålsøyler 

i yttervegger utføres med sirkulært tverrsnitt.  

Kryss for vindavstiving plasseres i faste felter i gavlvegger og langvegger. Hulldekker i plan 1 og 

tak forankres i tillegg til eksisterende gavlvegg i svømmehall for å sikre tilstrekkelig avstivning. 

I eksisterende gavlvegg østfasade svømmehall er det planlagt utsparinger for å åpne arealene inn 

mot det nye garderobebygget. I disse arealene må det legges inn utvekslinger og forsterkning av 

stålkonstruksjoner som er erstatning for bærevegger/felter som fjernes.  

9.4.2.2 Areal for plaskebasseng 

Det oppføres en teknisk kjeller i betongkonstruksjoner som fundamenteres på såler til masser med 

tilstrekkelig bæreevne. Over teknisk kjeller etableres frittspent dekke av plass-støpt betong med 

bæring på betongvegger i teknisk kjeller. Areal for barnebasseng utføres i plass-støpt betong og 

kles med PVC-duk på vegger og PVC-mykmatte/antiskli på gulv. Det etableres videre et 

bæresystem av søyler og bjelker i stål for konstruksjonene over gulvnivå. 

Synlige stålsøyler i yttervegger utføres med sirkulært tverrsnitt.  

I eksisterende gavlvegg sørfasade svømmehall er det planlagt utsparinger for å åpne arealene inn 

mot de nye arealene. I disse arealene må det legges inn utvekslinger og forsterkning av 

stålkonstruksjoner som erstatning for bærevegger/felter som fjernes. Det må videre anlegges 

åpning i mot eksisterende bassengkjeller for bassengtekniske føringer. 
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10 VVS 

10.1 GENERELT 

Tilstandens til eksisterende VVS-anlegg er preget av alderen. Mesteparten av utstyret i teknisk rom stammer 

fra byggeår, rundt 1970 og er modent for utskifting. For at prosjektet skal følge en nøktern økonomisk linje, 

er det vurdert at noe skal bevares. Det foreslås at alt utstyr i teknisk rom byttes ut, med noen få unntak.  

Utskiftingen av komponenter i teknisk rom betyr at resten av bygget må være stengt en periode mens dette 

bygges om. Dersom det er stort fokus på dette, kan det utføres på kort tid slik at dette ikke vil ha stor praktisk 

betydning. 

Svømmehaller har spesielle ventilasjonsaggregat og eksisterende aggregat er et slikt Dantherm-

svømmehall-aggregat. Disse fungerer slik at de kjøres mye på omluft og at de har en spesiell varmeveksler 

som tar vare på energien i den fuktige luften fra svømmehallen.  

 

10.2 31 SANITÆR 

Nytt vanninnlegg og nye beredere. Det anslås behov for akkumulatorer er på rundt 4x600 Liter. Kobles på 

eksisterende nett for distribusjon av forbruksvann i eksisterende bygg, nye ledninger legges til nybygget.  

For Legionellasikring brukes varmeveksler med egen kurs til dusjer i nybygg. Slik sikres bygget mot 

Legionella samtidig som skolen ikke trenger å investere i dyrt renseutstyr. 

Vannrenseanlegget er foreslått skiftet ut med et nytt komplett renseanlegg, mulgens med unntak av ei 

pumpe. Dette er foreslått plassert på samme rom som anlegget i dag. For det nye barnebassenget må det 

inn et eget, lite renseanlegg for å kunne holde ulik temperatur på vannet. 

Avløpsledninger er foreslått bevart. Utenfor bygget blir avløpet pumpet videre. Det er antatt at denne 

pumpen fungerer som før, uten at tiltak er nødvendig. 

 

10.3 32 VARME 

Som eksisterende bygg benyttes fjernvarme. Fjernvarmerør og sentral er av nyere dato og er tenkt bevart. 

Elkjel er foreslått skiftet ut med en ny tilsvarende. 

Pumpekurser anbefales skiftet ut med nye, en egen kurs går på gulvvarme til tilbygget. 

 Nybygg foreslås oppvarmet av vannbåren gulvvarme. 

 

10.4 33 BRANNSLUKKING 

Bygget sprinkles ikke. Det plasseres ut manuelle slukkepunkt og pulverapparat. 
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10.5 36 VENTILASJON 

Det anbefales å sette inn et nytt anlegg som er tilpasset svømmehalldrift med omluftfunksjon og 

gjenvinning av energi fra den fuktige lufta. Det er anbefalt å installere svømmehallaggregat med 

gjenvinning mot bassengvann. Dette aggregatet foreslås plassert på teknisk rom der 

svømmehallaggregatet står i dag. For å få til dette, må det antakeligvis tas hull i veggen som tettes 

etter bruk. Adkomsten til dette tekniske rommet er ikke spesielt god. Det kan eventuelt vurderes i 

senere faser om det skal etableres et teknisk rom i nybygget som også huser dette aggregatet. 

Dagens plassering av svømmehallaggregat er gunstig med tanke på inntak/avkast og relativt korte 

kanalføringer. Dette aggregatet kan også ventilere dusjene, i så fall må tilluften skje via 

overstrømming. På grunn av alder og korrosivt miljø er det medtatt at alle kanaler i svømmehallen 

skiftes ut. 

Resten av arealet i nybygget foreslås ventilert av et nytt aggregat som plasseres i et mindre teknisk 

rom i påbygget. 
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11 Elektro 

Elektroinstallasjoner i eksisterende bygg er av varierende alder. Elfordelinger og kursopplegg er i 

stor grad fra byggeår. I arealer som renoveres byttes elfordelingene ut til moderne standard med 

elektroniske effektbrytere, jordfeilautomater osv. Øvrige elektroinstallasjoner byttes ut der de 

berøres av bygningsmessige og VVS-tekniske arbeider. 

I teknisk rom i kjeller byttes alle elektroinstallasjoner inkludert elektro for bassengtekniske anlegg. 

Eksisterende hovedfordeling bør skiftes ut da teknisk levetid må anses som overskredet. Det antas 

å være tilstrekkelig kapasitet i eksisterende transformator og inntakskabler for utvidelsen. 

I tilbygg etableres det nye installasjoner men eksisterende brannalarmanlegg benyttes. All ny 

belysning utføres med LED-armaturer. 

Ref. også beskrivelse for brannsikkerhet og arkitektur. 

 

736



 Oppdragsnr.:  5186536 

 Dokument nr.: 01 

Storslett svømmehall | Renovering og tilbygg av svømmehall Revisjon: D01 

 

32 

 

12 Kostnader 

12.1 GENERELT 

 Kostnadsberegninger er foretatt med utgangspunkt i priser hentet fra papirutgaven av Norsk Prisbok. 

I tillegg er benyttet lokale erfaringspriser, samt priser innhentet fra leverandører. Prisstigning er ikke 

medtatt. For kalkyleoppsett er benyttet standard kontoplan iht. NS 3453 og NS 3451.  

 

12.2 KOMMENTARER TIL KOSTNADSBEREGNINGER 

 

12.2.1  Felleskostnader 

 Felleskostnader (konto 1) er kostnader for rigg og drift av byggeplassen, og er beregnet til 20 % av 
 konto 2-7. Dette er satt noe høyt for å ta høyde for at dette er et rehabiliteringsprosjekt.  
 

12.2.2  Huskostnader 

Det er brukt kvadratmeterpriser, rundsummer og leverandørkostnader i disse postene 2-6. I disse 

kapitlene er det også tatt høyde for at det er dyrere å bygge i distrikt enn i byer. Det er derfor lagt til 

et påslag på 10% på konto 1-6. 

12.2.3 Andre installasjoner 

Innvendig renseanlegg er medtatt i samlet sum under konto 3. Konto 6. Andre installasjoner er derfor 
satt til kr. 0.  
 

12.2.4 Utendørs og VA 

 Ikke medtatt. Nordreisa kommune tar selv høyde for disse. 
 

12.2.5 Generelle kostnader 

Generelle kostnader (konto 8) er satt til 10 % av entreprisekostnad, og inkluderer prosjektering, 

administrasjon, bikostnader og gebyrer. Administrasjon inkluderer byggherrens ledelse samt 

prosjekt-/byggeledelse. Bikostnader inkluderer bl.a. reisekostnader og kostnader til kopiering etc. 

Gebyrer omfatter tilknytningsavgifter (vann, avløp, elkraft etc.), samt byggesaksgebyrer og 

bygningskontroll. Forsikringer i byggetiden er i kostnadsberegninger bare medtatt indirekte, som del 

av rigg og drift (konto 1). Merk at denne posten er regnet uten påslag for distrikt. Erfaring tilsier at 

prosjektering o.l. ikke blir dyrere i distriktet. 

12.2.6 Spesielle kostnader 

Spesielle kostnader omfatter først og fremst tomte- og finansieringskostnader. Spesielle kostnader er 
estimert til 5 % av Byggekostnad (konto 1-8), dette er satt noe lavt siden kommunen eier tomten 
selv. Spesielle kostnader omhandler også løse møbler og inventar, omfanget av denne posten får 
diskuteres nærmere.  
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12.2.7 Forventet tillegg 

Avsetning utover basiskostnaden for å oppnå ønsket sikkerhet for prosjektkostnaden. Er satt som 10% 
av konto 1-10. Dette tillegget er ofte forbeholdt prosjektledere, og mange store utbyggere setter denne 
posten for å sikte mot såkalt p50. 
 

12.2.8 Usikkerhetsavsetning 

Avsetning utover basiskostnaden for å oppnå ønsket sikkerhet mot overskridelse av 
kostnadsrammen. Er satt som 15% av konto 1-10, som et erfaringstall, det er forventet at denne 
posten vil minke ettersom prosjektet detaljeres nærmere. Denne avsetningen er ment som en 
sikkerhet mot at prosjekteier må gå til kommunestyre for å spørre om ekstra finansiering, i 
utgangspunktet skal ikke disse midlene brukes. Det siktes ofte mot p85 når denne størrelsen settes, i 
dette tilfellet er 15% satt på grunnlag av erfaringstall.   
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12.3   BEREGNET PROSJEKTKOSTNAD 

  

 1. Felleskostnader (20 % av konto 2-7)    kr   6 620 000,- 

 2. Bygning       kr 24 764 983,- 

 3.  VVS-installasjoner      kr    5 784 570,-   

 4. Elkraft-installasjoner      kr           2 135 250,-    

 5. Tele og automatisering      kr           1 145 000,- 

 6. Andre installasjoner      kr.                         0,- 

 1-6 HUSKOSTNAD inkl 10% for distrikt   kr        44 494 783,- 

 7. Utendørs og VA      kr              0,- 

  

 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD     kr         44 494 783,- 

 8. Generelle kostnader (10 % av konto 1-7)   kr            4 044 980,-  

    

 1-8 BYGGEKOSTNAD      kr   48 539 763,- 

 9. Spesielle kostnader (5 % av konto 1-8)    kr        2 426 988,- 

 10. Merverdiavgift  (25 % av konto 1-9)    kr        12 741 688,- 

 1-10 BASISKOSTNAD      kr   63 708 439,- 

  

 11. Forventet tillegg (10 % av konto 1-10)    kr         6 370 844,- 

 1-11 PROSJEKTKOSTNAD     kr    70 079 283,-  

 12. Usikkerhetsavsetning (15% av konto 1-11)   kr       9 556 266,- 

 1-12 KOSTNADSRAMME      kr    79 635 549,- 

 12. Prisregulering       kr            0,- 

 0-12 KOSTNADSRAMME      kr    79 635 549,- 
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13 Vedlegg 

1 – Romprogram 

2 – Skisseprosjekt tegninger 

 A-10-00-01 Situasjonsplan 

A-21-01-02 Plan 01 

A-21-U1-01 Plan U1 

A-41-00-01 Snitt 

A-43-00-01 Fasader nord og øst 

A-43-00-02 Fasader sør og vest 

A-90-00-01 Illustrasjoner 

A-90-00-02 Illustrasjoner 

3-Tilstandsvurdering bygningsfysikk 

4-Tilstandsrapport betongkonstruksjoner 

5-Brann-notat ifm skisseprosjekt Nordreisa svømmehall 

 

XXII Perspektiv fra resepsjonsområde utenfor garderobene 

 

 

 

740



Nordreisa kommune

Storslett svømmehall

Tilstandsrapport betongkonstruksjoner

Oppdragsnr.: 5186536 Dokumentnr.: RIB 01 Versjon: B01
2018-12-01

741



x:\nor\oppdrag\tromsø\518\65\5186536\5 arbeidsdokumenter\54 rib\tilstandsrapport
norconsult\5186410_storslett_svømmhall_tilstandssrapoprt_rib_01 .docx

Oppdragsnr.: 5186536 Dokumentnr.: RIB 01 Versjon: B01
Storslett svømmehall | Tilstandsrapport betongkonstruksjoner

2018-12-01 | Side 2 av 23

Oppdragsgiver: Nordreisa kommune

Oppdragsgivers kontaktperson: Olaf Nilsen

Rådgiver: Norconsult AS, Stortorget 2, 9008 Tromsø

Oppdragsleder: Solemdal

Fagansvarlig: Tom Nygård RIB

Andre nøkkelpersoner: Hilde Rannem Isaksen RIB

B01 2018-12-01 For gjennomsyn Byggherre TN HRI TN

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

742



x:\nor\oppdrag\tromsø\518\65\5186536\5 arbeidsdokumenter\54 rib\tilstandsrapport
norconsult\5186410_storslett_svømmhall_tilstandssrapoprt_rib_01 .docx

Oppdragsnr.: 5186536 Dokumentnr.: RIB 01 Versjon: B01
Storslett svømmehall | Tilstandsrapport betongkonstruksjoner

2018-12-01 | Side 3 av 23

Innhold

Innledning 4

Grunnlagsdokumenter 5

Beskrivelse av konstruksjon 6

Registrering av skader generelt 7

Registrering av skader spesielt 9

Innledning 9

Visuelle registreringer og tilstandsgrader 9

Kloridprøver 13

Karbonatiseringsdybde 14

Overdekning 15

Tiltak og anbefalinger 16

Vedlegg 19

743



x:\nor\oppdrag\tromsø\518\65\5186536\5 arbeidsdokumenter\54 rib\tilstandsrapport
norconsult\5186410_storslett_svømmhall_tilstandssrapoprt_rib_01 .docx

Oppdragsnr.: 5186536 Dokumentnr.: RIB 01 Versjon: B01
Storslett svømmehall | Tilstandsrapport betongkonstruksjoner

2018-12-01 | Side 4 av 23

Innledning
Norconsult AS har den 18.10.2018 gjennomført en befaring av bassengkonstruksjon ved Storslett
svømmehall i Nordreisa. Målet med befaringen var å gjøre en tilstandskontroll på
betongkonstruksjonene i bassengkjeller samt anbefale tiltak for eventuell utbedring.

Ifølge opplysninger fra Byggherren er Storslett svømmehall oppført ca. 1972. Tegninger som
Norconsult har tilgang til er datert som anbudstegninger 1970.

Det har de senere årene vist seg at betongkonstruksjoner, da særlig bassengvegger og
overløpsrenner i enkelte lokasjoner har betydelige skader og svakheter.

På befaringen ble det observert aldring og stor forvitring på bassengvegger og overløpsrenner samt
enkelte skader på bassengbunn. Tverrgående fundamentvegger har mindre skader og er i relativt bra
tilstand.

Som grunnlag for rapporten er det brukt originale tegninger samt rapport tilstandsanalyse Multiconsult
(02.05.2000) - mottatt i oppstartsmøte med Nordreisa kommune 08.10.2018.
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Grunnlagsdokumenter
(1) Bilder og video tatt på befaring 2018-10-18

(2) Tegninger mottatt fra Nordreisa kommune v/Olaf Nilsen.

(3) Rapport/tilstandsanalyse Multiconsult (02.05.2000) mottatt fra Nordreisa kommune v/Olaf
Nilsen.

(4) Rapport kloridanalyse Norut Narvik AS 2018.10.31
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Beskrivelse av konstruksjon
Storslett svømmehall eies og forvaltes/brukes av Nordreisa kommune. Svømmehallen er
prosjektert/tegnet av arkitekt Kr Wilhelmsen Tromsø og ble oppført ca. 1972

Bassengkonstruksjonen er oppført med bassengbunn i plass-støpt armert betong opplagt på syv
tverrgående fundamentvegger. Fundamentveggene har en senteravstand på ca. 4,2 meter og er
oppført med tykkelse på 150 mm. Vertikale vegger og bassengbunn er videre oppført med tykkelse på
250 mm. Innvendig i basseng er overflatene kledt med fliser type Høganes.

Bassengkonstruksjon har utvendige mål på ca. 25,5x11,5 meter. Mellom bassengvegger og dekket
rundt bassenget er det plassert en dilatasjonsfuge. Overløpsrenne er montert plant med dekket rundt
bassenget.

Alle mål er tatt fra prosjekterte mål på tegningsgrunnlag.

Konferer forøvrige vedlagte bilder.
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Registrering av skader generelt

Ved start av befaringen ble det gjort en visuell undersøkelse av betongkonstruksjonen i
bassengkjeller. Generelt gikk de samme skadene igjen på de fleste av stedene. Forfallet var mest
utbredt og framskreden på de mest påkjente lokasjoner (bassengvegger/overløpsrenne) som er
direkte eksponert mot lekkasjer fra kloridholdig bassengvann. I tillegg til visuell undersøkelse av
konstruksjonene, ble det også gjort prøvetaking for kloridinnhold i betongkonstruksjonene.

Observasjoner fra visuell undersøkelse er oppsummert i tabellen under. Denne er ikke utfyllende, kun
de største skadene er medtatt.

LOKASJON Konstruksjon Tilstand Mengder

Bassengvegg

ØST

Plass-støpt armert
betongvegg opplagt
på fundamentvegg.

Prosjektert tykkelse
250 mm.

Enkelte lokasjoner med dårlig
tilstand. Avskalling av betong inn til
armering som er direkte eksponert
for fuktighet, korrodert armering.
Kalkutfellinger. Lekkasje av
kloridholdig vann gjennom
dilatasjonsfuge ned på vegg.

Areal ca. 13,5 m2

Bassengvegg

SØR

Plass-støpt armert
betongvegg opplagt
på fundamentvegg.

Prosjektert tykkelse
250 mm.

Enkelte lokasjoner med dårlig
tilstand. Avskalling av betong inn til
armering som er direkte eksponert
for fuktighet - korrodert armering.
Kalkutfellinger. Lekkasje av
kloridholdig vann gjennom
dilatasjonsfuge ned på vegg. Stor
skade i UK vegg mellom
fundamentvegg nr. 5 til 7.

Areal ca. 44 m2

Bassengvegg

VEST

Plass-støpt armert
betongvegg opplagt
på fundamentvegg.

Prosjektert tykkelse
250 mm.

Enkelte lokasjoner med dårlig
tilstand. Avskalling av betong inn til
armering som er direkte eksponert
for fuktighet, korrodert armering.
Kalkutfellinger. Lekkasje av
kloridholdig vann gjennom
dilatasjonsfuge ned på vegg-stor
skade ved tapping overløpsrenne.

Areal ca. 24 m2

Bassengvegg

NORD

Plass-støpt armert
betongvegg opplagt
på fundamentvegg.

Prosjektert tykkelse
250 mm.

Tilstand relativt bra. Enkelte
lokasjoner med dårlig tilstand. Noen
kalkutfellinger.

Areal ca. 44 m2
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Bunn basseng Plass-støpt armert
betongdekke
opplagt på
fundamentvegger.

Prosjektert tykkelse
250 mm.

Enkelte lokasjoner med dårlig
tilstand. Avskalling av betong inn til
armering som er direkte eksponert
for fuktighet, korrodert armering.
Kalkutfellinger. Bom i betong på
grunn av korrodert armering og for
liten overdekning, Enkelte
støpereir.

Areal ca. 285 m2

Dekke

barfotareale

Plass-støpt armert
betongdekke
opplagt på
bassengvegg/renne

Prosjektert tykkelse
80/150 mm.

Tilstand relativt bra. Enkelte
lokasjoner med dårlig tilstand. Noen
kalkutfellinger.

Areal ca. 150 m2

Fundamentvegg

1-7

Plass-støpt armert
betongvegg på
såler.

Prosjektert tykkelse
150 mm.

Tilstand relativt bra. Enkelte
lokasjoner med dårlig tilstand. Noen
kalkutfellinger.

Areal ca. 120 m2

Areal Volum

Sum alle

konstruksjoner

Bassengvegger

Bunn basseng

Dekke barfot

Fund. Vegger 1-7

SUM

125 m2

285 m2

150 m2

120 m2

680 m2

32 m3

71 m3

18 m3

18 m3

140 m3

Tabell 1 – Skader generelt

Det vises for øvrig vises det til vedlagte billedmateriale.
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Registrering av skader spesielt

Innledning

Kapittelet omfatter utvalgte større skader og innbefatter visuelle registreringer, måling av overdekning,
prøvetakinger for kloridanalyse samt vurdering av tilstandsgrad.

Visuelle registreringer og tilstandsgrader

I tabellen under er observasjonen fra visuelle registreringer gjort på befaringen oppsummert. Skadene
på bassengkonstruksjon er relativt mange og det er gjort et begrenset, ikke uttømmende, utvalg av
lokasjoner. Konferer bilder og vedlegg C for anvisning av lokasjon.

I tabellen er det videre gjort en vurdering av hver lokasjon. Tilstandsgrad er satt basert på visuell
observasjon, overdekningsmåling samt test for kloridinnhold.

Lokasjon nr. Sted Tilstand Betegnelsesgrad på
tilstandsgrad, TG

L1 Bassengvegg ØST Store avskallinger i betong.
Synlig, frilagt korrodert
armering.

TG2

L2 Bassengbunn Store avskallinger i betong.
Synlig, frilagt korrodert
armering.

TG2-TG3

L3 Bassengbunn Store avskallinger i betong.
Synlig, frilagt korrodert
armering.

TG2

L4 UK bassengvegg SØR Meget store avskallinger i
betong. Synlig, frilagt korrodert
armering.

TG2-TG3

L5 UK bassengvegg SØR Store avskallinger i betong.
Synlig, frilagt korrodert
armering.

TG2

L6 Bassengvegg VEST Lekkasje avløp fra
overløpsrenne. Store
kalkutfellinger.

TG2

Tabell 2 – Lokasjoner – beskrivelse av observerte skader i betong og tilstandsgrad TG ihht NS3423. Konferer
vedlegg for definering av tilstandsgrader. Fasthet i betong er ikke målt, men det ble registret redusert fasthet i
enkelte områder ved boring for kloridprøver.
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Bilde 1 – Lokasjon L1 Bassengvegg ØST. Avskallet betong og synlig korrodert armering.

Bilde 2 – Lokasjon L2 UK bassengbunn. Avskallet betong og synlig korrodert armering.
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Bilde 3 – Lokasjon L3 UK bassengbunn. Avskallet betong og synlig korrodert armering.

Bilde 4 – Lokasjon L4 UK bassengvegg SØR. Avskallet betong og frilagt korrodert armering

751



x:\nor\oppdrag\tromsø\518\65\5186536\5 arbeidsdokumenter\54 rib\tilstandsrapport
norconsult\5186410_storslett_svømmhall_tilstandssrapoprt_rib_01 .docx

Oppdragsnr.: 5186536 Dokumentnr.: RIB 01 Versjon: B01
Storslett svømmehall | Tilstandsrapport betongkonstruksjoner

2018-12-01 | Side 12 av 23

Bilde 5 – Lokasjon L5 UK bassengvegg SØR. Avskallet betong og frilagt korrodert armering

Bilde 6 – Lokasjon L6 bassengvegg VEST Lekkasje rundt avløp fra overløpsrenne, store kalkutfellinger.
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Kloridprøver

Klorider i betong kommer enten fra kloridholdige delmaterialer eller fra det ytre miljøet.

Når klorider forekommer i tilstrekkelig mengde i betong, vil de bryte ned den korrosjonshindrende
filmen på armeringens overflate og kan dermed initiere armeringskorrosjon.

Det ble tatt prøver for måling av kloridinnhold i betongen ved fire lokasjoner. For hver av lokasjonene
ble det tatt prøver fra dybde 0-20mm, 20-40mm og 40-60mm (med unntak av P2). Rapport fra Norut
er vedlagt denne rapporten. Antatt sementinnhold betong: 350 kg/m3

Resultatene for samtlige lokasjoner er gjengitt i tabellen under:

Lokasjon Prøvehull [0-20 mm] [20-40 mm] [40-60 mm] Snitt

Bassengvegg ØST P1 0,46 0,56 0,44 0,49

Fundamentvegg 6 * P2 0,22 0,30 - 0,26

Fundamentvegg 6 P3 0,13 0,43 0,81 0,46

Bassengvegg VEST P4 1,25 0,59 0,43 0,76

Bassengvegg VEST P5 0,42 0,28 0,09 0,26

Snitt alle målinger 0,45

Tabell 3 - Alle tall i vekt% av antatt sementmengde

(*) I prøvehull P2 ble det truffet armering - derav ingen prøvetaking 40-60 mm.

I tabellen under er resultatene fra prøvene som ble gjort i Multiconsult rapport 2000 (3):

Lokasjon Prøve nr. [5-25 mm] [25-45 mm] [45-65 mm] Snitt

UK dekke Nord P1 0,54 0,85 0,74 0,71

Bassengvegg øst mot sør P2 0,34 0,20 0,13 0,22

UK dekke sørøst P3 - - -

UK bassengbunn sør P4 0,12 0,08 0,06 0,09

Bassengvegg sør P5 0,39 0,45 0,36 0,40

Bassengvegg vest P6 0,20 0,22 0,09 0,14

Bassengvegg nord P7 - - -

UK dekke sør P8 - - -

Snitt alle målinger 0,31

Tabell 4 – Resultater fra Multiconsult 2000 (3).

Resultatene er ikke direkte sammenlignbare da nøyaktig lokasjon på prøvene i (3) ikke er kjent. De
kan allikevel gi en antydning på utviklingen av kloridinnholdet i betongkonstruksjonene over tid.
Sammenholdt viser disse et høyere innhold av klorider målt ved befaring nå 2018 enn i rapport fra
2000(3).
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Basert på empiriske data og statistiske vurderinger er det vanlig å benytte veiledende grenser for
kritisk kloridkonsentrasjon sett i forhold til sannsynligheten for armeringskorrosjon.

Byggforskblad 520.034 gir følgende veiledende grenseverdier for kloridinnhold angitt som prosent av
sementmengde:

Kloridinnhold i % Cl- av sementmengden Sannsynlighet for korrosjon

< 0.4 Neglisjerbar

0.4 - 1.0 Mulig

1.0 - 2.0 Meget sannsynlig

> 2.0 Sikker
Tabell 4 - Veiledende grenseverdier for kloridinitiert armeringskorrosjon

Generelt antas det at en kloridmengde mindre enn 0,4 vekt% av antatt sementmengde gir svært liten
korrosjonsrisiko. Kloridinnhold i størrelsesorden 0,4-1,0 vekt% av antatt sementmengde antas generelt
å gi liten korrosjonsrisiko.

Som det fremgår av resultatene er mange av de målte resultater over grenseverdi for mulig korrosjon.
I områdene hvor det er påvist klorider er kloridprofilene avtakende innover i tverrsnittet.

Ut i fra resultatene av prøvene konkluderes det som mulig og meget sannsynlig for korrosjon som
følge av klorider. Der armering ligger i område med utilstrekkelig overdekning er potensiale for
korrosjon stort.

Karbonatiseringsdybde

Karbonatisering av betong er en annen effekt som utsetter armeringen for korrosjonsangrep. Dette
virker ved at karbondioksid trenger inn i betongen og senker pH-verdien i betongen. Videre bidrar
dette til å bryte ned passivfilmen og armeringen kan begynne å korrodere.

Typisk vil betong som er utsatt for karbonatisering gi størst utslag ytterst, og mindre/ingen utslag jo
lenger inn man kommer.

På befaringen ble det ikke målt karbonatiseringsdybde da fenolftalein ikke var tilgjengelig for bruk. Det
er tidligere gjort målinger av karbonatisering i rapport fra Multiconsult 2000 (3). Denne viser en
karbonatiseringsfront som ligger fra 4 til 15 mm i utvalgte målepunkt. Det er grunn til å anta at denne
fonten har flyttet seg lengere inn i betongkonstruksjonen i løpet av de siste 18 årene – gitt det fuktige
miljøet i bassengkjelleren.

Karbonatisering anses som en medvirkende årsak til eventuell korrosjon i områder som er testet.

.
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Overdekning

For betongkonstruksjonene vil krav til overdekning være definert i «NS427 A» 3. utgave 1968, som var
gjeldene standard ved tidspunkt for utførelse. Ihht til punkt 5.1.3 var kravet til minimum overdekning
20 mm for konstruksjoner utsatt for fuktighet og 40 mm for konstruksjoner utsatt for vanntrykk. I miljø
hvor armering er særlig utsatt for rustangrep skulle overdekningen økes.

Det ble ikke gjort elektronisk måling av overdekning, men det ble gjort visuelle og manuelle
registeringer. Det ble registrert alt fra ca. 25 mm overdekning helt ned til ingen overdekning.

Et stort antall områder har ikke tilstrekkelig overdekning i forhold til krav i standard på
utførelsestidspunkt samt dagens krav. Manglende overdekning vil ytterligere framskynde korrosjon og
forvitring av betong.
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Tiltak og anbefalinger
Vurdering er gjort på bakgrunn av grunnlagsdokumentene samt befaring gjort på stedet.

Basert på kloridanalysene og måling av karbonatisering, er det rimelig å anta at korrosjon skyldes en
kombinasjon av kloridholdig miljø, karbonatisering av betong samt liten overdekning. Prosessen er
pågående og har vært i utvikling siden rapport Multiconsult 2000(3) ble utarbeidet.

Det er gjort en tilstandsvurdering etter NS3424:2012 for utvalgte lokasjoner og disse er gitt en
tilstandsgrad. Tilstandsgradene varierer fra TG2 til TG3.

Gitt tilstandsgradene, framskreden forvitring av betong, korrodert armering og ikke tilstrekkelig
overdekning - anbefales det at det så snart som mulig settes i gang tiltak på betongkonstruksjonene
for å sikre den bæretekniske funksjonen.

Tiltakene vil bestå av følgende to hoveddeler:

A. Etablering av tilstrekkelig ventilasjon i bassengkjeller for å bedre kloridholdig miljø.
B. Fullstendig mekanisk reparasjon av skadet betong og armering.
C. Etablering av anlegg for katodisk beskyttelse med malingssystem

Mekanisk reparasjon av skadet betong og armering utføres på følgende måte.

1. Forarbeid:

- Full kartlegging av konstruksjonen med hensyn på løs betong, korrosjon og klorider gjøres

- Områder med skadet betong merkes slik at skadeomfanget er kjent før man setter i gang med
arbeidene

2. Fjerning av betong:

- Løs og dårlig betong fjernes med håndmeisling. Med dårlig betong menes betong med lav fasthet,
riss(>0,2 mm), sprekker og avskallinger og betong med kloridinnhold >0,4 vekt% av antatt
sementmengde.

- Meisling bør begrenses til områder det er nødvendig å fjerne betong.

- Korrodert armering frilegges 50 mm inn på ikke korrodert armering

- Frilegging rundt armering må være tilstrekkelig (ca. 20 mm bak armeringen) til å sikre god
omstøpning av armeringen.

- Sårkanter utformes slik at god utstøping av reparasjonsmørtel sikres

3. Rengjøring og kontroll av armering:

- Korrodert armering rengjøres ved sandblåsing til renhetsgrad Sa2

- Sårflater på betong rengjøres for løse partikler

- Korrodert armering må kontrolleres for tverrsnittreduksjon. Dersom konstruktiv armering er redusert
må denne forsterkes. Dette må kontrolleres/vurderes av byggeteknisk rådgiver.
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4. Påføring av korrosjonsbeskyttelse:

- Rengjort armering påføres en sementbasert korrosjonsbeskyttelse som dekker armeringen godt.

- Korrosjonsbeskyttelse påføres samme dag som armeringen er rengjort.

5. Påføring av heftbro:

- For å bedre reparasjonsmørtelens heft påføres eksisterende betong en sementbasert heftbro.
Leverandørens anvisninger skal følges ved utførelse.

6. Mørtling/utstøping:

- Reparasjonsmørtel legges vått i vått med heftbro.

- Om nødvendig legges denne i flere lag. Det må sørges for tilstrekkelig omhylning av armeringen slik
at hele såret fylles med mørtel.

- I større områder med for liten overdekning er det ikke tilstrekkelig kun med flekkvis reparasjon av
sår. Det bør i disse områdene påføres reparasjonsmørtel ved hjelp av tørrsprøyting. Eventuelt kan det
vurderes å brukes forskaling/utstøping. Eksisterende flater forbehandles for å oppnå god heft.
Overflatehuden fjernes før sprøyting eller påstøp.

- Reparasjonsmørtelen må ha tilnærmet samme mekaniske egenskaper som eksisterende betong.
Krav til mørtelklasse: R3(>25 MPa) eller R4(>45 MPa).

- Umiddelbart etter utstøping må de reparerte flatene beskyttes mot uttørking og frostpåkjenning.
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Etablering av anlegg for katodisk beskyttelse kan utføres på følgende måte:

Et samlet anlegg/system vil bestå av elektrisk ledende maling (anode) som påføres betongen, et
kontrollskap for justering av strøm/spenning, samt referanseelektroder som støpes inn i betongen.
Referanseelektroder overvåker korrosjonstilstanden og brukes som indikator for strøm/spenning-
justeringer. For et anlegg av denne størrelsen vil det være hensiktsmessig å inngå en
overvåkingsavtale for anlegget. Kontrollen gjøres da direkte gjennom kontrollskapet via
internettlinje/bredbåndsmodem og tilstanden vil overvåkes jevnlig.

Videre kan beskyttelsesstrømmen justeres ved behov, samt at eventuelle feil som måtte oppstå på
anlegget raskt blir oppdaget og korrigert. Det kan oppstå kortslutninger mellom anode og armering
hvis det monteres kabelgater, brannslukningsapparat osv. på betongflater med anodemaling. Det er
derfor viktig å ha en jevnlig kontroll av systemet slik at beskyttelsesstrømmen når frem til armeringen
og systemet fungerer som det skal. Leverandør vil da kunne lages årlige statusrapporter med
anbefalinger for videre drift. Det finnes flere leverandører av slike anlegg i Norge.
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Vedlegg

Vedlegg A: Tilstandsgrader som definert i NS3423:2012

Vedlegg B: «Prøvingsrapport» - Norut Narvik AS 2018.10.31

Vedlegg C: Plan basseng – anvisning lokasjoner L1-L6 og prøvehull P1-P5

Vedlegg D: Eksisterende tegning 108-31 Vannrenseanlegg Asbjørn Sletten AS
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VEDLEGG A:

Tilstandsgrader som definert i NS3423:2012.

Betegnelsesgrad på
tilstandsgrad, TG

Tilstand i forhold til
referansenivået

Betydning/beskrivelse

TG 0 Ingen avvik -tilstanden tilsvarer valgt referansenivå eller
bedre. Ingen symptomer på avvik

TG 1 Mindre eller moderate
avvik

-byggverket eller delen har normal slitasje og
er vedlikeholdt, eller
-avvik eller mangel på dokumentasjon er ikke
vesentlig i forhold til referansenivået

TG 2 Vesentlige avvik -byggverket eller delen er sterkt nedslitt eller
har en vesentlig skade eller vesentlig redusert
funksjon i forhold til referansenivået. Punktvis
sterk slitasje og behov for lokale tiltak, eller
-mangel på vesentlig dokumentasjon, eller
-det er kort gjenværende brukstid, eller
-det er mangelfullt eller feilt utført, eller
-det er mangelfullt eller feil vedlikeholdt

TG 3 Stort eller alvorlige avvik -byggverket eller delen har totalt eller nært
forestående funksjonssvikt, eller
-behov for strakstiltak. Fare for liv og helse.

TG IU Ikke undersøkt -delen er ikke tilgjengelig for inspeksjon, og
det mangler dokumentasjon for riktig utførelse
samtidig som mulig avvik kan innebære
vesentlige konsekvenser og risiko. Det er
behov for mer omfattende undersøkelser for å
avdekke eventuelle avvik.

Tabell 6 – Tilstandsgrader som definert i NS3423:2012
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VEDLEGG B:
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VEDLEGG C:
- Anvisning lokasjoner LK og prøvhull P befaring 2018-09-27

ØST

VEST

NORDSØR

LK2

LK3

LK4

LK5

LK6

LK2

P1

P2/P3

P4/P5
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VEDLEGG D:
Eksisterende plan – og snitt-tegning-
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Sammendrag 

Bygningskonstruksjonene fremstår generelt i god stand. Overflatene i svømmehallen er også i god 

stand, spesielt sett i forhold til alderen. Svømmehallen er generelt preget av godt vedlikehold.  

Fasader er tenkt skiftet ut i tråd med ny fasade på planlagt nytt garderobebygg. I den forbindelse bør 

eksisterende yttervegger rives fra utsiden og inn til betong, etterisoleres og lektes ut med ny kledning. 

Vinduene i svømmehallen er 15 år gamle, og har trolig 15-20 års levetid igjen. Likevel anbefales 

vinduene skiftes ut til trelags vinduer i forbindelse med rehabilitering av yttervegger.  

Vinduene i øvrig del av bygget er fra byggeår, og noen av dem i overraskende god stand. Av hensyn 

til komfort og energibruk anbefales likevel det at vinduer skiftes ut. 

Taket er etterisolert og tekket på nytt for ca. 15 år siden, og det er ikke aktuelt for byggherren å gjøre 

noe ytterligere med takkonstruksjonen. Taket blir derfor værende som det er, unntatt der ev. tilbygg 

kommer inntil bygningskroppen. 

Tilstanden for utvendig drenering rundt bygget er ukjent. Dersom den er fra byggeår, er den etter all 

sannsynlighet moden for utskiftning. Det må derfor medtas utskiftning av drenering rundt bygget, noe 

som også er naturlig ved at deler av denne vil bli påvirket av nytt garderobebygg. 

Det anbefales også å etterisolere kjeller utvendig med 150 mm isolasjon, samt montering av 

grunnmursplater og tilfylling av drenerende masser. 

Rundt bygget anordnes terrenget slik at det oppnås fall vekk fra bygningen for overflatevann. 

Svømmehallen og nytt garderobeanlegg skal tilrettelegges for universell utforming. I tillegg er det 

planlagt etablert en ny bassengløsning som medfører at gulvfliser blir påvirket.  

Det må etableres vaskesluk i gulvet, med fall til slukene, legges ny membran og nye fliser. I tillegg må 

slukgjennomføringer og røropplegg i kjelleren etableres. Veggfliser beholdes, med ev. utbedring av 

løs/ skadet flis etter vanlige rutiner.   

Himlingen under betongdekket anbefales revet. Ny himling bør bygges opp uten isolasjon eller 

isolerende elementer. Himlingen kan bygges i trevirke, men det må være «luftet» slik at 

temperaturfordelingen i himlingen er omtrent lik som i svømmehallen. Innfesting må være beregnet og 

godkjent for bruk i denne type miljø. 
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 Innledning 

 

 Bakgrunn 

Norconsult AS har på oppdrag for Nordreisa kommune utført en tilstandsvurdering for Storslett 

svømmehall mht. bygningsfysikk. Bygningen omfatter også gymsal og tilhørende garderobeanlegg, 

samt kulturskole. Dette er imidlertid ikke en del av oppdraget. Tilsvarende er det fra byggherrens side 

bestemt at taket ikke skal gjøres noe med – takene er derfor ikke vurdert i denne rapporten. 

Etter ønske fra Nordreisa kommune, er det fokusert på de deler av bygget som vil bli påvirket av ev. 

nytt tilbygg (garderobeanlegg) til svømmehallen. Dvs. yttervegger for hele bygningsmassen, samt 

innvendige overflater tilknyttet svømmehallen. Eksisterende garderobeanlegg er ikke vurdert. 

Vi har ikke vurdert det konstruktive i noen del av svømmehallen, ei heller i resten av bygget. Dette 

ivaretas av RIB. Branntekniske forhold, ventilasjon/ rørteknisk og elektro omtales av hhv. RIBr, RIV og 

RIE, mens ARK ivaretar øvrige forhold. 

 Metodikk 

Tilstanden er vurdert gjennom befaring med visuelle registreringer/ observasjoner. Vurdering av 

bygningens/ bassengets bærekonstruksjon av betong er vurdert i eget notat fra RIB. Det er innhentet 

muntlige opplysninger underveis under befaringen, og i etterhånd av befaringene i den grad det har 

vært nødvendig. 

 Tidligere arbeid 

Det har blitt utført en tilstandsanalyse av svømmehallen av Multiconsult 2. mai 2000 «Tilstandsanalyse 

nivå 2 av svømmehall». Kfr. for øvrig eget notat fra RIB mht. vurdering av betongkonstruksjonen. 
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 Registreringer og vurderinger 

Befaring ble utført 8. oktober 2018. Til stede under befaringen var: 

• Olaf E. Nilsen, Nordreisa kommune 

• John Arne Jensen, Nordreisa kommune 

• Kjetil Jensen, Nordreisa kommune 

• Ole Andreas Henriksen, Nordreisa kommune 

• Yngve Solemdal, Norconsult AS 

• Cecilia Sundberg, Norconsult AS 

• Jon Magnus Larsen, Norconsult AS 

• Tom Nygård, Norconsult AS 

• Frank Egil Olsen, Norconsult AS 

 Beskrivelse av objekt 

Storslett svømmehall har et basseng på 25 x 10 m. Byggeår er 1972.  Anlegget benyttes bl.a. til 

svømmeopplæring i skolen. Foto 1 viser et oversiktsbilde av bygningen. 

 

Foto 1. Foto av Storslett skole hentet fra www.gulesider.no. Storslett svømmehall er vist med rød ring. 

 Bygning (utvendig) 

Svømmehallen er lokalisert i et eget bygg, sammen med kulturskole, gymsal og garderobeanlegg. 

Teknisk rom befinner seg både i plan 2 (ventilasjon) og i kjeller (varme- og røranlegg). 
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 Grunnmur 

Grunnmur består av støpt betong, utvendig pusset/ slemmet, men også i noen områder kledt med 

plater. Disse platene vises på bilde 5. Tilstand virker god; det registreres ingenting spesielt. Det er 

relativt flatt rundt bygningen, og ingen synlig grunnmursplate. 

 Yttervegger 

Byggets bærekonstruksjon består av plasstøpt betong i vegger, tak, etasjeskiller og gulv i kjeller. 

Ytterveggene er utvendig kledt med malte Robertson stålplater – se Bilde 2. Den ene langsiden har tre 

vindusfelt. Ut fra tilgjengelig tegningsunderlag, virker veggkonstruksjonen å være likt bygd opp rundt 

hele bygget. 

Det er ingen isolasjon på innsiden og 50 mm isopor på utsiden av betongveggen – kfr. Figur 1 og 

Bilde 3. 

 

Figur 1. Snitt yttervegg. 

Tilstanden på stålplatene er stort sett grei, foruten noen bulker her og der, samt stedvis avflassing av 

malingssjikt.  

Bak fasadeplatene er det utlekting, og 50 mm isopor inn mot betongvegg – se Bilde 3.  
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Bilde 2. Ytterveggen i svømmehallen 

 

Bilde 3. Ytterveggen i svømmehallen (foto Olaf E. Nilsen, Nordreisa kommune) 
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Bilde 4. Yttervegg i svømmehallen (samme vegg som Bilde 2). 

 Takkonstruksjon 

Takkonstruksjonen består av dekke i plasstøpt betong, utvendig isolert og tekket med asfalt takpapp 

(opplyst). Tak ble tekket på nytt og etterisolert for 10-15 år siden (opplyst). Tilstanden på taket er ikke 

kjent da det ikke var tilgjengelig på befaringstidspunktet og byggherre har oppgitt at det ikke skal 

gjøres noe med taket.  

Siden vi ikke har vært på taket, har vi heller ikke kontrollert avvanningen av taket. Vi antar at hovedtak 

har innvendige taknedløp, som anbefalt for varme, kompakte tak. 

Når det gjelder tak over inngang, registreres det at dette har utvendig taknedløp. Vi kjenner ikke til om 

det har vært problemer med istapper her, men forutsetter at takkonstruksjonen her er bygd som et 

kaldt, luftet tak. 

Ved utgangen på baksiden av bygget, er det montert et nedløpsrør som starter midt på veggen, og er 

ført inn gjennom grunnmuren ved trappa – se bilde 5. Vi vet ikke hva dette røret gjør. 
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Bilde 5. Gammelt nedløp? 

 Vinduer 

Vinduer i svømmehall består av tolags glass og ble skiftet ut for 15 år siden (opplyst). Det er 

bestrykning med ventilasjonsluft av vinduer, og det er ikke angitt problemer med kondens på innsiden 

av vinduene.  

Ellers i bygningen virker vinduene å være fra byggeår (stikkprøvekontroll). Vinduer som har stått 

beskyttet under takoverbygg ved inngang, er i god tilstand. Rundt gymsalen er det derimot enkelte 

knuste vinduer. 

 Bassengrom innvendige overflater 

 Gulvoverflater 

Langsmed tre av sidene av bassenget er det relativt lite gulvareal, og dette setter endel begrensninger 

for bruken. Gulvet rundt bassenget er belagt med fliser, se Bilde 6. Det er deck-level renner rundt hele 

bassenget, og gulvet utenfor bassenget har et svakt fall mot deck-level rennene. Det er ingen sluk i 

dekket til vaskevann og vannsøl. I kombinasjon med deck-lever renner gjør dette at 

vaskevann/vannsøl renner til basseng, og dette er uheldig mtp. vannkvaliteten. Selve kanten rundt 

bassenget er to flisbredder bred.  

Flisene ser ut til å være i god stand, ingen synlige skader eller tegn til løse fliser. Iht. opplysninger på 

befaring er gulvet originalt, bassenget tappes ned en gang i året for kontroll og utskiftning av ev. 

skadet eller løs flis. 

Vi vet ikke hvilken type membran som er benyttet under flisene (på gulv og i basseng), men lekkasjer 

på undersiden av gulv/ basseng tyder på at membranen ikke er tett – se Bilde 9.  
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Bilde 6. Flislagte overflater innvendig i svømmehall 

 

 

Bilde 7. Svømmehall 
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Bilde 8. Renne 

 

Bilde 9. Underside av basseng/ gulv svømmehall. 

 

 Vegger 

Veggene er belagt med fliser ca. 2 m opp fra gulvet som en brystning. Over flisene er det malt betong, 

se Bilde 4. Flisene fremstår i relativt god stand.  
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Bilde 10. Innvendig side av yttervegger 

 Himling 

Himlingen er nedhengt fra betongtak, mellom betongdragere – se Bilde 4. Det er festet en svill til 

betongtak vha. spiker, dernest vertikale staver i svill. Et horisontalt bjelkelag henger i stavene, det er 

isolert i bjelkelaget. Under bjelkelaget er det montert en nedlektning, og dernest spilehimling med 

pappsjikt mellom disse to siste lagene, trolig for å hindre mineralulldryss ned i bassenget – se Bilde 12 

og Bilde 13. Treverket i himlingsopphenget virker å være i grei forfatning, men festepunktene mot 

betongtaket (spiker) er neppe iht. krav for innfesting i et slikt miljø. Dette er mer omtalt hos RIB. 

Himling og belysning ble renovert for 15 år siden (opplyst). 

 

Bilde 11. Spilehimling svømmehall 
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Bilde 12. Opphengssystem himling svømmehall 

 

Bilde 13. Opphengssystem himling svømmehall. 
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 Basseng 

 Størrelse 

Svømmehallen har basseng med størrelse 25 x 10 m med fem oppmerkede baner. Dybden varierer 

fra ca. 1 m til 1,8 m. 

 Rennesystem 

Rennesystemet er deck-level renner, se Bilde 6 og 8.  

 Overflater 

Bassenget har flislagte overflater, se Bilde 14. Fliser er fra byggeår, men er fortløpende skiftet ut 

gjennom årlig vedlikehold. Fugemasse er litt skitten, men ellers virker både fliser og fuger å være i god 

stand.  

 

Bilde 14. Gulv i basseng 

 Bassengkonstruksjon og underside gulv/ dekke  

Omtales av RIB i eget notat. 
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 Samlet vurdering av tilstand og anbefalte tiltak 

 Tilstand 

 Fasader 

Ytterveggene er kledd med malte Robertson stålplater. Tilstanden på disse er stort sett grei, foruten 

noen bulker her og der, samt stedvis avflassing av malingssjikt. 

Bak fasadeplatene er det utlekting, og 50 mm isopor inn mot betongvegg. 

Innvendig består veggene av malt betong, samt en brystning fra gulv til underkant av vinduer som er 

fliskledd. Tilstanden her er god, ingen spesielle avvik å registrere 

 Vinduer 

Vinduer i svømmehall består av tolags glass og ble skiftet ut for 15 år siden (opplyst). Tilstand er god. 

Ellers i bygningen virker vinduene å være fra byggeår (stikkprøvekontroll). Vinduer som har stått 

beskyttet under takoverbygg ved inngang, er i god tilstand. Rundt gymsalen er det derimot enkelte 

knuste vinduer. 

 Tak 

Tak er ikke inspisert siden taket ikke omfattes av tiltaket. 

 Grunnmur/ drenering 

Tilstanden på grunnmur virker god. Det er ikke tatt betongprøver av muren. 

Det er relativt flatt rundt bygningen, og ingen synlig grunnmursplate. Dreneringens alder er ukjent. 

 Innvendig i svømmehall 

Overflatene i svømmehallen er i god stand, spesielt sett i forhold til alderen. Svømmehallen er 

generelt preget av godt vedlikehold.  

Det er ingen vaskesluk i svømmehallen, noe som innebærer fare for søl av vaskevann i bassenget. 

Membran er trolig ikke tett, noe som fremkommer gjennom fuktlekkasjer i støpeskjøter og 

gjennomføringer på undersiden av bassenget/ gulv. 

Byggherren har bestemt at bassenget skal rehabiliteres etter en egen løsning.  
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 Anbefalte tiltak 

 Fasader 

Fasader er tenkt skiftet ut i tråd med ny fasade på planlagt nytt garderobebygg. I den forbindelse bør 

eksisterende yttervegger rives fra utsiden og inn til betong. Ny yttervegg bygges opp som følger 

(innenfra og ut) i svømmehallen: 

• Eksisterende innvendige fliser/ malt overflate 

• Eksisterende betongvegg 

• Dampsperre av helsveist/ helklebet asfalt tekning på betongvegg 

• 250 mm isolasjon i påforing festet i betongvegg (ev. kontinuerlig isolasjon plugget i 

betongvegg) 

• Vindsperre 

• Utlekting for luftesjikt (min. ca. 20 mm) 

• Utvendig kledning 

 For øvrige yttervegger kan samme oppbygning brukes, men uten asfalt tekning på betongveggen. 

 Vinduer 

Vinduene i svømmehallen er 15 år gamle, og har trolig 15-20 års levetid igjen. Likevel anbefales at 

vinduene skiftes ut til trelags vinduer i forbindelse med rehabilitering av yttervegger.  

Vinduene i øvrig del av bygget er fra byggeår, og noen av dem i overraskende god stand. Av hensyn 

til komfort og energibruk anbefales det likevel at vinduer skiftes ut. 

 Tak 

Taket er som nevnt etterisolert og tekket på nytt for ca. 15 år siden, og det er ikke aktuelt for 

byggherren å gjøre noe ytterligere med takkonstruksjonen. Taket blir derfor værende som det er, 

unntatt der ev. tilbygg kommer inn til bygningskroppen hvor det må gjøres de nødvendige tilpasninger.  

 Grunnmur/ drenering 

Tilstanden for utvendig drenering rundt bygget er ukjent. Dersom den er fra byggeår, er den etter all 

sannsynlighet moden for utskiftning. Det må derfor medtas utskiftning av drenering rundt bygget, noe 

som også er naturlig ved at deler av denne vil bli påvirket av nytt garderobebygg. 

Det anbefales også å etterisolere kjeller utvendig med 150 mm isolasjon, samt montering av 

grunnmursplater og tilfylling av drenerende masser. 

Rundt bygget anordnes terrenget slik at det oppnås fall vekk fra bygningen for overflatevann. 

 Innvendig i svømmehall 

Svømmehallen og nytt garderobeanlegg skal tilrettelegges for universell utforming. I tillegg er det 

planlagt etablert en ny bassengløsning som medfører at gulvfliser blir påvirket.  
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Det må etableres vaskesluk i gulvet, med fall til slukene, legges ny membran og nye fliser. I tillegg må 

slukgjennomføringer og røropplegg i kjelleren etableres. Veggfliser beholdes, med ev. utbedring av 

løs/ skadet flis etter vanlige rutiner.  

Himlingen under betongdekket anbefales revet. Ny himling bør bygges opp uten isolasjon eller 

isolerende elementer. Himlingen kan bygges i trevirke, men det må være «luftet» slik at 

temperaturfordelingen i himlingen er omtrent lik som i svømmehallen. Innfesting må være beregnet og 

godkjent for bruk i denne type miljø. 
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Nye svømmehaller
annen bruk

Frem til 80 tallet. 
Svømmeopplæring.

-80/90 tallet: sklier

90 tallet: bølgebasseng

90 tallet: motstrøms basseng

90 tallet: spa

90 tallet: boblebasseng

00 tallet: surfing

10 tallet: stup

15-20: tallet 
flerbrukssvømmehaller
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Forutsetning: En effektiv bruk av bassenget

( 25 x 21 m1 ) = 525 m2
For eksempel:
25 x 16 m1 ) + ( 15 x 20 m1 ) = 700 m2

med ytterligere muligheter for:
• sport

• svømme opplæring
• svømming/trening

• vann aerbic/spinning og lign
• bading og lek
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2TEMP 
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Hev/senkbar bunn / 
2 temperatursoner
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«Skattekista» 

Flesberg kommune

Jon Gjæver Pedersen
rådmann
20.04.18
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63,5 mill.
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Innovative anlegg 
I de senere år har anlegg som kan være tilpasset alle brukergrupper, kommet mer og mer på 
agendaen. Når nå også læreplanmålene er fastlagt så grundig som de er, er basisaktivitetene i et 
svømmeanlegg viktig. Fra de såkalte «badelandene» med fokus på familier i helgene, er det en trend 
i hele verden om å tenke anlegg som kan brukes til alle formål og aldre. Anleggene må da kunne tilby 
gode fasiliteter for alt fra babysvømming, videre til svømmeopplæring, via trening og elite-
/toppidrett, videre til voksne mosjonister og gamle og syke. Likevel skal man ikke glemme 
inntektene. I Mellom-Europa har man de siste årene spesielt fokusert på denne type anlegg. Det 
finnes i dag derfor anlegg der alt er prefabrikkert, og modulbasert. Dette gjør at byggetiden blir mer 
enn halvert, og anleggene får et helt annet innhold. Det er også mulig om man har penger til det å ha 
både sklier, stupe-brett og annet for å gjøre dem mer attraktive. Dette regner vi her eventuelt som 
opsjoner. 
Under viser vi noen former for slike anlegg. 

 
 
 

Standard 25x21m 
 

 
 
 

                               25x21 + terapibasseng 
 
 
  

Disse modulbaserte svømmeanleggene kan i teorien tilpasses det utbyggeren ønsker. Selv om 
basisen på 25X21 tilsier lengde og bredde på bassenget, er dette overhodet ikke en regel. Man kan 
ha mange forskjellige bredder, men vi anbefaler at lengden er 25 meter for Nordreisa. Lengden er 
god bruksmessig og så gir den bedre finansieringsordninger fra staten.  
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Over et eksempel på hvordan man kan dele opp aktivitetene i ett basseng. 

 

Anleggene blir levert prefabrikkert, og med full utstyrspakke. 

Universelt utformet 

Utstyr for handikappede 

Banetau og Startpaller 

Hev og senkbare bunner 

Garderober med utstyr 

Evt. Kafe/sosiale rom  

Evt. Badstue. 

Det er lite svømmehaller generelt sett i forhold til folketall i regionen. Derfor tenker man seg mer et 
anlegg som tar vare på basismålsettingene, fra svømmeopplæring via trening og mosjon til trim osv. 
Ønsker man seg lek og moro vil man også kunne få det, men på andre måter enn det som er vanlig.  
 
Den vanligste størrelsen i Norge er fra gammelt av 25x12,5m for et idrettsbasseng. Dette har over tid 
vist seg å være en størrelse som ikke passer inn med nye krav, som er stilt i forhold til utviklingen av 
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konkurransesvømming og flerbruk. Endringene - eller mer tilpasningene er kommet fordi 
banebredden er annerledes enn det norske arkitekter har tatt utgangspunkt i. I dagens regler skal 
banene være 2,50m brede. Dette er en forutsetning for konkurranser i svømmehaller bygget etter 
2007, men er også viktig i det daglige da det på denne måten gir en større plass i bassenget - noe 
som videre gir en større fleksibilitet i anlegget. Med 2,50 i bane-bredde gir dette også kun 5 baner i 
et basseng med 12,5 meter bredde, eller 6 baner à 2,0m bredde.  Et slikt anlegg er ikke tilpasset 
konkurranser. 
 
På bakgrunn av dette har Norges Svømmeforbund og Kulturdepartementet sagt at bassengbredden 
på 25 meters konkurranseanlegg skal være minst 15,5 meter (6 x 2,50m + 25 cm på yttersidene). 
 
I Norge er det et krav om at banetauet skal være 15 diameter eller mer i tykkelse. Da blir det ca. 10 
cm inn mot veggen etter bane-skillene. Internasjonalt er også 15 diameter ønsket, men ikke et krav. 
De nye bestemmelsene (fra 2018) gir denne type anlegg 21 millioner i ordinære spillemidler, i tillegg 
vil det kunne motta 1,2 millioner i sosiale rom/treningsstudio. Anlegget vil også få 1 million kroner 
for hev og senkbar bunn. Sum = 23,2 millioner kroner. I tillegg kommer eventuelt andre ting, se 
nedenfor. 
 
Internasjonalt er det sjelden at mesterskap går i mindre enn 8 baner, og derfor ønsker bl.a Norges 
Svømmeforbund seg denne bredden. For å få rom til baneskiller ytterst på begge sider av bassenget, 
må da bredden være minst 20,5 meter. Slik sett er 21 meter bredde ideelt. 
 
På Flesberg og i Porsgrunn og flere steder internasjonalt lager man anlegg av denne type der man 
også kan dele bassenget i to med en vegg, samt hev og senkbare bunner. I tillegg kan man om man vil 
ha to forskjellige temperatursoner i bassenget. Dette medfører store besparelser i bygging, drift og 
vedlikehold, men også en mye større fleksibilitet på bruken av anlegget.  
 
Man kan tenke seg at man har 3-4 baner med mosjonsaktivitet på den ene langveggen av anlegget. 
Samtidig har anlegget en vegg og en hev og senkbar bunn som deler opp bassenget med organisert 
aktivitet som svømmeopplæring, trening i vann for funksjonshemmede, svømming for flerkulturelle 
eller annet. Om man er riktig praktisk, har man en vegg ala det man benytter i idrettshaller ned fra 
taket, så får man også adskilt aktivitetene fysisk. Man kan ha minimum fire graders forskjell i de 
forskjellige temperatursonene i en slik løsning. 
 
I den senere tid har det kommet opp et ønske om et enda bredere basseng mange steder for å kunne 
stette flere behov, og forskjellige brukstyper samtidig. I tillegg kan man tenke seg å” spare” et 
basseng. 
 
Ønsket er å kunne ha flere bruksområder samtidig. Et kostnadseffektivt basseng skal helst kunne ha 
opptil tre-fire aktiviteter gående samtidig. Dette setter krav til både basseng-størrelse og akustikk. 
Med ny teknologi er det ingen problemer å sette inn hev og senkebunn i bassenger. Disse kan man 
kjøre helt opp i tørr sone om man vil, og hver kvm. tåler rundt 400 kg. Dermed kan man enkelt ha 
svømmeopplæring på den delen man ønsker seg en hev og senkebunn, samtidig som man har minst 
2 meters dybde et annet sted i bassenget.  
 
 
For tiden er det under bygging flere anlegg som har to forskjellige temperaturer samtidig i et 
basseng, ett slikt anlegg står ferdig. For å kunne bruke oppdelingen på svømmestevner fordrer det at 
man har en bro som avdeler de to bunnene. Hev- og senkbar bunn tar bort rundt 60 cm av dybden, 
mens broen når den ikke er i bruk tar 1,10 cm. Dermed bør bassenget ha en dybde på 3 meter i hele 
eller deler av bassenget. Man legger rett og slett broen ned på bunnen av bassenget når det ikke er i 
bruk. 
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En slik løsning fritar ikke at det må settes inn en heis eller rampe for funksjonshemmede i bassenget. 
Det er store besparelser på å bygge en jevn bunn, og ved disse bruksområdene anbefales det at man 
bygger jevnt over 3 meter dybde, eller minst 2,60 m. På denne måten har man minst en eller helst to 
hev- og senkbare bunner, som dekker den ene langsiden. Eventuelt også en i motsatt ende. To 
bunner fordi man da kan ha tre forskjellige dybder i bassenget. For eksempel en for 
svømmeopplæring, en for trim og resten til annen aktivitet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Nederland finnes det nå anlegg med to temperatursoner i samme basseng, og det fungerer 
utmerket. Også Porsgrunn, Flesberg og Bamble byggen man anlegg med denne muligheten. 
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På bildet ser vi flyttbare tribuner, som kan bæres ut som kister. Hver av benkene kan romme ca. 10 
personer. 
 

Lager 
Det vil være ønskelig med skap inne i svømmehallen til bruk for svømmeklubben. Det er ellers god 
plass til lager i underetasjen. Om man vil begrense de sosiale rommene i første etasje er det også 
mulig for lagerplass her. Det viktigste for Stord må være at kommunen tar seg av basis bitene og 
idretten i anlegget, så kan kanskje næringslivet stå for eventuelt ytterligere investeringer uti fra lek 
og moro. 
  

Stup  
En av de mest populære aktivitetene i en svømmehall er som nevnt stup. Det beste er å ha et eget 
stup basseng for aktiviteten, og da helst med en hev og senkbar bunn slik at man kan benytte 
bassenget til flere aktiviteter.  
Den andre løsninger er å ha det i idrettsbassenget. Imidlertid gir begge løsninger store utfordringer. 
Et eget stupbasseng er så vidt kostbart å bygge at det synes uaktuelt å bringe videre for Nordreisa.  
Både tak og dybde i bassenget er utfordringer i sammenheng med stup. Et 10 meters stupetårn 
krever 15 meters høyde over vannflaten og 5 meter under vannflaten.  
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5 -meteren krever en høyde på 3,50 og en dybde på 3,80. Bygget må da i denne delen bli rundt 12,5 
meter høyt. I utgangspunktet kanskje ikke avskrekkende, men kostnadsdrivende. En mer-kostnad på 
rundt 15 millioner kroner må påregnes uten at dette kan dokumenteres godt. En slik løsning vil 
kunne tilføre 2 millioner kroner i spillemidler. 
Neste størrelse er 3 meter og en 1 meter, - for eksempel med sviktstup. Det krever en takhøyde på 
6,5 meter som bør kunne løses uten de store mer -kostnadene. Dybden må være 3,60. I de nye 
innovative svømmehallene er dette fullt mulig. De pvc belagte platene som blir brukt i de nye 
anleggene går 3 meter dypt. Man må da eventuelt lage en såle på 60 cm fra bunnen. Dette er 
absolutt mulig, men vil også ha en mer kostnad på rundt 5 millioner kroner. For denne løsningen kan 
man oppnå 1 million kroner i spillemidler. Anbefalingen er å ha dette som en opsjon til et nytt 
svømmeanlegg på Nysæther. Et anlegg på 12,5 meter med 5 meter stup, 4 meter dypt med hev og 
senkbar bunn. 
 

  
På kontinentet bygger man sjelden nye anlegg uten hev og senkbar bunn, her fra et anlegg i 
Nederland 
 

Sklie 
Enkelte ønsker seg kanskje installert en sklie i anlegget i Nordreisa Det vil enkelt gi en merkostnad på 
ca. 10 millioner kroner. Ikke bare koster selve sklia, men både takhøyde og størrelse på bassengrom 
blir dyrere. Da er det langt rimeligere å kjøpe enten oppblåsbare leker også sklier. Noen av disse 
skliene kan plasseres ute i vannet og gå opp 4,5 meter i høyden. Et annet forhold er at en sklie også 
kommer innunder den såkalte «tivoli-loven» som krever betalt oppsyn fra tilsynsmyndigheter. 
 

Stålbassenger med PVC-duk 
Utviklingen av prefabrikkerte svømmebasseng er stor for tiden. Det finnes i dag modulsystem som 
består av ferdigbygde pvc-belagte stålpaneler med tilhørende støttesystem som sørger for 
at bassenget alltid er fullstendig vanntett og innbydende å svømme i. Hele bassenget kan i praksis 
bæres inn gjennom en helt vanlig dør etter at bygget er bygget. 
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Man får plater som er opp til tre meter dype og 40 cm brede med en pvc-duk utenpå stålet. Disse 
platene er laget i forkant og skrues sammen på byggeplassen. I bunn er det også en duk, samt at det 
er en membran mellom sålen og duken, som gjør at det blir behagelig å gå på bunnen av bassenget. 
Det at stålet er pvc-belagt gjør at man også kan få mye lysere farger enn med tradisjonelt 
stålbasseng. I en byggeprosess med betong må denne ofte hvile i opp imot ett år, mens man med 
løsning som skissert over ikke setter opp bassenget før huset er bygget. Og selve sammensetningen 
av det prefabrikkerte bassenget vil ta bare noen uker. 
 
 Robin Wennestrøm ved Senter for idrettsanleggs teknologi (SIAT), NTNU har tatt en mastergrad på å 
sjekke varigheten og verdien av denne type svømmebasseng mot de tradisjonelle betongbassengene 
med flis. De PVC-baserte rustfrie stålplatene kommer svært godt ut av dette både i LCC-sammenheng 
og i forhold til klima og miljø (se tabell over). Riktignok har man nå også begynt å benytte 
prefabrikkerte betongelementer i noen svømmehaller, ferdig tørket og behandlet fra fabrikk. Dette 
er visst enda rimeligere å bygge enn stål alternativet, men en LCC-tabell for dette er ikke laget. 
 
 
 

Tekniske anlegg 
Det er en stor utvikling av ny teknologi for svømmehaller. Skal man kunne oppnå tilleggs midler ut-
over spillemidlene anbefales det benytte seg av denne utviklingen. Både innen ventilasjon og 
vannrensing, er det utviklet nye metoder som er energisparende, og også plass besparende. Til og 
med dusjer finnes som revolusjonerer energi bruk i svømmehaller. 
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Anleggs-priser 
 
Summert med forslag med positiv utløsning av midler. (Ca. 
entreprisekostnader). 
 
 
25 X 15,5 m med 2 temperatur sone, delt på midten Pris: 70.000.000 
Finansiering:   
Spillemidler:                                                                                  30.000.000,- 
 
 
 
Standard løsningen som blant annet Bamble, Flesberg har bygget er 25X21 meter bredde. 
Begge skal bygges med 2 temp. soner og for å få mest mulig aktivitetsflate tar vi med det 
som opsjon. 
Pris 25X21 meter:                                                         79.000.000 (Flesberg bygget for 63,5) 
 
Finansiering spillemidler                                              36.500.000 
 
 
Pris på 25 X 12,5 med to temp, delt på midten.            60.000.000,- 
 
Finansiering spillemidler:                                                            25.000.000 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/1300-35 

Arkiv:                P20  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 31.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
35/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

 

Mudring Sørkjosen havn og Oksfjord fiskerihavn 

Henvisning til lovverk: 
Lov om havner og farvann 
 
Vedlegg 
1 Mudring Sørkjosen havn og Oksfjord fiskerihavn 
2 Søknad om tilskudd til investering i effektive og 

miljøvennlige havner 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Mudring av Sørkjosen havn gjennomføres innenfor kostnadsramme kr 4,6 millioner

under forutsetning av at tilskudd fra Kystverket oppnås.
2. Det søkes kystverket om tilskudd på 80 % av beregnede kostnader, kr 3 680 000.
3. Mudring av Oksfjord fiskerihavn samt sjømerke innenfor kostnadsramme kr 505 000 

gjennomføres samtidig med mudring Sørkjosen havn.
4. Egenandelen for mudring Sørkjosen havn; kr. 920 000 finansieres ved bruk av 

Havbruksfondet. 
5. Mudring av Oksfjord fiskerihavn; kr 505 000 finansieres ved bruk av Havbruksfondet.  

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Mudring av Sørkjosen havn gjennomføres innenfor kostnadsramme kr 4,6 millioner 

under forutsetning av at tilskudd fra Kystverket oppnås. 
2. Det søkes kystverket om tilskudd på 80 % av beregnede kostnader, kr 3 680 000.  
3. Mudring av Oksfjord fiskerihavn samt sjømerke innenfor kostnadsramme kr 505 000 

gjennomføres samtidig med mudring Sørkjosen havn. 

797



4. Egenandelen for mudring Sørkjosen havn; kr. 920 000 finansieres ved bruk av 
Havbruksfondet.  

5. Mudring av Oksfjord fiskerihavn; kr 505 000 finansieres ved bruk av Havbruksfondet. 
 
 

Saksopplysninger 
Kystverket har 15. mai 2019 lyst ut tilskuddsordning for mer effektive og miljøvennlige havner.  
Søknadsfrist for tilskudd er 02. juni 2019 mens frist for gjennomføring og rapportering er 30. 
november 2019. 
Søknaden er sendt innen fristen og denne saken stadfester søknaden og bevilger egenandel. 
 
Tilskudd kan gis til havnestruktur, tilgangsinfrastruktur og mudring.  Også vedlikeholdsmudring 
er innenfor støtteordningen.  
Tilskudd kan gis for maksimalt 80 % av kostnadene, begrenset til EUR 5 millioner pr prosjekt. 
 
Nordreisa kommune eier Sørkjosen havn der det er behov for mudring i innseilingen og 
kaiområdet.  Kommunen eier også Oksfjord fiskerihavn der det fra fiskere er oppgitt behov for 
mudring i innseilingen rundt moloen. Behovet begge steder er utløst grunnet tilførsel av masser 
over tid. 
 

Vurdering 
Sørkjosen havn er anløpssted for godsbåter. Innseiling og området ved betongkaia har så liten 
dybde at lastede godsbåter ligger på sjøbunnen ved fjære sjø.  Større transportselskap har 
definert Sørkjosen som «ikke havn» for sin sine godsbåter. Definisjonen begrunnes med 
manglende dybde i innseilingen og ved godskaia. 
Behovet for mudring er påkrevet dersom Sørkjosen havn fortsatt skal være anløpssted for 
godsbåter, og for mulig videreutvikling av godstransport over havna. 
 
Større bruk av Sørkjosen havn for godstransport vil begrense godstrafikk på fylkesvei Fv866 fra 
Skjervøy. I dag kommer mye gods på land i Skjervøy for videre transport til mottakere blant 
annet i Nordreisa.  
Turistnæringen lokalt kan ved tilfredsstillende ankomstforhold for båt, ha et bredere potensiale 
om Sørkjosen havn mudres slik at større båter kan anløpe kaia. 
 
Etter utlysning av tilskuddsordningen, har Nordreisa kommune fått konsulenthjelp til 
kostnadsberegning av tiltak da kommunen ikke besitter egen kompetanse på dette. 
Mudring av innseiling og havneområdet i Sørkjosen havn antas å omfatte 26000 m3 masse. 
Mudringstiltaket er kostnadsberegnet til NOK 4,6 millioner inkludert forarbeider som 
sjømålinger, miljøundersøkelser og nødvendige tillatelser. 
 
Behovet for mudring i Sørkjosen havn er så stort at kommunen bør benytte muligheten for 
høyest mulig tilskudd.  Egenandel må finansieres. 
 
Oksfjord fiskerihavn betjener fiskere og fritidsbåter. I 2018 var 10 fiskebåter med 12 fiskere 
registrert med hjemmehavn i Oksfjord fiskerihavn.  Fiskere har meldt behov for noe mudring i 
innseilingen rundt moloen til havna sammen med behov for et fast sjømerke for grunne i 
tilknytning til havna. 
Det vurderes at tiltaket i Oksfjord fiskerihavn ikke kommer inn under tilskuddsordningen.  
Kostnadene for mudring i Oksfjord er beregnet til NOK 405 488 mens sjømerket er anslått til 
NOK 100 000. 
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Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/475-2 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 22.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
36/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

 

Salg av eiendommen 1942/47/426 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Takst eiendommen 47/426 
2 Oppgraderinger i Sørkjosen siden 1997 
3 Avtale fra 1998 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Kommunen benytter seg av klausulen i avtalen fra 1997 pkt 4.3 og selger bygget for 
takst. 

 Reisa dyreklinikk får refusjon for standardheving/utbygging de har gjennomført etter 1. 
januar 1998, jf avtalens pkt 4.3.  Fra refusjonen gjøres det fradrag for salg av tomt. 

 Nordreisa kommune inngår leieavtale med Reisa dyreklinikk for leie av lokaler til 
kommuneveterinærordningen og veterinærvakten. Årlige leiekostnader på kr 60 000 
legges inn i budsjett for 2020 og framover. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Kommunen benytter seg av klausulen i avtalen fra 1997 pkt 4.3 og selger bygget for 
takst. 

 Reisa dyreklinikk får refusjon for standardheving/utbygging de har gjennomført etter 1. 
januar 1998, jf avtalens pkt 4.3.  Fra refusjonen gjøres det fradrag for salg av tomt. 
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 Nordreisa kommune inngår leieavtale med Reisa dyreklinikk for leie av lokaler til 
kommuneveterinærordningen og veterinærvakten. Årlige leiekostnader på kr 60 000 
legges inn i budsjett for 2020 og framover. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Nord Troms veterinærkontor i Sørkjosen gnr 47/426 har vært hovedkontoret siden det 
interkommunale veterinærsamarbeidet ble opprettet for ca 40 år siden. 
I 1997 inngikk Veterinærfellesskapet i Nord Troms en avtale med Nordreisa kommune om 
overtakelse av bygget og eiendommen gnr 47/426. Bygg og eiendom ble overdratt gratis, men 
med forbehold gjennom punkter i avtalen. 
 
I avtalens pkt 3 om pris står det: 
Veterinærfellesskapet i Nord Troms overtar veterinærbygget vederlagsfritt fra Nordreisa 
kommune den 1.januar 1998. 
 
I avtalens pkt 4.2 står det: 
Overtageren forplikter seg til i framtida å stille nødvendige lokaler til rådighet for den 
kommunale næringsmiddelkontrollen vederlagsfritt. Kommunen skal ikke betale for husleie, 
strøm, renhold eller vedlikehold. 
 
I avtalens pkt 4.3 står det: 
Dersom veterinærtjenesten i framtiden endres slik at lokalene selges, skal Nordreisa kommune 
ha fortrinnsrett til å overta lokalene vederlagsfritt. Det må imidlertid tilregnes en kjøpesum 
dersom lokalene i bygningen har vesentlig hevet standard og/eller er utvidet med 
påbygg/tilbygg. 
 
 
I 2007 søkte veterinærene om å selge bygget for å etablere seg i mer hensiktsmessige lokaler.  
 
Kommunestyret gjorde i sak 005/07 følgende vedtak: 
Ved et evt salg av eiendommen gnr 47/8/1 beholder Nordreisa kommune salgssummen, og det 
gjøres fradrag for evt standardheving/utbygging som er utført etter 1.januar 1998,jf avtalens pkt 
4.3. 
 
I 2010 gjorde veterinærsamarbeidet samme henvendelse, men denne ble avvist med henvisning 
til vedtaket i sak 005/07. 
 
I 2012 søkte veterinærkontoret om å selge en del av tomten gnr 47/426 til boligformål. 
Salgsbeløp skulle brukes til oppussing av veterinærkontoret. 
 
Formannskapet gjorde i sak 8/13 følgende vedtak: 
Formannskapet har ingen merknader til salg av ubebygd del av eiendommen 1942/47/426. 
 
Tomten ble fradelt 17.10.2013.  
 
Reisa Dyreklinikk, tidligere Nord Troms veterinærkontor, har kjøpt nye lokaler på Storslett og 
skriver følgende i brev til kommunen: 
Vi , Kristin Hauge og Stine Bjerke Solstad, ønsker ikke nødvendigvis å oppheve klausulen 
mellom kommunen og Reisa Dyreklinikk som tilsier at Reisa Dyreklinikk ikke kan selge bygg i 
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Sørkjosen. Vi ønsker primært å inngå husleiekontrakt mellom Nordreisa kommune og Reisa 
Dyrekinikk. Dette innebærer at Reisa Dyreklinikk forplikter seg til å stille kontorlokaler til 
rådighet for kommuneveterinærene i Nordreisa i kontraksperioden. Husleiekontrakten ønsker vi 
skal ha en varighet på 3 år og med husleie på kr 5000, prissatt etter markesspris på utleie av 
kontorlokaler i Nordreisa. Intensjonen er å fornye leiekontrakten hvert år. 
 
Reisa Dyreklinikk har tatt en takst over eiendommen og lagd en oversikt over investeringer som 
er gjort etter 1998, se vedlegg. 
Taksten viser en markedsverdi på kr 1780 000 og låneverdi på kr 1530 000.  
 
Oversikt over investeringer viser at det er gjort investeringer på kr 392.000 siden 1998. I tillegg 
kommer eget arbeid, ikke prissatt. Tomten ble fradelt i 2013 og ble solgt for kr 125.000. 
 
Rådmannen ser tre alternativer: 

1. Kommunen benytter seg av klausulen i avtalen fra 1997 pkt 4.3 og selger bygget for 
takst og Reisa dyreklinikk får tilbakebetalt for investeringer de har gjennomført.  

 
2. Kommunen benytter seg av klausulen i avtalen fra 1997 pkt 4.3 og tar over bygget og 

benytter det i kommunal drift. 
 

3. Kommunen benytter ikke seg av klausulen i avtalen fra 1997. Reisa dyreklinikk får selge 
bygget, men kommunen skriver ny avtale der Reisa Dyreklinikk stille nødvendige 
lokaler til rådighet for kommuneveterinær- og veterinærvaktordningen vederlagsfritt. 
Kommunen skal ikke betale for husleie, strøm, renhold eller vedlikehold. 

 
 
Nord Troms veterinærsamarbeid består av to deler. På dagtid er det en kommuneveterinær 
ordning. I den er det en vaktordning fra mandag til fredag fra 08.00-16.00. I tillegg er den en 
Veterinærvakt som har en vaktordning mandag til fredag fra kl 16.00 til 08.00 samt helger og 
helligdager.  
 
Reisa Dyreklinikk eies av to av veterinærene som begge deltar i begge vaktordningene. I tillegg 
leier de lokaler til de to andre veterinærene som deltar vaktsamarbeidet. 
 

Vurdering 
Reisa Dyreklinikk har kjøpt nye lokaler på Storslett i mars 2019 og planlegger flytting til 
Storslett til høsten. Det er derfor nødvendig med en avklaring om bygget i Sørkjosen. 
 
Det er over skissert tre alternativer. Under følger en vurdering: 
 
Alternativ 1 gir en salgsgevinst, men da må kommunen leie lokaler til kommuneveterinær- og 
veterinærvaktordningen hos Reisa Dyreklinikk. Det foreslås en månedsleie på kr 5000. Dette er 
det primære ønsket fra Reisa Dyreklinikk. 
 
Alternativ 2 kan gi kommunen tilgang til midlertidige lokaler. Hvis de skal benyttes på lang sikt 
anbefales det renovering av bygget. I dette alternativet vil leiekostnader for kommuneveterinær 
bli det samme. 
 
Alternativ 3 gir ingen salgsgevinst, men kommunen vil ha gratis lokaler for kommuneveterinær- 
veterinærvaktordningen. Dette er et alternativ som er drøftet med Reisa Dyreklinikk, men som 
de helst ikke ønsker å gå inn på.  
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Matrikkel: Gnr 47: Bnr 426 Rejos AS

Kommune: 1942 NORDREISA KOMMUNE Sentrum 9, 9151 STORSLETT

Adresse: Bjørklysvingen 11, 9152 SØRKJOSEN Telefon: 77 76 49 00

VERDI- OG LÅNETAKST

Matrikkel: Gnr 47: Bnr 426

Kommune: 1942 NORDREISA KOMMUNE

Betegnelse: Bjørkely

Adresse: Bjørklysvingen 11, 9152 SØRKJOSEN

Dato befaring: 13.02.2019
Utskriftsdato: 22.02.2019
Oppdrag nr: 1473

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Rejos AS
Sentrum 9, 9151 STORSLETT
Telefon: 77 76 49 00

Sertifisert takstmann:

Reidar Josefsen
Telefon: 900 68 850
E-post: reidar@rejos.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Matrikkel: Gnr 47: Bnr 426 Rejos AS

Kommune: 1942 NORDREISA KOMMUNE Sentrum 9, 9151 STORSLETT

Adresse: Bjørklysvingen 11, 9152 SØRKJOSEN Telefon: 77 76 49 00

Oppdr. nr: 1473 Befaringsdato: 13.02.2019 Side: 2 av 4

Forutsetninger

Dokumentet er bygget opp på basis av Norsk takst sine instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og
alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Egne forutsetninger

Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen.

Oppdraget er utført på grunnlag av NTF's retningslinjer og gjeldende lov.  Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges
slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn.

Berørte parter skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør
rettes opp.

Besiktigelsen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Besiktigelsen er utført i henhold til gjeldende instruks.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha
undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier.

Rapportdata

Kunde: Reisa dyreklinikk AS

Takstmann: Reidar Josefsen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 13.02.2019.
 - Reidar Josefsen.  Takstmann.  Tlf. 900 68 850
 - Kristin Hauge.  Tlf. 920 62 077
 - Wanja Bjerkmo.  Kundekonsulent.  Tlf. 452 30 195

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Bjørkely

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1942 NORDREISA Gnr: 47 Bnr: 426

Eiet/festet: Eiet

Areal: 1 467 m² Arealkilde: Ambita

Hjemmelshaver: Nordreisa veterinærkontor ANS

Adresse: Bjørklysvingen 11
9152 Sørkjosen

Kommentar: Om fullstendighet og nøyaktighet i Matrikkelutskriften:
Ambita tar forbehold om at informasjonen som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske
forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen.
Ambitas Matrikkelutsrkift viser arealet som er en geometrisk beregning på eiendommens
grenselinjer. De tilfeller grensene er markert som fiktive brukes areal hvis det finnes i Matrikkelen.
Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Arealoversikt 07.02.2019 Kilde: Nibio Innhentet 1 Ja

Norges Eiendommer 07.02.2019 Kilde: Nibio Innhentet 3 Ja

822



Matrikkel: Gnr 47: Bnr 426 Rejos AS

Kommune: 1942 NORDREISA KOMMUNE Sentrum 9, 9151 STORSLETT

Adresse: Bjørklysvingen 11, 9152 SØRKJOSEN Telefon: 77 76 49 00

Oppdr. nr: 1473 Befaringsdato: 13.02.2019 Side: 3 av 4

Eiendomsdata

Forretningsbygg bygd i 1948 tilbygd i 1960.

Forsikringsforhold

Fullverdiforsikret hos Sparebank1 Nord-Norge. Avtalenr.: 2387335.
Årspremie kr. 14.236.
Forsikringssum: kr. 4 145 200

Bygninger på eiendommen

Forretningsbygg som har panelte vegger på utsiden og taktekke  er skifer og papp, tilbygg har stålplater og ene taket er
tekket med skifer..
Innvendig mål 1. etg 101 m2, loft 45 m2 og kjeller 38 m2.

Arealer og anvendelse

Bygningen benyttes som veterinærkontor.
I hovedplanet er det kjøkken, medisinlager, tannrom, butikk/venterom, gang, operasjonsrom, medisinlager, bad/wc,
undersøkelsesrom, laboratorium, røntgenrom og en bod.
På loftet er det te-kjøkken, bad og gang.
I kjelleren er det ett arkiv og tre boder. Støypegods kloakkrør. Kjelleren har betongvegger og gulv, foruten arkivet som har
panelte vegger og belegg på gulvet.
Kjelleren er på 38 m2, loftet 45 m2 og hovedplan 42 m2.

Konstruksjoner og innvendige forhold

I gangen og butikken er det laminat på gulvene. Belegg på vaskerom og de øvrige rom. I butikken/venterommet er veggene
panelt og noe tapet. De øvrige vegger i hovedplan har for det meste baderomsplater foruten medisinlager og tannrom hvor
det er tapet på veggene. I hovedplanet er det ellers for det meste belegg på gulvene.
På loftet for det belegg på gulvene, på vaskerommet er det baderomsplater på veggene, på te-kjøkkenet er det tapet på
veggene. Gulvet på badet har ujevnt gulv.

Andre forhold

Offentlig tilknyttet vann og kloakk.
Elektrisk oppvarming.

Beregning

Teknisk verdi bygninger Teknisk verdi med fradrag for elde og slitasje. 3 035 000

Markedsverdi Markedsverdi er den normale salgsverdi som kan forventes å få for eiendommen
slik den står i dag, og med dagens marked.
Følgende vurderinger er lagt til grunn for beregning av markedsverdi på
eiendommen: Teknisk verdi av bygningsmassen, tilstand på bygningsmassen,
tilgjengelighet til bygningene, beliggenhet og miljø i området.
Takstmannen har ikke undersøkt reguleringer eller andre forhold hos
bygningsetaten, og det forutsettes at dagens innreding og bruk er byggemeldt.
Eiendommen ligger fin til i rolig område, nær sentrum og nær friluftsområder.

1 780 000

Låneverdi Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig
belåning.

1 530 000

STORSLETT, 22.02.2019

Reidar Josefsen
Takstmann

Telefon: 900 68 850
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Matrikkel: Gnr 47: Bnr 426 Rejos AS

Kommune: 1942 NORDREISA KOMMUNE Sentrum 9, 9151 STORSLETT

Adresse: Bjørklysvingen 11, 9152 SØRKJOSEN Telefon: 77 76 49 00

Oppdr. nr: 1473 Befaringsdato: 13.02.2019 Side: 4 av 4

Andre bilder
Andre bilder for oppdraget

Deler av kontoret på loftet. Operasjonsrom

Undersøkelsesrom Røntgenrom.
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Målestokk 1: 500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 07.02.2019 08:55
Eiendomsdata verifisert: 07.02.2019 08:55

GÅRDSKART  1942-47/426/0

47/426/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5

0.0

1.5

0.0

1.5
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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7.2.2019 Norges Eiendommer

https://infoland.ambita.com/norgeseiendommer/#basis/cadastre=1942-47-426-0-0&address=1942-1013-11 1/3

Type BEST. GRUNNEIENDOM
Bruksnavn BJØRKELY
Etableringsdato 16/12-1998
Tinglyst Ja
Arealmerknad Hjelpelinje vegkant

Matrikkelført Ja
Har festegrunn Nei
Skyld
Landbruk Nei
Næringsgruppe

Antall teiger 1
Seksjonert Nei
Areal 1467.8 m²
Arealkilde BEREGNET AREAL

Dato: 07.02.2019

1942/47/426/0/0
Bjørklysvingen 11
9152 SØRKJOSEN

Oppsummering

Eiere (1)
Siste omsetning
Matrikkelopplysninger
Ikke tinglyst eierforhold (0)
Kulturminner på matrikkelen (0)
Grunnforurensing (0)
Klage på vedtak i Matrikkelen (0)
Forretninger (4)
Matrikkelens adresser (1)
Bolig- og bygningsopplysninger (1)

Eiere

ID Født Navn Andel Adresse Rolle

979998031 Nord Troms Veterinærkontor Ans 1 / 1 Bjørklysvingen 11, 9151 STORSLETT HJEMMELSHAVER

Siste omsetning

Tinglyst dato Kjøpesum Omsetningstype Dokumenttype Gjelder hele eiendommen Gjelder flere eiendommer

29/12-1998 0 ANNET Hjemmel til eiendomsrett Ja Ja

Matrikkelopplysninger

Ikke tinglyst eierforhold

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

Kulturminner

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er
registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning /
verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

Grunnforurensing

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver.
Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

Klage på vedtak i Matrikkelen

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.
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7.2.2019 Norges Eiendommer
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Kommune 1942 NORDREISA
Grunnkrets 203 SOMMARSET
Kirkesogn 11040401 Nordreisa

 
Valgkrets 4 SØRKJOSEN
Tettsted 8181 Sørkjosen

Forretninger

Forretning 17/10-2013
Matrikkelført 17/10-2013

Rolle Matrikkel Arealendring  

AVGIVER 1942/47/426/0/0 -1021.8  

BERØRT 1942/47/443/0/0 0  

BERØRT 1942/47/478/0/0 0  

MOTTAKER 1942/47/502/0/0 1021.9  

Forretning 17/10-2013
Matrikkelført 17/10-2013

Rolle Matrikkel Arealendring  

BERØRT 1942/47/426/0/0 0  

BERØRT 1942/47/443/0/0 0  

BERØRT 1942/47/478/0/0 0  

BERØRT 1942/Eierløs(e) teig(er) 0  

Forretning 22/12-1998
Matrikkelført

Rolle Matrikkel Arealendring  

AVGIVER 1942/47/8/1/0 0  

MOTTAKER 1942/47/426/0/0 0  

Forretning 16/12-1998
Matrikkelført

Rolle Matrikkel Arealendring  

AVGIVER 1942/47/8/0/0 -1450  

MOTTAKER 1942/47/426/0/0 1450  

Matrikkelens adresser

Adresser Oppdatert Koord.sys.nr Koordinat X Koordinat Y

Bjørklysvingen 11, gatenr 1013, 9152 SØRKJOSEN 23 7753042 729197

17/10-2013 OPPMÅLINGSFORRETNING

17/10-2013 ANNEN FORRETNINGSTYPE

22/12-1998 GRUNNEIENDOM FRA FESTE

16/12-1998 KART- OG DELINGSFORRETNING
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Næringsgruppe IKKE OPPGITT
Bygningsstatus TATT I BRUK
Energikilde
Oppvarming
Avløp
Vannforsyning
Bygningsnummer 192192706

Bebygd areal
BRA bolig
BRA annet
BRA totalt
Har heis Nei

Rammetillatelse
Igangset.till
Ferdigattest
Midl.brukstill.
Tatt i bruk (GAB)
Antall boliger
Antall etasjer

Bolig- og bygningsopplysninger

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse Nr Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC

Bjørklysvingen 11 UNUMMERERT BRUKSENHET

Bygningsopplysninger:

Etasjeopplysninger:

Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygningskoodinater:

Koord.sys.nr Koordinat X Koordinat Y

23 7753042 729197

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller
være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller
grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i
Matrikkelutskriften.

Bygning 1 av 1: ANNEN PRIMÆRHELSEBYGNING
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Oppgraderinger i Sørkjosen siden 1997: 
 

- Restaurering år 1999 kr. 300 000 
- Varmepumpe innkjøp i 2015 kr. 30 000 
- Nytt laminatgulv deler av areal i 1. etasje både i 2017 og 2018. kr. 20 000 
- Malearbeid vegger i 1. etasje i både 2017 og 2018 kr. 12 000 
- Innkjøp maling og utstyr kr. 10 00 
- Forsterkning av bærende takbjelker innvendig i 2018 kr. 20 000 

Til sammen utgjør dette restaurerings- og oppussingsarbeid til kr. 392 000. 

Tidligere firma Nord Troms veterinærkontor ANS solgte tomt i 2014 for kr. 125 000. 

 

 

Sørkjosen 31.3.19 

Stine Bjerke Solstad 

For Reisa dyreklinikk 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/625-10 

Arkiv:                500  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 17.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019
15/19 Nordreisa administrasjonsutvalg 20.06.2019

 

Lønnspolitisk plan - ny behandling 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift Lønnspolitisk plan 2019 - 2022 
2 Forslag til Lønnspolitisk plan 2019 - 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 20.06.2019  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Lønnspolitisk plan vedtas slik den foreligger.   
 

Rådmannens innstilling 

Lønnspolitisk plan vedtas slik den foreligger.   
 
Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre har i møte juni 2018 forlenget gjeldende lønnspolitisk plan ut 2018.  
Ny lønnspolitisk plan ble lagt frem til behandling i administrasjonsutvalg og kommunestyre 
mars. Kommunestyret utsatte saken med bakgrunn i ny kommunelov som er gjeldende fra etter 
konstituering av nytt kommunestyre høsten 2019 som gir konsekvenser for 
administrasjonsutvalgets vedtak i pkt 1.2 og 4.1 som gjelder forhandling av lønn til sektorledere.  
 
Sitat vedtak i kommunestyret 29.03.19: Saken utsettes til neste møte i kommunestyret, det bes at 
saken sees opp mot den nye kommuneloven. 
 
Sitat vedtak i administrasjonsutvalget 28.02.19: 
• Punkt 1 Innledning: ordlyd «strategi» endres til «plan». 
• Punkt 1.2 Endring av siste setning i første avsnitt: dette utvalget forhandler lønn med 

rådmannen, rådmannens stedfortreder og sektorledere jfr pkt 4.1.  Enstemmig vedtatt.  
• Punkt 4.1 Endring første setning: virkningsdato 1. mai. Enstemmig vedtatt.  
• Punkt 4.1 Endring andre avsnitt: Politisk forhandlingsutvalg sammen med rådmann 

forhandler lønn for følgende ledere i kap 3.4.1 med virkningsdato 1 mai:  
Sektorledere drift og utvikling 
Sektorleder helse- og omsorg 



Sektorleder oppvekst og kultur 
Økonomisjef  
DMSleder 
         

• Punkt 4.1.1 Siste setning strykes. 
• Tillegg til pkt 5.2.3: Dette gjelder den enkelte arbeidstaker og gir ikke føringer for andre 

arbeidstakere, heller ikke lederstillinger.  Forslaget enstemmig vedtatt. 
• Kap 8 første avsnitt: Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnsøkning etter 

at dokumentasjon på gjennomført og bestått eksamen er registrert hos arbeidsgiver. 
Kompetansetillegget gis ikke dersom videreutdanningen utløser endring av stillingskode. 
Kompetansetillegget flyter oppå grunnlønn.  

• Punkt 8.2 Ordlyd fagskole tas inn i tabell.  
• Punkt 8.6 unge arbeidstakere: ordlyd «ekte» fjernes.   
• Punkt 9.2. Siste setning i 2 avsnitt strykes.  
• Punkt 9.2 3, 4 og 5 avsnitt endres til: Der det er særlige utfordringer med rekruttering 

kan følgende virkemidler brukes: 
• 10 års lønnsansiennitet 
• 1 ekstra ferieuke 
• Ekstra tillegg for helg-, natt- og turnus.  

Det bør settes vilkår når slike virkemidler brukes. 
 
Den nye kommuneloven trer i kraft på det første konstituerende kommunestyremøtet i 2019. I 
ny kommunelov er rådmannens (kommunedirektør) myndighet og oppgaver i forhold til 
personalhåndtering bedre klargjort enn i dagens lov. Etter § 13-1 i ny lov står det bla at: 
Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i 
lov. Dette innebærer også fastsettelse og forhandling av lønn for alle ansatte. Kommunestyret gir 
gjennom den fastsatte arbeidsgiverpolitikken (Personalpolitiske retningslinjer og Lønnspolitisk 
plan) styringssignaler til rådmannen.  
Vedtak fra administrasjonsutvalget er innarbeidet i vedlagt plan med unntak av pkt 1.2 og 4.1 
som strider imot kommunelovens nye bestemmelser.  
 
En partssammensatt gruppe som består av service- og personalsjef, personalkonsulent, 
sektorleder for Drift og utvikling, Htv Fagforbundet, Htv Utdanningsforbundet og Htv 
sykepleierforbundet (3 representanter for arbeidstakere og 3 for arbeidsgiver) jobber 
kontinuerlig med revisjon av kommunens retningslinjer og reglement. Gruppen har høsten 2018 
arbeidet med revisjon av kommunens lønnspolitiskplan. Jfr vedlegg. 
 
Lønnspolitisk plan utgjør sammen med personalpolitiske retningslinjer med vedlegg, vedtak i 
administrasjonsutvalget 25.01.18 Nordreisa kommunes samlede arbeidsgiverpolitikk.  
Til sammen skal disse uttrykke kommunens målsettinger i forhold til kvalitet på tjenestetilbud, 
arbeidsmiljø, ressursbruk og evne til omstilling  
 
Det legges opp til at retningslinjene har en tidsramme på 4 år.  
 
Hovedmålet for lønnspolitikken i forslag til lønnspolitisk plan:  
Bidra til å rekruttere og beholde ansatte med kompetanse i samsvar med kommunens oppgaver 
og ansvar, som gjør kommunens tjenesteproduksjon og utvikling mulig.  
Bidra til positiv omdømmebygging og gjøre Nordreisa kommune til en attraktiv arbeidsgiver for 
både gamle og nye medarbeidere.  
 
Følgende delmål / grunnleggende kriterier foreslås:  
Lønnspolitikken er en del av Nordreisa kommunes samlede arbeidsgiver politikk og er forankret 
i følgende kriterier:  
• Konkurransedyktig på lønn for rekruttering av rett kompetanse 
• Lønn etter innsats og resultat skal baseres på kjente vurderingskriterier (pkt 7) 



• Lønn skal stå i forhold til utdanningskrav, ansvar, oppgaver og realkompetanse  
• Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av 

lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn.  
 
I forslaget til rådmannen lå det et løft for sykepleiergruppen i pkt 9.2 «markedsmessige 
forhold». Rekrutteringsforslaget gir sykepleiere en start på 10 års ansiennitet, dvs kr 60.600,- 
mer enn ansiennitet 0 år, og kr 20.200,- mer i året enn start på 8 år, som kommunen har 
praktisert i mange år. I tillegg foreslås økning med kr 5 mer enn minstesats på lørdags- og 
søndagstillegg og kr 4 mer enn minstesats på på nattillegg og 1 uke ekstra ferie hvert år etter 2 
års tjeneste i ordinært turnusarbeid.  
I dag har Nordreisa kommune ca 59 årsverk som sykepleiere. En ekstra ferieuke for alle vil 
koste ca 700.000,- i vikarer, pensjon og feriepenger. Økning i tillegg for alle vil koste ca kr 
380.000,- inkl pensjon og feriepenger. Og økning lønnstrinn 8 til 10 på ca 5 nye i året ca kr 
100.000,-. Total rekrutteringskostnad sykepleiere blir da ca kr 1.180.000,- i året.  
Forslaget ble ikke videreført av administrasjonsutvalget. 
 
Forslag til ny lønnspolitisk plan ble den 11.12.18 sent ut på høring til alle fagorganisasjonene, til 
alle sektor- og virksomhetsledere og rådmann. Høringsfristen ble satt til15.01.18. 
  
Det er mottatt fire høringssvar, fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, konstituert sektorleder 
Bodil Mikkelsen og rådmann Anne-Marie Gaino. Disse legges ved i sin helhet og gjennomgås 
med rådmannens kommentarer nedenfor. På bakgrunn av rådmannens innstillingsrett, er 
høringssvaret fra rådmannen tatt direkte inn i det vedlagte forslaget til lønnspolitisk plan.  
 
Innspill fra Bodil Mikkelsen:  
 
Pkt 8.6 unge arbeidstakere  
Det står at unge arbeidstakere under 18 år som innehar ekte vikariat. Hvem har et uekte vikariat?  
 
Rådmannens kommentar: tas til etterretning, ordlyd «ekte» vikariat fjernes.   
 
Pkt 9.2 markedsmessige forhold  
Det er bra at Nordreisa kommune ser på markedsmessige forhold og vil gi enkelte yrker mer 
lønn for å rekruttere og beholde dem. Det er imidlertid rart at alle sykepleiere blir tilgodesett, da 
vi vet at det ikke alle virksomheter innen helse og omsorg som har mangel på sykepleiere, her 
kan nevnes labben og sykestua. Det er alltid mange søkere der og man har aldri opplevd 
problemer med rekrutteringen.  
Her bør man også se på rekruteringen og ikke bare markedsmessige forhold. Man bør ikke gi 
alle samme betingelser men gi i de virksomhetene som virkelig har store rekrutteringsproblemer, 
her kan nevnes sykehjemmene, hjemmesykepleien og boligene. Vernepleiere en yrkesgruppe 
som er vanskelig å få tak i og ut fra de utfordringer Nordreisa kommune står overfor i de 
kommende år blir det mer og mer viktig å få tilsatt denne yrkesgruppen. Hvis denne gruppen 
holdes utenfor vil det om få år bli samme problemet her. Helsefagarbeidere vil være en 
yrkesgruppe det vil bli mangel på i de kommende årene, denne problematikken merkes allerede i 
dag. Uansett hvordan framtiden blir så er det behov for alle yrkesgruppene i Nordreisa 
kommune i framtiden, da blir det feil signal å sende at det bare er sykepleiere som er viktig 
 
Rådmannens kommentar: For alle høgskolegrupper foruten lærere gis rekrutteringstilbud om 
lønnstrinn 8 år, dvs kr 40.400,- mer i årslønn for nyutdannede i høgskolegruppen i forhold til 
start på 0 år i hovedtariffavtalen. Nordreisa kommune har i dag og vil få rekrutterings-
utfordringer innenfor helse- og omsorg men spesielt yrkesgruppen sykepleiere. 
Utfordringsbildet beskrives i «Rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 i Nord-Troms» 
Antall stillingshjemler sykepleiere er langt høyere i kommunen enn feks vernepleiere. 
Demografisk utvikling frem mot 2040 gir større økning i antall eldre enn de i arbeidsfør alder og 
det blir nye og mer sammensatte kompetansebehov innenfor helse. Derfor vil det bli svært viktig 
å være en attraktiv arbeidsgiver ovenfor yrkesgruppen sykepleiere.  



Fremtiden gir en kamp om arbeidskraft, spesielt innenfor helse. Helsefagarbeidere vil også være 
en yrkesgruppe som det vil være utfordringer å rekruttere. For denne yrkesgruppen pågår et stort 
løft jfr Rekrutterings- og kompetanseplan gjennom vekslingsmodellen samt gjennom egne 
statlige stipendordninger til utdanning innenfor helse (gjelder også annen helsefaglig utdanning). 
Rådmann anser det som spesielt nødvendig å være konkurransedyktig på lønn ovenfor 
sykepleiergruppen.    
 
 
Innspill fra HTV Fagforbundet:  
 
Punkt 1 Innleding 
Fagforbundet mener at avsnitt «Nordreisa kommunes lønnspolititkse strategi skal:» flyttes til 
avsnitt 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken.  
 
Rådmannens kommentar: Ordlyd «strategi» endres til «plan». Målsettinger starter i avsnitt 1.1.  
 
Punkt 1.2 Forhandlingsutvalg.  
Første avsnitt: Fagforbundet mener at det politiske forhandlingsutvalget også skal fastsette lønn 
på sektorledere. Dette for å unngå at toppledernivået i kommunen blir for tett på egen 
lønnsutvikling med de uheldige konsekvenser dette medfører.  
 
Rådmannens kommentar: Myndighet er gitt i vedtatt administrativ delegasjonsreglement. 
Delegasjonsreglement skal opp til ny politisk behandling våren 2019. Rådmannens forslag vil 
bli å endre til rådmann og stedfortreder. Sektorledere er ikke med i å forhandle lønn.   
 
Andre avsnitt: Fagforbundet mener at det vil være mer fleksibelt dersom dette ikke knyttes til 
spesifikke funksjoner. Service- og personalsjef bør byttes til «en av sektorlederne» (og 
økonomisjef-sektorovergripene).   
 
Rådmannens kommentar: fra rådmann: myndighet er gitt i vedtatt delegasjonsreglement. 
Delegasjonsreglement skal opp til ny politisk behandling våren 2019. Å delta i 
forhandlingsutvalg er en naturlig del i det å inneha rolle som personalsjef.  
  
Punkt 2 Lønnsplassering ved nye ansettelser 
Fjerde avsnitt: Fagforbundet mener at dette må sees i sammenheng med gjennomgang av 
delegasjonsregelmente. Er det gunstig at dette delegeres til en enkeltperson.  
 
Rådmannens kommentar: Myndighet er gitt i vedtatt administrativt delegasjonsreglement. 
Delegasjonsreglement skal til politisk behandling våren 2019.   
 
Punkt 4.1.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.1 
Fagforbundet synes at det i lys av den seneste utviklingen i lønnen til sektorledere at det ikke er 
naturlig å belønne ytterligere ved gode resultater i og med at gode resultater ligger som en 
forutsetning for den lønnen som allerede er innrømmet. Det er også slik at en høy lønn også 
avstedkommer høye krav. 
 
Rådmannens kommentar: Punkt 4.1.1 er i sin helhet hentet ut fra Hta. Fagforbundets argument 
strider mor Hta 3.4.1. Arbeidsgiver kan ikke gi dårligere bestemmelser enn det sentralt regelverk 
tilsier, og som er fremforhandlet av sentrale parter i arbeidslivet.  
 
Punkt 4.2 Stillinger etter Hta kap 3.4.2 
Siste avsnitt: Fagforbundet har betenkeligheter med dette punktet og spør om dette er noe godt 
insentiv for å utvikle seg som leder. 
 
Rådmannens kommentar: Minstelønn for virksomhetsledere i Nordreisa kommune er drøftet 
juni 2018 mellom arbeidsgiver og alle fagforeninger. I tabellen er startlønn/grunnlønn 5 års 



høgskoleutdanning uavhengig av antall år utdanningen er. Ledere har årlige lønnsforhandlinger 
og kompetanse er del i dette jfr Hta 3.4.4.  
 
Punkt 8.2 Uttelling for kompetanse 
Tabell: Fagforbundet mener likestilling av fagskole med høyskole, universitet eller annen 
godkjent utdanningsinstitusjoner.  
 
Rådmannens kommentar: Gjelder også for fagskole jfr ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning.  
 
2 avsnitt: Realkompetanse. Fagforbundets erfaring er at uttelling for realkompetanse er svært 
vanskelig å få gjennomslag for. Vi foreslår derfor å forsterke utsagnet med å starte avsnittet med 
følgende setning: «Nordreisa kommune vil i perioden ha spesielt fokus på realkompetanse». 
 
Rådmannens kommentar: Ordlyd i 2 avsnitt ivaretar realkompetanse.  
 
Punkt 8.6 Unge arbeidstakere 
Fagforbundets kommentar til ekte vikariat? Finnes det et uekte?  
 
Rådmannens kommentar: ordlyd «ekte» vikariat fjernes.   
 
Punkt 9.2 Markedsmessige forhold 
Fagforbundet mener: Det er bra at Nordreisa kommune ser på markedsmessige forhold og vil gi 
enkelte yrker mer lønn for å rekruttere og beholde dem. Virkemidlene som her foreslås er 
høyere lønn, større tillegg og ekstra ferie. Fagforbundet har imidlertid et par betenkeligheter.  
Fagforbundet mener at dette favner for vidt. Det er ikke alle virksomheter innen helse og 
omsorg som har mangel på sykepleiere, her kan nevnes at både laben og sykestua, ved  
utlysning av stillinger alltid har fått mange godt kvalifiserte søkere og aldri opplevd problemer 
med rekrutteringen. 17 
Vi mener at man ikke bør bruke markedsmessige vurderinger over hele linja men heller vurdere 
fra tilfelle til tilfelle. Man bør ikke gi alle sykepleierne samme betingelser men heller gi 
lønnsmessig støtte til sykepleierne i de virksomhetene som virkelig har store 
rekrutteringsproblemer, her kan nevnes sykehjemmene, hjemmesykepleien og boligene.  
Videre vil Fagforbundet peke på at også andre yrker innen helse og omsorg er utfordrende å få 
ansatt kvalifisert personale. Blant annet er vernepleiere en yrkesgruppe som er vanskelig å få tak 
i og ut fra de utfordringer Nordreisa kommune står overfor i de kommende år vil det bli det mer 
og mer viktig å få tilsatt denne kompetansen. Hvis denne gruppen holdes utenfor en forsterket 
lønnspolitikk vil det om få år bli samme problemet her. 
Så må man heller ikke glemme at helsefagarbeidere vil være en yrkesgruppe det vil bli mangel 
på i de kommende årene, denne problematikken merkes allerede i dag. Det er nesten bare 
helsefagarbeidere som har ufrivillig deltid og det er allerede i dag umulig å rekruttere i deltid. 
Hvorfor blir ikke den yrkesgruppen tatt med under markedsmessige forhold? 
Fagforbundet er opptatt av at Nordreisa kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne og 
selv om vi ønsker en god lønn til alle våre medlemmer så stiller vi spørsmål ved en 
personalpolitikk som søker å løse rekrutteringsproblemer med kun penger. Vi er mener at lønn i 
rekrutteringssammenheng er et virkemiddel med begrenset effekt og at det er et bedre tiltak å 
skape et miljø der mennesker ønsker å være på jobb av andre grunner enn kun lønn. Vi er gjerne 
med! 
 
Rådmannens kommentar: samme kommentar som til konstituert sektorleder Bodil Mikkelsens 
innspill.  
 
 
Vedlegg 
Fagforbundet mener: Funksjonstillegg Hovedverneombud kr 20.000 og plasstillitsvalgte kr 
10.000,-.  
 



Rådmannens kommentar: Funksjonstillegg var ikke tema under arbeidet med lønnspolitisk plan. 
Dersom det er behov for gjennomgang av funksjonstillegg bør alle funksjonstillegg være tema. 
Betingelser for HVO er regulert i Hta kap 3.5 minimum 430.000,- pr år uten tilståelse av egne 
tillegg. Avlønning skal drøftes hvert år.   
 
 
Innspill fra Htv Utdanningsforbundet:  
 
Forslag til nytt pkt. 8:   
 
Pkt. 8 Kompetanse – læring og utvikling  
Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnskjøring etter at dokumentasjon på 
gjennomført og bestått eksamen er registret hos arbeidsgiver.  
Kompetansetillegget gis ikke dersom videreutdanninga utløser endring av stillingskode. 
Kompetansetillegget flyter oppå grunnlønn.  
 
Begrunnelse: Nordreisa kommune har i dag et ubyråkratisk system hvor det ikke forhandles om 
kompetansetilleggene og den foreslåtte teksten er identisk med gjeldene plan.  
Den framlagte planen setter opp klare kriterier for hva som kan godtas av videreutdanning og 
det er også satt opp beløp for antall studiepoeng.  
Da er det i realiteten ikke noe å forhandle om.  
Det er ikke hvert år man har lokale forhandlinger i kap. 4. Vi kan derfor risikere at det går flere 
år fra kompetansen er ervervet til man får økonomisk uttelling for denne. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen mener framsatt ordlyd ivaretar kommunens behov og at 
vurderinger i seg selv er viktig.  
 
 
Pkt. 9.2 - Markedsmessige forhold 
2. avsnitt sier at: «Ansatte i universitets- og høyskole i kap. 4 godskrives med 8 år 
lønnsansiennitet ved tiltredelse, og følger øvrig ansiennitetsberegning. Dette gjelder ikke 
lærere.» 
Forslag til endring: Siste setning strykes. 
Begrunnelse: Avsnittet er ment som et rekrutteringstiltak. Ved alle kommunens skoler har det de 
siste årene alltid vært tilsatt lærere uten godkjent utdanning. Dette har også vært tilfelle i 
kommunens barnehager. 
Skolene og barnehagene i Nordreisa kommune trenger kvalifiserte lærere. Det er derfor ingen 
grunn til at Nordreisa kommune skal la være å rekruttere faglærte lærere. 
 
Rådmannens kommentar: lærere har en styrt lønnsutvikling gjennom Hta. Yrkesgruppen er 
tilgodesett med 5 ulike grupper avlønninger og har således gode ordninger både for opprykk i 
ansiennitet samt tillegg for etterutdanning.  
 

Vurdering 

Nordreisa kommune vil, i likhet med resten av kommunesektoren, møte store utfordringer med 
hensyn til å kunne rekruttere og beholde arbeidskraft generelt, og arbeidskraft med 
spisskompetanse og spesialkompetanse spesielt.  
 
Kommunene er gjennom hovedtariffavtalen gitt anledning til å utøve en lokal lønnspolitikk, i 
første rekke i forbindelse med tilsettinger og/eller lokale lønnsforhandlinger. Fremlagt dokument 
er et resultat av at arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene sammen ønsker å sikre helhet og 
kontinuitet i lønnspolitikk og lønnsfastsettelse. Forslag til lønnspolitisk plan skal sikre langsiktig 
og overordnet styring av lønnspolitikken, gi retningslinjer og føringer, være grunnlag for dialog 
med arbeidstakerorganisasjoner, og være tydelig og kommunisert i organisasjonen.  
 



Rådmannen legger frem forslag til Lønnspolitisk plan for Nordreisa kommune 2019 – 2022.    
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Lønnspolitisk plan 2019 - 2022 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Høringsinnspill fra Fagforbundet 
2 Høringsinnspill fra konst sektorleder Bodil Mikkelsen 
3 Høringsinnspill fra Utdanningsforbundet 
4 Høringsinnspill fra rådmann Anne-Marie Gaino 
5 Forslag til Lønnspolitisk plan 2019 - 2022 
  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 29.03.2019  

Behandling: 
Gerd Ege (Krf) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret, det bes at saken sees opp mot den nye 
kommuneloven. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret, det bes at saken sees opp mot den nye 
kommuneloven. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 28.02.2019  

Behandling: 
Ola Dyrstad (Utdanningsforbundet) fremmet følgende endringsforslag:  
1 avsnitt under kap. 8 endres til: utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnsøkning 
etter at dokumentasjon på gjennomført og bestått eksamen er registrert hos arbeidsgiver. 
Kompetansetillegget gis ikke dersom videreutdanningen utløser endring av stillingskode. 
Kompetansetillegget flyter oppå grunnlønn.  
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Pkt 9.2. Siste setning i 2 avsnitt strykes.   
 
Forslagene enstemmig vedtatt.  
 
Siv Elin Hansen (SV), Sigleif Pedersen (AP), Olaug Bergset (SP) og Olaf Skogmo (SP) fremmet 
følgende forslag: 
Punkt 1.2 Endring av siste setning i første avsnitt: dette utvalget forhandler lønn med 
rådmannen, rådmannens stedfortreder og sektorledere jfr pkt 4.1.  Enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 4.1 Endring første setning: virkningsdato 1. mai. Enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 4.1 Endring andre avsnitt: Politisk forhandlingsutvalg sammen med rådmann forhandler 
lønn for følgende ledere i kap 3.4.1 med virkningsdato 1 mai:  
Sektorledere drift og utvikling 
Sektorleder helse- og omsorg 
Sektorleder oppvekst og kultur 
Økonomisjef  
DMSleder.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 4.1.1 Siste setning strykes. Enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 9.2 3, 4 og 5 avsnitt endres til: Der det er særlige utfordringer med rekruttering kan 
følgende virkemidler brukes: 
10 års lønnansiennitet 
1 ekstra ferieuke 
Ekstra tillegg for helg-, natt- og turnus.  
Det bør settes vilkår når slike virkemidler brukes.  
 
Det ble stemt over forslaget. Forlaget fikk 5 stemmer, 1 stemte imot.  
 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tillegg til pkt 5.2.3: Dette gjelder den enkelte arbeidstaker 
og gir ikke føringer for andre arbeidstakere, heller ikke lederstillinger.  Forslaget enstemmig 
vedtatt.  
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Punkt 1 Innledning: ordlyd «strategi» endres til «plan». 
 Punkt 1.2 Endring av siste setning i første avsnitt: dette utvalget forhandler lønn med 

rådmannen, rådmannens stedfortreder og sektorledere jfr pkt 4.1.  Enstemmig vedtatt.  
 Punkt 4.1 Endring første setning: virkningsdato 1. mai. Enstemmig vedtatt.  
 Punkt 4.1 Endring andre avsnitt: Politisk forhandlingsutvalg sammen med rådmann 

forhandler lønn for følgende ledere i kap 3.4.1 med virkningsdato 1 mai:  
Sektorledere drift og utvikling 
Sektorleder helse- og omsorg 
Sektorleder oppvekst og kultur 
Økonomisjef  
DMSleder 
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• Punkt 4.1.1 Siste setning strykes. 
 Tillegg til pkt 5.2.3: Dette gjelder den enkelte arbeidstaker og gir ikke føringer for andre 

arbeidstakere, heller ikke lederstillinger.  Forslaget enstemmig vedtatt. 
 Kap 8 første avsnitt: Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnsøkning etter 

at dokumentasjon på gjennomført og bestått eksamen er registrert hos arbeidsgiver. 
Kompetansetillegget gis ikke dersom videreutdanningen utløser endring av stillingskode. 
Kompetansetillegget flyter oppå grunnlønn.  

 Punkt 8.2 Ordlyd fagskole tas inn i tabell.  
 Punkt 8.6 unge arbeidstakere: ordlyd «ekte» fjernes.   
 Punkt 9.2. Siste setning i 2 avsnitt strykes.  
 Punkt 9.2 3, 4 og 5 avsnitt endres til: Der det er særlige utfordringer med rekruttering 

kan følgende virkemidler brukes: 
• 10 års lønnsansiennitet 
• 1 ekstra ferieuke 
• Ekstra tillegg for helg-, natt- og turnus.  

Det bør settes vilkår når slike virkemidler brukes.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Lønnspolitisk plan vedtas med følgende endringer:  

 Pkt 8.6 unge arbeidstakere: ordlyd «ekte» fjernes.   
 Punkt 1 Innleding: ordlyd «strategi» endres til «plan». 
 Punkt 8.2 Ordlyd fagskole tas inn i tabell.  

 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre har i møte juni 2018 forlenget gjeldende lønnspolitisk plan ut 2018.  
Ny lønnspolitisk plan legges frem til behandling i administrasjonsutvalg og kommunestyre.  
 
En partssammensatt gruppe som består av service- og personalsjef, personalkonsulent, 
sektorleder for Drift og utvikling, Htv Fagforbundet, Htv Utdanningsforbundet og Htv 
sykepleierforbundet (3 representanter for arbeidstakere og 3 for arbeidsgiver) jobber 
kontinuerlig med revisjon av kommunens retningslinjer og reglement. Gruppen har høsten 2018 
arbeidet med revisjon av kommunens lønnspolitiskplan. Jfr vedlegg. 
 
Lønnspolitisk plan utgjør sammen med personalpolitiske retningslinjer med vedlegg, vedtak i 
administrasjonsutvalget 25.01.18 Nordreisa kommunes samlede arbeidsgiverpolitikk.  
Til sammen skal disse uttrykke kommunens målsettinger i forhold til kvalitet på tjenestetilbud, 
arbeidsmiljø, ressursbruk og evne til omstilling  
 
Det legges opp til at retningslinjene har en tidsramme på 4 år.  
 
Hovedmålet for lønnspolitikken i forslag til lønnspolitisk plan:  
Bidra til å rekruttere og beholde ansatte med kompetanse i samsvar med kommunens oppgaver 
og ansvar, som gjør kommunens tjenesteproduksjon og utvikling mulig.  
Bidra til positiv omdømmebygging og gjøre Nordreisa kommune til en attraktiv arbeidsgiver for 
både gamle og nye medarbeidere.  
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Følgende delmål / grunnleggende kriterier foreslås:  
Lønnspolitikken er en del av Nordreisa kommunes samlede arbeidsgiver politikk og er forankret 
i følgende kriterier:  

 Konkurransedyktig på lønn for rekruttering av rett kompetanse 
 Lønn etter innsats og resultat skal baseres på kjente vurderingskriterier (pkt 7) 
 Lønn skal stå i forhold til utdanningskrav, ansvar, oppgaver og realkompetanse  
 Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av 

lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn.  
 
I forslaget til rådmannen ligger et løft for sykepleiergruppen i pkt 9.2 «markedsmessige 
forhold». Rekrutteringsforslaget gir sykepleiere en start på 10 års ansiennitet, dvs kr 60.600,- 
mer enn ansiennitet 0 år, og kr 20.200,- mer i året enn start på 8 år, som kommunen har 
praktisert i mange år. I tillegg foreslås økning med kr 5 mer enn minstesats på lørdags- og 
søndagstillegg og kr 4 mer enn minstesats på på nattillegg og 1 uke ekstra ferie hvert år etter 2 
års tjeneste i ordinært turnusarbeid.  
I dag har vi ca 59 årsverk som sykepleiere. En ekstra ferieuke for alle vil koste ca 700.000,- i 
vikarer, pensjon og feriepenger. Økning i tillegg for alle vil koste ca kr 380.000,- inkl pensjon 
og feriepenger. Og økning lønnstrinn 8 til 10 på ca 5 nye i året ca  kr 100.000,-. Total 
rekrutteringskostnad sykepleiere blir da ca kr 1.180.000,- i året.   
 
Forslag til ny lønnspolitisk plan ble den 11.12.18 sent ut på høring til alle fagorganisasjonene, til 
alle sektor- og virksomhetsledere og rådmann. Høringsfristen ble satt til15.01.18. 
  
Det er mottatt fire høringssvar, fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, konstituert sektorleder 
Bodil Mikkelsen og rådmann Anne-Marie Gaino. Disse legges ved i sin helhet og gjennomgås 
med rådmannens kommentarer nedenfor. På bakgrunn av rådmannens innstillingsrett, er 
høringssvaret fra rådmannen tatt direkte inn i det vedlagte forslaget til lønnspolitisk plan.  
 
Innspill fra Bodil Mikkelsen:  
 
Pkt 8.6 unge arbeidstakere  
Det står at unge arbeidstakere under 18 år som innehar ekte vikariat. Hvem har et uekte vikariat?  
 
Rådmannens kommentar: tas til etterretning, ordlyd «ekte» vikariat fjernes.   
 
Pkt 9.2 markedsmessige forhold  
Det er bra at Nordreisa kommune ser på markedsmessige forhold og vil gi enkelte yrker mer 
lønn for å rekruttere og beholde dem. Det er imidlertid rart at alle sykepleiere blir tilgodesett, da 
vi vet at det ikke alle virksomheter innen helse og omsorg som har mangel på sykepleiere, her 
kan nevnes labben og sykestua. Det er alltid mange søkere der og man har aldri opplevd 
problemer med rekrutteringen.  
Her bør man også se på rekruteringen og ikke bare markedsmessige forhold. Man bør ikke gi 
alle samme betingelser men gi i de virksomhetene som virkelig har store rekrutteringsproblemer, 
her kan nevnes sykehjemmene, hjemmesykepleien og boligene. Vernepleiere en yrkesgruppe 
som er vanskelig å få tak i og ut fra de utfordringer Nordreisa kommune står overfor i de 
kommende år blir det mer og mer viktig å få tilsatt denne yrkesgruppen. Hvis denne gruppen 
holdes utenfor vil det om få år bli samme problemet her. Helsefagarbeidere vil være en 
yrkesgruppe det vil bli mangel på i de kommende årene, denne problematikken merkes allerede i 
dag. Uansett hvordan framtiden blir så er det behov for alle yrkesgruppene i Nordreisa 
kommune i framtiden, da blir det feil signal å sende at det bare er sykepleiere som er viktig 
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Rådmannens kommentar: For alle høgskolegrupper foruten lærere gis rekrutteringstilbud om 
lønnstrinn 8 år, dvs kr 40.400,- mer i årslønn for nyutdannede i høgskolegruppen i forhold til 
start på 0 år i hovedtariffavtalen. Nordreisa kommune har i dag og vil få rekrutterings-
utfordringer innenfor helse- og omsorg men spesielt yrkesgruppen sykepleiere. 
Utfordringsbildet beskrives i «Rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 i Nord-Troms» 
Antall stillingshjemler sykepleiere er langt høyere i kommunen enn feks vernepleiere. 
Demografisk utvikling frem mot 2040 gir større økning i antall eldre enn de i arbeidsfør alder og 
det blir nye og mer sammensatte kompetansebehov innenfor helse. Derfor vil det bli svært viktig 
å være en attraktiv arbeidsgiver ovenfor yrkesgruppen sykepleiere.  
Fremtiden gir en kamp om arbeidskraft, spesielt innenfor helse. Helsefagarbeidere vil også være 
en yrkesgruppe som det vil være utfordringer å rekruttere. For denne yrkesgruppen pågår et stort 
løft jfr Rekrutterings- og kompetanseplan gjennom vekslingsmodellen samt gjennom egne 
statlige stipendordninger til utdanning innenfor helse (gjelder også annen helsefaglig utdanning). 
Rådmann anser det som spesielt nødvendig å være konkurransedyktig på lønn ovenfor 
sykepleiergruppen.    
 
 
Innspill fra HTV Fagforbundet:  
 
Punkt 1 Innleding 
Fagforbundet mener at avsnitt «Nordreisa kommunes lønnspolititkse strategi skal:» flyttes til 
avsnitt 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken.  
 
Rådmannens kommentar: Ordlyd «strategi» endres til «plan». Målsettinger starter i avsnitt 1.1.  
 
Punkt 1.2 Forhandlingsutvalg.  
Første avsnitt: Fagforbundet mener at det politiske forhandlingsutvalget også skal fastsette lønn 
på sektorledere. Dette for å unngå at toppledernivået i kommunen blir for tett på egen 
lønnsutvikling med de uheldige konsekvenser dette medfører.  
 
Rådmannens kommentar: Myndighet er gitt i vedtatt administrativ delegasjonsreglement. 
Delegasjonsreglement skal opp til ny politisk behandling våren 2019. Rådmannens forslag vil 
bli å endre til rådmann og stedfortreder. Sektorledere er ikke med i å forhandle lønn.   
 
Andre avsnitt: Fagforbundet mener at det vil være mer fleksibelt dersom dette ikke knyttes til 
spesifikke funksjoner. Service- og personalsjef bør byttes til «en av sektorlederne» (og 
økonomisjef-sektorovergripene).   
 
Rådmannens kommentar: fra rådmann: myndighet er gitt i vedtatt delegasjonsreglement. 
Delegasjonsreglement skal opp til ny politisk behandling våren 2019. Å delta i 
forhandlingsutvalg er en naturlig del i det å inneha rolle som personalsjef.  
  
Punkt 2 Lønnsplassering ved nye ansettelser 
Fjerde avsnitt: Fagforbundet mener at dette må sees i sammenheng med gjennomgang av 
delegasjonsregelmente. Er det gunstig at dette delegeres til en enkeltperson.  
 
Rådmannens kommentar: Myndighet er gitt i vedtatt administrativt delegasjonsreglement. 
Delegasjonsreglement skal til politisk behandling våren 2019.   
 
Punkt 4.1.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.1 
Fagforbundet synes at det i lys av den seneste utviklingen i lønnen til sektorledere at det ikke er 
naturlig å belønne ytterligere ved gode resultater i og med at gode resultater ligger som en 
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forutsetning for den lønnen som allerede er innrømmet. Det er også slik at en høy lønn også 
avstedkommer høye krav. 
 
Rådmannens kommentar: Punkt 4.1.1 er i sin helhet hentet ut fra Hta. Fagforbundets argument 
strider mor Hta 3.4.1. Arbeidsgiver kan ikke gi dårligere bestemmelser enn det sentralt regelverk 
tilsier, og som er fremforhandlet av sentrale parter i arbeidslivet.  
 
Punkt 4.2 Stillinger etter Hta kap 3.4.2 
Siste avsnitt: Fagforbundet har betenkeligheter med dette punktet og spør om dette er noe godt 
insentiv for å utvikle seg som leder. 
 
Rådmannens kommentar: Minstelønn for virksomhetsledere i Nordreisa kommune er drøftet 
juni 2018 mellom arbeidsgiver og alle fagforeninger. I tabellen er startlønn/grunnlønn 5 års 
høgskoleutdanning uavhengig av antall år utdanningen er. Ledere har årlige lønnsforhandlinger 
og kompetanse er del i dette jfr Hta 3.4.4.  
 
 
Punkt 8.2 Uttelling for kompetanse 
Tabell: Fagforbundet mener likestilling av fagskole med høyskole, universitet eller annen 
godkjent utdanningsinstitusjoner.  
 
Rådmannens kommentar: Gjelder også for fagskole jfr ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning.  
 
2 avsnitt: Realkompetanse. Fagforbundets erfaring er at uttelling for realkompetanse er svært 
vanskelig å få gjennomslag for. Vi foreslår derfor å forsterke utsagnet med å starte avsnittet med 
følgende setning: «Nordreisa kommune vil i perioden ha spesielt fokus på realkompetanse». 
 
Rådmannens kommentar: Ordlyd i 2 avsnitt ivaretar realkompetanse.  
 
Punkt 8.6 Unge arbeidstakere 
Fagforbundets kommentar til ekte vikariat? Finnes det et uekte?  
 
Rådmannens kommentar: ordlyd «ekte» vikariat fjernes.   
 
Punkt 9.2 Markedsmessige forhold 
Fagforbundet mener: Det er bra at Nordreisa kommune ser på markedsmessige forhold og vil gi 
enkelte yrker mer lønn for å rekruttere og beholde dem. Virkemidlene som her foreslås er 
høyere lønn, større tillegg og ekstra ferie. Fagforbundet har imidlertid et par betenkeligheter.  
Fagforbundet mener at dette favner for vidt. Det er ikke alle virksomheter innen helse og 
omsorg som har mangel på sykepleiere, her kan nevnes at både laben og sykestua, ved  
utlysning av stillinger alltid har fått mange godt kvalifiserte søkere og aldri opplevd problemer 
med rekrutteringen. 17 
Vi mener at man ikke bør bruke markedsmessige vurderinger over hele linja men heller vurdere 
fra tilfelle til tilfelle. Man bør ikke gi alle sykepleierne samme betingelser men heller gi 
lønnsmessig støtte til sykepleierne i de virksomhetene som virkelig har store 
rekrutteringsproblemer, her kan nevnes sykehjemmene, hjemmesykepleien og boligene.  
Videre vil Fagforbundet peke på at også andre yrker innen helse og omsorg er utfordrende å få 
ansatt kvalifisert personale. Blant annet er vernepleiere en yrkesgruppe som er vanskelig å få tak 
i og ut fra de utfordringer Nordreisa kommune står overfor i de kommende år vil det bli det mer 
og mer viktig å få tilsatt denne kompetansen. Hvis denne gruppen holdes utenfor en forsterket 
lønnspolitikk vil det om få år bli samme problemet her. 
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Så må man heller ikke glemme at helsefagarbeidere vil være en yrkesgruppe det vil bli mangel 
på i de kommende årene, denne problematikken merkes allerede i dag. Det er nesten bare 
helsefagarbeidere som har ufrivillig deltid og det er allerede i dag umulig å rekruttere i deltid. 
Hvorfor blir ikke den yrkesgruppen tatt med under markedsmessige forhold? 
Fagforbundet er opptatt av at Nordreisa kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne og 
selv om vi ønsker en god lønn til alle våre medlemmer så stiller vi spørsmål ved en 
personalpolitikk som søker å løse rekrutteringsproblemer med kun penger. Vi er mener at lønn i 
rekrutteringssammenheng er et virkemiddel med begrenset effekt og at det er et bedre tiltak å 
skape et miljø der mennesker ønsker å være på jobb av andre grunner enn kun lønn. Vi er gjerne 
med! 
 
Rådmannens kommentar: samme kommentar som til konstituert sektorleder Bodil Mikkelsens 
innspill.  
 
 
Vedlegg 
Fagforbundet mener: Funksjonstillegg Hovedverneombud kr 20.000 og plasstillitsvalgte kr 
10.000,-.  
 
Rådmannens kommentar: Funksjonstillegg var ikke tema under arbeidet med lønnspolitisk plan. 
Dersom det er behov for gjennomgang av funksjonstillegg bør alle funksjonstillegg være tema. 
Betingelser for HVO er regulert i Hta kap 3.5 minimum 430.000,- pr år uten tilståelse av egne 
tillegg. Avlønning skal drøftes hvert år.   
 
 
Innspill fra Htv Utdanningsforbundet:  
 
Forslag til nytt pkt. 8:   
 
Pkt. 8 Kompetanse – læring og utvikling  
Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnskjøring etter at dokumentasjon på 
gjennomført og bestått eksamen er registret hos arbeidsgiver.  
Kompetansetillegget gis ikke dersom videreutdanninga utløser endring av stillingskode. 
Kompetansetillegget flyter oppå grunnlønn.  
 
Begrunnelse: Nordreisa kommune har i dag et ubyråkratisk system hvor det ikke forhandles om 
kompetansetilleggene og den foreslåtte teksten er identisk med gjeldene plan.  
Den framlagte planen setter opp klare kriterier for hva som kan godtas av videreutdanning og 
det er også satt opp beløp for antall studiepoeng.  
Da er det i realiteten ikke noe å forhandle om.  
Det er ikke hvert år man har lokale forhandlinger i kap. 4. Vi kan derfor risikere at det går flere 
år fra kompetansen er ervervet til man får økonomisk uttelling for denne. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen mener framsatt ordlyd ivaretar kommunens behov og at 
vurderinger i seg selv er viktig.  
 
 
Pkt. 9.2 - Markedsmessige forhold 
2. avsnitt sier at: «Ansatte i universitets- og høyskole i kap. 4 godskrives med 8 år 
lønnsansiennitet ved tiltredelse, og følger øvrig ansiennitetsberegning. Dette gjelder ikke 
lærere.» 
Forslag til endring: Siste setning strykes. 
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Begrunnelse: Avsnittet er ment som et rekrutteringstiltak. Ved alle kommunens skoler har det de 
siste årene alltid vært tilsatt lærere uten godkjent utdanning. Dette har også vært tilfelle i 
kommunens barnehager. 
Skolene og barnehagene i Nordreisa kommune trenger kvalifiserte lærere. Det er derfor ingen 
grunn til at Nordreisa kommune skal la være å rekruttere faglærte lærere. 
 
Rådmannens kommentar: lærere har en styrt lønnsutvikling gjennom Hta. Yrkesgruppen er 
tilgodesett med 5 ulike grupper avlønninger og har således gode ordninger både for opprykk i 
ansiennitet samt tillegg for etterutdanning.  
 

Vurdering 
Nordreisa kommune vil, i likhet med resten av kommunesektoren, møte store utfordringer med 
hensyn til å kunne rekruttere og beholde arbeidskraft generelt, og arbeidskraft med 
spisskompetanse og spesialkompetanse spesielt.  
 
Kommunene er gjennom hovedtariffavtalen gitt anledning til å utøve en lokal lønnspolitikk, i 
første rekke i forbindelse med tilsettinger og/eller lokale lønnsforhandlinger. Fremlagt dokument 
er et resultat av at arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene sammen ønsker å sikre helhet og 
kontinuitet i lønnspolitikk og lønnsfastsettelse. Forslag til lønnspolitisk plan skal sikre langsiktig 
og overordnet styring av lønnspolitikken, gi retningslinjer og føringer, være grunnlag for dialog 
med arbeidstakerorganisasjoner, og være tydelig og kommunisert i organisasjonen.  
 
Rådmannen legger frem Lønnspolitisk plan for Nordreisa kommune 2019 – 2022.    
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1. INNLEDNING 
Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en 

lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken skal gjenspeile og beskrive 

virkemidler og insentiver som kan gi uttelling i form av lønn ved lokale 

forhandlinger og hvorledes dette skjer. Videre bør lokal lønnspolitikk ikke isoleres 

til å rettes mot lokale forhandlinger alene, men bør også fokusere på bruk av lønn 

i forhold til å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. 

 
Lønnspolitikken er ett av flere viktige virkemidler i arbeidsgiverpolitikken til 

Nordreisa kommune, og må utformes og virke sammen med andre personalpolitiske 

virkemidler. 

 
Lønnspolitikken skal støtte opp under organisasjonens arbeid med å nå ønskede 

mål, og være et strategisk instrument, både på kort og lang sikt. 

Lønnspolitisk plan for Nordreisa kommune rulleres hvert andre år, eller vedbehov. 

Organisasjonen er i stadig forandring, og krav til endring og fleksibilitet hos alle 

ansatte vil være en normalsituasjon. Således vil dette ligge innenfor hver enkelt 
stillings oppgave- og ansvarsramme. 

 

 
Nordreisa kommune sin lønnspolitiske strategi skal: 

• Sikre en langsiktig og overordnet styring av lønnspolitikken 

• Gi administrasjonen og forhandlingsutvalget retningslinjer og føringer for 

de konkrete prioriteringene som må gjøres 

• Gi grunnlag for dialog med arbeidstakerorganisasjonene om mål og 

virkemidler i den lokale lønnspolitikken 

• Utvikles i fellesskap med arbeidstakerorganisasjonene 

• Være kjent, tydelig og kommunisert i organisasjonen 
 
 
 

1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken 

Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere og beholde ansatte med kompetanse som 

er i samsvar med kommunens oppgaver og ansvar, og som gjør kommunens 

tjenesteproduksjon og utvikling mulig. Lønnspolitikken skal også bidra til positiv 

omdømmebygging og gjøre Nordreisa kommune til en attraktiv arbeidsgiver for 

både gamle og nye medarbeidere. 

 
Lønnspolitikken er en del av Nordreisa kommunes samlede 

arbeidsgiverpolitikk og er forankret i følgende kriterier: 

• Nordreisa kommune skal være konkurransedyktig på lønn slik at man 

rekrutterer og beholder medarbeidere med rett kompetanse 

• Lønn vurdert etter innsats og resultat skal baseres på 

kjente vurderingskriterier (jfr. pkt. 7) 

• Lønn skal stå i forhold til utdanningskrav, ansvar, oppgaver 

og realkompetanse 
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• Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme 
arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, 
uten hensyn til kjønn.  

 

 

 

 

Lønnspolitikken utøves gjennom løpende lønnsfastsettelse ved ansettelser og 

gjennom lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens 

bestemmelser. 

 
 

1.2 FORHANDLINGSUTVALG 

 
Det politiske forhandlingsutvalget på 3 personer velges av kommunestyret.  Dette 

utvalget forhandler lønn med rådmannen.  

  

Rådmann, service- og personalsjef og personalkonsulent er arbeidsgivers 

forhandlingsutvalg ved lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget forbereder og 

gjennomfører forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene. 

Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet.  

 
 

 

2. LØNNSPLASSERING VED NYE ANSETTELSER 
Ved ansettelse skal lønnen fastsettes i henhold til utlysning, der det skal fremgå 

om det er lønn etter tariff eller etter avtale, og ut fra bestemmelsene i HTA. 

 
Det utarbeides ansettelseskontrakter for alle ansettelser.   

 
Stillingens ansvars - og funksjonsområde skal være vurdert før utlysning og 

arbeidstakerens kompetanse skal være vurdert før lønnsfastsettelse. Den 

ansattes kvalifikasjoner i forhold til stillingens innhold vil være 

hovedbegrunnelsen når lønn skal fastsettes. 

 
For avlønning av studenter gjelder egne avtaler. Sykepleiestudenter som har 

gjennomført to år av studiet og bestått kurs i medikamenthåndtering, 

avlønnes som fagarbeidere. Lønnsplassering skjer etter grunnlønnsplassering for 

hjelpepleiere, stillingskode 776. 

 

 
 

3. FORHANDLINGSKAPITLER 
Hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5 regulerer forhold som gjelder lønn / 
lønnsfastsettelse. Hvert andre år er det sentralt hovedoppgjør, og året etter er det 
mellomoppgjør. Partene sentralt bestemmer om det skal avsettes pott til lokale 
forhandlinger senere i året, og gir eventuelle føringer. Det sentrale oppgjøret 
gjelder kun for ansatte i kapittel 4, og omfatter ikke ansatte i kap.3 og kap.5. 
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4. STILLINGER ETTER HTA KAPITTEL 3.4 - LEDERE 
For rådmannen, sektorledere, virksomhetsledere og avdelingsledere gjelder HTA 
kapittel 3.4.  

 

Lønnsfastsettelse for ledere skjer lokalt gjennom vurdering ved tilsetting og på 
grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. Ved lønnsfastsettelse tas 
det hensyn til kommunens totale situasjon. 

 

Ledere skal som hovedregel avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede.  
 

Ledere omfattet av kapittel 3.4.1 og 3.4.2 / 3.4.3 skal normalt være sikret en 
årlig lønnsutvikling. 

 

4.1 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.1 

Rådmannens lønn forhandles av politisk forhandlingsutvalg med 

virkningsdato 1 mai. Ordførers godtgjørelse justeres samme dato i hht 
vedtak i kommunestyret.  

 

Arbeidsgivers forhandlingsutvalg forhandler lønn for følgende ledere i kap 
3.4.1 med virkningsdato 1 mai:  

• Sektorleder drift og utvikling 

• Sektorleder helse og omsorg 

• Sektorleder oppvekst og kultur 

• Økonomisjef 

• DMS-leder 

• Service- og personalsjef 

 

Toppledere kan bistås av tillitsvalgt eller benytte sentral bistand i forbindelse 
med lønnsvurderingen.  

 
 

4.1.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.1 
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For disse stillingene fastsettes/forhandles lønn lokalt, og grunnlaget for 

vurderingene er ett eller flere av følgende kriterier: 

• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem 

• Utøvelse av lederskap og personalforvaltning 

• Oppnådde økonomiske resultat i hht. budsjett og økonomiplan 

• Betydelige organisatoriske endringer 
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

• Endret ansvarsområde 
 
 

Det gis ikke eget tillegg for etter-/videreutdanning for lederstillinger tilhørende kapittel 
3.4.1. 

 
 

Det skal for hvert år settes opp resultatmål for sektorleder som skal evalueres i 
resultatdialogen mellom rådmannen og sektorleder. 

 
Sektorledere som når sine mål skal belønnes. 
 
 

4.1.2 Forhandlingsbestemmelse for kapittel 3.4.1 

Kommer partene ikke til enighet ved forhandling, kan tvisten ikke 

ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. 

 
 
4.2 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.2 

 

Disse prinsipper skal praktiseres ved lokal lønnsfastsettelse for virksomhetsledere i 
Nordreisa kommune og gjelder som minimumslønn når ledere starter i stillinger. 

 

Minimumslønn for virksomhetsleder fastsettes etter disse prinsipper: 

o Startlønn for virksomhetsledere fastsettes ved tilsetting og på bakgrunn av gjeldende 
minimumsavlønning for stillingen hvor lederens kompetanse og stillingens ansvar 
vurderes i hht til den ramme som er lagt for minimumsavlønning.   

o Minimumslønn for virksomhetsleder er lik garantilønn for stillinger med krav om 5-årig 
U/H-utdanning med 16 års ansiennitet i kap 4. Dersom leder har høyere utdanning 
enn dette nivået, tas det utgangspunkt i garantilønna i forhold til vedkommendes 
utdanning.  Ledere uten høyskoleutdanning lønnes lik garantilønn for stillinger med 
krav om 4-årig U/H-utdanning med 16 års ansiennitet i kap 4. 

Kompetansetillegg er inkludert i minimumslønn.  

o Virksomhetsleder skal lønnes minimum kr 50 000 over best betalte ansatt med faste 
tillegg. 

o Differensiering av virksomhetsleders minimumslønn skal foretas på bakgrunn av 
stillingens ansvarsomfang, innhold som beregnes ut fra følgende 4 faktorer: 

1. Omfang personalansvar                                                

2. Omfang av økonomiansvar 

3. Grad av andre forhold som vurderes er i forhold til – omfang, uforutsigbarhet, 
forskjellighet og krav til endring/fleksibilitet er stikkord: 

▪ Brukerforhold  
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▪ Personellmessige forhold 

▪ Økonomiforhold 

▪ Kompleksitet 

4. Andre særskilte forhold av et visst omfang – permanent eller 
tidsavgrenset.  Hva som skal vurderes som andre særskilte forhold vurderer 
partene ut fra aktuell situasjon. Eksempel kan være leders spisskompetanse 
eller rekrutteringsutfordringer.  

 

Differensieringen beregnes slik for virksomhetsledere:   

 

Omfang  personalansvar   

= inntil kr. 40 000 

 

Inntil 20 årsv. 

= kr. 0 

20,1– 40 årsv.  

= kr 20 000 

40,1 – 75 årsverk 

= kr 30 000   

over 75 årsv. 

= kr 40 000 

Omfang økonomiansvar 

Brutto utgiftsramme  

= inntil kr. 40 000 

 

Inntil  10 mill  

= kr 0  

10 mill – 20 mill 

= kr 20 000 

20 mill – 30 mill 

= kr. 30 000 

Over 30 mill 

= kr. 40 000 

Andre forhold 

= inntil kr. 40 000 

 

Grad I 

= innt kr 10 000 

 

Grad II  

=inntil kr 20 000 

Grad III 

= inntil kr 30 000 

Grad IV 

= inntil kr 40 000 

Andre særskilte forhold 

av et visst omfang 

= inntil 75 000 

    

 

Minimumsavlønningen for virksomhetslederstilling fastsettes gjennom disse 
prinsipper. 

 

Ved lokale forhandlinger etter HTA 3.4.2 skal ett eller flere av følgende kriterier 
legges til grunn:  

• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem  

• Utøvelse av lederskap og personalforvaltning  

• Oppnådde økonomiske resultat i hht. budsjett og økonomiplan  

• Betydelige organisatoriske endringer  

• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

• Endret ansvarsområde  

• Kompetanseforhold 

 

Lønnsregulering/lønnsfastsetting gjøres med bakgrunn i disse kriterier og i forhold til 
vurderinger som er gjort etter medarbeider-/resultatsamtale med den enkelte leder.   

 

Det gis ikke eget tillegg for etter-/videreutdanning for lederstillinger tilhørende 
kapittel 

3.4.2. 

 

4.3 Stillinger etter HTA kapittel 3.4.3 
 

I Nordreisa kommune omfattes følgende øvrige ledere av 3.4.3: Avdelingsledere som 
i sin stilling har fagansvar og delegert personalansvar. 
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4.3.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 3.4.3 

Ved lokale forhandlinger etter HTA 3.4.3 skal ett eller flere av følgende 
kriterier legges til grunn: 

 
• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og styringssystem 

• Utøvelse av lederskap  

• Betydelige organisatoriske endringer 

• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

• Endret ansvarsområde 

• Kompetanse  

 
 

 

4. 4 Forhandlingsbestemmelse for kapittel 3.4.2/3.4.3 

Oppnås ikke enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling i lokal 
nemnd. jf. Hovedavtalen del A § 6-2. 

 

Uenighet i forhandlingene utenom de årlige lønnsforhandlinger kan ikke ankes. 
Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas.  

 

Forhandlingene bør gjennomføres innen 01.10. hvert år med virkningsdato 01.05. 
dersom annet ikke er avtalt lokalt. 

 

4.5   Avlønning hovedtillitsvalgt  

Avlønning til arbeidstakere som etter HA del B § 3-3 c, fungerer som hovedtillitsvalgt, 
drøftes en gang i året. Viser til bestemmelsene i Hta kap 3.5.    

 
4.6 Lederkompensasjon 

Stillinger i kap 3.4.1 har møteplikt i utvalg og har særlige belastninger utenfor ordinær 
arbeidstid. Stillingene har et helhetlig lederansvar og er unntatt fra 
overtidsbestemmelsene. For dette gis det en kompensasjon på 10 fridager pr. år, jfr 
HTA kap 1 § 6.3.  
 
Stillinger i kap 3.4.2 har særlige belastninger utenfor ordinær arbeidstid. Stillingene 
har et helhetlig lederansvar og er unntatt fra overtidsbestemmelsene. For dette gis 
det en kompensasjon på 7 fridager pr. år, jfr HTA kap 1 § 6.3.  
 
Stillinger i kap 3.4.3 omfattes av overtidsbestemmelsene. 

 
 
  

5. STILLINGER ETTER HTA KAPITTEL 4 
Hovedtariffavtalen gir bestemmelser om avlønning for stillinger tilhørende kapittel 4 – 
gruppe 1 og gruppe 2. Stillinger som inngår i dette kapittelet har minstelønnsnivåer 
og får sin generelle lønnsutvikling ivaretatt gjennom sentrale lønnsforhandlinger. 

 

5.1 Sentrale lønns og stillingsbestemmelser 

Ved sentrale oppgjør blir det fastsatt et minstelønnsnivå for ansatte i kapittel 4.  
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Minstelønn blir fastsatt etter ansiennitetsstige 0 –2- 4 –6- 8 – 10 og 16 år. 

Kapittel 4.1 har minstelønnsnivå for 2 lønnsgrupper. 

Gruppe 1 angir minstelønn for følgende 

stillingsgrupper: 

• Stillinger uten særskilt krav om utdanning 

• Stillinger med krav om fagbrev/tilsvarende fagarbeiderstillinger 

• Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 
 

 
Gruppe 2 angir minstelønn for følgende stillingsgrupper: 

• Lærer og Stillinger med krav om  3-årig U/H-utdanning 

• Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 

• Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig 

U/H- utdanning 

• Lektor og Stillinger med krav om mastergrad. 

• Lektor med tilleggsutdanning 
 

 
5.1.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 4 

Ved lokal lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til følgende: 

• Stillingens kompleksitet 

• Rekruttere / beholde 

• Kompetanse 

• Ansvar 

• Innsats  

• Resultatoppnåelse 

• Skjevhet oppstått etter forrige tariffperiode.  
 
Det skal i forkant av de årlige lokale forhandlinger drøftes hvilke kriterier som gjelder 
under forhandlingene, jfr retningslinjer for lokale forhandlinger vedlegg 3 i HTA.  

 

 
5.2 Forhandlingsbestemmelser for kapittel 4 

Forhandlingsbestemmelsene i kapittel 4.2 gjelder stillinger i kapittel 4.1 
 

  
 

5.2.1 Lokale forhandlinger (4.2.1) 

Til lokale forhandlinger i kapittel 4 blir det avsatt en sentralt avtalt pott. Partene 

lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 

disse forhandlingene. 

Lønn til uorganiserte i kap 4.1 inngår i potten.  

Oppnås det ikke enighet i det lokale oppgjøret, kan hver av partene bringe tvisten inn 

for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. De sentrale parter 

anbefaler fornyet lokal behandling eller definere endelig løsning på tvisten. Dersom 

organisatorisk behandling ikke fører fram, gjelder Hovedavtalen del A § 6-3. 
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5.2.2 Særskilte forhandlinger (4.2.2) 

Partene kan bli enige om å ta opp særskilte forhandlinger om omgjøring av stillinger, 

alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor 

Hovedtariffavtalens bestemmelser når: 

• Det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller 

bemanningsmessige endringer 

• Det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde 

• Arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av at arbeidstakeren 

har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning 

 
Virkningstidspunkt for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen 

fant sted. 

 
Oppnås ikke enighet, gjelder Hovedavtalen del A § 6-2 

 

 

5.2.3 Rekruttere og beholde arbeidstakere (4.2.3) 

I de tilfeller det er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde 
kvalifiserte arbeidstakere, kan det forhandles om endret lønnsplassering for den 
enkelte arbeidstaker. 

 

Dette gjelder den enkelte arbeidstaker og gir ikke føringer for andre 
arbeidstakere, heller ikke lederstillinger.  

 
Ved slike forhandlinger er det ikke ankerett. Arbeidsgivers siste tilbud skal da 
vedtas som det endelige resultatet. 

 
5.2.4 Kompetanse (4.2.4) 

Nordreisa kommune ønsker å stimulere til kompetanseheving ved at 

medarbeidere som tar relevant etter- og videreutdanning gis tilllegg. 

Forutsetningen for kompetansetillegg er at utdanning er relevant og i bruk i 

nåværende stilling. Behov for slik kompetansehevning bør også være nedfelt i 

kompetanseplaner.  

 

Ved uenighet vedtas arbeidsgivers siste tilbud.  

 
5.2.5 Særskilte forhandlinger etter HTA kap. 4.2.3 og 4.2.4  

gjennomføres i   mai og oktober hvert år.  Krav etter pkt 4.2.2. behandles 

fortløpende.  

 

 

6. STILLINGER ETTER HTA KAPITTEL 5 
Kapittel 5 gir bestemmelser om avlønning for bl.a. følgende grupper: 

• Ingeniør 

• Jordmor 
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• Lege 

• Rådgiver 

• Psykolog 

• Veterinærer 

 

I henhold til Hovedtariffavtalen forutsettes det etter 01.05.08 at arbeidstaker har 

høyere akademisk utdanning ved plassering i stillingskode 8530 Rådgiver eller 

utdanning tilsvarende plassering i en av de øvrige stillingskodene i kapittel 5. 

Unntak 

fra hovedregelen skal begrunnes skriftlig. 
 
 

6.1 Kriterier for lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 5 

Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til følgende: 

• Stillingens kompleksitet 

• Den enkelte ansattes: 
- Kompetanse 

- Ansvar 
- Innsats 

- Resultatoppnåelse 
 

• Behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere 

• Skjevhet oppstått i forrige tariffperiode. 

Det skal være naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling.  Relevant etter-/videreutdanning skal 
vektlegges. 

 
 

6.2 Forhandlingsbestemmelse for kapittel 5 

For stillinger i HTA kapittel 5 skjer all lønnsdannelse lokalt. 
 

 

6.2.1 Årlig lønnsforhandling (5.1) 

Ved den årlige lønnsreguleringen etter 5.1 skal det tas hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet, kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til 
effektivitet. 

Forhandlinger etter denne bestemmelsen bør gjennomføres før 01.10 hvert år. 
Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret, kan hver av partene bringe tvisten inn 
for 
behandling ved lokal nemnd etter Hovedavtalen del A § 6-2. 

 
Denne bestemmelsen om anke gjelder ikke avgjørelser når lønnsreguleringen 
etter avtale fordeles av arbeidsgiver, jf. pkt. 5.2 tredje ledd. 

 
Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte forhandlinger. 

 

 
 

6.2.2 Annen lønnsregulering (5.2) 

Der det foreligger spesielle behov for å beholde og rekruttere arbeidstakere, kan 

det foretas lønnsregulering ut over det som følger av punkt 5.2. 
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Ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde skal 

det foretas en lønnsvurdering for stillingsinnehaver basert på ny eller endret 

stilling. 

 
Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter drøfting mellom de berørte 

parter. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers 

siste tilbud skal da vedtas. 
 
 

7. GENERELL LØNNSVURDERING 
Ved lønnsfastsettelsen skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet, 

og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. 

Arbeidsgiver må tydeliggjøre hvilke mål som skal oppnås, og hver enkelt ansatt vil 

da kunne 

påvirke sin egen lønn gjennom innsats og resultater. 
 
 
 

I tillegg til sentrale føringer vektlegges følgende ved lønnsforhandlinger: 

• Stillingens kompleksitet 

• Kompetanse 

• Personlige egenskaper 
 

 

7.1 Stillingens kompleksitet 

Stillingens kompleksitet er den delen av stillingen som avspeiler stillingens 

ansvar, oppgaver, krav til kvalifikasjoner m.v. 

 
Stillingsbeskrivelse kan bli utarbeidet for spesielle stillinger og er en beskrivelse 

av hvilke hovedansvarsområder og oppgaver som skal ligge til stillingen samt 

kompetansekrav som er nødvendig for å utføre oppgavene. 
 

 

Stillingsbeskrivelser kan brukes på følgende måte: 

• Stillingsbeskrivelser gjennomgås ved oppfølgingssamtaler i prøvetid. 

•  Etter prøvetid skal stillingsbeskrivelsen oppdateres når situasjonen krever det 

• Stillingsbeskrivelser vil også kunne benyttes i forbindelse 

med lønnsforhandlinger, karriereplanlegging og omstilling. 

 
Arbeidsgivers styringsrett legges til grunn ved endring av oppgaver 

og stillingsbeskrivelse. 

 
7.2 Kompetanse og praktisk yrkeserfaring. 

Kompetansekravet skal i stillingsannonsen og i stillingsbeskrivelsen være 

definert som et krav eller ønske i forhold til den aktuelle stillingen. Kompetanse 

blir vurdert ved ansettelse. 

 
Utdanning/etterutdanning skal være relevant for stillingen for å gi uttelling i form 

av lønn. Relevant realkompetanse kan også vektlegges i denne sammenheng. 
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Det gis ikke eget kompetansetillegg for ledere, da lederlønninger vurderes ut fra 

et helhetlig perspektiv og i henhold til evt. lederavtale. Dette gjelder ikke for 

ledere i kap 3.4.3.  
 
 

Stillingsinnehaverens ferdigheter, innsats, resultatoppnåelse med videre 

skal vurderes. 

 
7.2.1 Ansvar 

Det blir forventet at arbeidstakerne viser evne og vilje til å påta seg nye oppgaver 
innenfor stillingens ansvars- og funksjonsområde. Det blir videre forventet at 
arbeidstakerne viser ansvar for faglig og personlig egenutvikling innenfor de 
ressurser og rammer som arbeidsgiveren gir. 

 

7.2.2 Arbeidsinnsats 

Arbeidstakerne må kunne bruke sin kompetanse og erfaring innenfor sitt ansvars- 
og funksjonsområde. Det blir forventet selvstendig og målrettet innsats. Pålagte 
oppgaver skal gjennomføres innen fastsatt frist. Arbeidstiden skal utnyttes effektivt. 

 
 
 

7.2.3 Initiativ og omstilling 

Initiativ som bidrar til å forenkle og effektivisere eksisterende rutiner og 
arbeidsoperasjoner skal verdsettes. Det blir forventet at arbeidstakerne tilpasser 
seg endringer i den teknologiske og organisatoriske utviklingen. Det forutsettes at 
arbeidsgiver tilrettelegger for utvikling og læring. 

 

 
7.2.4 Samarbeidsevne 

Arbeidstakerne må kunne samarbeide om gode løsninger uavhengig av 
personlige oppfatninger og holdninger. Arbeidstakerne må kunne dele sin 
kunnskap med kollegaer og andre samarbeidspartnere. 

 
 

7.2.5 Lojalitet 

Det blir forventet at arbeidstakerne: 
a) følger gjeldende lover, avtaler og kommunens egne reglement og  
retningslinjer  
b) innretter seg etter politiske vedtak og administrative beslutninger 
c) melder fra til sin nærmeste leder om eventuelle endringer i forutsetningene for å gi 

gode og effektive tjenester 
d) arbeider for å oppfylle vedtatt budsjett og økonomiplan. 

e) følger Nordreisa kommunens verdiplattform og vær varsom plakat. 
 

 
Listen over er ikke uttømmende. Det forutsettes stor grad av ferdighet på mer enn 

ett av disse områdene for at det skal gi uttelling i form av lønn. 

 
7.3 Krav til ledere 

I tillegg til de generelle krav som gjelder for alle arbeidstakere, gjelder følgende 
for ledere, jfr. evt. lederavtaler og Hovedtariffavtalens bestemmelser. 
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Ledere må kunne: 
a) Motivere og bidra til utvikling av sine medarbeidere i tråd med kommunens 
visjon og verdier 
b) Etablere og utvikle samarbeid som bygger på åpenhet, lojalitet, tillit og 
medvirkning 
c) Aktivt forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte medarbeidere 
d) Organisere og fordele arbeidsoppgaver rasjonelt og 
kostnadseffektivt  
e) Planlegge og lede aktiviteten i tråd med vedtatt budsjett, 
økonomiplan, kommuneplan og sektorplan 
f) Opptre synlig og troverdig som representant for arbeidsgiver, samt være 
lojal ovenfor politiske prosesser og vedtak 
g) Etablere god dialog med tillitsvalgte, og de må kunne lovverket, avtaleverket og 
tariffbestemmelsene 
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8. KOMPETANSE – LÆRING OG UTVIKLING  
 

 Kompetanseutvikling i form av etter-/videreutdanning tas opp i ordinære 

 lønnsforhandlinger og/eller i 4.2.4 forhandlinger for stillinger tilhørende 

kapittel 4/kap.5. 

 

 Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnsøkning etter at 

dokumentasjone på gjennomført og bestått eksamen er registret hos 

arbeidsgiver. Kompetansetillegget gis ikke dersom videreutdanningen utløser 

endring av stillingskode. Kompetansetillegget flyter oppå grunnlønn.  

 

8.1 Kriterier for uttelling for etter-/videreutdanning 

I enheter der det er utarbeidet kompetanseplaner skal uttelling for etter-
/utdanning være i henhold til disse. 

 
Vurderingen skjer etter følgende kriterier: 

• Om utdanningen er relevant i forhold til stilling 

• Om det er utdanning som er etterspurt/ønsket av arbeidsgiver 

• Om vedkommende bruker kompetansen i utførelse av stillingen 

• Om vedkommende tidligere har fått lønnsuttelling for en lignende 
kompetanse skal det ikke gis på nytt 

• Vurdering vil også innbefatte en drøfting av jobbutførelsen og anvendelse 
av kompetanse 

 
Det gis ikke eget tillegg for etter-/videreutdanning for lederstillinger 

 
8.2 Uttelling for kompetanse 

 

 
Kompetanse: Beskrivelse: Kr.: 

Relevant videreutdanning tatt ved 
fagskole, høyskole, universitet eller 
annen godkjent utdanningsinstitusjon 

60 studiepoeng eller tilsvarende 

45 studiepoeng eller tilsvarende 

30 studiepoeng eller tilsvarende 

15 studiepoeng eller tilsvarende 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

 
Det er en forutsetning at arbeidstaker stiller sin kompetanse til disposisjon 

for arbeidsgiver. 

 
Realkompetanse defineres som kunnskaper søkeren har fått gjennom 

yrkespraksis, organisasjonsarbeid, utdanning (formell kompetanse) eller på 

annen måte. 
Realkompetanse vil i denne sammenheng være summen av de kunnskaper, 
ferdigheter, holdninger og den innsikt en person utviser i sin stilling i 
kommunen. Vurderingen vil gjelde realkompetanse som er tilegnet etter 
tiltredelse i stillingen. 

 
Gjennom en helhetlig vurdering og uttalelse fra leder skal søkerens 
kvalifikasjoner vurderes i forhold til ovennevnte. Det gis ikke uttelling for 
realkompetanse alene. Det vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om realkompetanse 
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sammen med kurs/opplæring skal gis som et kompetansetillegg eller vurderes i 
lokal lønnsforhandling. 

 
Vurdering av realkompetanse gjelder som hovedregel for stillinger der det ikke 
stilles krav til høgskole- og/eller universitetsutdanning. 

 
 

8.6  Unge arbeidstakere   
 
Unge arbeidstakere under 18 år som innehar vikariat avlønnes i hht minstelønn for 
assistenter.  
 
Ansatte yngre enn 16 år avlønnes i 80% av minstelønn for assistenter.  

 Ansatte mellom 16 og 18 år avlønnes i 90% av minstelønn for assistenter.  

 

9. ANDRE FORHOLD SOM KAN PÅVIRKE 

LØNNSFASTSETTELSE  
 Andre forhold som kan påvirke lønnsfastsettelsen er åpenbare skjevheter, 

markedsmessige forhold og sammenlignbare stillinger.  

 
9.1 Åpenbare skjevheter 

Åpenbare skjevheter kan blant annet oppstå i forholdet mellom sentral og 

lokal lønnsfastsettelse, eller mellom grupper av ansatte. 

 
9.2 Markedsmessige forhold 

Avhengig av markedet vil det i noen tilfeller være ansatte eller grupper av 

ansatte som må lønnes høyere for at kommunen skal kunne konkurrere med 

det private næringslivet eller andre offentlige institusjoner.      
 

Ansatte i universitets-, og høyskole i kap. 4 godskrives med 8 års 

lønnsansiennitet ved tiltredelse, og følger øvrig ansiennitetsberegning.  

 

Der det er særlige utfordringer med rekruttering kan følgende virkemidler 

brukes:  

10 års lønnsansiennitet 

1 ekstra ferieuke 

Ekstra tillegg for helg- og natt turnus 

Det bør settes vilkår når slike virkemidler brukes.  

 

Egen ordning for sykepleiere på Sonjatun sykehjem oppheves og erstattes av 

denne plan.  
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10. Funksjonstillegg 
En funksjon defineres som en tidsbegrenset oppgave som ikke naturlig hører 

til den stillingen man skal ivareta. Funksjonsoppgaver og tillegg kan opprettes 

etter forhandlinger mellom partene.  
 

 
Ved uenighet om fastsetting/endring av funksjoner- og godtgjørelse 

gjelder arbeidsgivers siste tilbud. 

 

Funksjonstillegg for lærere avtales på tjenestested.  

 
 

11. STEDFORTREDERTJENESTE/KONSTITUERING 
Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste, jf Hovedtariffavtalen kap. 1 

§ 13,pkt. 13.1 
 
 

 

11.1  Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling 

Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stiling for en periode ut over en 

uke sammenhengende, utbetales den høyere lønnede stillings lønn fra første dag 

vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde. 
 

Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de 

arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter 

drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring. 

 
11.2  Ferie/ferievikariat 

Stedfortredertillegg gis ikke for ferievikariat ved avvikling av den lovfestede ferie. 

Rett til stedfortredergodtgjøring opptjenes heller ikke ved slikt vikariat. 

 
11.3  Konstituering 

Ved konstituering i høyere lønnet stilling utbetales fra første tjenestedag slik lønn 

som vedkommende ville ha fått ved opprykk til stillingen. 

Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned på grunn 

av sykdom, permisjon eller lignende, foretas som hovedregel konstituering i 

stillingen. 

 

12. SENIORPOLITIKK 
Som virkemiddel for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid, gir Nordreisa 
kommune seniortillegg til fast ansatte fra og med måneden etter fylte 62 år.  
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13. OMPLASSERING OG OVERGANG TIL ANNEN STILLING 
Ved omplassering på grunn av omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller 

andre grunner som ikke skyldes arbeidstakers forhold, skal arbeidstaker beholde 

sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning, jfr HTA kap.1,§ 3, pkt. 

3.4.1. 

 
13.1  Fratreden/overgang til annen stilling i kommunen 

 

Arbeidstakere som etter avtale med kommunen går over til lavere lønnet stilling i 

virksomheten, kan som en personlig ordning beholde inntil sin tidligere stillings lønn 

på overgangstidspunktet når dette er en del av avtalen, j.fr HTA kap.1, § 3, pkt. 

3.4.2. 

 
Ledere som etter avtale går ut av lederfunksjonen skal ikke beholde lederkode. 

Prinsipielt skal alle som etter avtale går ut av sin opprinnelige stilling få vurdert sin 

lønn på nytt ut fra den nye stillingens kompleksitet, ansvar og hva man hadde i 

tidligere stilling. Det skal også tas hensyn til opparbeidet kompetanse, erfaring og 

hvor lenge man har vært i stillingen. 

 
Lønnsutvikling i den nye stillingen ivaretas gjennom sentrale og lokale forhandlinger. 
 

 
 

 

14. LOKALE FORHANDLINGER – PROSEDYRER OG 

VERKTØY  

 
 Arbeidsgiver har ansvar for å foreta lønnsvurdering av alle ansatte uavhengig 

av organisasjonstilhørighet. 

 
Arbeidstakere har kun anledning til å fremme krav om å forhandle om lønn dersom 

de er fagorganisert. Slikt krav skal fremmes gjennom den arbeidstakerorganisasjon 

de er 

medlem av. Lønnsforhandlinger skal foregå mellom den som er delegert   

forhandlingsansvaret og den ansattes tillitsvalgt, med mindre partene har blitt 

enige om noe annet. 

 
Tillitsvalgt eller personer som selv er tilknyttet en organisasjon som ikke har noen 

lokal representant, kan enten velge å la seg representere av en annen 

organisasjons tillitsvalgt eller benytte seg av egen organisasjons sentrale ledd. 

 
Arbeidsgivers forhandlingsutvalg har ansvar for planlegging av 

forhandlingene i samråd med organisasjonene. 

 
Nordreisa kommune praktiserer det prinsipp at ingen forhandler lønn for seg selv, 

med mindre dette er avtalt på forhånd med arbeidsgivers forhandlingspart. 
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14.1  God forhandlingsskikk 

Nordreisa kommune følger vedlegg 3 i HTA om ”Retningslinjer for lokale 
forhandlinger god forhandlingsskikk”. Nærmere presisering av prosedyrene er gitt i 
vedlegg 3 i HTA. 

 

 

14.2  Lønnspolitisk drøftingsmøte 

Drøftingsmøtene er hjemlet i avtaleverket. Følgende saker skal tas opp: 

• Grunnlaget for forhandlingene – sentrale føringer og 

anbefalinger, virkningstidspunkt 

• Lokale føringer 

• Erfaringer fra tidligere forhandlinger 

• Lokal lønnspolitikk og kriterier 

• Lønnspolitiske hensyn, herunder vurderinger om det er grunnlag for 

spesielle prioriteringer. 

• Gjennomføring av forhandlingene, framdriftsplan, prosedyrer, 

konfidensialitet, ansvar for informasjon og formidling av resultat 

• De økonomiske rammer og pottberegning, lønnsstatistikk etc. 

• Avklare om organisasjonene vil benytte hovedsammenslutningsmodellen 

• Valg av tvisteløsning 

• Hvem som omfattes av forhandlingene 

• Forholdet til uorganiserte 

• Forhandlingsutvalgets sammensetning  
 

14.3  Hensynet til uorganiserte 

Arbeidstaker er selv ansvarlig for å fremme krav ved lokale lønnsforhandlinger. 

Arbeidsgiver har ansvar for å se til at arbeidstakere uten organisasjonstilknytning 

er sikret en lønnsutvikling. 

 
14.4  Fortrolig informasjon – etikk 

All informasjon rundt de lokale forhandlinger skal være ryddig både for 

medarbeidere, organisasjonene og arbeidsgiver. 

 
Ved forhandlingene gjelder taushetsplikt, det vil si at vurderinger som kommer 

fram før, under og etter forhandlingene ikke skal bringes videre. 

Resultatet av forhandlingene skal verken bekjentgjøres eller iverksettes før 

det foreligger signerte protokoller mellom partene. 
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15. FORMIDLING AV RESULTAT AV LØNNSFORHANDLINGEN 
Det er den enkelte leders plikt å informere sine medarbeidere om resultatet. 
Underskrevet enighetsprotokoll sendes både til virksomhetsleder/sektorledere og 
arbeidstakerorganisasjonene.   

 

 

15.1 Lønnsutviklingssamtaler 

Hovedtariffavtalens bestemmelser legges til grunn og betyr at alle ansatte i kap. 3, 

4 og kap. 5 som ber om det, gis tilbud om å få gjennomført en lønnssamtale med 

arbeidsgiver. I tillegg kan ansatte i alle kapitler be om lønnssamtale etter HTA 

kapittel 

3, pkt. 3.2.2, med begrunnelse i manglende lønnsutvikling. 
 

 
Forventinger til lønn, samt mulighetene og kravene for å innfri dem skal være 

tema mellom leder og medarbeider i en kontinuerlig prosess, i utviklingssamtaler 

eller medarbeidersamtaler. Målet med samtalen er at arbeidsgiver og den 

ansatte i fellesskap skal diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at den 

ansatte skal oppnå bedre lønnsutvikling. 

 
Det er en forutsetning at ledere er kjent med og følger Hovedtariffavtalens 

bestemmelser om lønnsforhandlinger/-reguleringer og vår lokale 

lønnspolitikk. 
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VEDLEGG 
 

Ansatte med visse funksjoner har faste tillegg til garantilønn.  Slike tillegg følger funksjonen, 

ikke personen.  Noen få tillegg er sentralt bestemt (kr 12.000 til rådgiver i grunnskole og kr 

12.000 til kontaktlærer, grunnskole).  

 

Oversikt over funksjonstillegg (inkludert sentrale tillegg): 

 

Pedagogisk leder      20.000 

Sosiallærer       12.000 

Kontaktlærer    12.000 + 400 per elev i gruppa   

  

Rådgiver/sosiallærer      12.000 

Kroppsøving, samlingsstyrer* 

Musikk, samlingsstyrer* 

Naturfag, samlingsstyrer* 

Mat og helse, samlingsstyrer* 

Kunst- og handverk, samlingsstyrer* 

IKT* 

* i henhold til protokoll av 24.8.11, Utdanningsforbundet og rådmann: Fordelingen av 

funksjonstilleggene foregår på den enkelte skole v/rektor i samarbeid med tillitsvalgte. 

 

Arkivleder       15.000 

Valgmedarbeider, hvert annet år    15.000 

Renholder 1       15.000 

Hjelpepleier 1       15.000 

Sykepleier 1/fagutviklingssykepleier    20.000 

Profilansvarlig          5.000 

Medisinromansvarlig         5.000 

Brannvernleder          5.000 

Røykdykker          5.000 

Fagleder            varierer mellom 10.000 og 20.000 

 

 

Andre tillegg: 

Seniortillegg       10.000 

Kompetansetillegg     5.000 – 20.000 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/254-1 

Arkiv:                140  

Saksbehandler:  Johanne 
Båtnes 

 Dato:                 01.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 14.03.2019 
38/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

 

Rammeplan for Nordreisa kulturskole 

Henvisning til lovverk: 
Opplæringsloven § 13-6 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 14.03.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Behandling: Nordreisa kommunestyre vedtar at «Rammeplan for kulturskolen: Mangfold 

og fordypning» skal legges til grunn for videreutviklingen av Nordreisa kulturskole. 
2. Det faglige ansvaret for arbeidet med å implementere rammeplanen i Nordreisa 

kulturskole tillegges ledelsen i kulturskolen. Nordreisa kommunestyre vedtar at 
«Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning» skal legges til grunn for 
videreutviklingen av Nordreisa kulturskole. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
3. Nordreisa kommunestyre vedtar at «Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og 

fordypning» skal legges til grunn for videreutviklingen av Nordreisa kulturskole. 
4. Det faglige ansvaret for arbeidet med å implementere rammeplanen i Nordreisa 

kulturskole tillegges ledelsen i kulturskolen. 

 
 

Saksopplysninger 
Norsk kulturskoleråd er en interesse-, samarbeids- og utviklingsorganisasjon for kommuner som 
eier og driver kulturskoler. Mer enn 95 prosent av alle landets kommuner er medlemmer. 
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Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6: «Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid 
med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge organisert i 
tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.» Forankringen i Opplæringsloven knytter 
kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens målsettinger. Nordreisa kommune beskriver i 
kommuneplanens samfunnsdel at kommunen skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass 
til alle som ønsker det. Videre står det «Nordreisa kulturskole skal være en meningsfylt og 
stimulerende fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og utvikle elevenes kunstneriske og 
skapende evner samt fremme forståelse, opplevelse og interesse for kunst og kultur.»  
 
Det finnes ikke et nasjonalt, politisk vedtatt, rammeverk for kulturskole slik det er for bl.a. skole 
og barnehage. Til hjelp for kommunene har derfor Norsk kulturskoleråd utarbeidet «Rammeplan 
for kulturskolen: Mangfold og fordypning», og denne ble vedtatt av Norsk kulturskoleråd på 
landsmøtet i oktober 2014.  Rammeplanen er et grunnlagsdokument for utvikling av nasjonale 
standarder og lokale læreplaner for kulturskolene. Selv om Norsk kulturskoleråd står bak 
rammeplanen for kulturskoler, og den er vedtatt på kulturskolerådets øverste organ, har 
organisasjonen ingen myndighet til å binde norske kommuner til å følge planen. 
 
Rammeplanen for kulturskoler kan gis juridisk validitet gjennom at kommunestyret, som 
skoleeier, vedtar å legge rammeplanen til grunn for den kommunale kulturskolen. 
 
Om planen 
 
Kapittel 1 – Kulturskolens samfunnsoppdrag  

  
I dette kapitlet beskrives kulturskolens oppdrag gitt av Stortinget gjennom Opplæringsloven 
paragraf 13-6, og med henvisning til internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til. 
Kapitlet inneholder videre skoleslagets verdigrunnlag, mål for virksomheten, kulturskolens 
plassering i det kommunale bilde som ressurssenter og samarbeidspart for øvrige kommunale 
virksomheter med vekt på barnehage og skole samt det lokale kulturlivet.  
 
Kapittelet angir kulturskolens struktur med en inndeling i tre programmer; grunn-, kjerne- og 
fordypningsprogram. Grunnprogrammet er primært et tilbud i samarbeid med andre institusjoner 
(skoler/barnehager o.l.), som er tidsavgrenset og gjerne prosjektbasert. Det kan f.eks. være et 
introduksjonskurs for å bli kjent med kulturskolens tilbud. Kjerneprogrammet er kulturskolens 
hovedvirksomhet og legger vekt på langsiktig læring over flere år med en tydelig progresjon. 
Fordypningsprogrammet er en påbygning for elever med særlige forutsetninger, som har utbytte 
av et større tilbud med flere undervisningstimer enn i kjerneprogrammet. Kulturskolens fem 
fagområder er dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst 

 
 

Kapittel 2 – Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet 
 
I kapittel 2 beskrives kommunens ansvar som skoleeier i forhold til kvalifiserte arbeidstakere, 
herunder også tilbud om videre- og etterutdanningstilbud. Skoleleder og lærerrollen drøftes og 
konkrete kompetansekrav foreslås. Kvalitet i kulturskolen og samarbeid med foreldre 
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tematiseres med elevens læring og utvikling som hovedmål. Det legges vekt på kontinuerlig 
utviklingsarbeid. 
 
Kapittel 3 – Fagplanene 
 
Kapitlet er delt inn i en overordnet innledende del og fem planer for kulturskolens fagområder; 
musikk, teater, dans, visuell kunst og skapende skriving. Her beskrives og konkretiseres de 
overordnede målene for opplæringen i tillegg til at innhold og struktur i de tre programområdene 
omtales og tydeliggjøres. Standardiserte begreper legges til grunn for fagenes innhold, og det 
foreslås ulike arbeidsformer og organisering av opplæringen. Viktigheten av vurdering drøftes 
og, det legges også til grunn et forslag til rom- og utstyrsrammer for et godt opplæringstilbud.  
 

Vurdering 
Utvikling av kommunale tjenester og kvaliteten på disse er en viktig oppgave for både den 
politiske og den administrative kommuneledelsen. Landets kulturskoler utvikles og drives ulikt, 
med bakgrunn i mangel på felles nasjonale mål og standarder. «Rammeplan for kulturskolen - 
Mangfold og fordypning» som er utviklet av Norsk kulturskoleråd, er et viktig steg i å gi 
kommunene et redskap for en felles retning og utvikling av landets kulturskoler. Landets 
kulturskoler opplever en nedgang i søkertall og elevtall. Det er flere årsaker til det, men tilbud 
og lokal organisering i tråd med den nye rammeplanen vil være fordelaktig med tanke på type 
tilbud og kvalitet i undervisningen. 
 
I rammeplanen legges det opp til å gi tilbud innen tre forskjellige dybdenivåer; grunn-, kjerne- 
og fordypningsprogrammet. Denne inndelingen tydeliggjør at elevopplæringen foregår i ulike 
faser og kan på sikt initiere en større helhet i tilbudet til den enkelte elev. Innføring av 
rammeplan vil ikke nødvendigvis medføre et umiddelbart behov for større stillingsressurser eller 
økte driftskostnader, men søkes løst innenfor eksisterende økonomiske rammebetingelser. 
 
Rammeplanen har ambisiøse målsettinger i forhold til utvikling av nye fagtilbud, og gir tydelige 
signaler om kulturskolens undervisningslokaler og standarden på disse. Rammeplanen gir ingen 
økonomiske føringer for kulturskolens drift, men planen gir således noen antydninger i forhold 
til fremtidig ressursøkning for å imøtekomme disse intensjonene.  
 
Planen er et godt verktøy som kan legges til grunn for arbeidet med utviklingen av fremtidens 
kulturskole i Nordreisa, der skoleslaget gis en mulighet til å innrette seg mot en felles nasjonal 
standard. Kulturskolen blir dermed mindre sårbar for turnover i personalgruppen da 
rammeverket i større grad enn tidligere er anlagt på overordnet nivå. I mangel av statlige 
direktiver for kulturskoler, kan behovet for et bedre rammeverk løses gjennom at Nordreisa 
kommunestyre vedtar at «Rammeplan for kulturskolen -  Mangfold og fordypning» skal være 
retningsgivende for Nordreisa kulturskole. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/1329-5 

Arkiv:                D90  

Saksbehandler:  Ruth Uhlving 

 Dato:                 03.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 18.06.2019 
39/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

 

Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu, forslag til fredning 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kulturminner av 9. juni 1978  
 

Vedlegg 
1 Gammelskolen i Sappen, fredningsdokumentasjon 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.06.2019  

Behandling: 
Jfr fvl §6 fratrer Tore Elvestad (Ap) under behandling av saken.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19 jf. § 22, 
Riksantikvaren freder Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu gnr./bnr. 30/7, i 
Nordreisa kommune (Raisin komuuni).  

 Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende bygning: Gammelskolen i 
Sappen - Sapen vanhakoulu  

 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som 
planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, 
gerikter, listverk og trappeløp.  

 For å bevare virkningen av kulturminnene i miljøet, foreslås det også en fredning av 
området rundt kulturminnene, jf. kulturminneloven § 19. Området som foreslås fredet er 
vist på kartet nedenfor. 
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Rådmannens innstilling 

 Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19 jf. § 22, 
Riksantikvaren freder Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu gnr./bnr. 30/7, i 
Nordreisa kommune (Raisin komuuni).  

 Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende bygning: Gammelskolen i 
Sappen - Sapen vanhakoulu  

 Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som 
planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, 
gerikter, listverk og trappeløp.  

 For å bevare virkningen av kulturminnene i miljøet, foreslås det også en fredning av 
området rundt kulturminnene, jf. kulturminneloven § 19. Området som foreslås fredet er 
vist på kartet nedenfor. 
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Saksfremlegg 
 
Riksantikvaren har utarbeidet teksten i dette saksframlegget i sin helhet. 
 
Bakgrunn for fredningen  
I 2016 startet Riksantikvaren opp et arbeid med å kartlegge og vurdere kvenske/norsk - finske 
kulturminner for fredning. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med fylkeskommunene Troms og 
Finnmark, og i dialog med minoritetsgruppen selv, interessegrupper, eiere og museer. Målet er å 
bedre fredningslistens representativitet ved at fredningene i større grad skal gjenspeile Norges 
historie og dagens samfunn. Nasjonale minoriteters kulturminner er et av temaene hvor det til nå 
har vært gjennomført få fredninger. Kvenske/norsk-finske kulturminner er det fredet noen av, 
men de er hovedsakelig i Varanger i Finnmark. Fredningen av Gammelskolen i Sappen - Sapen 
vanhakoulu utvider bildet av finsk innvandring til Norge på 1800-tallet ved at den sammen med 
Tørfoss kvengård - Kuivakoski får frem Reisadalen (Raisinvankka) som et viktig område for 
kvensk kultur og byggeskikk.  
 
Redegjørelse for saksgang og innkomne bemerkninger  
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Melding om oppstart av fredning ble, i samsvar med kulturminneloven § 22 nr.1, meddelt eieren 
og kommunen i brev av 2. november 2018. Samtidig ble dette kunngjort i avisene Nordlys og 
Framtid i Nord. 
 
 
 
Det kom inn to merknader:  

1. Else Elvestad kom med forslag om å vurdere navnet på bygningen. Riksantikvaren 
takker for innspillet og har tatt dette til følge og endret til Gammeleskolen i Sappen som 
navn på bygningen, da det er slik skolen blir omtalt lokalt.  

2. Ruijan kveeniliittu/Norske kveners forbund, RK – NKF skriver at de støtter helhjertet 
arbeidet med fredning av Gamle Sappen skole slik det fremkommer i varsel om oppstart 
av fredningssak datert 2.11.2018.Videre sier de at «skolenshistorie beskriver på en meget 
god måte kvenenes historie og den urett det kvenske folket har blitt utsatt for gjennom en 
årelang fornorskning».  

 
Riksantikvaren utformet deretter fredningsforslag, og dette ble i samsvar med kulturminneloven 
§ 22 nr. 2 sendt på høring til berørte parter 11. mars 2019. Samtidig ble det kunngjort i avisene 
Nordlys, Framtid i Nord og Norsk lysingsblad at fredningsforslaget var lagt ut til offentlig 
ettersyn i Nordreisa kommune. Det ble gitt en frist på 6 uker fra kunngjøringsdagen til å komme 
med uttalelser.  
 
Det kom inn fire høringsuttalelser til fredningsforslaget: 

1. Nord-Troms museum «er positiv til fredning av Gammelskolen i Sappen og stiller seg 
bak fredningsvedtaket. Den viktige kvenske kulturhistorien som bevares her vil gjennom 
en slik fredning bli enda bedre ivaretatt, Det er også et viktig minne i historien om 
fornorskningen. Fredningsforslaget er et viktig signal fra sentrale hold til en minoritet, 
hvis kultur har blitt utsatt for fornorskning, at den er verdt å ivaretas» Riksantikvaren 
takker for den positive uttalelsen fra Nord-Troms museum til støtte for fredningen av 
Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu.  

 
2. Else og Tore Elvestad Gammelskolen i Sappen er den lokale navnet på bygningen etter 

at den opphørte som skole og ikke Gamleskolen i Sappen slik det sto i høringsforslaget. 
Kommer med forslag om oppfølging av utomhusområdet rundt skolen som foreslås 
fredet etter § 19 som vil bidra til en tilbakeføring til slik det var da bygget ble brukt til 
skoleinternat. Riksantikvaren beklager og retter opp navnet i dokumenter fra 
Riksantikvaren til Gammelskolen i Sappen. Riksantikvaren er positiv til at eier ønsker å 
gjøre tiltak for å tilbakeføre utomhusområdet og til å fjerne trær som kan være til skade 
for bygningen. Enderinger må gjøres i samråd med fylkeskommunen.  

 
3. Kvensk råd: Etter som det er snakk om kvenske kulturminner, mener Kvensk råd at det 

kvenske navn bør benyttes som hovednavn på objektene. Rådet foreslår Sapen 
vanhakoulu - Gamleskolen i Sappen.  

 
4. Raisin kveeni-suomi seura/ Nordreisa kvensk finsk forening og Kvenlandsforbundet 

Kommer med en sterk anmodning om at man bruker det kvenskfinske navnet på skolen 
som formelt navn. Det foreslås at følgende navn brukes: Sapen vanhakoulu 
(Gamleskolen i Sappen). Riksantikvaren takker for innspillet og vil benytte det kvenske 
navnet Sapen vanhakoulu i tillegg til Gammelskolen i Sappen, som er det navnet 
eiendommen er mest kjent under og som er det navnet som brukes om eiendommen i 
Matrikkelen.  
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Fredningsforslaget legges med dette fram til politisk behandling i Nordreisa kommune 
(Raisin komuuni) før vedtak om fredning treffes, jf. kulturminneloven § 22 nr. 3. Kommunens 
behandling vil bli behandlet og tatt inn i saken. Det er Riksantikvaren som fatter vedtak om 
fredning. Fredningsvedtaket kan påklages. 
 

Fredningsforslaget   
Formålet med fredningen er å bevare Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu som et 
kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på skolebygg og internatskole for kvenske 
barn i Nord-Troms. Bygningen har vært brukt som skolebygning helt siden 1891 og frem til 
1950-tallet. Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu også et kulturminne fra tiden med 
fornorskningspolitikk av den kvenske befolkningen. Fredningen av bygningens eksteriør skal 
sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, 
så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre vinduer og dører, trapp, materialbruk og overflater, 
skal opprettholdes. Formålet er videre å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de 
deler av interiøret som er kulturhistorisk interessant. Det er også vesentlig å ta vare på 
kulturhistorisk verdifulle uttrykk for bygningens historiske utvikling. Formålet med fredningen 
av området rundt bygningen er å sikre virkningen i miljøet gjennom å opprettholde anleggets 
karakter av våningshus og internatskole slik det fremstår med den omkringliggende hagen og 
grøntområde. 
 
Fredningsbestemmelser  
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i tillegg til 
kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid.  
Kulturminne fredet etter kulturminneloven § 15  
1. Det er ikke tillatt å rive, skade ell er flytte bygningen eller deler av denne.  
2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningens eksteriør eller interiør. Unntatt fra dette er 
eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.  
3. Det er ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre overflater eller 
utføre annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør, interiør eller 
konstruksjon. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.  
4. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder som er i tråd med 
bygningens egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske 
verdiene.  
5. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner kan tillates i 
særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag 
og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten. 
Område f redet etter kulturminneloven § 19  
6. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som kan 
forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Dette gjelder 
alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei eller parkeringsplass, oppsetting av 
gjerder, endring av beplantning eller belegg, planering, utfylling og andre landskaps inngrep.  
7. Det kan utarbeides en skjøtselsplan for området som eventuelt skal godkjennes av 
kulturminnemyndigheten. Skjøtselsplanen skal inneholde retningslinjer for bruk, vedlikehold og 
eventuell tilbakeføring på dokumentert grunnlag. Planen bør rulleres.  
 
Følger av fredningen  
Lovhenvisning: Når det gjelder behandlingen av fredete kulturminner og områder, vises det til 
kulturminneloven §§ 15a, 16, 17 og 18 og 19 og 21, samt ovennevnte fredningsbestemmelser. 
Arbeider som krever tillatelse etter plan - og bygningsloven, må i tillegg forelegges kommunale 
myndigheter. Det gjøres oppmerksom på at tillatelser etter kulturminneloven må foreligge før 
arbeider i tråd med plan- og bygningsloven kan settes i verk.  
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Vedlikehold  
Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. Det 
grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare mest mulig av de 
opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer som kledning, vinduer, dører, listverk, 
gerikter og overflatebehandling. Vedlikehold av fredete bygninger og anlegg skal så langt som 
mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og for øvrig i samsvar 
med fredningsbestemmelsene. For mer informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete 
bygninger og anlegg, vises til Riksantikvarens informasjonsblader. 
Dispensasjon  
Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang alle typer tiltak 
som går ut over vanlig vedlikehold, jf. kulturminneloven §§ 15a og § 19 tredje ledd. Søknad om 
tillatelse skal sendes fylkeskommunen som avgjør om tiltaket kan iverksettes, evt. på visse 
vilkår. Oppstår det tvil om hva som anses som vanlig vedlikehold, skal fylkeskommunen 
likeledes kontaktes.  
Økonomisk tilskudd  
Det er anledning til å søke fylkeskommunen om tilskudd til vedlikehold og 
istandsettingsarbeider. Dersom det etter § 15a blir gitt dispensasjon med vilkår som virker 
fordyrende på arbeidet, skal det gis helt eller delvis vederlag for utgiftsøkningen, jf. § 15a annet 
ledd. Fylkeskommunen kan gi opplysninger om frist for innsendelse av og krav til søknad. 
 
Kort karakteristikk av kulturminnet  
Lars Hansen, som kom fra Finland, bygde opp Sappen gård fra 1791. I 1890 ble våningshuset, 
som vi i dag kjenner som Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu, reist av Adam Isaksen. 
Det ble gitt rentefritt lån, mot at husverten leide bort deler av sin bolig til skolestue. Fra 1891 
var det omgangsskole i ett av rommene i våningshuset. Gammelskolen i Sappen - Sapen 
vanhakoulu var det første skolebygget som ble oppført i Nordreisa (Raisi). Fra 1913 ble hele 
bygningen tatt i bruk som skole. Fra 1928 ble det også internatskole med sovesaler i andre etasje 
og undervisningsrom og kjøkken i første etasje. På Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu 
var det primært kvenske barn. Et av målene med skolegangen var å lære seg norsk, som en del 
av fornorskningspolitikken. Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu er et godt eksempel på 
alle skolene og internatene som ble bygget i Troms for å gi de kvenske barna skolegang. Den er 
samtidig et kulturminne om fornorskningspolitikken. For nærmere beskrivelse av kulturminnet 
vises det til vedlagte dokumentasjon.  
 
Vurdering av kulturminnet - begrunnelse for fredningsvedtaket 
Fornorskingspolitikk Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu ligger i Reisadalen 
(Raisinvankka), ved Reisaelva (Raiinjoki), som er et av de områdene i Nord-Troms hvor det har 
vært største bosetting av kvener. I 1875 var det 94 husstander som var kvenske eller norsk - 
kvenske av en befolkning 134 husstander i Reisadalen (Raisinvankka) og på 1800-tallet var 
kvensk det dominerende språket i Nordreisa, før fornorskningen førte til et språkskifte til norsk i 
området.  
Internatskole Det var flere grunner til at man startet med internatskole i Reisa. Det var lange 
avstander fra barnas hjemsted til skolen. Man hadde en oppfatning av at barna ville lære seg 
norsk raskere om de bodde på skolen. I en periode fikk de benytte kvensk som støttespråk og 
læreren behersket kvensk, men etter hvert ble dette strammet inn og det ble ansatt lærer som kun 
snakket norsk. Barna på Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu hadde høyt fravær fordi de 
også måtte bidra hjemme på gården. Dette kan også være en av grunnene til at internatskole ble 
innført. I 1913 ble hele bygningen skolebygning og fra 1928 ble bygningen utvidet med en 
andre etasje med oppløft, hvor det ble sovesaler og fra da av var det internatskole.  
Skolebygningen 
Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu var det først skolehuset som ble bygget i Reisa. I 
følge Nordreisa Bygdebok var det totalt ni skoler før krigen, mens det i dag bare er bevart tre, 
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Kjelleren og Solvoll, i tillegg til Sappen. Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu er dermed 
en av ytterst få skoler som står igjen i et område som var utsatt for den brente jords taktikk. 
Bygningens planløsning med kjøkken og skolestue i første etasje og to sovesaler og kammers i 
andre etasje, samt den originale trappen, er bevart. Bygningen er en sjelden godt bevart bygning 
i sitt område med et veldig godt bevart eksteriør, slik det har sett ut siden 1920-tallet, med eldre 
vinduer og skifer på taket. Det er overbygget inngangsparti og tre opplett på taket er også svært 
godt bevart. Innvendig har det skjedd en del endringer, det er satt inn nyere kjøkken og bad, 
disse er ikke omfattet av fredningen. Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu har 
gjennomgått tre epoker som gjenspeiler lovverket for skole og utdanning. Bygningen ble reist 
som våningshus i 1890, hvor ett rom ble brukt til skolestue. Byggingen var et konkret resultat av 
skoleloven av 1889, hvor antall skoleuker, fagkrets og lærerkrefter økte. Det var også mulig å få 
rentefritt lån til boligbygging mot at man leide ut deler av den til omgangsskole. Gammelskolen 
i Sappen - Sapen vanhakoulu var i drift frem til 1950 da det ble bygget en ny skole ved siden av. 
Ved å frede et utomhusområde etter § 19 ivaretas området rundt skolen, slik det har sett ut 
tidligere med en åpen gresslette. Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu er et viktig og 
godt kjent kulturminne i Reisadalen (Raisinvankka ). Dagens eier av bygningen sørger for godt 
vedlikehold og formidler skolens historie og viktige aspekter ved kvensk kultur og historie. 
Skolen utgjør derfor både en kunnskapsverdi og opplevelsesverdi om de kvenske barna og deres 
skoletilværelse.  
Tilstand og økonomiske konsekvenser av freding  
Riksantikvaren har gjennomført en visuell tilstandsvurdering av bygningen 19.10.2018. 
Vurdering av tilstand og økonomi Det er en bygning som er omfattet av fredingen. Ut i fra 
gjeldende Norsk Standard EN - NS 16096 har bygningen TG 2. Ut i fra en samlet vurdering 
regner ikke Riksantikvaren med at det vil innebære vesentlige økonomiske merkostnader for 
staten å gjennomføre fredning av Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoul.  
 
Riksantikvarens myndighet  
Det følger av kulturminneloven § 15 jf. § 22 at departementet kan frede byggverk og anlegg, 
eller deler av dem, av kulturhistorisk eller arkitektonisk verd i. Det følger videre av § 19 at 
departementet kan frede et område rundt et fredet kulturminne så langt det er nødvendig for å 
bevare virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser som 
knytter seg til det. Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Klima - og 
miljødepartementet til Riksantikvaren jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv etter 
kulturminneloven av 9. februar 1979 § 12 nr.1.  
 
Lokalisering og eiendomsforhold. Reguleringsmessig status Gammelskolen i Sappen - Sapen 
vanhakoulu eies, ifølge matrikkelen.no, av Tore Elvestad. Eiendommer ligger i Nordreisa 
kommune ved Reisaelva. Eiendommen er ikke berørt av reguleringsplaner.  
Forholdet til naturmangfoldloven. Når kulturminneforvaltningen fatter vedtak, skal det samtidig 
gjøres en vurdering av om dette har innvirkning på naturmangfoldet. Dette følger av lov 19. juni 
2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Lovens §§ 8 - 12 
legges til grunn for vurderingen, jf. § 7. Det er gjort søk i Artsdatabankens Artskart og 
Miljødirektoratets Naturbase for å fremskaffe nødvendig kunnskap for beslutningsgrunnlaget. 
Søket gjaldt sårbare og truede arter. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter i området 
som inngår i fredingen omkring den foreslåtte fredete bygningen. I Reisaelva (Raisinjoki) er det 
gjort funn av oter, men Riksantikvaren vurderer at fredingen av Gammelskolen i Sappen - Sapen 
vanhakoulu verken vil komme i konflikt med naturverdier eller påvirke naturmangfoldet i 
negativ retning. 
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Vurdering 
Nordreisa kommune ser positivt på at Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu får status 
som fredet. Fra før finnes det to bygningsmiljø i kommunen som er fredet: Havnnes handelssted 
(vedtaksfredet i 1942) og Fiskarbondens stue i Bakkeby (automatisk fredet i 2010). Disse 
bygningsmiljøene representerer henholdsvis norsk og samisk kultur. Med fredning av 
Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu og Tørfoss kvengård - Kuivakoski, får vi i 
Nordreisa fredede anlegg som også representerer den kvenske befolkningen og kulturarven. – 
Og hele «de tre stammers møte» er representert. 
 
Fredningen medfører ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Eier kan søke 
fylkeskommunen om tilskudd til vedlikehold og istandsettingsarbeider.

879



Gammelskolen i Sappen –Sapen

vanhakoulu
Reisadalen (Raisinvankka)
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Bakgrunnen for fredningen:

I 2017 startet Riksantikvaren opp et arbeid med å frede

kvenske/norsk-finske kulturminne, som en del av Riksantikvarens

fredningsstrategi frem mot 2020. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med

fylkeskommunene Troms og Finnmark. Målet er å bedre

fredningslistens representativitet ved at fredningene i større grad skal

gjenspeile Norges historie og dagens samfunn. Nasjonale minoriteter

er et av temaene hvor det har vært få fredninger. Kvenske/norsk-

finske kulturminner er det fredet noen av, men de er hovedsakelig i

Varanger i Finnmark. Fredningen av Gammelskolen i Sappen –

Sapen vanhakoulu utvider bildet av kvensk historie på 1800-tallet ved

at den sammen med Tørfoss kvengård – Kuivakoski får frem

Reisadalen (Raisinvankka) som et viktig område for kvensk kultur og

byggeskikk.

Historikk:

Reisaelva (Raisinjoki), er et av de områdene i Nord-Troms hvor det

har vært største bosetting av kvener. Reisaelva og Reisadalen har

vært en viktig ferdselsåre mellom fjell og kyst. Kvenene ved Reisaelva

og livnærte seg av den sammen med jord- og skogbruk. Kvenene var

kjent som gode håndverkere og bygget egne bygninger, båter og

redskaper. I 1723 bodde det 6 kvensk familier i Nordreisa (Raisi). På

1800-tallet var kvensk det dominerende språket i Nordreisa, før

fornorskningen etter hvert førte til et språkskifte til norsk i området.
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Vedlegg til vedtak om fredning  av Gammelskolen i Sappen –Sapen

vanhakoulu, gnr/bnr: 30/7 Reisa kommune, Troms fylke

Vedlegget følger vedtak om fredning etter kulturminneloven

§§ 15 og 19. 

Vedlegget er en fotodokumentasjon av bygningen i den tilstand den hadde i 

2017 og 2018. 

Takk til Else og Tore Elvestad, Halti kvenkultursenter IKS, Nord-Troms 

museum, Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune

Alle foto: 

Ståle Arfeldt Bergås & Cathrine Skredderstuen Rolland, © Riksantikvaren
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Reisaelva (Raisinjoki) har fått sitt navn etter det 

norrøne ordet risa som betyr å stige. Gjennom året 

har elva veldig varierende vannføring noe som gjør 

den farbar kun med elvebåter spesielt laget for 

Reisaelva. 

883



Beskrivelse av skolen:

Gammelskolens planløsning med kjøkken og skolestue i første etasje 

og to sovesaler og kammers i andre etasje, samt den originale 

trappen er bevart. Eksteriøret er godt bevart, slik det har sett ut siden 

1920-tallet, med eldre vinduer og skifer på taket. Det er overbygget 

inngangsparti og tre opplett på taket. Innvendig har det skjedd en del 

endringer, det er satt inn nyere kjøkken og bad, disse er ikke omfattet 

av fredningen.

Gammelskolen i Sappen – Sapen vanhakoulu har gjennomgått tre 

epoker som gjenspeiler lovverket for skole og utdanning. Bygningen 

ble reist som våningshus i 1890, hvor ett rom ble brukt til skolestue. 

Byggingen var et konkret resultat av skoleloven av 1889, hvor antall 

skoleuker, fagkrets og lærerkrefter økte. Det var også mulig å få 

rentefritt lån til boligbygging mot at man leide ut deler av den til 

omgangsskole. I 1913 ble hele bygningen skolebygning og fra 1920 

bygningen utvidet med en andre etasje med oppløft, hvor det ble 

sovesaler og fra da av var det internatskole. 

Det var flere grunner til at man startet med internatskole i Reisa 

(Raisin). Det var lange avstander fra barnas hjemsted til skolen. Man 

hadde en oppfatning av at barna ville lære seg norsk raskere om de 

bodde på skolen. I en periode fikk de benytte kvensk som støttespråk 

og læreren behersket kvensk, men etter hvert ble dette strammet inn 

og det ble ansatt lærer som kun snakket norsk. Barna på 

Gammelskolen i Sappen – Sapen vanhakoulu hadde høyt fravær 

fordi de også måtte bidra hjemme på gården. Dette var trolig også en 

grunn til at internatskole ble innført.

Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu var i drift frem til 1950 

da det ble bygget en ny skole ved siden av.
Foto: Nord-Troms museum ca 1941
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Eiendomsinformasjon:

Gammelskolen i Sappen –Sapen

vanhakoulu, gnr/bnr: 30/7
Nordreisa kommune, Raisin komuuni

Hovedbygning: 192211409
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Fasade mot syd med hovedinngang 
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Karakteristisk overbygd inngangsparti Hvilebenker på hver side Dobbeltfløyet inngangsdør med overlysvindu
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Langfasade mot sør og gavlfasade mot øst
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Langfasade mot nord og gavlfasade mot vest
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Plantegninger som viser 

hovedstrukturen i bygningen.

Tegninger utarbeidet av 

Riksantikvaren

2.etasje

1.etasje

13,9 m

5
,7

 m

13,9 m

5
,7

 m

Ikke i målestokk
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Tørfoss kvengård - Kuivakoski, reparasjon av tak på hovedbygning 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.06.2019  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
3. Det søkes tilskudd til renoveringsprosjektet.  
 
Innstillingen med tilleggsforslag fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune gjennomfører renovering av taket på hovedhuset på Tørfoss 

innenfor kostnadsramme på kr 200.000. 
2. Tiltaket finansieres ved at Nord-Troms museum dekker kr 100.000 av kostnaden. 

Restbeløpet, inntil kr 100.000, dekkes av ubrukte lånemidler 
3. 3. Det søkes tilskudd til renoveringsprosjektet.  

 
 
 

Rådmannens innstilling 
4. Nordreisa kommune gjennomfører renovering av taket på hovedhuset på Tørfoss 

innenfor kostnadsramme på kr 200.000. 
5. Tiltaket finansieres ved at Nord-Troms museum dekker kr 100.000 av kostnaden. 

Restbeløpet, inntil kr 100.000, dekkes av ubrukte lånemidler 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for renovering av taket på hovedbygningen på Tørfoss. Nord-Troms museum 
(NTRM) som har ansvar for driften av anlegget, har gjort midlertidige sikringstiltak som gjør at 
anlegget ikke har måttet stenges for publikum. I anledning museets 40-årsjubileum har styret i 
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NTRM bevilget kr 100.000 til hver av eierkommunene, og tilskuddet til Nordreisa skal brukes 
på Tørfoss kvengård – Kuivakoski. Denne gaven gjør det mulig å gjennomføre renovering av 
taket inneværende år.  
 
Nordreisa kommune har mottatt ett tilbud på takrenoveringen på kr 119.860 eks mva. 
Renoveringen omfatter demontering av eksisterende tak og montering av nytt tak inkludert 
pipebeslag og takrenner. NTRM sørger for å skaffe skifertakstein som eventuelt må erstattes. 
Kommunen anser tilbudet som akseptabelt, men det må tas høyde for uforutsette kostnader i et 
så gammelt bygg. Inntil kr 200.000 settes derfor som maksimal kostnad.  

Vurdering 
Restaurering av taket på hovedbygningen er helt nødvendig, og Nordreisa kommune ser svært 
positivt på gaven fra Nord-Troms museum. Den gjør det mulig å få restaurert taket med en 
overkommelig egenkapital fra kommunen. Restaureringsarbeidet er planlagt gjennomført i år, 
og slik at det ikke skal være til hinder for årets aktiviteter på Tørfoss.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/1328-3 

Arkiv:                D90  

Saksbehandler:  Ruth Uhlving 

 Dato:                 27.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 18.06.2019 
41/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

 

Tørfoss kvengård – Kuivakoski, forslag til fredning 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kulturminner av 9. juni 1978  
 

Vedlegg 
1 Fredningsdokumentasjon, Tørfoss kvengård 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.06.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19 jf. § 22, freder 
Riksantikvaren Tørfoss kvengård - Kuivakoski , gnr./bnr. 32/11, i Nordreisa kommune 
(Raisin komuuni).  

 Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende bygninger:  
Badstue: bygningsnummer 19223318  
Bårstue: bygningsnummer 192223296  
Hovedbygning: bygningsnummer 192212448  
Driftsbygning: bygningsnummer 192212421  
Kjøttbu: bygningsnummer 192212456  
Ost - og klesbu: bygningsnummer 192223288  
Redskapsbu: bygningsnummer 192223261  
Utedo: bygningsnummer man gler  

 Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer 
som planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, 
gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar. 

 Fredningen omfatter også følgende større løst inventar: to elvebåter lagret i 
driftsbygningen.  

 For å bevare virkningen av kulturminnene i miljøet, foreslås det også en fredning av 
området rundt kulturminnene, jf. kulturminneloven § 19. Området som foreslås fredet er 
vist på kartet nedenfor. 
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Rådmannens innstilling 

 Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19 jf. § 22, freder 
Riksantikvaren Tørfoss kvengård - Kuivakoski , gnr./bnr. 32/11, i Nordreisa kommune 
(Raisin komuuni).  

 Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende bygninger:  
Badstue: bygningsnummer 19223318  
Bårstue: bygningsnummer 192223296  
Hovedbygning: bygningsnummer 192212448  
Driftsbygning: bygningsnummer 192212421  
Kjøttbu: bygningsnummer 192212456  
Ost - og klesbu: bygningsnummer 192223288  
Redskapsbu: bygningsnummer 192223261  
Utedo: bygningsnummer man gler  

 Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer 
som planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, 
gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar. 

 Fredningen omfatter også følgende større løst inventar: to elvebåter lagret i 
driftsbygningen.  

 For å bevare virkningen av kulturminnene i miljøet, foreslås det også en fredning av 
området rundt kulturminnene, jf. kulturminneloven § 19. Området som foreslås fredet er 
vist på kartet nedenfor. 
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Saksfremlegg 
 
Riksantikvaren har utarbeidet teksten i dette saksframlegget i sin helhet. 

Bakgrunn for fredningen 
I 2016 startet Riksantikvaren opp et arbeid med å kartlegge og vurdere kvenske/norsk - finske 
kulturminner for fredning. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med fylkeskommunene Troms og 
Finnmark, og i dialog med minoritetsgruppen selv, interessegrupper, eiere og museer. Målet er å 
bedre fredningslistens representativitet ved at fredningene i større grad skal gjenspeile Norges 
historie og dagens samfunn. Nasjonale minoriteters kulturminner er et av temaene hvor det til nå 
har vært gjennomført få fredninger. Kvenske/norsk - finske kulturminner er det fredet noen av, 
men de er hovedsakelig i Varanger i Finnmark. Fredningen av Tørfoss kvengård - Kuivakoski 
utvider bildet av finsk innvandring til Norge på 1800 - tallet ved at den sammen med 
Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu får frem Reisadalen (Raisinvankka) som et viktig 
område for kvensk kultur og byggeskikk.  
 
Redegjørelse for saksgang og innkomne bemerkninger  
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Melding om oppstart av fredning ble, i samsvar med kulturminneloven § 22 nr.1 meddelt eieren 
og kommunen i brev av 29.10.2018. Samtidig ble dette kunngjort i avisene Fremtid i Nord og 
Nordlys. Det kom inn merknad fra Troms fylkeskommune med bemerkning om det var mer 
hensiktsmessig å frede et annet område etter § 19 enn at den følger eiendomsgrensen, og at den 
oppbygde tjæremilen ikke skal omfattes av § 19 fredningen. Riksantikvaren takker for innspillet 
fra Troms fylkeskommunen og har tatt ut tjæremilen fra fredningsomfanget, men beholder 
eiendomsgrensen som § 19 området, da dette er en naturlig avgrensing til de andre 
eiendommene rundt. 
 
Riksantikvaren har deretter utformet et fredningsforslag, som i samsvar med kulturminneloven § 
22 nr.2 ble sendt på offentlig ettersyn og til høring til berørte parter. Samtidig blir det kunngjort 
i avisene Nordlys, Framtid i Nord og Norsk lysingsblad at fredningsforslaget er lagt ut til 
offentlig ettersyn i Nordreisa kommune. Det ble gitt en frist på 6 uker fra kunngjøringsdagen til 
å komme med uttalelser.  
 
Det kom inn fire høringsuttalelser:  

1. Nord-Troms museum er positiv til fredning av Tørfoss gård, gnr./bnr. 32/11 i Nordreisa 
kommune, og stiller seg bak et fredningsvedtak. Den viktige kvenske kulturhistorien 
som bevares og formidles her vil gjennom en slik fredning bli enda bedre ivaretatt. Det 
er også et viktig signal fra sentrale hold til en minoritet, hvis kultur har blitt utsatt for 
fornorskning, at den er verdt å ivaretas. Riksantikvaren takker for at Nord - Troms 
museum støtter fredningen. 

 
2. Jan Harald Tørfoss har i utgangspunktet ingen innsigelser på fredningsforslaget og synes 

at det er fint at Tørfoss Kvengård blir tatt vare på. Det er ønsker om å få en bekreftelse 
på er at fredningen ikke vil sette noen restriksjoner på fremtidig bruk av gnr./bnr 32/1 
som er hovedeien-dommen og på gnr./bnr 32/10 som eies i dag av Arthur Tørfoss. 
Ønsker også dere omtaler kvengården som Tørfoss Kvengård eller Tørfoss tunet som det 
blir omtalt som i dag og ikke Tørfoss Gård. Vi bruker Tørfoss Gård som navn på 
hovedbruket så det ikke blir samme navn. Riksantikvaren takker for at Jan Harald 
Tørfoss er positiv til fredningen. Fredningen av gnr og bnr 32/11 er ikke til hinder for 
drift på eiendommene med på gnr. og bnr. 32/1 og 32/10. Riksantikvaren vil benytte 
Tørfoss kvengård som det norske navnet på eiendommen slik Jan Harald Tørfoss 
foreslår.  

 
3. Raisin kveeni - suomi seura/Nordreisa kvensk - finsk forening og Kvenlandsforbundet 

De kommer med en sterk anmodning om at man bruker det kvenskfinske navnet på 
gården som formelt navn og foreslår at følgende navn brukes: Kuivakoski (Tørfoss 
kvengård).  

 
4. Kvensk Råd mener at det bør benyttes kvensk navn etter som det er snakk om kvenske 

kulturminner og forslår Kuivakoski – Tørfoss kvengård.  
 
 

Riksantikvaren takker for innspill til å bruke kvensk navn på eiendommen og vil benytte det 
kvenske navnet Kuivakoski i tillegg til Tørfoss kvengård, som er det navnet eiendommen er 
mest kjent under og som er det navnet på brukes om eiendommen i Matrikkelen.  
 
Fredningsforslaget legges med dette fram til politisk behandling i Nordreisa kommune (Raisin 
komuuni) før vedtak om fredning treffes, jf. kulturminneloven § 22 nr. 3. Kommunens 
behandling vil bli behandlet og tatt inn i saken. Det er Riksantikvaren som fatter vedtak om 
fredning. Fredningsvedtaket kan påklages. 
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Fredningsforslaget 
Fredningsforslaget har vært til offentlig ettersyn hos berørte parter og Riksantikvaren har 
innarbeidet mottatte høringsuttalelser til det utsendte fredningsforslaget.  
 
Formålet med fredningen  
Formålet med fredningen er å bevare Tørfoss kvengård - Kuivakoski, som et kulturhistorisk og 
bygningshistorisk viktig eksempel på en gård oppført i kvensk byggeskikk i Nord - Troms. 
Bygningene er fra slutten av 1700- tallet og frem til 1940. Tørfoss kvengård - Kuivakoski er et 
godt eksempel på en komplett kvensk gård hvor man har drevet med fiske i elva, jordbruk og 
skogbruk. Det er videre vesentlig å ta vare på kulturhistorisk verdifulle uttrykk for bygningenes 
historiske utvikling. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes 
sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Fredningen av 
bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur. Både hovedstrukturen i det 
arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre vinduer og 
dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes. 
 
Formålet er videre å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiørene 
som er kulturhistorisk interessante. Fast inventar skal bevares som en integrert del av 
interiørene. Formålet med å frede de to elvebåtene er at de representerer viktig kildeverdi til 
tradisjonen rundt båtbygging i Reisadalen (Raisinvankka). Elvebåtene er stakebåter, uten feste 
til motor. Fredningsvedtaket regulerer lagring av de to elvebåtene i låven.  
Formålet med fredningen av området rundt bygningene er å sikre virkningen i miljøet gjennom å 
opprettholde anleggets karakter av en komplett kvensk gård slik den fremstår med et åpent 
gressdekket tun og plasseringen av bygningene i forhold til hverandre og på eiendommen. Det er 
et lite skogholt på eiendommen hvor utedoen står.  
 
Fredningsbestemmelser  
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i tillegg til 
kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid.  
 
Kulturminner fredet etter kulturminneloven § 15:  
1. Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygningene eller deler av disse.  
2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller interiør. Unntatt fra dette er 
eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.  
3. Det er ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre overflater eller 
utføre annet arbeid u t over vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør, interiør eller 
konstruksjon. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.  
4. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder som er i tråd med 
bygningens egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske 
verdiene.  
5. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner kan tillates i 
særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag 
og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.  
6. Det to elvebåtene som i dag lagres i driftsbygningen må ikke skades eller fjernes fra 
bygningen. Videre bør de sikres god oppstilling slik at de ikke endrer form under lagring.  
Område fredet etter kulturminneloven § 19: 
7. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som kan  
forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Dette gjelder 
alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei eller parkeringsplass, oppsetting av 
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gjerder, skilt, endring av beplantning eller belegg, planering, utfylling og andre 
landskapsinngrep.  
8. Det kan utarbeides en skjøtselsplan for området som eventuelt skal godkjennes av 
kulturminnemyndigheten. Skjøtselsplanen skal inneholde retningslinjer for bruk, vedlikehold og 
eventuell tilbakeføring. Planen bør rulleres. 
 
Følger av fredningen  
Lovhenvisning Når det gjelder behandlingen av fredete kulturminner og områder, vises det til 
kulturminneloven §§ 15a, 16, 17 og 18 og19 og 21, samt ovennevnte fredningsbestemmelser. 
Arbeider som krever tillatelse etter plan - og bygningsloven, må i tillegg forelegges kommunale 
myndigheter. Det gjøres oppmerksom på at tillatelser etter kulturminneloven må foreligge før 
arbeider i tråd med plan - og bygningsloven kan settes i verk.  
Vedlikehold  
Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg.  
 
Det grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare mest mulig av de 
opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer som kledning, vinduer, dører, listverk, 
gerikter og overflatebehandling. Vedlikehold av fredete bygninger og anlegg skal så langt som 
mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og for øvrig i samsvar 
med fredningsbestemmelsene. For mer informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete 
bygninger og anlegg, vises til Riksantikvarens informasjonsblader. 
Dispensasjon  
Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang alle typer tiltak 
som går ut over vanlig vedlikehold, jf. kulturminneloven §§ 15a og § 19 tredje ledd. Søknad om 
tillatelse skal sendes fylkeskommunen som avgjør om tiltaket kan iverksettes, evt. på visse 
vilkår. Oppstår det tvil om hva som anses som vanlig vedlikehold, skal fylkeskommunen 
likeledes kontaktes.  
 
Kort karakteristikk av kulturminnet  
De første som slo seg ned i Reisadalen (Raisinvankka), kom fra Finland på 1700 - tallet. Etter 
tradisjonen skal det være Heikka (Henrik Aronsen) født 1889 som gav navn til gården og som 
skal være den første rydderen av Tørfoss. Gården kan dermed dateres til ca. 1830. Gården har 
vært i samme families eie i 5 slektsledd.  
Tørfoss kvengård - Kuivakoski består av et komplett gårdstun som viser sentrale bygninger og 
byggeskikk for en kvengård. Bygningene viser til sammen ulike funksjoner ved gårdsdriften, 
skogsdrift, jordbruk og fiske. Gården har bygninger som kan dateres tilbake til 1700 - tallet og 
frem til 1940 - tallet. Den eldste bygningen er den midterste bua i laftet tømmer. 
Hovedbygningen og driftsbygningen er begge reist på stedet. 
 
Hovedbygningen er fra 1931. Hovedbygningen er typisk for bolighus i Reisadalen 
(Raisinvankka), fra samme periode. Den er svært karakteristisk med sine verandaer som 
gjenkjennes som et særtrekk som har kommet inn Reisadalen (Raisinvankka), med en snekker 
med erfaring fra Amerika. I interiøret er det flere trekk som regnes for kvenske. Karmene i 
vindussprossene heller skrått innover i rommet og har i tillegg en oppsamler i tre plassert under 
karmen for å samle smeltevann. Denne detaljen går igjen i mange kvenske hus. Videre er det 
varmeluker mellom etasjene. Huset har mange vindu er som gir god gjennomlysing og luft også 
til boder og loft. 
Driftsbygningen er reist etter 1936, da den gamle driftsbygningen brant, og står på samme sted. 
Foten fra låvebrua unngikk brannen og står som fot til den nye. Den er i laftet tømmer slik det 
var vanlig i Finland. Driftsbygningen inneholder ellers et støpt fjøs med båser og høyloft.  
Bårstua er flyttet til Tørfoss fra Elveskog i Reisadalen (Raisinvankka), bårstua er fra ca 1920. 
Det sto en bårstue der også tidligere, men den ble flyttet til Lyngseidet under 2. verdenskrig. 
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Bakerovnen i bårstua er opprinnelig og av eldre type typisk for bakerovner i dette distriktet. Den 
er en av de få bevarte bakerovnene i Nord - Troms.  
Badstua er en typisk bygning for det kvenske tunet. Ofte var det den først bygningen som ble 
reist på et nytt sted. Badstua på Tørfoss er en røykbadstue uten pipe. Badstua har en røykovn 
som er typisk for den kvenske byggeskikken, røykovnen ble satt opp på nytt da badstua ble 
restaurert i 1984.  
Det er tre buer på gården. De ligger på rekke med gavlen vendt mot tunet, noe som er typisk for 
kvensk byggeskikk. Det antas at den midterste bua, ost- og klesbua, er fra 1700 - tallet og er 
dermed den eldste bygningen på gården. Til sammen viser buene ulik byggeskikk som var 
vanlig på buer i området med både lafte- og sjelterverk, mens den siste er en skjelterbu med 
stående bord utenpå lafteverket. Denne bua har bordtak som man ser mange andre steder i 
Nordreisa (Raisi) og Skibotn (Yykeänperä). Gården ligger fint til med tilgang til ressurser både 
fra elva, skogen og jorda. Det har vært brent tjæremiler flere steder på eiendommen.  
 
For nærmere beskrivelse av kulturminnet vises det til vedlagte dokumentasjon. 
 
 
Vurdering av kulturminnet. Begrunnelse for fredningsvedtaket.  
Den gamle gården på Tørfoss viser kvensk bebyggelse og byggeskikk i et viktig område for den 
kvenske befolkningen i Troms. Gården ligger ved Reisaelva som strekker seg nord–vestover 
gjennom Reisa Nasjonalpark. Reisadalen (Raisinvankka), er et av de stedene i Troms som først 
ble befolket av kvener, og hvor kulturen fremdeles er levende den dag i dag. Reisaelva og 
Reisadalen (Raisinvankka), har vært en viktig ferdselsåre mellom fjell og kyst. Kvenene bosatte 
seg ved Reisaelva og livnærte seg av den sammen med jord- og skogbruk. Kvenene var kjent 
som gode håndverkere og bygget egne bygninger, båter og redskaper. I 1723 bodde det 6 
kvenske familier i Nordreisa. På 1800-tallet var kvensk det dominerende språket i Nordreisa, før 
fornorskningen etter hvert førte til et språkskifte til norsk i området. I dag er det fortsatt en 
levende kvensk kultur i Nordreisa. Det benyttes kvenske stedsnavn, og noe språk. 
Tjærebrenningen holdes i hevd, og det bades badstu. Elvebåtene benyttes til å frakte laksefiskere 
og turister opp og ned Reisaelva og noen av bygningene, som de på Tørfoss, er bevart. Tørfoss 
kvengård - Kuivakoski gir viktig kunnskap om kvensk bosetting i Reisadalen (Raisinvankka). 
Det er viktig at stedet bevares som identitetsskaper. Det er lite eldre bebyggelse i Nord-Troms 
generelt og etter den kvenske bosettingen spesielt. Bygningene på Tørfoss gir oss kunnskap om 
kvensk byggeskikk helt fra 1700-tallet og frem til 1940. Stedet er representativt for den 
bosettingen som var i Reisadalen (Raisinvankka) i denne perioden og vitner om næring og 
kultur etter den kvenske befolkningen. Stedet er i dag eid av Nordreisa kommune og drives av 
Nord-Troms museum. Tørfoss er dermed tilgjengelig for besøkende og er en viktig formidler av 
kvensk kultur, både slik den var før og nå. Det ligger godt til rette for bruk av stedet.  
Tilstand og økonomiske konsekvenser av freding  
Riksantikvaren har gjennomført en tilstandsvurdering av bygningene 16.oktober 2018. Det er 
åtte bygninger som er omfattet av fredingen. Bygningene er jevnt over i god stand og det utføres 
nødvendig vedlikehold fortløpende. Ut i fra gjeldende Norsk Standard EN - NS 16096 vil dette 
si at anlegget som helhet har TG 2. Mens driftsbygningen og utedoen er i dårligere stand, og bør 
prioriteres når det gjelder vedlikehold. Disse bygningene gis dermed en TG 3 i 2019. Ut i fra en 
samlet vurdering regner ikke Riksantikvaren med at det vil innebære vesentlige økonomiske 
merkostnader for staten å gjennomføre freding av Tørfoss kvengård - Kuivakoski. Vedlikeholdet 
må finansieres av kommunen. 
 
Riksantikvarens myndighet  
Det følger av kulturminneloven § 15 jf. § 22 at departementet kan frede byggverk og anlegg, 
eller deler av dem, av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Det følger videre av § 19 at 
departementet kan frede et område rundt et fredet kulturminne så langt det er nødvendig for å 
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bevare virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser som 
knytter seg til det. Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Klima- og 
miljødepartementet til Riksantikvaren j f. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv etter 
kulturminneloven av 9. februar 1979 § 12 nr.1.  
Lokalisering og eiendomsforhold.  
Reguleringsmessig status: Tørfoss kvengård - Kuivakoski eies i dag av Nordreisa kommune 
mens Nord-Troms museum står for driften. Tunet er skilt ut som egen eiendom.  
Forholdet til naturmangfoldloven: Når kulturminneforvaltningen fatter vedtak, skal det samtidig 
gjøres en vurdering av om dette har innvirkning på naturmangfoldet. Dette følger av lov 19. juni 
2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Lovens §§ 8 - 12 
legges til grunn for vurderingen, jf. § 7. Det er gjort søk i Artsdatabankens Artskart og 
Miljødirektoratets Naturbase for å fremskaffe nødvendig kunnskap for beslutningsgrunnlaget. 
Søket gjaldt sårbare og truede arter. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter i området 
som inngår i fredningen. I Reisaelva er det gjort funn av oter, men Riksantikvaren vurderer at 
fredingen av Tørfoss kvengård - Kuivakoski verken vil komme i konflikt med naturverdier eller 
påvirke naturmangfoldet i negativ retning. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune ser positivt på at Tørfoss kvengård - Kuivakoski får status som fredet. Fra 
før finnes det to bygningsmiljø i kommunen som er fredet: Havnnes handelssted (vedtaksfredet i 
1942) og Fiskarbondens stue i Bakkeby (automatisk fredet i 2010). Disse bygningsmiljøene 
representerer henholdsvis norsk og samisk kultur. Med fredning av Tørfoss kvengård - 
Kuivakoski og Gammelskolen i Sappen - Sapen vanhakoulu, får vi i Nordreisa fredede anlegg 
som også representerer den kvenske befolkningen og kulturarven. – Og hele «de tre stammers 
møte» er representert. 
 
Kommunen er eier og har ansvar for vedlikehold av Tørfoss kvengård – Kuivakoski. I tillegg til 
taket på hovedhuset (se egen sak), vil det være behov for vedlikehold av driftsbygningen og 
utedoen i nær framtid. Dette må kostnadsberegnes og legges inn som tiltak i 
investeringsbudsjettet, helst i 2020. 
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Tørfoss kvengård-Kuivakoski
Reisadalen-Raisinvankka

DOKUMENTASJONSVEDLEGG
Utarbeidet av Riksantikvaren 2019
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Bakgrunnen for fredningen:

I 2017 startet Riksantikvaren opp et arbeid med å frede 

kvenske/norsk-finske kulturminne, som en del av Riksantikvarens 

fredningsstrategi frem mot 2020. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med 

fylkeskommunene Troms og Finnmark. Målet er å bedre 

fredningslistens representativitet ved at fredningene i større grad skal 

gjenspeile Norges historie og dagens samfunn. Nasjonale minoriteter 

er et av temaene hvor det har vært få fredninger. Kvenske/norsk-

finske kulturminner er det fredet noen av, men de er hovedsakelig i 

Varanger i Finnmark. Fredningen av Tørfoss kvengård – Kuivakoski

utvider bildet av kvensk historie på 1800-tallet ved at den sammen 

med Gammelskolen i Sappen –Sapen vanhakoulu får frem 

Reisadalen (Raisinvankka)som et viktig område for kvensk kultur og 

byggeskikk. 

Historikk:

Reisaelva (Raisinjoki), er et av de områdene i Nord-Troms hvor det 

har vært største bosetting av kvener. Reisaelva og Reisadalen har 

vært en viktig ferdselsåre mellom fjell og kyst. Kvenene ved Reisaelva

og livnærte seg av den sammen med jord- og skogbruk. Kvenene var 

kjent som gode håndverkere og bygget egne bygninger, båter og 

redskaper. I 1723 bodde det 6 kvensk familier i Nordreisa (Raisi). På 

1800-tallet var kvensk det dominerende språket i Nordreisa, før 

fornorskningen etterhvert førte til et språkskifte til norsk i området.
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Vedlegg til vedtak om fredning av Tørfoss kvengård- Kuivakoski, 

gnr/bnr: 32/11, Nordreisa kommune (Raisin komuuni), Troms 

fylke

Vedlegget følger vedtak om fredning etter kulturminneloven

§§ 15 og 19. 

Vedlegget er en fotodokumentasjon av bygningene i den tilstand 

de hadde i 2017 og 2018. 

Takk til Halti kvenkultursenter IKS, Nord-Troms museum, 

Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune
Alle foto: 

Ståle Arfeldt Bergås & Cathrine Skredderstuen Rolland, © Riksantikvaren
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Eiendomsinformasjon:

Tørfoss kvengård-Kuivakoski, 

gnr/bnr: 32/11,

Nordreisa kommune, Raisin komuuni

Badstue: 19223318 

Bårstue: 192223296 

Hovedbygning: 192212448

Driftsbygning: 192212421 

Kjøttbu: 192212456 

Ost - og klesbu:  192223288 

Redskapsbu: 192223261 

Utedo: bygningsnummer mangler 
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Reisaelva (Raisinjoki) har fått sitt navn etter det 

norrøne ordet risa som betyr å stige. Gjennom året 

har elva veldig varierende vannføring noe som gjør 

den farbar kun med elvebåter spesielt laget for 

Reisaelva. 
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Side 6

Den gamle gården på Tørfoss er et unikt

anlegg som viser kvensk bebyggelse og

byggeskikk i et viktig område for den kvenske

befolkningen i Troms. Gården ligger ved

Reisaelva som strekker seg nord-vestover

gjennom Reisa Nasjonalpark.

De første som slo seg ned i Reisadalen, kom

fra Finland på 1700-tallet.

Etter tradisjonen skal det være Heikka

(Henrik Aronsen) født 1889 som gav navn til

gården og som skal være den første

rydderen av Tørfoss kvengård. Gården kan

dermed dateres til ca. 1830. Gården har vært

i samme families eie i 5 slektsledd.

Tørfoss kvengård består av et komplett

gårdstun som viser sentrale bygninger og

byggeskikk for en kvengård. Bygningene

viser til sammen ulike funksjoner ved

gårdsdriften, skogsdrift, jordbruk og fiske.
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Side 7

Gården har også gått under navnet Kuivakoski

(koski betyr foss/stryk på finsk) etter et stryk i elva 

på nordsiden av gården. 
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Hovedbygningen

Reist i 1931

Hovedbygningen er bygd etter 

korsplanprinsippet med midtpipe, og kledd 

med stående panel, noe som var en vanlig 

byggemåte i dalen på 1920-30 tallet. 

Eksteriøret er uvanlig med sin langsgående 

veranda på østsiden av huset og med 

balkonger i andre etasje mot syd og nord.

Skikken ble innført i perioden 1910-1940 av 

en snekker som hadde arbeidet i Amerika. 

Flere bygg i Nordreisa har derfor slike 

balkonger.

Fasade mot nord og øst
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Fasade mot øst og sør Fasade mot sør
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Balkong med vinduer og bod
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Våningshus

Plantegninger som viser 

hovedstrukturen i bygningen.

Tegninger utarbeidet av 

Nordreisa kommune

Ikke i målestokk
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Vindusposter med skrånende karmer og en renne under karmen for å samle opp smeltevann fra vindusglasset. 

Dette regnes for å være et trekk ved kvensk byggeskikk som blant annet har blitt trukket frem av J.A. Friis fra 

hans besøk i Vadsø i 1867.
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Fast innredning i kjøkkenet: med kjøkkenbenk, veggfast overskap og hjørneskap.
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Fast inventar i gang innenfor overbygget veranda i første etasje: blått veggfast hjørneskap og innebygd skap under trappen.
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Fast inventar i soverom, veggfast skap. Godt gjennomlys med vinduer på begge sider av inngangsdør. Lik 

løsning for dører med vinduer ut til balkongene i 2.etg
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Bårstua
Bårstua på Tørfoss kvengård er fra 1920. 

Den er satt opp på grunnmuren etter en eldre 

bårstue som ble flyttet til Lyngseiedet i 1943 

etter at Johan Tørfoss hadde hørt at den 

skulle brukes som snekkerstue av tyskerne . 

Bårstua som står på Tørfoss i dag er flyttet 

hit fra Elveskog på 1980-tallet. 
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Bakerovnen i bårstua er 

opprinnelig og av en eldre type 

typisk for bakerovner i dette 

distriktet. Den er en av de få 

bevarte bakerovnene i Nord-

Troms. 
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Fast inventar i bårstua; vedfyrt komfyr, trapp, under og overskap
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Bårstue

Plantegninger som viser 

hovedstrukturen i bygningen.

Tegninger utarbeidet av 

Nordreisa kommune

Ikke i målestokk

Bakerovn
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Røykbadstua

Røykbadstua er en viktig bygning i kvensk 

byggeskikk. Det var ofte den første 

bygningen som ble reist på et nytt bruk. 

På Tørfoss tror man at den første badstua 

ble reist allerede på 1700-tallet. Eksisterende 

badstue er restaurert av Nord-Troms 

museum i 1984 og er laftet i kraftig 

furutømmer. 

Badstuovnen er en steinovn bestående av 

løse steiner fra Reisaleva. Badstua har pipe 

med en luke som ble åpnet for å slippe ut 

røyken når man hadde oppnådd ønsket 

varme. 
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Røykovn med stein fra Reisaelva og luke for å slippe ut røyken.
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21. mai 2019Navn på foredragsholder Side 25

De tre buene ligger på rekke med gavlen og døra inn 

mot tunet slik det var vanlig i både kvensk og samisk 

byggeskikk i Nord Troms. Buene sto opprinnelig der 

hvor driftsbygningen står nå, men ble flyttet for å gi 

plass til driftsbygningen i 1917
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Redskapsbu
Redskapsbua har kombinert laft og skjelterteknikk

hvor de stående bordene er slått på utenpå 

laftekjernen. Den har også bordtak en tekkemåte

som var brukt i Nordreisa og Skibotn. 

.
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21. mai 2019Navn på foredragsholder Side 27

Taket er dekket med planker som er vanlig 

taktekking på buer i Reisadalen og som sies å 

være en kvensk form for taktekking. 

I redskapsbua er det veggfaste benker for 

oppbevaring.
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Ost og klesbu
Ost- og klesbua er i laftet tømmer og er 

antagelig fra 1700-tallet og er dermed den 

eldste bygningen på Tørfoss kvengård.

Interiøret består av enkel hyller og stang for 

oppbevaring av ost og klær.
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Kjøttbu
Bu til oppbevaring og behandling av kjøtt. 

Den er bygget i skjelterverk , hvor de stående 

bordene er felt inn i stokkene opp og nede, 

mens resten av bua er i laftet tømmer.

Det faste inventaret består av veggfast 

benkeplater og hylle. 
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Driftsbygning
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Driftsbyging

Plantegninger som viser 

hovedstrukturen i bygningen.

Tegninger utarbeidet av 

Riksantikvaren

Ikke i målestokk

19,0 m

8
,7

 m

19,0 m

8
,7

 m

3,8 m

3
,3

 m

Øvre plan

Nedre plan

Fjøs

Ved
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21. mai 2019Navn på foredragsholder Side 34

I driftsbygningen er det oppbevart to eldre elvebåter som er typisk for 

båtbyggertradisjonen i Reisa. 
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Utedoen
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/19 Nordreisa kommunestyre 24.06.2019 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring og økonomisk internkontroll 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Svar til kontrollutvalget vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomistyring og 

økonomisk internkontroll" 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:  

1. Kommunestyret viser til Nordreisa kommunes tilbakemelding av 20.5.2019, hvor det er 
skissert hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme 
anbefalingen gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og økonomisk 
internkontroll». 

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og 
forutsetter at fokus på forbedringer ut fra oppsummering og konklusjon i rapporten, tas 
med i det videre arbeidet. 

3. Kommunestyret ber rådmannen oversende endelig og oppdatert innkjøpsreglementet så 
snart dette foreligger. 

4. Kommunestyret viser til kommunestyrets tidligere vedtak i sak PS 83/18 pkt. f og ber 
rådmannen fremme en særskilt oppfølgningssak om kompetanse, organisering og 
ressurser. 

 
 

Saksopplysninger 
KomRev NORD avla forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og økonomisk 
internkontroll» den 19.11.2018, Problemstillingene forvaltningsrevisjonsprosjektet skulle 
søke besvart var som følger: 
 
Har Nordreisa kommune utarbeidet systemer, rutiner og retningslinjer for å sikre 
økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk? 

a) Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk? 

b) flar kommunen i tilstrekkelig grad skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i 
forbindelse med økonomisk internkontroll? 
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c) Hva gjør kommunen for à sikre at ansatte har kompetanse til å ivareta oppgaver 
innenfor økonomistyring og økonomisk internkontroll? 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 28.11.2018 og traff slikt vedtak i sak 27/2018: 

1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og 
økonomisk internkontroll» til orientering, og ber kommunestyret og administrasjonen 
vurdere om kommunen har tilstrekkelige kompetanse — og økonomiressurser ute i 
sektorene. 

2. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret, administrasjonen og revisor i fellesskap å ha 
Økt fokus rundt kommunens budsjettarbeid. 

3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølgning. 

4. Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

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

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 budsjettsaker 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 konklusjon 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 

e. Kommunestyret ber rådmannen om å følge 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. 

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 internkontroll». 

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 budsjettsaker 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. 
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d. Kommunestyret viser til revisors konklusjon 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 

e. Kommunestyret ber rådmannen om å følge 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. 

f. Det skal legges frem sak til kommunestyret hvor del foreslås tiltak for å styrke 
økonomistyring og økonomisk internkontroll elter Kontrollutvalgets behandling av 
saken. Det være seg kompetanse, organisering og ressurser, 

Rådmannen har ved brev av 20.5.2019 fulgt opp saken, og gikk slik tilbakemelding: 
 

Viser til Kontrollutvalget sitt vedtak i sak 27/18 «Forvaltningsrevisjonsrapport 
Økonomistyring og økonomisk internkontroll», og svarer med dette på punktene 
i vedtaket. 

Punkt 1: 
Det har ikke vært tilstrekkelig økonomisk kompetanse og ressurser ute sektorene 
innenfor økonomi. Kommunen har på bakgrunn av rapporten gjort tiltak for å styrke 
økonomikompetansen ute i sektorene. Økonomiressursen på sektor for oppvekst og 
kultur er mer spisset mot økonomi og noen av oppgavene som tidligere lå til denne 
ressursen er flyttet til øvrig personell. I tillegg ble det 16.mai i år drøftet og vedtatt at 
samtlige økonomiressurser skal samordnes under økonomitjenester med økonomisjefen 
som overordnet. Dette blir gjeldende fra l. September. Det vil også bidra til at 
ressursene kan brukes mer på tvers av sektorene og dermed ikke vær like sårbar som det 
har vært til nå. 

           Punkt 2: 
Kommunen er enig i at det må være et økt fokus rundt kommunens budsjettarbeid. 
Tiltaket med å samordne økonomiressursene vil bidra til å øke både fokuset og 
fleksibiliteten i det arbeidet, Disse ressursene vil være aktivt i den enkelte virksomhet 
sitt budsjettarbeid og bistå i kontroller rundt kvaliteten på arbeidet. I tillegg vil 
ressursene bistå sektorlederne i sitt arbeid. Utfordringen i budsjettprosessen for 2020 er 
at kommunen for tiden har konstituert sektorleder i sektor for helse og omsorg og at 
sektorleder for oppvekst og kultur har sagt opp sin stilling. Sektorlederne er en viktig 
brikke i budsjettprosessen og det er viktig at disse nøkkelpersonene kjenner sektoren. 

Punkt 4b: 
Administrasjonen legger frem kvartalsrapport for l. kvartal 2019 for kommunestyret den 
21.mai. Den blir lagt fram med forslag om inndekningen på kun deler av merforbruket. 
Dette skyldes at kommunen er i sluttfasen av en nedbemanningsprosess og det er ikke 
gjennomførbart å foreslå ytterligere nedtrekk i sektorene. Det vil blir foreslått 
inndekning av budsjettoverskridelsen når nedbemanningsprosessen er gjennomført. 

Punkt 4c: 
Kommunen viderefører arbeidet med å skriftliggjøring av økonomiske risikovurderinger 
i kommunen. 
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           Punkt 4d: 
Felles innkjøpssjef er i gang med arbeidet på å oppdatere innkjøpsreglementet og rutiner 
for anskaffelser. Det arbeidet er høyt prioritert innenfor innkjøpssamarbeidet, Nordreisa 
kommune er positiv til revisors forvaltningsrapport om økonomistyring og økonomisk 
internkontroll, og ser på det som et bidrag til at kommunen kan forbedre sine rutiner 
innenfor områdene. 

Sekretariatets vurdering: 

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen 
iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter. Kontrollutvalgsforskriftenes § 12 
pålegger utvalget å gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 
rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. 

Tilbakemeldingen fra rådmannen kom 20.05.2019, men skulle etter kommunestyrets vedtak 
vært avgitt 30.4.2019. 

Rådmannen erkjenner at det ikke har vært tilstrekkelig økonomi kompetanse — og resurser ute 
i sektorene. Det er også foretatt visse tiltak, og kontrollutvalget må vurdere om dette er 
tilfredsstillende oppfølgning. Sekretariatet finner svaret fra rådmann tilfredsstillende. 

Rådmannen erkjenner at arbeidet med budsjetter må undergis Økt fokus. Sekretariatet minner 
også om at gjennomførte lovendringer i kommuneloven, også skjerper kravet til 
budsjettarbeidet. Endringene i kommuneloven trår i kraft etter valget. 

Tilbakemeldingen fra rådmannen er derimot mer forbeholden når det gjelder gjennomførte 
tiltak knyttet til pkt. 4b — 4c. I forhold til dette oppfølgningspunktet viser sekretariatet til 
kommunestyrets behandling av saken, hvor det ble vedtatt et tilleggs punkt utover 
kontrollutvalgets innstilling: 
 

4 f       Det skal legges frem sak til kommunestyret hvor det foreslås tiltak for å styrke 
økonomistyring og økonomisk internkontroll etter Kontrollutvalgets behandling 
av saken. Def være seg kompetanse, organisering og ressurser. 

Dette innebærer at rådmannen skal fremlegge en sak for kommunestyret som en oppfølgning av 
saken. 
 
Rådmannen sier at forslag til konkrete budsjett tiltak vil bli presentert i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av kvartalsrapport 1/2019. Rådmannen peker også på at 
utfordringer med vakante faste stillinger som sektorledere hemmer budsjettarbeidet. 
Sekretariatet minner om at rapporten dokumentelte at det foreligger et betydelig 
forbedringspotensiale knyttet til etterlevelse av kommunelovens regler om realistiske 
budsjetter. 
 
Når det gjelder punkt 4 d vises det til at felles innkjøpsleder jobber med å oppdatere 
innkjøpsreglementet. Sekretariatets vurdering er at dette arbeidet burde vært sluttført og 
kontrollutvalget / kommunestyret bør derfor holde seg orientert om når dette er på plass. 
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Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
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K-SEKRETARIATET IKS 
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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/1445-4 5103/2019 217 20.05.2019 

 

Svar til kontrollutvalget vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport 
"Økonomistyring og økonomisk internkontroll" 

Viser til Kontrollutvalget sitt vedtak i sak 27/18 «Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring 
og økonomisk internkontroll», og svarer med dette på punktene i vedtaket.  
 
Punkt 1: 
Det har ikke vært tilstrekkelig økonomisk kompetanse og ressurser ute i sektorene innenfor 
økonomi. Kommunen har på bakgrunn av rapporten gjort tiltak for å styrke 
økonomikompetansen ute i sektorene. Økonomiressursen på sektor for oppvekst og kultur er mer 
spisset mot økonomi og noen av oppgavene som tidligere lå til denne ressursen er flyttet til øvrig 
personell. I tillegg ble det 16.mai i år drøftet og vedtatt at samtlige økonomiressurser skal 
samordnes under økonomitjenester med økonomisjefen som overordnet. Dette blir gjeldende fra 
1.september. Det vil også bidra til at ressursene kan brukes mer på tvers av sektorene og dermed 
ikke vær like sårbar som det har vært til nå.  
 
Punkt 2: 
Kommunen er enig i at det må være et økt fokus rundt kommunens budsjettarbeid. Tiltaket med å 
samordne økonomiressursene vil bidra til å øke både fokuset og fleksibiliteten i det arbeidet. 
Disse ressursene vil være aktivt i den enkelte virksomhet sitt budsjettarbeid og bistå i kontroller 
rundt kvaliteten på arbeidet. I tillegg vil ressursene bistå sektorlederne i sitt arbeid. Utfordringen 
i budsjettprosessen for 2020 er at kommunen for tiden har konstituert sektorleder i sektor for 
helse og omsorg og at sektorleder for oppvekst og kultur har sagt opp sin stilling. Sektorlederne 
er en viktig brikke i budsjettprosessen og det er viktig at disse nøkkelpersonene kjenner sektoren.  
 
Punkt 4b: 
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Administrasjonen legger frem kvartalsrapport for 1.kvartal 2019 for kommunestyret den 21.mai. 
Den blir lagt fram med forslag om inndekningen på kun deler av merforbruket. Dette skyldes at 
kommunen er i sluttfasen av en nedbemanningsprosess og det er ikke gjennomførbart å foreslå 
ytterligere nedtrekk i sektorene. Det vil blir foreslått inndekning av budsjettoverskridelsen når 
nedbemanningsprosessen er gjennomført. 
 
Puntk 4c: 
Kommunen viderefører arbeidet med å skriftliggjøring av økonomiske risikovurderinger i 
kommunen.  
 
Punkt 4d: 
Felles innkjøpssjef er i gang med arbeidet på å oppdatere innkjøpsreglementet og rutiner for 
anskaffelser. Det arbeidet er høyt prioritert innenfor innkjøpssamarbeidet.  
 
 
 
Nordreisa kommune er positiv til revisors forvaltningsrapport om økonomistyring og økonomisk 
internkontroll, og ser på det som et bidrag til at kommunen kan forbedre sine rutiner innenfor 
områdene.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Rita Toresen 
Økonomisjef 
rita.toresen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 29 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 
Interne kopi mottakere: 
Anne-Marie Gaino Rådmannen 
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