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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Godkjenning av kommunestyrevalget for Nordreisa kommune 2019 

Henvisning til lovverk: 
Valglovens §13-4 
 
Vedlegg: Valgstyrets møtebok 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar at kommunestyrevalget 2019 for Nordreisa kommune er gyldig.  
 
 

Saksopplysninger 
I Nordreisa er det avholdt kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 9. september 2019. 
 
Vedlagte valgprotokoll viser valgresultatet og valgstyrets behandling i forbindelse med valget. 
 
Valglovens § 13-4 sier følgende: «Det nyvalgte fylkestinget treffer vedtak om fylkestingsvalget 
er gyldig. Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig.» 
 

Vurdering 
Det er ikke kommet inn opplysninger som er egnet til å reise tvil om gyldigheten av 
kommunestyrevalget i Nordreisa kommune. Rådmannen legger saken fram til behandling og 
tilrår at kommunestyret vedtar at Kommunestyrevalget for 2019 for Nordreisa kommune er 
gyldig. 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av formannskap for perioden 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
kommunelovens § 5-6. 
 
Vedlegg: 
Rundskriv H-4/19 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Reglement for formannskapet 

Rådmannens innstilling 
Det er kommunestyret selv som velger formannskap. Saken fremmes derfor uten innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
Valg av formannskap skal skje i kommunestyrets konstituerende møte. Det er bare de faste 
medlemmene i kommunestyret som kan velges som medlemmer til formannskapet, 
jfr. kommunelovens § 5-6. 
 
I Nordreisa kommune skal det velges 7 medlemmer til formannskapet. 
 
Valget skjer som forholdstallsvalg når det kreves av minst 1 medlem. 
Når det gjelder regler m.v. for valg av formannskap vises til vedlagte rundskriv H-4/19 fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 

Vurdering 
Rådmannen viser til det som er nevnt foran og legger saken fram for kommunestyret som bes 
foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for kommunestyreperioden 
2019-2023.  
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Saksbehandler:  Ellinor Anja 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av ordfører for perioden 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 
Vedlegg: Ingen 

Rådmannens innstilling 
Det er kommunestyret selv som velger ordfører. Saken fremmes derfor uten innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret skal i henhold til Kommunelovens § 6-2 velge ordfører blant formannskapets 
medlemmer. 
Valget foretas som flertallsvalg (Kommunelovens § 7-8) og gjelder for hele valgperioden. Ved 
flertallsvalg er den valgt til ordfører som ved første avstemning får mer enn halvparten av 
avgitte stemmer. Hvis ingen ved første avstemning får flertall av de avgitte stemmer, holdes ny 
avstemning. Ved denne avstemningen blir den som får flest stemmer valgt til ordfører (enkelt 
flertall). 
 
Hvis flere får likt stemmetall ved denne avstemningen, avgjøres valget ved loddtrekning. 
I henhold til kommunelovens § 8-1, 2. ledd er det ved valg og ansettelser adgang til å stemme 
blankt. 

Vurdering 
Rådmann viser til ovenstående og legger saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av 
ordfører for perioden 2019-2023.  
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
52/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av varaordfører for perioden 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling 
Det er kommunestyret selv som velger varaordfører. Saken fremmes derfor uten innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret skal i henhold til Kommunelovens § 6-2 velge varaordfører blant 
formannskapets medlemmer. 
 
Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. Ellers gjelder samme 
avstemmingsregler som ved valg av ordfører. 
 

Vurdering 
Rådmann viser til ovenstående og legger saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av 
varaordfører for perioden 2019-2023. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1174-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
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 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
53/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 23-1 og Forskrift om kontrollutvalg, fastsatt 
av departementet 17. juni 2019. 
Vedlegg 
1 20190701 Brev til kommuner og fylkeskommuner ifm valg av kontrollutvalg 2019 
2 Reglement for Kontrollutvalget i Nordreisa kommune 

 
Vedlegg:  
Utdrag fra rundskriv H-4/19 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og 
varamedlemmer, samt leder og nestleder for kontrollutvalget for perioden 2019-2023. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret velger selv kontrollutvalg som på vegne av kommunestyret har det løpende 
tilsynet med forvaltningen i kommunen. Utvalget skal ha minst 5 medlemmer. Minst ett medlem 
skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder.  
 
Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.  
Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 7-1 velges på det konstituerende møte, 
etter valg av formannskap, ordfører og varaordfører. 
 
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte rundskriv og brev fra forum for kontroll og tilsyn når det gjelder 
hvem som ikke kan velges til kontrollutvalget. 

Vurdering 
Rådmannen viser til det som er nevnt foran og legger saken fram for kommunestyret som bes 
foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget for kommunestyreperioden 
2019-2023. 
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Sekretariat:  
FKT  
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo   
fkt@fkt.no       

 
Telefon 
414 71 166 
 

 
www.fkt.no 
Twitter: @FKT_no 
Bank: 0539 43 90447 
Org. nr. 989 545 159   

 

 

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

 
 
Til  
- Kommunene 
- Fylkeskommunene 
 
Att.:   Ordfører / fylkesordfører 
 Rådmann / fylkesrådmann 
 Byråd / fylkesråd 
 Saksansvarlig valgteknisk forberedelse 
 Ev. videresending til representanter for valglister til kommune- og fylkestingsvalget 
 
 

 
Oslo, 1.7 2019  

 
 
Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023 
 
Stortinget vedtok 22. juni 2018 en ny kommunelov. Mesteparten av den nye loven settes i kraft 
fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart 
av valgperioden 2019–2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Dette gjelder blant andre kapitel 
24 om kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen - et stadig 
mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt satsing på forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Det gjør også at kommunestyrene prioriterer utvalget høyere nå enn før. FKT 
ser det som en naturlig og gledelig utvikling.  
 
Utvalget er ellers spesielt mht. hvem som kan velges. Vi fikk både i 2011 og i 2015 meldinger 
om feil ved valg av kontrollutvalg. Vi vil derfor gi noen råd og innspill før nytt utvalg skal velges i 
2019:  
 
 
Den nye kommunelovens bestemmelser om valg av kontrollutvalg  
 
§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget 

• Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet, etter valg av 
formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører og varaordfører/fylkesvaraordfører. 

 
§ 23-1 Kontrollutvalget  

• Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget.  

• Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. 

• Utvalget skal ha minst fem medlemmer.  

• Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.  
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Utelukket fra valg er  
a) ordfører og varaordfører  
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg  
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. 
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare  
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd  
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité  
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen (gjelder også deltidsstillinger) 
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 
eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i  
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et 

interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.  

Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget. 
 
 
Kontrollutvalgets rolle i folkevalgtopplæringen 
 
§ 22-1 om kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 

• Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens og 
fylkeskommunens virksomhet.  

 
Derfor er det er svært viktig at kontrollutvalgets funksjon og rolle gis god plass i 
folkevalgtopplæringen. 
 
Basisopplæringen 
Vi er kjent med at det i forkant av opplæringsdagen/ basisprogrammet i KS sitt 
folkevalgtprogram 2019-2023, vil arrangeres formøte mellom kursleder fra KS og kommunen 
(ordfører og rådmann). FKT oppfordrer til at kontrollutvalgets sekretariat inviteres til møtet. 
Sekretariatet kan bidra med sin erfaring og gi gode tips om kunnskapsbehovet. 
 
Hvis kontrollutvalget skal kunne gjøre en god jobb for kommunestyret, er det viktig at 
medlemmene kjenner hele den kommunale virksomheten. Basisprogrammet er i så måte en 
god anledning og kontrollutvalget bør få tilbud om å delta på opplæringen.  
 
Folkevalgtdager  
KS anbefaler at det arrangeres folkevalgtdager som kommer i tillegg til basisprogrammet. Her 
kan kommunen selv legge inn fordypninger i ulike emner. Den kommunale egenkontrollen er et 
viktig emne som bør vurderes i denne sammenhengen.  
 
 
Opplæring av kontrollutvalg 
 
Kontrollutvalget er et lovfestet og viktig utvalg i kommunen som bør ha dyktige medlemmer. 
FKT er godt i gang med å planlegge opplæringstiltak for kontrollutvalgene etter valget: 
  

• Vi vil tilby våre medlemmer en seire pp-presentasjoner - 1-2 dagers kurs som kan benyttes 
lokalt evt. regionalt.   

 

• Vi vil også tilby et eget kursopplegg for kontrollutvalgsledere – «kontrollutvalgslederskolen». 
 

• Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse der vi retter søkelyset mot aktuelle problemstillinger 
og saker. I 2020 arrangeres konferansen 3-4. juni på Gardermoen. Det er naturlig at 
innholdet i konferansen tilpasses at kontrollutvalgene er nyvalgte. 
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Vi oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å avsette tilstrekkelige ressurser i budsjettet for 
2020 til opplæring av nytt kontrollutvalg. 
 
 
FKT er tilgjengelige for spørsmål som måtte dukke opp i forbindelse med valg av kontrollutvalg, 
egenkontrollens plass i folkevalgtopplæringen og opplæring av kontrollutvalg. 
 
 
 
Kopi: 
FKTs kontrollutvalgs- og sekretariatsmedlemmer 
KS 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
Anne-Karin Femanger Pettersen (s)  
Generalsekretær 
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§ 1 Hjemmel 
 
Kommuneloven kap. 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og Kommunal- og 
regionaldepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg med hjemmel i kommuneloven. Dette 
reglementet inneholder Nordreisa kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. 
 
 
§ 2 Valg og sammensetning 
 
Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med medlemmer og 
varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også leder og nestleder. 
Kontrollutvalget velges som første utvalg etter formannskapet. 
 
Det velges fem medlemmer og to varamedlemmer per medlem. Minst ett av medlemmene 
velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 
De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i 
kommunestyret, tilbys også deltakelse i kommunens folkevalgt opplæring. 
 
 
§ 3 Kontrollutvalgets arbeidsområde og virkeområde 
 
Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor 
lovverkets rammer, og for en rasjonell og effektiv forvalting av kommunens ressurser. 
 
Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. 
 
Utvalget skal vektlegge faglige og profesjonelle hensyn. I sin funksjon skal kontrollutvalget 
opptre som kollegium for derigjennom å få bedre gjennomslag for de sakene utvalget tar opp. 
 
Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og 

 skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, 
forvaltningslovens regler om habilitet og forutsettes lojalt å overholde de 
bestemmelser og vedtak som gjelder, 

 skal i sitt arbeid ivareta og styrke befolkningens tillit til den kommunale virksomhet 
 skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke 

handlinger, saksforberedelser eller vedtak. De bør også unngå å komme i situasjoner 
som vil føre til at det kan stilles spørsmål ved vedkommendes integritet. 

 må ikke bruke fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av 
saker i kontrollutvalget til personlig vinning, 

 oppfordre til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den grad kommunen for 
øvrig er tilsluttet slikt register. 

Reglement for Kontrollutvalget i Nordreisa kommune  
 

Dok id: 2011/3950 
Dok type: 
Politisk instruks 

Utgave:  
1 

Skrevet av:  
K-Sekretariatet IKS 

Gjelder fra 
26.01.2012 

Godkjent av 
Nordreisa kommunestyre 

Side nr: 2 
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Uttalelser til pressen knyttet til en konkret sak besvares av kontrollutvalgets leder eller den 
vedkommende bemyndiger. 
 
 
§ 4 Saksbehandling 
 
Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder også for 
kontrollutvalgets møter. 
 
Kontrollutvalgets møter er åpne, men kan selv velge å lukke møtet eller en sak uten 
begrunnelse. I tillegg lukkes møtet når lovbestemt taushetsplikt hjemler det. 
 

 Ordføreren har møte- og talerett, men ikke stemmerett 
 Rådmannen kan innkalles/inviteres til møtene ved behov 
 Rådmannen mottar kopi av innkallingen til møtene og protokollene 
 Kontrollutvalgets 1. varamedlem får kopi av innkalling m/saksfremstilling. Øvrige 

varamedlemmer får tilsendt kopi av innkallingen på e-post. 
 Ethvert medlem av utvalget kan forlange og få satt en sak på sakskartet. 
 Kontrollutvalget avgjør den administrative tilrettelegging for utvalgets saker. 
 Innkallingen til kontrollutvalgets møter skal skje med minst 7 dagers varsel. 
 Kontrollutvalgets saksliste legges ut på kommunens hjemmeside senest 5 dager før 

møtet 
 Kontrollutvalgets møtebok legges ut på kommunens hjemmeside 

 
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret i saker som er behandlet av 
kontrollutvalget, med unntak av når det er gitt andre bestemmelser om innstilling (jf. bl.a. 
kontrollutvalgsforskriften §§ 7 og 18). 
 
 
§ 5 Kontrollutvalgets oppgaver 
 
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i kommunen utarbeides og oversendes kommunen 
innen de tidsfrister som gjelder for kommunen. Kontrollutvalget følger opp at forslaget følger 
med til kommunestyrets behandling av budsjettet. 
 
Utvalget avgir innen 1. halvår årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet foregående år. 
I årsrapporten skal det også gis opplysninger om gjennomført forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll og resultatet av dette, iht. forskrift om kontrollutvalg §§11 og 15. 
 
Kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger, plikter å være til stede i 
kommunestyret i de sakene hvor kontrollutvalget har innstilt til kommunestyret. 
 
 
§ 6 Taushetsplikt 
 
Kontrollutvalget har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. (Taushetsplikt). 
Kontrollutvalgets medlemmer skriver under egen taushetserklæring. 
 
 
§ 7 Henvendelse til revisjonens personale 
 
Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til 
oppdragsansvarlig revisor, så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 
 
 
§ 8 Ikrafttredelse 
 
Dette reglementet trer i kraft fra 26.01.2012 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1176-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
54/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av politisk forhandlingsutvalg 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Reglement for politisk forhandlingsutvalg  
 

Rådmannens innstilling 
Det er kommunestyret selv som velger politisk forhandlingsutvalg. Saken fremmes derfor uten 
innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
Jf. reglement for politisk forhandlingsutvalg skal utvalget skal ha tre medlemmer. Ordfører, 
leder av det største opposisjonspartiet og medlem av formannskapet. Det velges personlig 
varamedlem av medlemmer og varamedlemmer av formannskapet. 
Leder for utvalget er ordfører. 

Vurdering 
Rådmannen viser til det som er nevnt foran og legger saken fram for kommunestyret som bes 
foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til politisk forhandlingsutvalg for 
kommunestyreperioden 2019-2023.  
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#shareModal
https://www.nordreisa.custompublish.com/reglement-for-politisk-forhandlingsutvalg.6192696-150562.html


 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1173-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
55/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 
Vedlegg: Reglement for administrasjonsutvalg 
 

Rådmannens innstilling 
Det er kommunestyret selv som velger administrasjonsutvalg. Saken fremmes derfor uten 
innstilling. 
 
Administrasjonsutvalget for perioden 2019-2023 
Faste medlemmer    Vararepresentanter 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
 
Leder: 
Nestleder: 
 
Representanter fra organisasjonene: 
Faste representanter    Vararepresentanter 
 
1. _______________________ 
2. _______________________ 
3. _______________________ 
 
 

Saksopplysninger 
Jf. reglement for administrasjonsutvalget  
1.1. Administrasjonsutvalget skal ha 10 medlemmer med varamedlemmer 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#%25C2%25A75-6
http://www.nordreisa.kommune.no/reglement-for-administrasjonsutvalget.6201816-150562.html


1.2. 7 medlemmer velges i henhold til kommuneloven av de faste representantene i 
kommunestyret. Jfr. kst. vedtak 6/03 

1.3. 3 medlemmer med varamedlemmer velges etter forholdstallsprinsippet av og blant de 
ansattes arbeidstakerorganisasjoner jfr. Hovedavtalens bestemmelser. 

1.4. De ansattes representanter blir medlem i utvalget med de samme rettigheter og plikter 
som de politisk valgte. De kan imidlertid ikke velges til, eller delta i forhandlingsutvalget 
eller ved forberedelser av forhandlingssaker. 

1.5. Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene. 
 

Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger administrasjonsutvalg. Saken fremmes derfor uten 
innstilling.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1179-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av helse- og omsorgsutvalg 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 
Vedlegg: Reglement for helse- og omsorgsutvalget 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og 
varamedlemmer, samt leder og nestleder for helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019-2023. 
 
 

Saksopplysninger 
Jf. Reglement for helse- og omsorgsutvalget, § 2 Valg og sammensetning: 
Helse- og omsorgsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. 
Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste og vararepresentanter i 
kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra 
kandidatene på listene til kommunestyrevalget. Kommunestyret velger leder og nestleder. 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 
 
Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Er Helse- og omsorgsutvalget valgt etter reglene om 
forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. 
Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt 
nestleder. 
 
Lederen må være kommunestyremedlem. 
 

Vurdering 

Det er kommunestyret selv som velger helse- og omsorgsutvalg. Saken fremmes derfor uten 
innstilling.  
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#%25C2%25A75-6
http://www.nordreisa.kommune.no/reglement-for-helse-og-omsorgsutvalget.5985357-150562.html


 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1181-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
57/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av oppvekst- og kulturutvalg 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 
Vedlegg: Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen ber kommunestyret foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til oppvekst- og 
kulturutvalget for kommunestyreperioden 2019-2023.  
 
 

Saksopplysninger 
Jf. reglement for oppvekstutvalget, § 2 Valg og sammensetning: 
Oppvekstutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. 
Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste og vararepresentanter i 
kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra 
kandidatene på listene til kommunestyrevalget. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder. 
Lederen må være kommunestyremedlem. 

Vurdering 
Rådmannen viser til det som er nevnt foran og legger saken fram for kommunestyret som bes 
foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for 
kommunestyreperioden 2019-2023.  
 
 

17

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#%25C2%25A75-6
http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/3796960.1386.dbcferpsxr/Reglement+for+oppvekst-+og+kulturuvalget+vedtatt+16.10.15.pdf


 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1182-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
58/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av næringsutvalg 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 
Vedlegg:  
Reglement for næringsutvalg 

Rådmannens innstilling 
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og 
varamedlemmer, samt leder og nestleder for næringsutvalget for perioden 2019-2023. 
 
 

Saksopplysninger 
Jf. Reglement for næringsutvalget, § 2 om valg og sammensetning skal utvalget bestå av 7 
medlemmer. Der det skal være 5 politisk valgte medlemmer og i tillegg 2 valgt fra næringslivet. 
Nærings- og kulturutvalget skal ha 2 representanter fra næringslivet.  En fra næringsforeningen 
og en fra primærnæringen.  Disse velges av næringslivet selv. Næringslivets representanter blir 
medlemmer av utvalget med de samme rettigheter og plikter som de politiskvalgte. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder, lederen må være kommunestyremedlem. 
 

Vurdering 
Det er kommunestyret selv som velger næringsutvalg. Saken fremmes derfor uten innstilling.  
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https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%25C2%25A75-1
http://www.nordreisa.kommune.no/reglement-for-naeringsutvalget.6151072-150562.html


 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1183-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
59/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av miljø,- plan og utviklingsutvalg 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 
Reglement for miljø,- plan og utviklingsutvalget  
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og 
varamedlemmer, samt leder og nestleder for miljø,- plan og utviklingsutvalget for perioden 
2019-2023. 
 
 

Saksopplysninger 
Jf. reglement for Miljø, plan og utviklingsutvalget skal utvalget ha 7 medlemmer med 
varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges 
blant de faste- og vararepresentantene i kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og 
varamedlemmer kan velges fra kandidatene på listene til kommunestyrevalget. 
Kommunestyret velger leder og nestleder, og lederen må være kommunestyremedlem. 
 
Vurdering 
Det er kommunestyret selv som velger Miljø, plan og utviklingsutvalget. Saken fremmes derfor 
uten innstilling. 
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https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%25C2%25A75-1
http://www.nordreisa.kommune.no/reglement-for-miljoe-plan-og-utviklingsutvalget.5987940-150562.html


 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1184-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
60/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av byggekomite 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 
Vedlegg: Retningslinjer for byggekomite  
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og 
varamedlemmer, samt leder og nestleder for byggekomiteen for perioden 2019-2023. 
 
 

Saksopplysninger 
Jf. retningslinjer for byggekomité skal det velges 3 faste medlemmer med varamedlemmer. 
Minst 50% av medlemmene skal være medlem eller varamedlem i kommunestyret. 
Kommunestyret velger leder og nestleder. 
 
Se retningslinjer for Byggekomite for mer utfyllende oversikt over arbeidsområder, oppgaver, 
avgjørelsesmyndighet og møter.  
 

Vurdering 
Saken legges fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til 
byggekomiteen for kommunestyreperioden 2019-2023.  
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#%25C2%25A75-6
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1185-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
61/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av barnas representant i plansaker 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§3-3 
  

Rådmannens innstilling 
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av barnerepresentant i 
plansaker t for perioden 2019-2023. 
 
 
Saksopplysninger 
Alle kommuner skal ha en ordning slik at barn og unge ivaretas særskilt i alle plansaker for å 
synliggjøre deres interesser. 

Barnerepresentant i plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel § 3-3. 

«Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen.» 

Kommunestyret står etter plan- og bygningsloven av 2008 friere til å delegere oppgaver og 
kompetanse som tidligere lå i det faste utvalget for plansaker og barnerepresentant.  
Barnerepresentanten er barn og unges talsperson, og skal hjelpe med at barn og unge kommer 
direkte til orde i arealplanleggingen. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges rettigheter i 
plansaker, og skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske Retningslinjer. 
Se Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 
 

Vurdering 
Funksjonen som barnerepresentant er hjemlet Plan- og bygningslova si § 3-3:  
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unge sine 
interesser i planleggingen. 
Ordninga med barnerepresentant er også en del av den norske tilrettelegginga for å oppfylle 
forpliktelsene i FN sin barnekonvensjon, som ble ratifisert i 1991. 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%25C2%25A73-3
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-barn-og-unge-og-planlegging.html?id=588604
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#3-3


Kommunestyret peker ut en barnerepresentant i starten av hver valgperiode. Vedkommende skal 
ha barnefaglig kompetanse.  
 
Barnerepresentanten er politisk uavhengig og ikke plassert under rådmannen eller etatsledere sin 
instruksjonsmyndighet. 
 
Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag overfor kommunen sitt 
planutvalg. Barnerepresentanten har rett til å få gjort protokollmerknader, men har ikke mulighet 
til å klage over vedtak. 
 
Barnerepresentanten skal gis innsiktsmulighet og uttalerett i de deler av planlegginga som blir 
behandla av det faste utvalget for plansaker, dvs. (i hovedtrekk): 
  

 utbyggingsplaner 
 reguleringsplaner 
 kommuneplanen sin arealdel 
 kommuneplanen (inkludert økonomiplan/årsbudsjett) 
 kommunedelplaner (trafikktrygghet - idrett og friluftsliv) 

 
For å sikre deltaking skal barnerepresentanten få tilgang på sakspapirene i god tid før møtene og 
helst tidlig i oppstartsfasen av en planprosess. 
 
Barnerepresentanten skal se til at kommunen gjør jobben sin i samsvar med rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga (RPR) og yte til at barn og 
unge kjenner rettene sine på en slik måte at de selv kan komme med innspill i planprosesser etter 
plan- og bygningslova. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1187-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
62/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av dispensasjonsutvalg for perioden 2019-2023 

Henvisning til lovverk: Kommuneloven 
 
Vedlegg: reglement for miljø,- plan og utviklingsutvalget 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og 
varamedlemmer, samt leder og nestleder for dispensasjonsutvalget for perioden 2019-2023. 
 
 
Saksopplysninger 
Jf. reglement for miljø, - plan og utviklingsutvalgets §4 skal det velges et dispensasjonsutvalg 
på 3 medlemmer med varamedlemmer. Dispensasjonsutvalget velges av kommunestyret blant 
Miljø, plan og utviklingsutvalget medlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer velges 
fortrinnsvis blant varamedlemmene til Miljø, plan og utviklingsutvalget. Kommunestyret velger 
leder og nestleder. 
 
Utvalget behandler saker i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §6 av 10. 
juni 1997. 
 
Vurdering 
Det er kommunestyret selv som velger dispensasjonsutvalg, og saken fremmes derfor uten 
innstilling. 
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http://www.nordreisa.kommune.no/reglement-for-miljoe-plan-og-utviklingsutvalget.5987940-150562.html


 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1173-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av samevalgstyre 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om valg til Sametinget, §17. Samevalgstyre. Stemmestyrer  
 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmann tilrår kommunestyret til å oppnevne formannskapet til samevalgstyret for Sametingsvalget 
2021. 
 
 

Saksopplysninger 
I de kommunene som har 30 eller flere i valgmanntallet skal det være et samevalgstyre som  
velges av kommunestyret selv. I de kommunene som har færre enn 30 manntallsførte  
fungerer valgstyret som samevalgstyre.   
 
Nordreisa kommune har over 30 i valgmanntallet til sametingsvalget. Jf. reglement for 
formannskapet er ett av ansvarsområdene til formannskapet å være valgstyre.  

Vurdering 
Rådmann tilrår kommunestyre å oppnevne formannskapet til samevalgstyre for Sametingsvalget 
2021.  
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-19-1480/%2525C2%2525A717#%25C2%25A717
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1175-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av valgutvalg 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Reglement for valgnemnda 

Rådmannens innstilling 
Som følge av kommunelovens §5-7 endres navn fra valgnemnd til valgutvalg, reglement endres 
tilsvarende. 
 
Kommunestyret bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til valgutvalg 2019 – 2023: 
 
Faste representanter:      Personlig varamedlem: 
AP: 
H: 
KrF: 
Sp: 
Sv: 
FrP: 
 
Leder: 
Nestleder: 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret skal framover velge en rekke representanter til ulike folkevalgte verv. Til å 
forberede og å innstille til disse valgene har det vært vanlig å oppnevne en valgnemnd.  
Kommuneloven har i § 5-7 bestemmelser om «utvalg» som folkevalgt organ. Utvalg i den nye 
loven skal omfatte det som tidligere har vært definert som faste utvalg (nemnd) eller komiteer. 
«Valgutvalg» erstatter nå tidligere «valgnemnda». 
 
Jf. reglement for valgnemnd i Nordreisa kommune skal alle partier i kommunestyret være 
representert. I et slikt utvalg bør alle partier i kommunestyret være representert. Det skal også 
velges en leder og nestleder for utvalget.  
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#%25C2%25A75-7
http://www.nordreisa.kommune.no/reglement-for-valgnemda.6254912-150562.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%25C2%25A75-7


Vurdering 
Som følge av kommunelovens §5-7 bes kommunestyret om å endre navn fra valgnemnd til 
valgutvalg og at reglement endres tilsvarende. Rådmannen viser til det som er nevnt foran og 
legger saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til 
valgutvalg for kommunestyreperioden 2019-2023.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1188-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 17.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
65/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Valg av klageutvalg 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Forvaltningsloven  
 
Reglement for klagenemnd 

Rådmannens innstilling 
Som følge av kommunelovens §5-7 endres navn fra klagenemnd til klageutvalg, reglement 
endres tilsvarende. 
 
Kommunestyret bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til klageutvalg 2019 – 2023: 
 
Faste representanter:     Personlig varamedlem: 
Miljø, - plan og utviklingsutvalget 
Helse- og omsorgsutvalget 
Oppvekst- og kulturutvalget 
Næringsutvalget 
Formannskapet 
Administrasjonsutvalget 
Kommunestyret 
Kommunestyret 
 
Leder: 
Nestleder: 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret skal framover velge en rekke representanter til ulike folkevalgte verv. Til å 
forberede og å innstille til disse valgene har det vært vanlig å oppnevne klagenemnd.  
Kommuneloven har i § 5-7 bestemmelser om «utvalg» som folkevalgt organ. Utvalg i den nye 
loven skal omfatte det som tidligere har vært definert som faste utvalg (nemnd) eller komiteer. 
«klageutvalg» erstatter nå tidligere «klagenemnda». 
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Klageutvalget skal behandle klager over enkeltvedtak trukket av kommunale organer, i 
den utstrekning det ikke er gitt egne klageregler i særlov er lagt til andre, for eksempel 
fylkesmannen. Klageutvalget skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av: 
- Formannskap 
- Kommunestyret 
 
I reglement for klagenemd skal det velges 8 medlemmer, hvorav 2 fra kommunestyret og en fra 
hvert hovedutvalg. Ved behandling av klage vil kun 7 av disse 8 tiltre – den som representerer 
det utvalget som har gjort det påklagede vedtaket er utlukket fra møtet. Det skal også velges 
personlig varamedlemmer fra samme organ som medlemmet, samt leder og nestleder. 
 

Vurdering 
Antall medlemmer i klageutvalget skal være tilpasset politisk organisasjon, og pr.t. er det seks 
hovedutvalg. Blir det vedtatt endringer i hovedutvalg som har følger for klageutvalg må diss 
endringer tilpasses og reglement for klageutvalg tilsvarende. 
 
Som følge av kommunelovens §5-7 bes kommunestyret om å endre navn fra klagenemnd til 
klageutvalg og at reglement endres tilsvarende. Rådmannen viser til det som er nevnt foran og 
legger saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til 
klageutvalg for kommunestyreperioden 2019-2023.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1195-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 17.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
66/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Godkjenning av nytt ungdomsråd for høsten 2019- våren 2021 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Reglement for ungdomsråd 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
 
Nordreisa ungdomsråd for perioden høsten 2019 – våren 2021: 
 

Tittel Navn Klasse Utvalg 
Leder Ramona Soleng 

Thomassen 
2 VGS Kommunestyre 

BUK 
Rust 

Nestleder Oda Kristine Fossvoll 2 VGS Kommunestyre 
Formannskapet 

Medlem Mathilde Stabell 8A Storslett Miljø, plan og utvikling 
Medlem Emma Halvorsen Agorsah 9A Storslett Helse- og omsorg 
Medlem Jens Severin Giæver 10B Storslett Næringsutvalget 
Medlem Jon Andreas Fyhn 9 kl Montessori BUK 

Rust 
Medlem Alf Sindre Einevoll 1 VGS  BUK 

Oppvekst og kultur 
Medlem Hedda J. Bjerkli 9 kl Strømfjordnes Vara Rust 

Vara Kommunestyre 
 

Vara Ottar Evensen Storaas 1 VGS Vara Kommunestyre 
Vara Næringsutvalget 

Vara Joel Siayor 8B - Storslett Vara Miljø, plan- og utvikling 
Vara Elias Olsen 9B - Storslett Vara Formannskapet 

Vara Helse og omsorg 
Vara Isak Båtnes Lund 2 VGS Vara Oppvekst og kultur 
Vara Peter Eri Bråstad 9 kl - Montessori Vara Rust 

Vara BUK 
 

   

29

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-4#%25C2%25A78-1
http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/4570402.1386.lwjzlkppaqamuw/Reglement+for+ungdomsr%25C3%25A5d+i+Nordreisa+kommune.pdf


 
Politiske kontaktpersoner til ungdomsrådsrepresentanter: 
Ungdomsrådsrepresentantene peker selv ut kontaktperson den ønsker i de politiske utvalgene.  
 
Kontaktpersonene skal ha som funksjon og ta spesielt vare på ungdomsrådsrepresentantene 
som er til stede i de politiske møtene og se til at de får komme til med sine meninger og 
kommentarer. 
 
 

Saksopplysninger 
Valget av nytt ungdomsråd er gjort av ungdommene selv med bistand fra ungdomskontakt jf. 
reglement for ungdomsråd. 
 
Ungdomsrådet ønsker som tidligere år å videreføre ordningen med ”egne” kontaktpolitikere i de 
forskjellige utvalgene som de skal kunne henvende seg til med spørsmål og annet, og denne 
personen bør også være litt ekstra oppmerksom på ungdommene på møtene slik at de blir spurt 
og tatt hensyn til.  
 
Ungdomsrådsrepresentanten/e i de forskjellige politiske utvalg, inkl. kommunestyret, har 
tidligere år selv valgt sine kontaktpersoner i de forskjellige utvalgene, og ønsker i år også å 
videreføre denne ordningen.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1196-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 17.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
67/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Politisk rådgiver for ungdomsrådet 2019/2023 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av politisk rådgiver for 
ungdomsrådet perioden 2019-2023. ___________. 
 
 

Saksopplysninger 
RUST har i sak 26/18 i møte med Regionrådet 7.mai 2018 lagt fram forslag om at 
ungdomsrådene i de seks Nord-Troms-kommunene skal ha en egen «Politiske rådgiver» i 
kommunestyret. 
 
Saker som har betydning for ungdom i kommunene passerer uten at ungdomsrådene får 
mulighet til å uttale seg. Samtidig er det tydelig at politikere hører på ungdom og at deres 
meninger tillegges stor vekt. Det er derfor ønskelig å få på plass en ordning som øker 
involvering og medvirkning av ungdom i samfunnsutviklinga. 
 
Det foreslås at når Kommunestyret velges bør ungdomsrådet få velge sin politisk rådgiver – 
gjerne fra Formannskapet. Personlig egnethet med interesse og engasjement for ungdom er 
viktig 
 
Mål: 
I Nord-Troms skal 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. 
Økt påvirkningskraft og tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre 
ungdomsrådet mer attraktivt. 
Økt involvering av ungdom skal bidra til større kjennskap og deltakelse i politikk. 
En politisk rådgiver skal være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene mindre sårbare 
ifht voksenressurs. 
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Oppgaver for den politiske rådgiveren: 
Involvere ungdomsrådet i politiske saker. Støtte og sørge for at ungdom er med der beslutninger 
tas. 
Se konsekvenser for ungdom i saker og vedtak. 
Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning og de unges deltakelse i 
samfunnsutviklingen i kommunen. 
Ansvar for åpenhet, lav terskel og godt samspill mellom ungdomsrådet og kommunestyret. 
Løfte saker fra ungdomsråd til kommunestyret, og fra kommunestyret til ungdomsrådet. 
Oversette «politikerspråk». 
Sørge for kontinuitet i saker som går over lang tid fordi ungdomsråd byttes ut oftere enn 
kommunestyret. 
Delta på møter i ungdomsrådet og på RUST-konferanser. 
Utarbeide en beskrivelse av rollen ungdomsråd skal ha i kommunene, sammen med 
ungdomsrådet. 
  
 
Vurdering 
Rådmannen viser til det som er nevnt foran og legger saken fram for kommunestyret som bes 
foreta valg politisk rådgiver for ungdomsrådet kommunestyreperioden 2019-2023.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1315-25 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 09.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
68/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Utbygging av Høgegga barnehage 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Fasade nord Høgegga barnehage 
2 Fasade sør Høgegga barnehage 
3 Fasade øst Høgegga barnehage 
4 Fasade vest Høgegga barnehage 
5 Plan Høgegga barnehage 
6 Detaljregulering Høgegga barnehage 
7 Uteområde Høgegga barnehage 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner vedlagte planer og kostnadsramme på kr 46,1 millioner for 
utbygging av Høgegga barnehage.  
Tilleggsramme på kr 12,5 mill innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2023. 
 
 

Saksopplysninger 
Høgegga barnehage er vedtatt utvidet med to ny avdelinger, en 0 år – 3 år og en 3 år – 6 år 
 
Kommunestyret gjorde 18.12.17 følgende vedtak:  
«Høgegga barnehage bygges ut til 4 avdelings barnehage. Avdelingen ved Sonjatun barnehage 
innlemmes i Høgegga barnehage. Investeringsutgiften tas med i budsjettet for 2018.    
 Disponering av den ledige avdelingen ved Leirbukt må utredes og legges frem for Oppvekst- og 
kulturutvalget.» 
 
I Oppvekst og kultur sin sak 40/18, Flytting av barnehageavdelinger til nye Høgegga barnehage 4-
avdelinger ble det vedtatt følgende:  
«Rådmann tilrår at de to norske avdelingene ved Storslett barnehage flyttes til Høgegga barnehage 
når barnehagen er ferdig utbygd med til sammen 4 avdelinger høst 2020.  
Ved å flytte to sentrumsnære avdelinger til Høgegga barnehage, vil det berøre foreldre og barn i 
minst mulig grad, da de fleste barn i avdelingene allerede har tilknytning til sentrum» 
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Den siste avdelinga (Skierri) ved Sonjatun barnehage ble flyttet til Leirbukt barnehage 1. august 
2019. 
  
Anbudskonkurranse ble gjennomført i høst, og det kom inn 9 godkjente anbud. Ett anbud ble 
avvist.   
Total prosjektkostnad innenfor gjerdet er estimert til kr. 43.600.000,-. Det inkluderer nybygget, 
tilkopling og noe ombygging av det gamle bygget, ferdig opparbeidet uteareal, inventar og 
utstyr, prosjektledelse, planleggingskostnader, prisstigning og uforutsette kostnader. 
 
I tillegg kommer kostnader tilknyttet ny reguleringsplan; med ombygging av vei med gatelys, 
gang og sykkelvei, ny parkeringsplass med lys og tilkopling av vann og avløp. Dette er estimert 
til kr. 2.500.000. 
 
Oppstart og involvering av brukere 
Sektor for oppvekst og kultur har vært en aktiv deltaker fra tidligfasen til endringer i 
forprosjekteringen, og vil fortsatt være aktiv videre i prosjektgjennomføringen.  
  
Prosjektet startet opp bredt med avklaringsmøte mellom sektor for drift og utvikling og sektor 
for oppvekst og kultur. Virksomhetsleder for Høgegga barnehage og barnehagekonsulent fikk i 
oppdrag å involvere ansatte og foreldre (FAU), og ut fra dette begynte prosessen med hvordan 
denne barnehagen bør utformes. Fokus i denne fasen har vært på hvilke funksjoner som er viktig 
å ivareta.   
 
Det gjennomført befaringer i fire barnehager i Tromsø med deltakelse av barnehagen og 
prosjektleder drift og utvikling. Erfaringsinnhentinger både i forhold til drift av barnehagen og 
drift av bygg ble diskutert.  
  
Det er utarbeidet et romprogram av sektor for oppvekst og kultur med assistanse fra sektor drift 
og utvikling. Dette har dannet grunnlaget for skisseprosjektet. Skisseprosjektet er levert av 
Konzept arkitektur, bygg og plan ved Geir Lyngsmark. Skissen har tatt for seg både 
barnehagebygget og uteområdet.   
 
Gjennom hele skisseprosjektet har en brukergruppe bestående av virksomhetsleder for Høgegga 
barnehage, tillitsvalgt for ansatte ved Høgegga barnehage, verneombud og representant for FAU 
deltatt aktivt. Virksomhetsleder for renhold og bygningsdrift har vært involvert i forbindelse 
med spørsmål om driften av bygget.   
 
Skissen og romprogrammet har vært under kontinuerlig endring for å tilpasse løsning i forhold 
til ønsker og krav fra brukergruppen.    
 
 
Forprosjekt og konkurransegrunnlag 
Konzept Arkitektur, bygg og plan leverte et konkurransegrunnlag som er godkjent av 
byggekomiteen 17.12.2018.    
 
Etter at konkurransegrunnlaget var lagt ut på anbud, kom det innspill, kommentarer og spørsmål 
rundt forprosjektet og konkurransegrunnlaget. Dette var av en slik karakter at Nordreisa 
kommune forkastet det foreliggende forprosjektet og konkurransegrunnlaget, og avlyste 
anbudskonkurransen.  
 
Nordreisa kommune innhentet et nytt anbud for forprosjekt og konkurransegrunnlag via vår 
rammeavtale for prosjekteringstjenester. Asplan Viak fikk oppdraget, og har også gjennomført 
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konkurransen for Nordreisa kommune. Avlysningen av anbudskonkurransen medførte en ekstra 
kostnad. Til gjengjeld har kvaliteten ført til anbud som er realistiske og uten forbehold. Dette 
vises med at anbudene har forholdsvis liten avstand i tilbudt anleggskostnad (mellom kr. 
36.000.000 og kr. 42.000.000). 
 
Forprosjektet med tilhørende ytelsesbeskrivelser medførte en økning av arealet. 
Personalavdelingen blitt større for å imøtekomme krav og teknisk rom er også utvidet i forhold 
til skissen i forkastet forprosjekt. Videre er det levert brann-notat og utarbeidet en plan for 
uteområdene. Dette har videre gitt en forsinkelse i prosjektet på opptil et halvt år. 
 
Byggekomiteen har vært involvert gjennom hele prosessen, og gjort nødvendige vedtak på 
vegne av kommunestyret. 
 
Skissen er fremlagt for arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Nordreisa kommune 26.03.19. 
Vedtak:  
«Skisseprosjekt og involvering av brukere for utbygging og renovering av Høgegga barnehage 
godkjennes under følgende forutsetninger:  
 -etterklangstid på 0,4 sekund i oppholdsrom i hht. NS 8175:2012.  
 -krav om arbeidsrom i hht. Arbeidsplassforskriften §2.1, 2.ledd; 6m2 pr kontorarbeidsplass.  
 -utvendig solavskjerming for å sikre god temperaturregulering for voksne og barn i 
barnehagen.  
 -lokalt verneombud involveres i brukergruppen.» 
 
Anbudsprosess 
Det er valgt totalentreprise for gjennomføring av dette prosjektet. Det gir en mer presis kostnad 
for prosjektet. 
 
Asplan Viak har gjennomført anbudskonkurransen. Dette gir en nøytral vurdering av tilbudene.  
 
Det ble stilt to kriterier for utvelgelse med vektig:  

  Pris   70 % 
  Oppgaveforståelse 30 % 

 
To tilbydere har levert omtrent likt på pris, og oppgaveforståelsen har derfor vært 
utslagsgivende for hvem som er tildelt oppdraget. Å ha en ekstern konsulent til å gjennomføre 
vurderingen, sikrer nettopp en nøytral og faglig vurdering. 
 

Vurdering 
Utbygging av Høgegga barnehage er blitt gjennomført med politisk forankring og 
brukerinvolvering gjennom hele prosessen.  
 
Kostnaden er kr 12,5 mill (inkl endring av veg og parkering) høyere enn estimatet. Men et 
estimat er alltid med en usikkerhetsfaktor. Det er først etter anbudskonkurransen at kostnaden 
fremkommer korrekt. 
 
Det er en anleggskostnad på ca. kr. 36.100.000,-. Opp på dette vil det påløpe diverse kostnader 
på ca 7 500 000 i form av forventet endringer, uforutsette kostnader, prosjekteringskostnader, 
lønn, møbler og inventer, IT, etc. I tillegg kommer kostnader for anlegg av parkering, vann og 
avløp og belysning med kr 2.500.000. Total utbyggingskostnad kr. 46 100 000, som er kr 
12 500 000 mer enn tidligere budsjettert (2018: kr 500 000, 2019: kr 23 100 000, 2020: kr 
10 000 000). 
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Rådmannens anbefaler med bakgrunn i dette at kommunestyret vedtar en utbyggingsramme på 
kr 46.100.000 for Høgegga barnehage. 

36



Prosjekt: Fase: Rev.:Tegning:

Høgegga barnehage
Oppdragsgiver:

Fasade Nord
Fag

Tegn. nr.:

AF 01Nordreisa kommune Forprosjekt Oppdragsnr.:

Oppdragsleder:

Bonnie Casteleyn

623625-01

1:100 (A2)
Dato:

Målestokk:

Type Et./løpenr.

#B
ik

ub
ee

ge
ns

ka
pe

r;O
pp

dr
ag

=6
23

62
5-

01
;D

ok
um

en
tn

av
n=

AF
 0

1;
Ti

tte
l=

Fa
sa

de
 N

or
d;

R
ev

is
jo

n=
 ;R

ev
is

jo
ns

da
to

= 
;R

ev
is

jo
ns

ko
m

m
en

ta
r=

 ;M
ål

es
to

kk
=1

:1
00

#

Koordinatsystem:

Høydedatum:
XXX Sone XX

YYY-YY
37



Prosjekt: Fase: Rev.:Tegning:

Høgegga barnehage
Oppdragsgiver:

Fasade Sør
Fag

Tegn. nr.:

AF-02Nordreisa kommune Forprosjekt Oppdragsnr.:

Oppdragsleder:

Bonnie Casteleyn

623625-01

1:100 (A2)
Dato:

Målestokk:

Type Et./løpenr.

#B
ik

ub
ee

ge
ns

ka
pe

r;O
pp

dr
ag

=6
23

62
5-

01
;D

ok
um

en
tn

av
n=

AF
-0

2;
Ti

tte
l=

Fa
sa

de
 S

ør
;R

ev
is

jo
n=

 ;R
ev

is
jo

ns
da

to
= 

;R
ev

is
jo

ns
ko

m
m

en
ta

r=
 ;M

ål
es

to
kk

=1
:1

00
#

Koordinatsystem:

Høydedatum:
XXX Sone XX

YYY-YY

Solskjerming Solskjerming

38



Arkformat:

ARK
RIB
RIV
RIE

Tegningsnummer:

Forprosjekt

AF-03
Revisjon:

Prosjekt:

Oppdragsgiver

Oppdragsleder:

Oppdragsnr.:

Koordinatsystem:

Høydedatum:

Målestokk

Rev.Tegn. nr:

Fag

1:100

A1623625-01

Høgegga barnehage
Nordreisa kommune

Fasade Øst

AF-03
Løpenr.Type Etg.

Bonnie Casteleyn

Asplan Viak AS 92034498
Bonnie Casteleyn Bonnie.casteleyn@asplanviak.no

Asplan Viak AS 95876223
Goran.haagensen@asplanviak.noGøran Hågensen

Asplan Viak AS

995224040
Ole.etterlid@asplanviak.no

Vidar Olsen

Asplan Viak AS

95111806
vidar.olsen@asplanviak.no

Ole-Sigurd Aakenes Etterlid

XXX Sone XX

YYY-YY

#B
ik

ub
ee

ge
ns

ka
pe

r;O
pp

dr
ag

=6
23

62
5-

01
;D

ok
um

en
tn

av
n=

AF
-0

3;
Ti

tte
l=

Fa
sa

de
 Ø

st
;R

ev
is

jo
n=

 ;R
ev

is
jo

ns
da

to
= 

;R
ev

is
jo

ns
ko

m
m

en
ta

r=
 ;M

ål
es

to
kk

=1
:1

00
#

39



Arkformat:

ARK
RIB
RIV
RIE

Tegningsnummer:

Forprosjekt

AF-04
Revisjon:

Prosjekt:

Oppdragsgiver

Oppdragsleder:

Oppdragsnr.:

Koordinatsystem:

Høydedatum:

Målestokk

Rev.Tegn. nr:

Fag

1:100

A1623625-01

Høgegga barnehage
Nordreisa kommune

Fasade Vest

AF-04
Løpenr.Type Etg.

Bonnie Casteleyn

Asplan Viak AS 92034498
Bonnie Casteleyn Bonnie.casteleyn@asplanviak.no

Asplan Viak AS 95876223
Goran.haagensen@asplanviak.noGøran Hågensen

Asplan Viak AS

995224040
Ole.etterlid@asplanviak.no

Vidar Olsen

Asplan Viak AS

95111806
vidar.olsen@asplanviak.no

Ole-Sigurd Aakenes Etterlid

XXX Sone XX

YYY-YY

#B
ik

ub
ee

ge
ns

ka
pe

r;O
pp

dr
ag

=6
23

62
5-

01
;D

ok
um

en
tn

av
n=

AF
-0

4;
Ti

tte
l=

Fa
sa

de
 V

es
t;R

ev
is

jo
n=

 ;R
ev

is
jo

ns
da

to
= 

;R
ev

is
jo

ns
ko

m
m

en
ta

r=
 ;M

ål
es

to
kk

=1
:1

00
#

SolskjermingSolskjermingSolskjerming

40



Arkformat:Arkformat:

ARK
RIB
RIV
RIE

ARK
RIB
RIV
RIE

Rev. Tekst: Rev. dato Tegn. Kontr.Rev. Tekst: Rev. dato Tegn. Kontr.

Tegningsnummer:

Forprosjekt

AP-01
Revisjon:

Prosjekt:

Oppdragsgiver

Oppdragsleder:

Oppdragsnr.:

Koordinatsystem:

Høydedatum:

Målestokk

Rev.Tegn. nr:

Fag

1:100

A0623625-01

Høgegga barnehage
Nordreisa kommune

Plan 1.etasje

AP-01
Løpenr.Type Etg.

Bonnie Casteleyn

Asplan Viak AS 92034498
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101
Temarom 1
11,5 m2

102
Temarom 2
14,9 m2

100
Hovedrom 0-3 år
33,9 m2

001
Vognskur
17,9 m2

103
Hvilerom
10,2 m2

104
Bad/Stellerom
10,1 m2

105
Lager
10,1 m2

107
VF/Grovgarderobe
26,5 m2

108
HWC
5,2 m2

109
HWC
5,2 m2

113
Temarom
11,0 m2

114
Lager
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116
Sanserom
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Hvilerom
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Bad/Stellerom
12,6 m2
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Fingarderobe
20,0 m2

111
Toalett HC
6,3 m2
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Fingarderobe
13,9 m2

120
Fellesrom
67,1 m2

119
Aktivitet/Våtrom
24,7 m2

123
Teknisk rom
48,2 m2
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Kjøkken
35,6 m2
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Garderobe damer
19,5 m2

129A
Dusj
2,6 m2

129C
WC
1,6 m2

129B
WC
1,5 m2

130B
HWC
5,5 m2

130
Garderobe herre
7,6 m2

130A
WC/Dusj
2,9 m2

131
Personalrom
28,8 m2

134
Kopirom
5,8 m2

133
kontor spes ped.
9,2 m2

128
Grovgarderobe personal
8,3 m2

127
Renholdssentral
16,5 m2

126
Lager
9,5 m2

218
El
1,0 m2

226
Hvilerom
13,5 m2

224
WC
1,7 m2

225
WC
1,6 m2

223
Stellerom
8,4 m2

222
Lager
4,3 m2

221
Lekerom
12,5 m2
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Grovgarderobe
14,7 m2

215
HCWC
6,1 m2

211
Hvilerom
6,8 m2

210
Bad/Stellerom
15,1 m2

209
Fingarderobe
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4,4 m2
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WC
2,2 m2

203
Lager
4,6 m2

201
Lekerom
12,2 m2
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Lekerom
15,2 m2
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Vognskur
14,5 m2

G.04
Gang
26,7 m2

U.01
Varelager
14,5 m2

G.01
Gang
20,8 m2

213
Grovgarderobe
17,8 m2

212
WC
1,8 m2

206
Hovedrom Seima
29,7 m2

205
Lager
4,6 m2

219
Hovedrom Sikka
41,0 m2

125
El/data
5,8 m2

G.05
Gang + Bib.
36,4 m2

217
VF
7,5 m2

132
Kontor styrer
16,4 m2

136
Møterom
19,7 m2

135
arb:rom pedagoger
24,6 m2

216
Fingarderobe
18,0 m2

220
Lekerom
12,6 m2

110
VF/Grovgarderobe
26,6 m2

G.03
Gang
44,6 m2

G.06
Gang
8,6 m2

G.02
Gang
44,0 m2

U.02
Bod
24,5 m2

121
Lager møbler og utstyr
29,6 m2

124
Kjølerom
4,6 m2

U.04
Avfallsstasjon
3,5 m2
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/1011-10 

Arkiv:                442  

Saksbehandler:  Siri Ytterstad 

 Dato:                 21.08.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 29.08.2019 
69/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Forprosjekt for ny skole/ renovering av Rotsundelv skole 

Vedtak fra Oppvekst- og kulturutvalg 18.6.2019. Nordreisa kommune innhenter prisoverslag på 
oppgradering av Rotsundelv skole fra private entreprenører. Kommunen gjør selv prisberegning 
på nytt skolebygg jfr. Kommunestyrevedtak, Sak 10/19 Rotsundelv skole –renovering.  
 
Vedlegg 
1 Kostnader byggalternativer Rotsundelv skole 
2 Referat fra FAU-møte ved Rotsundelv skole 
3 Referat fra klubbmøte ved Rotsundelv skole 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 29.08.2019  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende endringsforslag: de seks siste ordene i rådmannens 
innstilling fjernes.  
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Saken innarbeides i budsjett og 
økonomiplan 2020-2024. 
 
Forslagene fra Siv Elin Hansen (SV) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Rådmannens innstilling er alternativ 1.  
Rive eksisterende bygg, beholde gymsal og bygge en ny skole. 
Saken innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2024. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannens innstilling er alternativ 1.  
Rive eksisterende bygg, beholde gymsal og bygge en ny skole som er tilpasset elevtallet i dag. 
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Saksopplysninger 
Kommunen startet høsten 2018 arbeidet med renovering av taket ved Rotsundelv skole, men det 
ble stoppet pga asbest. Planen var å fortsette arbeidet i 2019. I kommunestyrets budsjettsak ble 
det vedtatt å gjennomføre et forprosjekt for ny skole/ renovering av eksisterende skolebygg.  
Vedtak fra Oppvekst- og kulturutvalg 18.6.2019. Nordreisa kommune innhenter prisoverslag på 
oppgradering av Rotsundelv skole fra private entreprenører. Kommunen gjør selv prisberegning 
på nytt skolebygg jfr. Kommunestyrevedtak, og saken legges fram til utvalgsbehandling i 
august. 
 
Sektorleder for Drift og utvikling med sin stab har vært på befaring på Rotsundelv skole 26. 
juni, sammen med sektorleder for Oppvekst- og kultur og rektor ved Rotsundelv skole. Skolen 
er i dårlig forfatning, utvendig og innvendig. Det mangler tak på deler av bygget som er dekket 
med plast og det haster med å finne en løsning for videre skoledrift som gir elever og ansatte 
nødvendige og lovpålagt bygningsmessig kvalitet for inne- og uteområde. 
 
Alt 1: 
Gammel skole rives, kun gymsalen tas vare på. 
900m2 nybygg + rivekostnad fløy B, C og D = 38 - 42mill (+- 10%) 
Denne kostnadsantakelsen bygger på erfaringstall, sikkerhetsfaktoren på 10% vil gå ned 
gjennom et skisse og forprosjekt.  
 
Alt2: 
Gymsal og fløy C tas vare på. 
750m2 nybygg + restaurering fløy C + rivekostnad fløy B og D = 32 – 39mill (+- 20%) 
Dette alternativet vil ha en litt høyere usikkerhet enn alt1 pga noe restaurering av fløy C og 
tilkobling av 2 eksisterende bygninger som av erfaring vil føre til ekstra kostnader. 
 
Alt3 
Gymsal, fløy C og D tas vare på. 
400m2 nybygg + restaurering fløy C og D + rivekostnad fløy B = 30 – 41mill (+- 35%) 
Dette alternativet har stor usikkerhet pga fløy D som er i dårlig stand, noe restaurering av fløy C 
og tilkobling av 3 eksisterende bygninger som av erfaring vil føre til ekstra kostnader.  
 
  
I august har det vært avholdt brukermøte med skolens FAU og med skolens ansatte for å 
kartlegge brukernes behov både i skoletiden og ved arrangementer utenfor skoletiden. Referat 
fra møtene er lagt som vedlegg. Skolen har pr. i dag 35 elever ved skolen fordelt på 1.-7. trinn, 
SFO-tilbud og aktive lokallag og FAU som bruker skolen på ettermiddager og helger. 
FAU og skolens ansatte er samstemte i et ønske om nybygg av Rotsundelv skole, og at det 
bygges nytt 1. – 7. skolebygg tilpasset 50 elever. De påpeker også at dersom prosessen drar ut, 
er det nødvendig med følgende «livreddende» tiltak:  
- Legge nytt tak på småskoleavdelingen. 
- Utbedre vinduer. 
- Pynte på fasaden. 
 
 

Vurdering 
Alternativ1 vil være den beste løsningen utfra hensyn til økonomi, drift/vedlikehold, universell 
utforming og andre funksjonelle tilpassinger.  
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Alt 2 er gjennomførbart. Man må tilpasse nybygget til de 2 eksisterende bygningene, dette fører 
til at man som oftest vil få dårligere eventuelt mer kostbare løsninger på funksjonelle 
tilpassinger. Dette alternativet vil ha en større økonomisk usikkerhet på grunn av 
sammenføyning av 2 bygg (høydeforskjeller, tetthet mellom bygg, tekniske gjennomføringer ol) 
og funksjonelle tilpassinger. I tillegg kommer økonomisk usikkerhet på noe restaurering av fløy 
C slik at denne fløyen tilfredsstiller kravene til TEK 17, arbeidstilsynet ol.  
 
Alt 3 anbefales ikke å gjennomføre. Her vil det være stor økonomisk usikkerhet pga 
bygningsmassen i fløy D ikke holder kravene til TEK 17, det er mulig at det må rives inn til 
reisverket og at det også må skiftes/forsterkes for å kunne oppfylle kravene til snølast og 
vindlast, gulv inklusiv bæresystem må skiftes/forsterkes. Alt av tekniske anlegg (ventilasjon, el, 
vann og avløp) må skiftes ut i fløy D. I tillegg må man tilpasse nybygget til de 3 eksisterende 
bygningene, dette fører til at man som oftest vil få dårligere eventuelt mer kostbare løsninger på 
funksjonelle tilpassinger. Dette alternativet vil også ha stor økonomisk usikkerhet på grunn av 
sammenføyning av 3 bygg (høydeforskjeller, tetthet mellom bygg, tekniske gjennomføringer ol) 
og funksjonelle tilpassinger. I tillegg kommer økonomisk usikkerhet på noe restaurering av fløy 
C slik at denne fløyen tilfredsstiller kravene til TEK 17, arbeidstilsynet ol.  
 
Skolelokaler i byggeperioden 
I alle alternativene kan man kombinere en løsning med bruk av eksisterende areal og leieareal 
under byggeperioden. Dette vil føre til en lengere byggetid på prosjektet og høyere 
prosjektkostnad. 
Leie av midlertidig skole-rigg for 40 elever og 10 ansatte under byggeprosessen vil utfra dagens 
priser ligge et sted mellom 250.000,-  - 350.000,- kr pr mnd, antatt byggetid min 1år. 
Disse kostnadene er ikke tatt med i summene for alternativene ovenfor. 
 
Inventar 
Kostnader for løst inventar er ikke tatt med i summene for alternativene ovenfor. Dette fordi 
skolen må si hvilken løsninger de skal ha på dette området (stoler, pulter, bord, skjermer, data 
tavler, prosjektorer ol) før man kan anta en sum på dette. 
 
Uteområde 
Kostnader for uteområdet er tatt med i summen for alternativene ovenfor.  
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Kostnader bygg alternativer Rotsundelv skole 
 

Skolebygg for 50 elever og 10 ansatte  

(grunnlag fra Telemark forsk rapport, Statsbygg, erfaringstall, FAU møte 07.08.2019 og klubbmøte 
14.08.2019) 

 

Alt 1: 

Gammel skole rives, kun gymsalen tas vare på. 

900m2 nybygg + rivekostnad fløy B, C og D = 38 - 42mill (+- 10%) 

Denne kostnadsantakelsen bygger på erfaringstall, sikkerhetsfaktoren på 10% vil gå ned gjennom et 
skisse og forprosjekt.  

 

Alt2: 

Gymsal og fløy C tas vare på. 

750m2 nybygg + restaurering fløy C + rivekostnad fløy B og D = 32 – 39mill (+- 20%) 

Dette alternativet vil ha en litt høyere usikkerhet enn alt1 pga noe restaurering av fløy C og tilkobling 
av 2 eksisterende bygninger som av erfaring vil føre til ekstra kostnader. 

 

Alt3 

Gymsal, fløy C og D tas vare på. 

400m2 nybygg + restaurering fløy C og D + rivekostnad fløy B = 30 – 41mill (+- 35%) 

Dette alternativet har stor usikkerhet pga fløy D som er i dårlig stand, noe restaurering av fløy C og 
tilkobling av 3 eksisterende bygninger som av erfaring vil føre til ekstra kostnader.  

 

Anbefalinger 

Alt1 vil være den beste løsningen utfra hensyn til økonomi, drift/vedlikehold, universell utforming og 
andre funksjonelle tilpassinger.  

 

Alt2 er gjennomførbart. Man må tilpasse nybygget til de 2 eksisterende bygningene, dette fører til at 
man som oftest vil få dårligere eventuelt mer kostbare løsninger på funksjonelle tilpassinger. Dette 
alternativet vil ha en større økonomisk usikkerhet på grunn av sammenføyning av 2 bygg 
(høydeforskjeller, tetthet mellom bygg, tekniske gjennomføringer ol) og funksjonelle tilpassinger. I 
tillegg kommer økonomisk usikkerhet på noe restaurering av fløy C slik at denne fløyen tilfredsstiller 
kravene til TEK 17, arbeidstilsynet ol.  
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Alt3 anbefales ikke å gjennomføre. Her vil det være stor økonomisk usikkerhet pga bygningsmassen i 
fløy D ikke holder kravene til TEK 17, det er mulig at det må rives inn til reisverket og at det også må 
skiftes/forsterkes for å kunne oppfylle kravene til snølast og vindlast, gulv inklusiv bæresystem må 
skiftes/forsterkes. Alt av tekniske anlegg (ventilasjon, el, vann og avløp) må skiftes ut i fløy D. I tillegg 
må man tilpasse nybygget til de 3 eksisterende bygningene, dette fører til at man som oftest vil få 
dårligere eventuelt mer kostbare løsninger på funksjonelle tilpassinger. Dette alternativet vil også ha 
stor økonomisk usikkerhet på grunn av sammenføyning av 3 bygg (høydeforskjeller, tetthet mellom 
bygg, tekniske gjennomføringer ol) og funksjonelle tilpassinger. I tillegg kommer økonomisk 
usikkerhet på noe restaurering av fløy C slik at denne fløyen tilfredsstiller kravene til TEK 17, 
arbeidstilsynet ol.  

 

Skolelokaler i byggeperioden 

I alle alternativene kan man kombinere en løsning med bruk av eksisterende areal og leieareal under 
byggeperioden. Dette vil føre til en lengere byggetid på prosjektet og høyere prosjektkostnad. 

Leie av midlertidig skole-rigg for 40 elever og 10 ansatte under byggeprosessen vil utfra dagens priser 
ligge et sted mellom 250.000,-  - 350.000,- kr pr mnd, antatt byggetid min 1år. 

Disse kostnadene er ikke tatt med i summene for alternativene ovenfor. 

Inventar 

Kostnader for løst inventar er ikke tatt med i summene for alternativene ovenfor. Dette fordi skolen 
må si hvilken løsninger de skal ha på dette området (stoler, pulter, bord, skjermer, data tavler, 
prosjektorer ol) før man kan anta en sum på dette. 

Uteområde 

Kostnader for uteområdet er tatt med i summen for alternativene ovenfor.  

 

Kart over skolen
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Referat fra FAU møtet ved Rotsundelv skole 07.08.19 

Sak: Renovering/nybygg av skole ved Rotsundelv skole 

 

Tilstede: 

Siri, Gøran, Hege, Marita, Monica og Heike. 

 

 

Møte i forkant av Oppvekst og Kultur hovedutvalgsmøte 29. aug. 2019 

FAU  ved Rotsundelv skole ønsker total nybygg, men at eksiterende gymsal (med nye 
garderober) består mot at den renoveres. Vi tenker at det blant annet ikke vil være 
nødvendig med like store vaktmesterutgifter ved et nybygg, samt at vi da får ett nybygg som 
er tilpasset funksjonshemning.  

 

Behov ved nybygg av skole: 

 Min 4 klasserom 
 5 grupperom 
 SFO 
 Nye garderober og toaletter 
 Bibliotek/mediatek 
 Administrasjonsavdeling, med min 2 møterom. 
 Personalrom (10 lærere) 
 Rom for Mat&helse (10 arbeidsplasser) 
 Vaskerom/renholdsrom (med plass til vaskemaskin) 
 Lager til FAU 

Skolen blir brukt av 4H, idrettslag, 17. mai, juleavslutninger, FAU og annet utleie. 

Vi ønsker at skolebygget utformes slik at det kan ta inntil 50 elever. Ved nybygg tenker vi at 
signaleffekten vil være at flere foreldre ønsker at sine barn kan gå på skolen, samt 
rekrutering av lærere vil bli enklere i fremtiden. Et nybygg vil gi bedre tilbud til bruk i fritiden 
for lokallag og foreninger. 

 

Med hilsen 

FAU ved Rotsundelv skole 
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Referat fra klubbmøte Rotsundelv skole 14.08.19 
         

 

Sak: Renovering/nybygg av skole ved Rotsundelv skole 

 

Tilstede: Monica H, Anne Britt S, Svein Arne E, Runar H, Gøran J 

Det er blitt holdt klubbmøte angående renovering/nybygg av Rotsundelv skole. De ansatte ved 
skolen støtter FAU vedtak fra 07.08.19 med at det bygges nytt 1. – 7. skolebygg tilpasset 50 elever.  

En annen mulighet, kan være å rive den gamle skoledelen (murbygning) og at nytt bygg settes opp på 
samme sted tilpasset dagens behov. Dvs at vi kan beholde administrasjonsavdelingen og 
småskolefløya mot at disse enhetene renoveres og tilpasset dagens krav til standard. 

 

Dersom prosessen drar ut, er det nødvendig med følgende «livreddende» tiltak:  

- Legge nytt tak på småskoleavdelingen. 

-  Utbedre vinduer. 

- Pynte på fasaden. 

 

Referent  

Svein Arne Eide 

Tillitsvalgt 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/250-6 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 24.07.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 03.09.2019 
70/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms - formalisering av samarbeidet 

Henvisning til lovverk: 
- Kommuneloven kap 5 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_5 
- Ny kommunelov kap 19 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_6-

3#§19-1 
 

Vedlegg 
1 Vedtekter for DMS 180719 
2 Samarbeidsavtale DMS 180719 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.09.2019  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: saken utsettes, UNN HF sin rolle 
beskrives tydeligere.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. UNN HF sin rolle beskrives tydeligere.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommunestyre godkjenner «Samarbeidsavtale DMS Nord-Troms» og 

vedtekter for DMS Nord-Troms. 
  

2. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og 
§ 19-1 “Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. 
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3. Nordreisa kommune er administrasjonskommune. 
 

4. Rådmannen i samarbeidskommunene videredelegerer myndighet til rådmannen i 
Nordreisa kommune for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes 
ihht samarbeidsavtalen. 
 

5. Det formaliserte samarbeidet trer i kraft 01.01.20. 

 
 

Saksopplysninger 
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms (DMS) ble startet høsten 2004 som et prosjekt. 
Kommunene, UNN HF, Universitetet i Tromsø og Helse Nord med avtalespesialist i øre, nese, 
halssykdommer samhandlet i prosjektet.  
 
Målsetning 
Målsetningen er å utvikle og etablere kvalitetsmessig gode helsetilbud til pasientene nærmere 
der de bor og ivareta pasientens behov for et helhetlig pasientforløp.  
 
DMS etableres som et faglig fullverdig spesialisthelsetjenestetilbud i regionen. Tjenestene rettes 
mot innbyggernes behov. DMS etableres som samhandlingsarena mellom kommuner, region, 
helseforetak, universitetet, høgskole og videregående skole.  
 
 
Innholdet i DMS Nord-Troms 

• Områdegeriatrisk tjeneste (OGT), med geriatrisk poliklinikk og 6 døgnplasser. 
• Fødetilbud 
• Hudbehandling  
• Røntgentilbud (Teleortopedi) 
• Dialyse (ny i 2015)  
• Ambulerende øre – nese – halsspesialist  

 
I Nordreisa kommune er sykestua, med 4 døgnplasser samlokalisert med DMS. Nordreisa 
kommune finansierer 2 av døgnplassene selv. 
 
DMS Nord-Troms er et ledd i arbeidet med å gi bedre tilgjengelighet og likeverdige 
helsetjenester for befolkningen i regionen. Det innebærer rett behandling- på rett sted og til rett 
tid. 
 
DMS samhandler med spesialisthelsetjenesten om tjenestetilbud i forhold til kvalitet, 
kompetanse og rekruttering. DMS utvikler og drifter integrerte tjenester på tvers av nivåene. 
 
Områdegeriatrisk tjeneste (OGT): 
OGT er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehandling, geriatri og rehabilitering. 
Tilbudet går ut på opptrening etter funksjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. 
 
Prioriterte pasienter til tilbudet:  

 Rehabilitering innen geriatri 
 pasienter med slag 
 ortogeriatri 
 pasienter med reumatiske lidelser 

53



 rehabilitering på grunn av svekkelse 

 
Avdelingen har 6 døgnplasser. Det drives tverrfaglig rehabilitering av lege, ergoterapeut, 
logoped, fysioterapeut, geriatrisk sykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. 
Tjenesten driver systematisert utadrettet virksomhet. 
Belegget de senere år har vært på mellom 50-60% av disse sengene, noe som har gjort at 
tjenesten er under vurdering av UNN HF. 

 
Tall fra år tilbake viser at Nord-Troms kommunene bruker mindre sykehustjenester og har færre 
reinnleggelser, sammenlignet med andre kommuner i Troms. DMS Nord-Troms og sykestuene i 
regionen bidrar til dette. 
 
Ansatte på DMS: 

• Leder DMS 100% (75% lønnes av UNN HF og 25% av Nordreisa kommune) 
• Sekretær DMS: 50% 
• Legestilling: 75% OGT  
• Ergoterapeut: 100% 
• Fysioterapeut: 100% 
• Geriatrisk sykepleier: 100% 
• Sykepleierstilling: 5,7 årsverk 
• Hjelpepleierstilling: 3,8 årsverk 
• Jordmødre: 5,8 årsverk 

 
 
Støttefunksjoner: 

• Legekontor med 5 leger + turnuslege 
• Akuttmottak med 3 plasser 
• Laboratorie 
• Kreftsykepleier 
• Distriktspsykiatrisk senter (DPS) 
• Fysikalsk avdeling 

 
 
Fødetilbudet 
Jordmortjenesten yter helhetlig svangerskaps- og fødselsomsorg til kommunene Kvænangen, 
Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa.  
 
Tjenesten omfatter:  

 Akuttberedskap/ utrykninger 
 Fødsler 
 Følgetjeneste 
 Polikliniske konsultasjoner 
 Svangerskapskontroller 
 Hospitering ved UNN 
 Opplæring av personell.  

 
UNN HF finansierer 3 jordmorstillinger. 2,8 jordmorstilling er et interkommunalt samarbeid 
mellom de fire kommunene.  
Rekruttering av jordmødre har vist seg vanskelig. Nordreisa kommune betaler derfor en student 
sykepleierlønn under jordmorutdannelsen. Dette er noe som samarbeidet må jobbe mer med. 
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Hudbehandling 
Består av følgende tjenester:  
Lysbehandling 
Sårbehandling 
Badebehandling 
Konsultasjoner av ambulerende lege. De kan også gi veiledning innen stomi. 
 
Avdeling jobber stadig med nye behandlingsmetoder til pasienter med hudlidelser. 
Hudsykepleier driver også med veiledning innen faget mot helsepersonell og enkelttilfeller ut i 
kommunene i Nord-Troms. 
Aktiviteten for 2018 var 1192 konsultasjoner.  
 
Røntgen: 

• Personell er ansatt i UNN HF  
• Nordreisa Kommune stiller med lokaler og tilrettelegger for driften. 
• Det har blitt gjennomført et prosjekt på doktorgradsnivå på «teleortopedi». 

 
Dialyse: 

• Startet opp i 2015.  
• Har 4 behandlingsplasser for hemodialyse.  
• Det er 5 sykepleiere med opplæring innen denne behandlingen 

 
 
Økonomi 
 
Driften av spesialisthelsetjenestene betales i sin helhet av UNN HF, jfr avtaler. 
 
Samarbeid om kommunale helsetjenester betales med 40% fast del og 60% etter innbyggertall. 
Det lages egne avtaler for hvert tjenestesamarbeid. Interkommunal jordmortjeneste er et 
eksempel på et slikt samarbeid. 
 
 
Styringen av samarbeidet 
 
Under prosjektperioden ble det opprettet en styringsgruppe med representanter i fra 
samarbeidskommunene (utpekt av regionrådet), kommuneoverlege i Kvænangen, 
samhandlingsenheten ved UNN HF, leder av DMS Nord-Troms, ass rådmann i Nordreisa og 
Fylkesmannen. Styret hadde flere arbeidsgrupper som var sammensatt av faggrupper fra 
samarbeidskommunene. 
 
 
Da DMS Nord-Troms gikk over fra prosjekt til ordinær drift, oppnevnte formannskapet i Nordreisa 
en Ad-Hoc gruppe som jobbet videre med saker i DMS. Denne Ad-Hoc gruppen hadde sitt siste 
møte i desember 2014 og ble etter dette oppløst. 
 
Kommunene som sokner til DMS Nord-Troms har et ønske om å være delaktig i utviklingen av 
tjenesten. Det er et behov for å få saker godt forankret både faglig og administrativt i 
vertskommunen, samarbeidskommunene og ved UNN HF. Helse og omsorgsutvalget i Nordreisa 
vedtok derfor 29.02.16 å opprette en styringsgruppe bestående av representanter fra alle kommunene 
og UNN HF. Gruppa har hatt flere møter, men mandatet har vært uklart. Styringsgruppa har derfor 
vedtatt at samarbeidet må formaliseres som et §27 samarbeid i kommuneloven. 
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Vurdering 
 
DMS Nord-Troms har vært i drift siden 2004 og har gitt befolkningen i nord Troms 
spesialisthelsetjenester på ulike fagområder.  Samarbeidet med UNN HF har vært bra, men det 
har vært for lite kontakt med samarbeidskommunene etter at prosjektet gikk over til ordinær 
drift. 
 
Samarbeidet er forsøkt styrket gjennom en styringsgruppe som ble etablert i 2016, men siden 
gruppa ikke er forankret i et formalisert samarbeid mellom kommunene, så har mandatet og 
myndigheten vært uklar. 
 
Flere samarbeidsformer er vurdert og både styringsgruppa og rådmannsutvalget har anbefalt 
interkommunalt samarbeid (§27) etter kommuneloven.  
 

56



Vedtekter for Distristriksmedisinsk senter Nord Troms  – kommunalt 
oppgavefellesskap (DMS Nord-Troms) 
 
§ 1 Samarbeidet 
DMS Nord-Troms er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27.  
Fra 1. januar 2020 er samarbeidet etter § 19-1 “Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. 
Kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord er deltakere i samarbeidet. 
 
§ 2 Rettslig status 
DMS Nord-Troms er ikke et eget rettssubjekt. Administrasjonskommunen har det juridiske ansvar. 
 
§ 3 Administrasjonskommune 
Nordreisa kommune er administrasjonskommune og hovedkontoret ligger på Storslett. 
Administrasjonskommunen skaffer nødvendig areal til kontoret. Administrasjonskommunen har 
ansvar for administrative oppgaver som lønn, regnskap og revisjon. 
 
§ 4 Formål 
DMS Nord-Troms skal gi et faglig fullverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot 
innbyggerens behov og skal være en arena for samhandling mellom kommuner, helseforetak, 
utdanningsinstitusjoner i regionen. 
 
DMS Nord-Troms kan også samarbeide om å løse felles oppgaver innen kommunale helsetjenester. 
 
 
§ 5 Representantskap 
Representantskapet er samarbeidets øverste organ.  
Samtlige deltakere skal være representert med ett medlem i representantskapet.  
Hvert kommunestyre velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer.  
 
DMS leder er styrets sekretær. 
 
Representantskapet kan ikke oppta lån eller pådra deltakerne økonomiske forpliktelser. 
 
Representantskapet skal vedta virksomhetsplan, budsjett og regnskap for virksomheten, samt 
utarbeide årsmelding for virksomheten. 
 
 
 
§ 6 Ledelse 
DMS Nord-Troms ledes av administrasjonskommunen ved DMS leder, som er underlagt rådmannen 
i administrasjonskommunen. DMS Nord-Troms leder virksomheten og har ansvaret for at enhver 
arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med samarbeidsavtalen, årlig virksomhetsplan 
utarbeidet av representantskapet og i henhold til avtaler med UNN HF og samarbeidskommunene. 
 
DMS leder skal til enhver tid holde representantskapet og UNN HF orientert om alle forhold av 
betydning for virksomheten. Vedkommende skal rapportere til administrasjonskommunens 
rådmann. Rapporteringer følger rutinene til administrasjonskommunen. 
 
 
§ 7 Personvern og offentlighetsloven 
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern 
skal gjelde for samarbeidet. 
 
§ 8 Arbeidsgiveransvar 
Administrasjonskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 
samarbeidet.  
 
Personalet har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for 
kommunale arbeidstakere. DMS Nord-Troms følger administrasjonskommunens personalpolitikk. 
 
Administrasjonskommunens forhandlingsutvalg gjennomfører lokale lønnsforhandlinger og ivaretar 
samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. 

57



 
Administrasjonskommunen har det løpende personalansvaret for den enkelte ansatte. 
 
 
§ 9 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering 
Driften av spesialisthelsetjenesten dekkes i sin helhet av UNN HF, jfr avtaler. 
 
For kommunale helsetjenester, som for eksempel interkommunal jordmortjeneste dekkes 
kostnadene med 40% fast del og 60% etter innbyggertall. Administrasjonskommunen fakturerer 
kvartalsvis. 
 
Det lages egne avtaler for samarbeid om kommunale helsetjenester. 
 
§ 10 Eiendeler 
Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand 
for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal 
regnskapsskikk. 
 
§ 11 Ved eventuell oppløsning 
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Frister og bestemmelser om 
opphør følger av kommunelovens bestemmelser. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig 
varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det. 
 
§ 12 Regnskap og revisjon 
Administrasjonskommunen har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det 
foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Samarbeidets regnskap skal revideres av administrasjonskommunens revisor.  
Et eventuelt overskudd i regnskapet for kommunale tjenester tilbakebetales samarbeidspartnerne, 
mens eventuelt underskudd dekkes av deltakerne etter fordelingsnøkkelen i §9.  
 
§ 13 Endring av vedtektene 
Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2020. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av 
representantskapet før det sendes kommunestyrene til behandling. Endringer gjelder fra det 
tidspunkt de er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene.
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Formål 
Samarbeidskommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen skal samarbeide om helse- og 
omsorgstjenester. Formålet med samarbeidet er blant annet vært å sikre at pasienter og brukere 
mottar helhetlige tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, 
skal ha lik tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalene.  Samarbeidet skal etterkomme 
fremtidige krav fra samfunn og sentrale føringer. Samarbeidet skal jobbe for å gjøre regionen 
fremtidsrettet, og det skal legges langsiktig planer for å sikre befolkningen spesialisthelsetjenester 
der det er mulig.  

 
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms (DMS Nord-Troms) skal bidra til at kommunene når følgende 
mål: 

 Kostnadseffektiv utførelse av tjenester 
 En tjeneste med god service og tilgjengelighet 
 Moderne og effektive løsninger 
 Økt kvalitet, felles ressurser og høy faglig kompetanse 
 Redusert sårbarhet i tjenesteytingen 
 Utvikle tjenester i tråd med sentrale føringer og samfunnskrav 
 Bedre kost/nytte vurderinger 
 Behovsprøvd initiering av prosjekter 

 

Organisasjonen «DMS Nord-Troms» 
DMS Nord-Troms er opprettet og organisert med hjemmel i kommunelovens § 27. Fra 1. januar 2020 
§ 19-1 “Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. 

 
Samarbeidet er ikke eget rettssubjekt, men er organisert med eget organisasjonsledd under  
Nordreisa kommune. 

 

Oppgavefellesskapets navn er Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms – kommunalt 
oppgavefellesskap. 

 

Styring og administrasjon 
Samtlige deltakere skal være representert med ett medlem i representantskapet.  
Representantskapet utpekes av kommunestyrene i hver av deltakerkommunene. Varamedlemmer 
utpekes også av kommunestyret. Representantskapet velger selv leder og nestleder for to år. 

 
Representantskapet leder sørger for at det avholdes møte så ofte som det er behov, minst 2 ggr pr. 
år.  
DMS leder forbereder saker som skal til behandling i representantskapet. Representantskapet er 
beslutningsdyktig når minst tre av representantene er tilstede.  
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Representantskapet kan delegere avgjørelser til DMS Leder.  
 

DMS leder vedlikeholder dokumenter om strategi og drift kontinuerlig.  
DMS leder rapporterer til representantskapet minst to ganger i året om virksomhetens drift og 
økonomi. 
 

 
DMS Nord-Troms er et interkommunalt tjenestesamarbeid. Nordreisa kommune er 
administrasjonskommune og skal som arbeidsgiver ivareta partenes rettigheter og plikter iht. lov og 
avtaleverk, herunder personal- og lønnsansvar.  

Rådmann i administrasjonskommunen er delegert myndighet i saker som gjelder drift og ledelse av 
DMS Nord-Troms. Denne er videredelegert til DMS leder. Delegasjon er i henhold til 
administrasjonskommunens vedtatte delegasjonsreglement. 

 

Samarbeidsområder 
Drift av spesialisthelsetjenester, etter avtale med UNN HF. 
 
Kommunale helsetjenester, som for eksempel interkommunal jordmortjeneste. 
Det lages egne avtaler for samarbeid om kommunale helsetjenester. 
 

Ressurser 
DMS Nord-Troms er organisert som en tjeneste under rådmannen. Tjenesten har hovedkontor på 
Sonjatun helsesenter. Alle kommunene stiller rom til disposisjon for ansatte i DMS Nord-Troms, jfr 
egne avtaler om kommunale helsetjenester.  

 

Økonomi 
Driften av spesialisthelsetjenesten dekkes i sin helhet av UNN HF etter egen avtale. 

Kostnader i forbindelse med samarbeid om kommunale helsetjenester fordeles etter 
fordelingsnøkkel 40/60.  40% deles likt og 60 % fordeles etter folketall.  

Regnskapet i samarbeidet blir gjort av administrasjonskommunen, i samarbeid med DMS leder.  

Et eventuelt overskudd i regnskapet for kommunale tjenester tilbakebetales samarbeidspartnerne, 
mens eventuelt underskudd dekkes av deltakerne etter fordelingsnøkkelen.  
 

DMS Nord-Troms har ikke anledning til å ta opp lån eller gjøre kapitalinvesteringer. Det er 
kommunestyrene som vedtar slike behov.  

DMS leder anviser utgifter i samarbeidet.  

DMS leder fremlegger forslag til budsjett og avlegger regnskap for representantskapet. 
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Endring eller oppsigelse 
Uttreden fra samarbeidet skal skje ved årsskiftet og med ett års varsel, og det skal sikres at 
deltakende kommune betaler sin del av gjenværende økonomiske bindende avtaler.  

Den enkelte deltakers eierandel fremgår av fordelingsnøkkelen (40/60). 

Denne avtalen kan endres dersom minst én av kommunene i samarbeidet fremsetter krav om det. 
Endringer krever flertallsgodkjenning i representantskapet. 

 

Ved en eventuell oppløsning av samarbeidet har administrasjonskommunen ansvar for oppbevaring 
av oppgavefellesskapets arkiver. 

 

Ikrafttreden 
Avtalen gjelder fra 01.01.2020 - forutsatt at alle 4 kommuner har positive kommunestyrevedtak.  
Avtalen gjelder fortløpende til samarbeidet bli oppsagt eller oppløst. Vedtekter vedtas av 
kommunestyret. 

Avtalen er vedtatt i: 

Kåfjord  dato: ……………….     Sak:………………… 
Skjervøy dato: ………………… Sak:…………………. 
Nordreisa dato: ………………. Sak:…………………. 
Kvænangen dato: …………… Sak:………………….
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/463-18 

Arkiv:                L32  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 10.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
57/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.09.2019 
71/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Parallellnavn på bygder og tettsteder i Nordreisa 

Saksdokumenter 
 Kommunestyrets behandling 19.03.2009 sak 9/09. 

  
Henvisning til lovverk: 
Lov om stadnamn https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=lov om stadnamn 
 
 

Vedlegg 
1 Loahpalaš rávven Ráissas/Endelig tilrådning i Nordreisa 
2 Bygde- og grendenavnene Rotsund, Rotsundelv og Hamneidet – endelig tilråding 
3 Nordreisa kommune  - trespråklig skilting av bygde- og grendenavn - Rotsund/Nuora mfl. - 

foreløpig tilrådning 
4 Endelig tilråding - bygdenavn i Nordreisa 
5 Bygdenavn 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune vedtar bruk av samiske og kvenske parallellnavn på ti bygder og 
tettsteder i kommunen. For Rotsundelv vedtas det bruk av samisk parallellnavn. For 
Hamneidet vedtas det ingen parallellnavn. 

 
 Følgende navn foreslås med parallellnavn: 

 Samisk  Kvensk 
Storslett  Hánssagieddi  Hansinkenttä 
Sørkjosen  Reaššegeahči  Rässikäinen 
Snemyr  Muohtajeaggi  Lumijänkkä 
Kjelleren  Geallir  Kellari 
Sappen  Sáhppi  Sappi 
Storvik  Látteluokta  Isolahti 
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Oksfjordhamn Olgogáddi  Aksuvuononhamina 
Steinsvik Geaðgemohkki Kivipahta 
Bakkeby  Sinjárga  Sokkovuono 
Hamneidet Ingen forslag Ingen forslag 
Rotsund Guohcanuorri  Nuora 
Rotsundelv Cohkolatjohka  Ingen forslag 

 
 Navneformen på skilt, kart og lignende skal være i rekkefølgen norsk- samisk– kvensk. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune vedtar bruk av samiske og kvenske parallellnavn på ti bygder og 
tettsteder i kommunen. For Rotsundelv vedtas det bruk av samisk parallellnavn. For 
Hamneidet vedtas det ingen parallellnavn. 

 
 Følgende navn foreslås med parallellnavn: 

 Samisk  Kvensk 
Storslett  Hánssagieddi  Hansinkenttä 
Sørkjosen  Reaššegeahči  Rässikäinen 
Snemyr  Muohtajeaggi  Lumijänkkä 
Kjelleren  Geallir  Kellari 
Sappen  Sáhppi  Sappi 
Storvik  Látteluokta  Isolahti 
Oksfjordhamn Olgogáddi  Aksuvuononhamina 
Steinsvik Geaðgemohkki Kivipahta 
Bakkeby  Sinjárga  Sokkovuono 
Hamneidet Ingen forslag Ingen forslag 
Rotsund Guohcanuorri  Nuora 
Rotsundelv Cohkolatjohka  Ingen forslag 

 
 Navneformen på skilt, kart og lignende skal være i rekkefølgen norsk- samisk– kvensk. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune ønsker å gjennomføre trespråklig skilting av bygde- og grendenavn i 
kommunen. Sak om tospråklig skilting, norsk og kvensk ble behandlet i kommunestyret 
19.03.2009 sak 9/09. Saken ble nedstemt, fordi kommunestyret ønsket trespråklig skilting. 
Saken har i ettertid vært sendt på høring til Sametinget. Arbeidet stoppet deretter opp, men det 
er tatt opp igjen. 
Kvensk stedsnavntjeneste ga i brev 04.09.2008 sin endelige tilrådning for bygde- og 
grendenavn, men kommunen har i ettertid sett at tre stedsnavn ble avglemt. Det er Rotsundelv, 
Rotsund og Hamneidet. 
Kommunen sendte foreløpig tilrådning av de samiske parallellnavnene på høring til lokale lag 
og foreninger i mai 2017 basert på foreløpig tilrådning fra Sametinget. 
Språkrådet har i brev av 06.09.2017 gitt sin foreløpige tilrådning av de tre stedsnavna. 
Sametinget har i brev av 11.09 gitt sin endelige tilrådning for alle stedsnavn, unntatt 
Rotsundområdet. I brev av 03.10.2017 har Sametinget gitt sin foreløpige tilrådning for 
Rotsundområdet. Endelig  tilrådning for Rotsundområdet ble gitt 22.06.2019. 
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Språkrådet har i brev av 12.06.2019 gitt sin endelige tilrådning for Rotsundområdet og 
Hamneidet. 
 
Stedsnavntjenestenes endelige tilråding for navn på bygder og tettsteder er nå kommet tilbake til 
kommunen for endelig vedtak. 
 
Rådmannens innstilling er i tråd med uttalelsene som er kommet inn.  
 
Lov om stadnamn 
”Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er 
praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna. Lova skal sikre 
omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale 
avtalar og konvensjonar.” (§ 1.) 
 
Loven gir regler for bruken av navn i de flerspråklige områdene. Samiske og kvenske stedsnavn 
som blir nyttet av folk på stedet, skal vanligvis brukes av det offentlige på kart og skilt, i register 
m.m., sammen med en eventuell norsk navneform, jf. lovens § 9 andre ledd og forskriftenes § 7. 
Når det blir brukt mer enn ett navn på kart, skilt o.l., skal vedtaksorganet bestemme rekkefølgen 
av navna, og en skal ta hensyn til språkbruken på stedet. 
 
Oversikt over alle parallellnavnene med vurderinger ligger til slutt i saken. 
 

Vurdering 
Nordreisa er sterkt preget av samisk og kvensk språk og kultur, derav kommer benevnelsen  ”tre 
stammers møte”. Kommunen har sterke samiske og kvenske tradisjoner.  
 
For folk som reiser gjennom eller besøker kommunen er det imidlertid ikke så lett å oppdage 
den samiske og kvenske kulturen. Å få de samiske og kvenske stedsnavnene med på skilt 
sammen med de norske navnene, vil kunne bidra positivt til større synliggjøring. Det kan også 
medføre økt stolthet over den samiske og kvenske kulturen og styrke identitetsfølelsen blant folk 
i kommunen. 
 
En synliggjøring av samiske og kvenske parallellnavn kan ikke sees å få noen økonomiske 
konsekvenser for kommunen, siden skiltene som skal skiftes ut er langs fylkes- eller riksveier. 
Det er Statens vegvesen og Troms fylkeskommune som har ansvar for oppsetting av nye skilt.  
I henhold til stedsnavnloven blir naturlig rekkefølge på skilt og lignende i Nordreisa at det 
norske navnet står først, deretter det samiske og det kvenske. 
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Norske navn Kvenske 
parallellnavn 

Uttalelse fra 
organisasjoner/grendelag 
NFF = Norsk-finsk 
forening 
NH = Nordreisa 
historielag 
GL = grendelag 

Kommunens 
uttalelse/forslag til 
kvensk parallellnavn 

Samisk 
parallellnavn 

Uttalelse fra 
organisasjoner/grendelag 
NFF = Norsk-finsk 
forening 
NH = Nordreisa 
historielag 
GL = grendelag 
RBD= reinbeitedistrikt 

Kommunens 
uttalelse/forslag 
til samisk 
parallellnavn 

Storslett  
 

Hansinkenttä Vanlig navn brukt om 
Storslett. (NFF). Brukes 
av alle finsktalende i 
Nordreisa (NH). Ok (2 
GL). 
 

Hansinkenttä 
 

Hánssagieddi  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Hánssagieddi  
 

Sørkjosen  Rässikäinen Vanlig navn brukt om 
Sørkjosen 
(NFF). Har også hørt 
kortformen Rässi. Mye 
brukt også utenfor 
Nordreisa (NH). Ok (2 
GL). 
 

Rässikäinen Reaššegeahči  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Reaššegeahči  
 

Snemyr  
 

Lumijänkkä Brukt om Snemyr (NFF). 
Anbefales 
(NH). Ok (GL). 
 

Lumijänkkä 
 

Muohtajeaggi  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Muohtajeaggi  
 

Kjelleren  
 

Kellari Anbefales (NH). Ok (GL) Kellari Geallir  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Geallir  
 

Sappen  
 

Sappi Brukt om Sappen (NFF). 
Ok (GL). 
 

Sappi 
 

Sáhppi  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 

Sáhppi  
 

Storvik  
 

Isolahti Viktig (NH). Isolahti Látteluokta  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 

Látteluokta  
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Oksfjord 
hamn 

Aksuvuononhamina 
 

Oksfjordhamn 
Det navn som brukes 
(GL). 

Aksuvuononhamina 
 

Olgogáddi  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Olgogáddi  
 

Steinsvik 
 
 

Kivipahta Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. Se også under 
grunneiendommer 

Kivipahta 
 

Geadgemohkki  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Geadgemohkki  
 

Bakkeby  
 

Sokkovuono Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Sokkovuono 
 

Sinjárga  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Sinjárga  

Hamneidet Ingen forslag 
Språkrådet Kvensk 
stedsnavntjeneste 
kjenner ikke til 
kvensk 
parrallellnavn 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Ingen forslag 
 

Ingen forslag 
Nordsamisk 
stedsnavntjeneste 
kjenner ikke til 
samisk 
parallellnavn 

Kjenner ikke til noe 
samisk parallellnavn (GL) 
og leder i RBD 

Ingen forslag 
 

Rotsund Nuora Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Nuora Guohcanuorri  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Guohcanuorri  
 

Rotsundelv Ingen forslag 
Språkrådet Kvensk 
stedsnavntjeneste 
kjenner ikke til 
kvensk 
parrallellnavn 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Ingen forslag Cohkolatjohka  
 

Ingen uttalelse fra 
organisasjon el. 
grendelag. 
 

Cohkolatjohka  
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Ardis Ronte Eriksen 

Tel: +47 78 48 42 71 

  
 
 

 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

18/2451 - 6 19/17508 2017/463-19 5867/2019 21.06.2019  

 

Loahpalaš rávven Ráissas/Endelig tilrådning i Nordreisa  
 
 
 
Vuosehit Ráissa suohkana reivii beaiváduvvon 10.06.2019 mas bivdá loahpalaš rávvemiid 
muhtin naimaide. Gulaskuddan lea čađahuvvon. Eai ihtán gulaskuddancealkámušat.  
 
Davvisámegiel nammakonsuleantta loahpalaš rávvemat leat ná: 
 

 objeakta giella Namma 
kárttas 

álgorávven Loahpalaš 
rávven 

mearrádus Liigedieđut 

1 Nuorri 
mearas 

davvis
ámi 

Rotsundet Guohcanuorri  
 
 
Ulinuorri 

Guohcanuorri 
 
og 
 
Ulinuorri 

 Guohcanuorri ja Gárggonuorri 
leat dohkkehuvvon namat. 
Qvigstad s.32 .: Guohcanuorri 
(Råttsund) kalt av fjellappene, 
og Gárggonuorri kalt av 
sjølappene, efter Gárgu, 
Hamnes på Uløya.  
 
Informánttáin eanetlohku ii leat 
goassege gullan Gárgonuorri 
iige  Ulinuorri, dadjet 
Guohcanuorri, ja ahte 
vuosttasoassi guohca vuoseha 
dien hádjii mii boahtá guohca 
deabbuin. Muhtumat dadjet 
dušše Nuorri. Badjeolbmot 
dadjet Ulinuorri.  

2 gilli davvis
ámi 

Rotsund Guohcanuorri 
 

Guohcanuorri K  

 
Nama čállinhápmi rávvejuvvo báikenammalága § 3 vuođul ja nama čállin čuovvu davvisámi 
riektačállima, § 4 báikenammalágas. Dán páragráfas deattuhuvvo maiddái báikkálaš suopman.. 
Mii sihtat mearrideaddji orgánaid dahkat báikenamaid loahppadohkkehemiid. 
 
Skovis leat sihke gilinamma ja luonddunamma. Kártadoaimmahat dohkkehit vuođđonamaid mat 
lága mielde galget álggus dohkkehuvvot. Suohkan berre dan sivas ovttasbargat 
kártadoaimmahagain dohkkehanproseassas.  
 
Váldde áinnas aktavuođa jos ležžet eahpečielggasvuođat.  
 
 
 
 
Vi viser til Nordreisa kommunes brev av 10.06.2019 der man ber om endelig tilrådning for noen 
samiske stedsnavn. Høring er gjennomført, men det kom ingen høringsuttalelser.  
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2 

De endelige tilrådningene fra nordsamisk stedsnavnkonsulent er slik: 
 

 objekt språk Namn på 
kart 

Foreløpig 
tilrådning 

Endelig 
tilrådning 

vedtak Tilleggsopplysninger 

1 Sund i 
sjø 

Samisk Rotsundet Guohcanuorri  
 
 
Ulinuorri 

Guohcanuorri 
 
og 
 
Ulinuorri 

 Guohcanuorri og Gárggonuorri 
godkjente navn. 
Qvigstad s.32 .: Guohcanuorri 
(Råttsund) kalt av fjellappene, 
og Gárggonuorri kalt av 
sjølappene, efter Gárgu, 
Hamnes på Uløya.  
 
Stort flertall av informantene 
har aldri hørt Gárgonuorri eller 
Ulinuorri, de sier 
Guohcanuorri, og at forleddet 
guohca viser til den intense 
lukten av (råtten) tang. Noen 
sier kun Nuorri. Reindrifta sier 
kun Ulinuorri.  

2 Bygde-
lag 

samisk Rotsund Guohcanuorri 
 

Guohcanuorri K  

 
Skrivemåten tilrås i henhold til § 3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende 
rettskrivingsprinsipp i nordsamisk, § 4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. Vi ber 
vedtaksorganene om å gjøre de endelige navnevedtakene.  
 
På skjemaet er det både bygdenavn og naturnavn. Kartverket er vedtaksmyndighet for 
primærnavnene, som i henhold til loven skal vedtas først. Kommunen må derfor ha et nært 
samarbeid med kartverket i vedtaksprosessen.  
 
Ta kontakt om noe skulle være uklart. 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Mikkel Rasmus Logje Ardis Ronte Eriksen 
Sadjásaš fágajođiheaddji/ Konstituert fagleder seniorráđđeaddi / seniorrådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

 
Kopiija / Kopi til:    
Språkrådet Postboks 1573 Vika 0118 OSLO 
Statens kartverk - Navneansvarlig 
Nord 

Sentralt stedsnavnregister 3507 HØNEFOSS 

 
   

 

70



 

 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Sentralbord E-post Organisasjonsnummer 
Postboks 1573 Vika 
NO-0118 Oslo 

Observatoriegata 1 B 
NO-0254 Oslo 

+47 22 54 19 50 post@sprakradet.no 
Internett 
www.språkrådet.no 

971 527 404 

 

 

Nordreisa kommune 
Dag Funderud 
 

 
 

 
 

 
 

Deres ref. Vår ref. Dato 
2017/463-20 17/423-7/LLH 12.06.2019 

 
 

Nordreisa kommune – bygde- og grendenavnene Rotsund, Rotsundelv og 
Hamneidet – endelig tilråding 
 

Vi tilrår skrivemåtene Rotsund, Rotsundelv og Hamneidet, slik navnene er skrevet i brevet 
fra kommunen. 
 
 
For navnekonsulent Roger Lockertsen 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Daniel Gusfre Ims  Line Lysaker Heinesen 
seksjonssjef  rådgiver 

 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter. 
 
 
Mottakere: 
Nordreisa kommune    

 
 
Kopi til: 
Kartverket    
Roger Lockertsen    
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ifäåååä. Kvensk stednavntjeneste -Paikanmmlpalvelus

Nordreisa kommune

Dag Funderud

Deres  ref. Vår ref. Dato

2017/463—6 17/423-2/KPE 06.09.2017

Nordreisa kommune  -  trespråklig skilting av bygde- og grendenavn  —

Rotsund/Nuora mfl.  — foreløpig tilråding

Viser til brev fra Nordreisa kommune 07.07.2017 om trespråklig skilting av bygde- og grendenavn.

Kommunen reiser i brevet navnesak om skrivemåten av kvenske navn på Rotsund, Rotsundelv og

Hamneidet. Stedsnavnkonsulenten for kvenske stedsnavn gir med dette foreløpig tilråding om

skrivemåten av navnet Rotsund på kvensk. Se tabell under.

Stedsnavntjenesten har ikke funnet kvenske navn på Rotsundelv og Hamneidet i våre kilder. Vi ber

kommunen likevel ta med disse navnene i en kunngjøring i tilfelle andre sitter med mer informasjon.

Foreløpig Skrivemåten i Objekttype Kommentar Vedtaksmyndighet

tilråding om offentlig bruk

kvensk

skrivemåte

Nuora Rotsund tettsted kommunen

-—- Rotsundelv tettsted stedsnavntjenesten kommunen

kjenner ikke til kvensk

navn.

--- Hamneidet tettsted stedsnavntjenesten kommunen

kjenner ikke til kvensk

navn.

Skrivemåten av kvenske stedsnavn skal følge gjeldende rettskrivingsprinsipp for kvensk, jf.  § 4  første

ledd i stedsnavnloven. Ved fastsetting av skrivemåten tas det utgangspunkt i den nedarvede lokale

uttalen.

Nordreisa kommune skal nå kunngjøre at det er reist navnesak slik at lokale organisasjoner med en

særlig tilknytning til navnene får mulighet til uttale seg, se § 6  i  lov om stadnamn. Forskriften til lov

om stadnamn sier at kvenske organisasjoner skal få saker som gjelder kvenske stedsnavn tilsendt

direkte, se  § 8  tredje ledd, siste setning. De som har uttalerett i stedsnavnsaker skal ha minst to

måneder til å uttale seg fra de får saken jf. §  8  andre ledd i forskriften.

I  kunngjøringen skal det opplyses om hvilken navnesak som er reist, hvor man kan få sakspapir og

fristen for å uttale seg. Uttalelser sendes tilbake til stedsnavntjenesten som skal gi endelig tilråding

om skrivemåten av navnene. Send kopi av brev og uttalelser til Kartverket.
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Ta kontakt om noe er uklart!

For navnekonsulent lrene Andreassen.

Vennlig hilsen

Katriina Pedersen

rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter.

Mottakere:

Nordreisa kommune

Kopi til:

Kartverket

Sametinget Åvjovérgeaidnu 50 9730 KARASJOK
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454fl2549 4407fffd-aa60-42ec-8ca0-83ced188114a23

(C:).

SÅMEDIGGl
SAMETINGET

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

ASSEMEANNUDEADDJI ISAKSBEHANDLER MIN  CUJ.NAR  REF. DIN CUJJDERES REF. BEAIVI/DATO

Ardis Ronte Eriksen, +47 78 48 42 71 17l3501  -  4 2017/463-5 11.09.2017

ardis.ronte.erikseaamediggi.no Almmut go va'lddåt oktavuoda/Oppgis ved henvendelse

Loahpalas råvven, gilinamat Råissas/Endelig tilrådning, bygdenavn i

Nordreisa

Vuosehit Råissa suohkana reivii beaivåduvvon 06.07.2017 mas bivdå loahpalas råvvemiid gili-
ja öoakkebåikkinamaide. Gulaskuddan lea öadahuvvon, muhto iiaktage buktån mearkasumiid.
Davvisåmegiel nammanevvohahkii lea dålvet boahtån reivdadanevttohus såmegiel buohtalas-
nammii dårogiel Rotsund ja Rotsundet nammii. Dan sivas Rotsund ii leat mielde dan skovis
loahpalas råvvemiiguin. Nammaskovis mii leat mielddusin, leat davvisåmegiel nammakonsu-
leantta loahpalas råvvemat. Skovis leat maiddåi luonddunamat main dohkkehanvåldi lea ka'rta-
doaimmahagas. Suohkan ferte dan sivas ovttasrådiid kårtadoaimmahagain dohkkehit namaid.

Nama öållinhåpmi råvvejuvvo båikenamalåga § 3 vuodul ja nama éållin éuovvu davvisåmi
riektaöållima, § 4 båikenammalågas. Dån påragråfas deattuhuvvo maiddåi båikkålas suopman.
Skovis gåvdnojit liigediedut, jos diekkårat Ieäet, ovttaskasnamaid jalgii. Mii sihtat mearrideaddji
organaid dahkat båikenamaid loahppadohkkehemiid.

Våldde åinnas aktavuoda jos leåået eahpeöielggasvuodat.

Vi viser til Nordreisa kommunes brev av 06.07.2017 der man ber om endelig tilrådning for noen
grende- og bygdenavn. Høring er gjennomført, men det kom ikke inn noen høringsuttalelser.
Nordsamisk stedsnavntjeneste har imidlertid sist vinter mottatt en henvendelse med endrings-
forslag/tilleggsforslag på samisk parallellnavn for de norske navnene Rotsundet og Rotsund.
Derfor er ikke Rotsund med på dette skjemaet med endelige tilrådninger. Endelige tilrådninger
fra nordsamisk stedsnavnkonsulent finnes på vedlagte skjema. På skjemaet finnes også natur-
navn. Kartverket er vedtaksmyndighet for de navnene. Kommunen må derfor foreta vedtakene i

samråd med kartverket.

Skrivemåten tilrås i henhold til  §  3  i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivings-
prinsipp i nordsamisk, § 4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. På skjemaet finnes
eventuelle tilleggsopplysninger med hensyn til enkeltnavn. Vi ber vedtaksorganene om å gjøre
de endelige navnevedtakene.

Ta kontakt om noe skulle være uklart.
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Dearvvuodaiguin/Med  hilsen

Lisa Monica Aslaksen Ardis Ronte Eriksen
fégajodiheaddji/fagleder  -  Terminologiijajuogus seniorréddeaddi  /  seniorrådgiver

Jonny Nutti
davvisémegiel béikenammakonsuleanta/stedsnavnkonsulent for nordsamiske stedsnavn

Dét reive lea  e/ektrovnnalaéöat dohkkehuvvon  ja  såddejuwo vuolléiéa'llaga haga/
Dette dokumentet  er  elektronisk godkjent og sendes uten signatun

Hovedmottaker:
Nordreisa  kommune Postboks 174 9156 STORSLETT

Kopiija  / Kopi til:
Språkrådet Postboks  8107 DEP 0032 OSLO
Statens  kartverk  Postboks  600 Sentrum 3507 HØNEFOSS

MielddusNedIegg
Räisa-nammaassi-skovvi

2
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NAVNEKONSULENTTJENESTENZ

NA VNESAK nr: KOMMUNE (nr og navn): KARTBLAD:
I  942  NORDREISA

Jf folgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koortlinat Sokn Objekttype  Evt.  skrivelnåte- Skrivemåte(r) i Foreløpig Høringsuttalelser Endelig tilråding Vedtak Merknader/ Begrunnelse

Angi datum Angi evt. alternativ offentlig bruk tilråding Angi kilde fra navne— Vedtaksinstans er (L=lov om stadnamn,  F  =forskriftene)

og system GAB—id. nr Angi kilde Angi kilder fi'a navne— E  =eier/fester konsulentene Statens kartverk om Evt. henvisning til følgeskriv

N  = (gnr, bnr, S=synj21ring N5 =okonomisk konsulentene K =kommunen ikke annet er angitt

Ø = adr. kode,  H  =hydr.  orig. kartverk L  =lokale K =kommunen

gatekode) B=brev osv N50=Norge  I  :5 0000 organisasjoner F  k=jjølkeskoninnmen

Angi språk hvis Dnl=Den norske los O=andre offentlige V= Vegvesenet

samisk el. finsk S =siokart osv instanser K  =K stverket osv

1 tettsted samisk Storslett Hänssagieddi Hénssagieddi  K Kalles også Stuoragieddi

2 myr samisk Snemyra Muohtajeaggi Muohtajeaggi Luomejeaggi (Svein Lunds

skolehistorie)

3 grend samisk Snemyr Muohtajeaggi Muohtajeaggi  K

4 gård Samisk Kjelleren Geallir Geallir Qvigstad s. 19: Gællir

5 Bruk  25/1  samisk Kjelderen Geallir Geallir Qvigstad s. 19: Gællir

6 grend samisk Kjelleren Geallir Geallir K

7 gård Samisk Sappen Sa'hppi Sähppi Qvigstad s.26: Sap'pe

8 Bruk 30/18 samisk Sappen Séhppi Sähppi 30/18  er ei tomt som

heter Gropa.  30/1  heter

Sappen

Qvigstad s.26: Sap'pe

9 Gård Samisk Storvik Léttcluokta La'tteluokta Qvigstad s. 18: Ladde-

luokWa

10 Bruk  2/1-4  samisk StorvikYtre Létteluokta Latteluokta Qvigstad s. 18:  Ladde-

luok’ta

Sidel

I  l l  l 9337 L LSE? LP9999'0598'998'V'OQEB'PH—JLOPVT LSQZKPSP
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NAVN EKONSULENTTJENESTENZ

NAVNESAK  nr: KOMMUNE  (nr og navn): KARTBLAD.‘

I 942 NORDREISA
Jf føl eskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat Sokn Objekttype Evt. skrivemåte- Skrivemåte(r) i Foreløpig Horingsuttalelser Endelig tilråding Vedtak Merknader/  Begrunnelse

Angi datum Angi evt. alternativ offentlig bruk tilråding Angi kilde fra navne- Vedtaksinstans er (L=lov om stadnamn, F =forskriftene)

og system GAB—id. nr Angi kilde Angi kilder fra navne— E =eier/fester konsulentene Statens kartverk om Evt. henvisning til følgeskriv

N  = (gnr, bnr, S =synfaring N5 =økonomisk konsulentene  K  :kommunen ikke annet er angitt

Ø= adr. kode, H Zhydr. orig. kartverk L=lokale K  =kommunen

gatekode) B =brev osv N501Norge 1:50000 organisasjoner F k=jjølkeskomnzunen

Angi språk hvis Dnl=Den norske los O=andre offentlige V= Vegvesenet

samisk el. finsk S=sjokart osv instanser K =K stverket osv

1 1 bygdelag samisk Storvik Låtteluokta Låtteluokta  K

12 bygdelag Samisk Oksfjordhamn Olgogéddi Olgogåddi K

13 grend Samisk Steinsvik Geadgemohk Geadgemohk  K

ki ki

14 gård Samisk Bakkeby, indre Sinjårga eller Sinjårga Qvigstad s. 27:  Si-njar’ga

Siinnunjérga (av  Sinno-njar’ga)

15 bygd samisk Bakkeby Sinjårga eller Sinjårga K

Siinnunjårga

16 grend Samisk Rotsundelv Cohkolatjohk Cohkolatjohk  K Cohkolatjohka godkjent om

a a elva

Qvigstad s. 31

17 grend samisk Sørkjosen Reaséegeahö Reaésegeahé  K

i i Alle Sørkjosnavnene ligger

i kartverkets sak  22/2016, .

veier og tuneller i Nord—

Troms, som pågår nå.

Side  2

912?  L LBB LPQOEB'OEOQ'QBZV'OQBB'PHMOVV3Z99Z#V9V
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NAVNEKONSULENTTJ  EN  ESTENZ

NA VNESAK nr: KOMMUNE (nr og navn): KARTBLAD:

I  942  NORDREISA
Jf føl eskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat Sokn Objekttype Evt. skrivemåte— Skrivemåte(r) i Foreløpig Høringsuttalelser  Endelig tilråding Vedtak Merknader/ Begrunnelse

Angi  datum Angi evt. alternativ offentlig bruk tilråding Angi kilde fra navne— Vedtaksinstans er (L=lov om stadnamn, F  =forskriftene)

og system GAB-id. nr Angi kilde Angi kilder fra navne— E  =eier/fester konsulentene Statens kartverk orn  Evt.  henvisning til følgeskriv

N  = (gnr, bnr,  S  =synfaring N5 rokononiisk konsulentene  K  =konznzunen ikke annet er angitt

Ø= adr. kode,  H  :lzydr. ori g. kartverk L  =lokale K  =konznzunen

gatekode) B=brev osv N50=Norge  1:50000 organisasjoner Fk=fvlkeskonznzunen

Angi språk lzvis Dnl=Den norske los O=andre offentlige V: Vegvesenet

samisk el. finsk S  :sjøkart osv instanser K  :Kvstverket osv

Side  3

I l  l  l l  l I  IBhI  IDOI  nagcn-neao-aa7h-noee-nml  nbh'C‘CC7flhCh
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/1164-3 

Arkiv:                200  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 23.08.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 03.09.2019 
33/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 29.08.2019 
53/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.09.2019 
72/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Kommunebarometeret 2019 

Vedlegg 
1 Kommunebarometeret 2019 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunebarometeret for 2019 tas til orientering.  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 29.08.2019  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes.  
 
Forslaget fra Siv Elin Hansens (SV) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.09.2019  
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Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunebarometeret for 2019 tas til orientering. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunebarometeret for 2019 tas til orientering.  
 
 

Saksopplysninger 
Kommunebarometeret er en sammenligning mellom kommuner utført av Kommunal rapport, og 
ble første gang publisert i 2010. I rapporten rangeres kommunene etter 152 nøkkeltall, på tvers 
av 12 ulike kategorier. Kommunebarometeret er en rangering og ikke en vurdering om tjenesten 
er god nok eller ikke. På de punktene kommunen kommer dårlig ut vil det likevel være naturlig 
å anta at det kan være noe å hente på å se hva andre kommuner gjør. De viktigste er imidlertid å 
sammenligne egen kommunens utvikling fra år til år.  
 
De 5 % «beste» verdiene innenfor ett nøkkeltall får karakteren 6, som er toppkarakter. De 5 % 
«dårligste» innen ett nøkkeltall får karakteren 1, som er bunnkarakter. De som får karakteren 3,5 
vil være en «normalkommune», og ligge midt mellom topp- og bunnivå.  
Befolkningsgrunnlaget vil påvirke flere av indikatorene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vekting på de 12 kategoriene er som følger: 
Kategori Vektet (%)
Grunnskole 20 %
Pleie og omsorg 20 %
Barnevern 10 %
Barnehage 10 %
Helse 7,5 %
Sosialtjeneste 7,5 %
Kultur 2,5 %
Økonomi 10,0 %
Enhetskostnad 5,0 %
Miljø og ressurser 2,5 %
Saksbehandling 2,5 %
Vann, avløp og renovasjon 2,5 %  
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I årets kommunebarometer er Nordreisa kommune rangert som nummer 375 på landsnivå og nr 
20 på fylkesnivå, korrigert for økonomiske rammebetingelser. 46 % av nøkkeltallene er 
forbedret siste år. På landsbasis er det en nedgang med 4 plasser fra 2018.  
 
Nedenfor vises plasseringen samlet sett i forhold til øvrige kommuner i Norge, samt historiske 
plasseringer. Oversikten viser plasseringen i kommunebarometeret i perioden 2010 – 2019: 
 

 
 
I vedlegget «Kommunebarometeret 2019 – Nordreisa kommune» er det gitt en nærmere 
beskrivelse av hver kategori, samt karaktersetting ut fra sammenligning med øvrige kommuner i 
Norge. Det er ut fra den karaktersettingen denne saken bygger på. Det blir gitt vurderinger og 
eventuelle tiltak for å bedre tjenestetilbudet innenfor ulike områder der kommunen får 
bunnkarakter, dvs rød farge.  
 
 
Kommentarer og eventuelle tiltak 
 
Grunnskole  

 Fysisk aktivitet: Elevtimer per år 5.-7.trinn  
o  25 årstimer på 5., 6. trinn og 26 årstimer på 7. trinn. Det blir 76 timer som er kravet fra 
UDIR.  
o  

 Spesialundervisning: Andel elever med spesialundervisning 5.-7.trinn snitt siste år  
o Undervisning i grunnleggende ferdigheter på 1.-4. trinn har ikke vært tilfredsstillende 

og mange elever starter på mellomtrinnet med for dårlige ferdigheter i lesing, regning 
og skriving. Mellomtrinnet har ikke klart å sette inn gode nok tiltak for løfte elevene og 
for mange har blitt henvist PPT og mange elever har fått vedtak om litt 
spesialundervisning. Tiltak: Det må arbeides mer systematisk med de grunnleggende 
ferdighetene i hele skoleløpet og skolene må ha nødvendig kompetanse i å hjelpe 
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elever som blir hengende etter, eller som ikke klarer forventet progresjon. Det er 
høsten 2019 inngått et samarbeid med lesesenteret i Stavanger og 1.-4. trinn vil få 
opplæring blant annet intensive lesekurs. Alle lærere vil få opplæring i lesing som 
grunnleggende ferdighet. Skolen har også samkjørt sin utviklingstid slik at alle lærere i 
hele kommunen samles til utviklingsarbeid og kursing på onsdager, etter oppsatt plan.  

 
 Leksehjelp: Andel elever 5.-7.trinn som har leksehjelp  

o  Det er ikke leksehjelp på 5.-7. trinn på Storslett skole, men Røde kors tilbyr leksehjelp 
én gang i uka på Halti.   
 

 Leksehjelp: Andel elever 8.-10.trinn som har leksehjelp  
o  Det er ikke leksehjelp på 8.-10. trinn på skolen, men Røde kors tilbyr leksehjelp én gang 
i uka på Halti.  
 

  
Barnevern  

 Saksbehandlingstid: Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd  
o  Det er en egen plan for barnevernet i Nordreisa med oppfølging på ledernivå og 
oppfølging med hele tjenesten.   
 

 Saksbehandlingstid: andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år  
o  Det er en egen plan for barnevernet i Nordreisa med oppfølging på ledernivå og 
oppfølging med hele tjenesten.   
 

 Plan: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år  
o  Det er en egen plan for barnevernet i Nordreisa med oppfølging på ledernivå og 
oppfølging med hele tjenesten.  
 

 Brukerperspektiv: Brukerundersøkelser siste fire år  
o  Det er en egen plan for barnevernet i Nordreisa med oppfølging på ledernivå og 
oppfølging med hele tjenesten.   
 

 
Kultur   

 Musikkskole: Andel elever som går på kommunens musikk- og kulturskole  
o Det arbeides kontinuerlig med å få til gode kurstilbud og lokaliteter til musikk- og 

kulturskole. Det er også et godt samarbeid mellom skolene og musikk- og kulturskolen. 
Det tilbys fast kulturtime på 5. trinnet i Nordreisa kommune.  

 
 
Pleie og omsorg:  

 Korttidsplasser: Andel av opphold på sykehjem som er kortidsopphold  
o Nordreisa kommune har få korttidsplasser. Slik pleie og omsorg driftes i dag er det ikke 

i tråd med innbyggernes behov. Sommeren 2019 har det vært innvilget flere 
langtidsplasser, som opptar senger som er forbeholdt korttidsplass. For å snu denne 
utviklingen må behovet for langtidsplasser minkes. Dette kan vi gjøre via økte ressurser 
i hjemmetjenesten og hverdagsrehabilitering.   

 
 Bemanning: Tid med fysioterapeut på sykehjem  

o Det er uklarhet om tallene ikke er helt korrekte. Sentrene og sykehjemmet 
skriver henvisning til fysioterapitjenesten ved behov for oppfølging av pasienter 
og veiledning til personale.  Når fysioterapitjenesten mottar henvisning gis det 
nødvendig behandling. Det gis veiledning av personale på avdelingene slik at de 
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kan gjennomføre nødvendige tiltak på daglig basis, og dermed ikke er avhengige 
av fysioterapeut som aktivitør. Fysioterapeut er ikke daglig tilstede for 
oppfølging av alle pasientene, men følger opp ved særskilte behov. Tjenesten 
har tidligere hatt jevnlig gruppetimer for beboerne både på sykehjem og 
sentrene. Det legges imidlertid mye innsats i forebyggende tiltak før sykehjem, 
med f.eks hverdagsrehabilitering, egentreningsgrupper og eldretrim en gang i 
uken for hjemmeboende eldre.  

 
 Samhandling: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innbyggere  

o Dette henger sammen med antall korttidsplasser. Utskrivningsklare pasienter blir ofte 
utskrevet til korttidsplasser, og kommunen har ikke tilstrekkelig med plasser til å 
håndtere dette.    

 
 Bistand: Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter  

o Det er mange personer med funksjonshemminger som får tilrettelagt arbeidsbistand til å 
delta i arbeid gjennom ReisaVekst (VTA-plass). Det er usikkert om ReisaVekst foretar 
rapportering for sine tjenester gjennom NAV systemet, da det er den instansen som har 
med tilrettelagt arbeid å gjøre. Mange av disse brukerne har ikke behov for helse- og 
omsorgstjenester, siden de stort sett klarer seg selv. Innrapportering til IPLOS- registeret 
forutsetter at den enkelte person har helse- og omsorgstjenester. Dersom disse ikke blir 
tatt med i barometeret, kan det forklare en lav deltakelse her. Noen av de 9 unge 
funksjonshemmede som får dagaktivitetstilbud mottar voksenopplæring, men det er 
uklart om det regnes som studier. Det er usikkerhet om skoleverket foretar 
innrapportering på dette.  

 
 
Sosialtjenesten:  

 Sosialhjelp: Andel mottakere 18-24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for 
behovet  

o Nordreisa kommune har stor andel unge som mottar sosialhjelp, men også samlet høy 
andel generelt i alle aldersgrupper. Tiltak som er satt i verk og på trappene til å iverksettes 
med ambisjon å redusere utgiftene til sosialhjelp: 

o Utvidet aldersgruppen som blir henvist til Aktivitetssentralen 
o Modernisere saksbehandlingen fra papir til digital plattform for å gi 

saksbehandlere tid til oppfølging av sosialhjelpsmottakere til arbeid og 
aktivitet.    

 Sosialhjelp: Andel mottakere 25-66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for 
behovet  

o Kommentaren overfor gjelder begge punktene.   
 
 
Miljø og ressurser:  

 Klima: Utslipp av klimagasser per innbygger, i CO2-ekvivalenter – avfall   
o Innrapportering innen tallmateriale som omfatter avfall gjøres av kommunen på 

bakgrunn av tall fra Avfallservice AS. Kommunen har forelagt dette parametere til 
Avfallservice AS, men har ikke fått avklaring. Det er heller ikke samsvar med 
parametere søppel pr innbygger, som har gått ned. Da er det usikkerhet rundt at co2 
utslippet har gått opp.  

  
 
Vann og avløp:  

 Gebyr: Årsgebyr vann, avløp, renovasjon og feiing  
o For Nordreisa kommune vil det være lite sannsynlig at man oppnår grønn score på 

dette parametere samtidig som man ønsker god nok kvalitet på tjenesten (god nok 
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drikkevann samt forurensningsmessig og helsemessig trygg nok avløpstjeneste).  Man 
kan oppnå grønn score ved å redusere kvaliteten på tjenesten man leverer abonnenten, 
noe som kan gi svært uheldige utslag for enkeltmennesker og for anleggseier. Årsaken 
til dette forholdet, er få innbyggere og geografiske forhold.  

 
 Vannkvalitet: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet farge  

o For dette parameteret er det en feil hos laboratoriet som påvirker resultatet. En 
analyse har fått feil resultat på fargetall (>200 mg/l Pt i stedet for korrekt 7 mg/l Pt) på 
grunn av feil på laboratoriets instrument. Kravet er 20 mg/l Pt.  Selv om 
analyseresultatene sendes både kommunen, Mattilsynet og kommunelegen, er 
dessverre resultatet av analysen fra juli 2018 oversett og dermed ikke rettet verken ved 
rapportmottak eller ved årsrapportering for 2018.  Laboratoriet har i april 2019 rettet 
rapporten uten at det har kommet med i endelig kommunerapport.  

 
 Andel: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (%)  

o Nordreisa kommune har vedtatt hovedplan vann pr 2017. Den legger opp til utskifting 
av eldste ledninger (støpejern i Sørkjosen) de neste årene. Arbeidet startet i 2018 og 
skal etter planen ferdigstilles i 2020. Hovedplanen legger også opp til omfattende 
vannmålinger og lekkasjesøk for å avdekke hvor det er reelt behov for 
utbedringer/utskiftinger. Det er ikke sannsynlig at Nordreisa kommune vil fornye 2,5 % 
ledningsnett årlig da det utgjør 2,8 km ledninger hvert eneste år. Slik fornyelsestakt 
sammenholdt mot få betalende innbyggere, vil gi et ekstremt høyt gebyrnivå. 
Kommunens ledningsnett er i hovedsak mindre enn 50 år gammelt da bare 8,4 % (9,4 
km) av dagens vannledningsnett er bygget før 1970.  

 
 Alder: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp (%)  

o Nordreisa kommune har vedtatt gjeldende hovedplan avløp i 2014. Hovedmål i 
planen er reduksjon av fremmedvann i spillvannsnettet. Innsamling av data er 
hovedelementet som danner grunnlag for saneringsplan som igjen er midlet for å 
oppnå hovedmålet. Saneringsplanen skal si noe om hvor og hva behovet er for 
utbedringer. Det kommunale avløpsledningsnettet i Nordreisa er yngre enn 50 år da 
ingen avløpsledninger er bygget før desember 1975. 23% av ledningsnettet er 
bygget i perioden 1975 - 1980. Nordreisa kommune har ingen fellesledninger for 
kloakk og overvann slik det er mange andre steder. Fornyelse for å oppnå 
separering av avløpsledninger er derfor ikke aktuelt i Nordreisa. Det er ikke 
sannsynlig at Nordreisa kommune vil fornye 2,5 % ledningsnett avløp årlig, da det 
utgjør 0,9 km ledninger hvert eneste år av relativt nytt avløpsledningsnett.   

  
 Anlegg: Antall stopp i kloaken per 100 km spillvannsnett  

o Kommunens score på dette parametere, vil variere sterkt fra år til år med samme 
driftsaktivitet. Naturgitt situasjon med svært lite fall (ikke selvrens) i 
spillvannsledningene gjør at vi alltid vil slite litt med dette. Alternativt kan kommunen 
velge å bygge om store deler av ledningsnettet i sentrum med tilhørende økning i antall 
avløpspumpestasjoner. Slikt tiltak vil igjen gi negativt utslag på driftskostnader og på 
kostnad for abonnenten. Periodisk spyling av avløpsnett pågår jevnlig hele året 
innenfor gitte ressurser.  Det har vært redusert bemanning over flere år også innen VA. 
Dette grunnet driftsledersituasjon og manglende vikarer for driftsoperatørene som ble 
konstituert eller fikk tilleggsfunksjoner før konstituering.  Forventet tilnærmet full 
bemanning fra høsten 2019. Kommunen som ledningseier er også delvis gitt 
konsekvens av hva abonnentene sender ut i systemet. Et eksempel fra 2018 er en bolig 
der betongrester fra husets byggetid laget problemer for boligen. Da dette problemet 
ble utbedret hos abonnenten, havnet deler av gammel størknet betongmasse i 
kommunens avløpsledning. Dette forårsaket igjen tett kloakkledning et par ganger med 

84



påfølgende oversvømmelser i 2 naboboliger. Andre eksempler er tuer, undertøy, 
kondomer og annet søppel som kastes i toalettet i stedet for i søppelbøtta. Slikt gir 
driftsforstyrrelser på ledningsnettet med tilhørende kostnader, selv om spyling nettopp 
har vært utført.  

 
 
 

Vurdering 
Det er andre gang Nordreisa kommune legger Kommunebarometeret til politisk behandling. Det 
er valgt å kommentere nærmere de punktene der kommunen får dårligst karakter. Disse 
punktene er gjennomgått av virksomhetsledere/sektorledere, og de har gitt sine kommentarer og 
eventuelle tiltak.  
 
Kommunebarometeret blir i år behandlet av sektorutvalgene før den går til kommunestyret. 
Dette som følger av at det er nyttig informasjon også for sektorutvalgene.
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Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi 
innholdet i barometeret også har endret seg over tid. 

 

 

Fra barometeret ble etablert i 2010 og fram til 2012 
var det en utviklingsfase der innholdet ble vesentlig 
utvidet og endret. Fra 2012 og framover har det i et 
stort perspektiv vært forholdsvis små endringer fra år 
til år.  

Tabellen over viser utviklingen i antall nøkkeltall, og 
hvor mange kommuner som har blitt rangert. I 2019-
utgaven er det 14 nye nøkkeltall i forhold til 2018-
utgaven. 
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Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med 
nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret. 
Plasseringene vil derfor avvike fra det som ble 
rapportert for ett eller flere år siden. På den annen 
side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig 
å få den. 

Vær oppmerksom på at det for noen nøkkeltall som er 
i bruk nå, ikke finnes ti års historikk. Denne tabellen 
er derfor aller mest relevant for de siste fire-fem 
årene. 
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Nordreisa havner på en 375. plass i den endelige 
utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra 
Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen 
med hensyn til økonomiske rammebetingelser. 
Nøkkeltallene er mye svakere enn hva økonomiske 
forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på 
nøkkeltallene og ignorerer økonomiske 
forutsetninger, er kommunen på en 380. plass. 
Samlet sett er nøkkeltallene til Nordreisa relativt 
sett langt svakere enn normalen i Kommune-Norge. 

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i 
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de 
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent 
av matematikklærerne og 57 prosent av 
engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. 
En betydelig andel av lærerne i barneskolen som 
underviser i norsk, engelsk og matte i kommunen, 
oppfyller ikke de nye kompetansekravene, ifølge 
statistikken. På ungdomsskolen er bare om lag 
halvparten av lærerne i matematikk, engelsk og 
norsk som oppfyller nye krav til fordypning i 
fagene. Har Nordreisa satt noe mål for når alle disse 
skal være ferdig etterutdannet? 

Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og 
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til 
2014, men har siden vært ganske stabil. 

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent 
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 
2018. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at 
innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert 
omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn 
før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen 
har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør 
de fleste som bor på sykehjem ha omfattende 
bistandsbehov. I Nordreisa er det hele 91 prosent 
som er i denne kategorien. Det kan synes som om 
omsorgen i veldig stor grad er hjemmebasert. 

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på 
sykehjem har en grad av demens. Antallet 
skjermede plasser for demente på sykehjem 
nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette 
nivået. Snittet per 2018 ligger på 39,7 prosent. 
Kommunen har noen flere skjermede plasser enn 
gjennomsnittet. I Nordreisa tilsvarer antall plasser i 
skjermet enhet for demente 64 prosent av antallet 
over 80 som faktisk bor på sykehjem. Denne 
dekningsgraden er langt høyere nå enn for ett år 
siden, det er positivt. Endringen er på 6,4 
prosentpoeng. 

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å 
ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med 
demens. Mange kommuner har dette for en større 
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 

kommuner har rapportert tall for dette til 
Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt 
hver fjerde hjemmeboende med demens, som har 
vedtak om dagtilbud. Ingen av de hjemmeboende 
med demens i Nordreisa har vedtak om 
dagaktivitetstilbud. Her må det skje noe for å 
oppfylle nye lovkrav fra neste år. 

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar 
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i 
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale 
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av 
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, 
og har aldri vært lavere. Kommunen er blant de 
svakeste hva gjelder å holde den ordinære 
tremånedersfristen for saksbehandlingen. Bare 48 
prosent av sakene ble behandlet innen 3 måneder. 
Hvorfor blir det slik, og hvordan kan kommunen 
raskt bli bedre? Sett de fire siste årene under ett, er 
statistikken ganske svak målt mot resten av landet. 

 Bemanningen i de kommunale barnehagene i 
Nordreisa er litt over middels. Som regel er 
bemanningen lavere jo større kommunen blir. 
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble 
bemanningen -7,41 prosent dårligere i fjor. Var det 
et planlagt kutt eller mer tilfeldige variasjoner? 

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i 
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er 
målt. I Nordreisa går 93 prosent av barna med 
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. 
Andelen er høy. Ulike telletidspunkt for barn i 
barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en 
marginal feilkilde. 

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for 
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i 
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste 
årene. Nordreisa slipper ut 4436 kilo klimagasser 
per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et 
relativt lavt utslipp. 

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat 
for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en 
del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. 
Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre 
bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen. 
Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 
prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være 
viktigere å se på kommunens eget resultat, enn 
hvordan man klarer seg mot resten av landet. 

Korrigert netto driftsresultat var -0,5 prosent i fjor. 
Teknisk beregningsutvalg anbefaler en pluss på 1,75 
%. Målt over de siste fire årene har driftsmarginen 
vært solid. Nordreisa har litt penger på 'bok' i form 
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av disposisjonsfond, men det bør nok bli større for å 
kunne være en solid buffer i regnskapet. Har 
kommunestyret vedtatt et mål for hvor stort 
disposisjonsfondet bør være? Netto renteeksponert 
gjeld i kommunen er litt høyere enn 

landsgjennomsnittet, målt mot brutto 
driftsinntekter. Nordreisa ligger på 41 prosent. 
Investeringsnivået har vært lavt i Nordreisa de fire 
siste årene. 

 

 

En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av 
Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige 
data fra offisielle kilder.  

Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges beste 
kommune. Første rangering ble publisert i 2010. 
2019-barometeret inkluderer 151 ulike nøkkeltall 
innen 12 forskjellige kategorier.  

Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting, 
vurderinger og eventuelle feil i framstillingene. Vi har 
forutsatt at kommunene har rapportert korrekt. I 
noen få tilfeller har vi fjernet data som har framstått 
som mistenkelige. I de tilfellene står kommunen uten 
data. 

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan 
kommunen presterer målt mot resten av Kommune-
Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk 
diskusjon.  

Kommunebarometeret er ingen vurdering av om 
innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut 

til at kommunen har noe å lære av andre - basert på 
hvor nær kommunens målbare resultater er 
kommunene med best resultat. Barometeret er heller 
ikke en konkurranse i å drive billigst, uten hensyn til 
tjenestene. 

Det er viktig å huske på at det kan finnes gode 
forklaringer bak en svak tabellplassering, og at 
tilfeldigheter kan spille en rolle – spesielt i mindre 
kommuner. Viktigere enn tabellplasseringen er om 
kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall 
det siste året. Vi publiserer en forbedringsskår, som 
viser nøkkeltall som har blitt bedre minus nøkkeltall 
som har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor vekt 
nøkkeltallet har i barometeret. 

Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå til denne 
artikkelen: http://kommunal-
rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode. Der 
kan du også finne linker til Kostra-tabellene som er 
brukt som hovedgrunnlag i barometeret.
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Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og 
trutt de siste årene. At valgfag ble med i 
beregningsgrunnlaget fra 2014-15, har bidratt til 
høyere karakterer på 10. trinn. Resultatene nasjonalt 
er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i 
Nordreisa har vært omtrent på gjennomsnittet de 
siste fire årene. 

Nasjonalt har andelen elever som har fullført 
videregående med bestått innen fem år, økt de siste 
årene. Snittet er nå på 75 prosent. Andelen elever fra 
kommunen som har fullført og bestått videregående i 
løpet av fem år, er nå på 73 prosent. 

40 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene 
ligger på laveste mestringsnivå (av tre) på nasjonale 
prøver. Det er omtrent som normalen for Kommune-
Norge. 

På 8. trinn ligger 10,2 prosent av elevene på det 
nederste mestringsnivået (av fem nivåer). De beste 
kommunene ligger på 6,1 prosent. 

Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på laveste 
mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I Nordreisa har 
6,2 prosent ligget på laveste nivå de siste årene. 

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i 
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de 
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av 
matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne 
oppfylte i 2018 kompetansekravene. En betydelig 
andel av lærerne i barneskolen som underviser i 
norsk, engelsk og matte i kommunen, oppfyller ikke 
de nye kompetansekravene, ifølge statistikken. 

På ungdomsskolen er bare om lag halvparten av 
lærerne i matematikk, engelsk og norsk som oppfyller 
nye krav til fordypning i fagene. Har Nordreisa satt 
noe mål for når alle disse skal være ferdig 
etterutdannet? 

Ifølge Elevundersøkelsen sier 87 prosent av elevene 
på 7. trinn i Nordreisa at de trives godt. Andelen er litt 
under snittet på 91 prosent. 

83 prosent av elevene på 10. trinn sier at de trives 
godt. I Norge er snittet 86 prosent. 

I mange år økte andelen elever som fikk 
spesialundervisning på nasjonalt nivå, før det kom et 
par år med nedgang. Nå får 5,2 prosent av elevene på 
1. - 4. trinn spesialundervisning. Andelen elever med 
spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10. 
trinn som på 1. trinn. I Nordreisa får 7,3 prosent av 
elevene i småskolen spesialundervisning. Andelen er 
omtrent som for ett år siden. 

På 5.-7. trinn får 15,3 prosent av elevene i Nordreisa 
spesialundervisning. Det er høyt målt mot de fleste 
andre kommuner. 

På ungdomsskolen får 14,2 prosent av elevene i 
Nordreisa spesialundervisning. Snittet for landet 
ligger på 10,1 prosent. 

På landsbasis har 15,8 prosent av elevene i småskolen 
leksehjelp. I Nordreisa får 24 prosent av elevene i 
småskolen leksehjelp. Landsgjennomsnittet ligger på 
15,8 prosent, mens kommunene som tilbyr dette i 
størst omfang, ligger på minst 66 prosent. 

På 5.-7. trinn gis leksehjelp til 29,6 prosent når vi ser 
Skole-Norge under ett. I Nordreisa er leksehjelp ikke 
prioritert på dette trinnet, ifølge statistikken. Dette er 
den gruppa som får mest leksehjelp i Skole-Norge. 

8,5 prosent av elevene på ungdomsskolen i Skole-
Norge får leksehjelp. I kommunen er det ingen som 
får leksehjelp på ungdomsskolen, ifølge statistikken. 
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Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og 
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til 
2014, men har siden vært ganske stabil. I Nordreisa 
har 75 prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste 
kommunene er andelen minst 83,8 prosent. Andelen 
er en god del lavere nå enn for ett år siden. 

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent 
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2018. 
Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen 
fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at 
man må være mer pleietrengende enn før for å få 
sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode 
tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste 
som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I 
Nordreisa er det hele 91 prosent som er i denne 
kategorien. Det kan synes som om omsorgen i veldig 
stor grad er hjemmebasert. 

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på 
sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede 
plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på 
omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2018 
ligger på 39,7 prosent. Kommunen har noen flere 
skjermede plasser enn gjennomsnittet. I Nordreisa 
tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 
64 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på 
sykehjem. Denne dekningsgraden er langt høyere nå 
enn for ett år siden, det er positivt. Endringen er på 
6,4 prosentpoeng. 

I gjennomsnitt er 17 prosent av oppholdene på 
sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen har vært 
ganske stabil de siste årene. Kommunen har svært 
liten andel som regnes som korttidsopphold. 
Nordreisa ligger på 6,7 prosent. Det gir en 400. plass 
på denne tabellen. 

I snitt er det per 2018 34 minutter med lege per 
beboer per uke i Kommune-Norge. I Nordreisa fikk 
beboerne i snitt 33 minutter med lege i uka i fjor. Det 
er omtrent det samme som året før. 

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med 
fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første gang 
siden 2009 at tilbudet faller. Snittet per beboer på 
sykehjem er nå på 25,2 minutter i uka. I Nordreisa 
har ikke beboerne mye tid med fysioterapeut. 
Kommunen ligger på 12 minutter i uka, mens de beste 
er oppe på 61,3 minutter. 

For landet sett under ett er 87,8 prosent av plassene 
på sykehjem det som kan regnes som moderne 
enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan være 
en feilkilde i statistikken for enkelte kommuner. 92 
prosent av sykehjemsplassene i Nordreisa er regnet 
som moderne enerom. 

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha 
et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med 
demens. Mange kommuner har dette for en større 
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kommuner 
har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I 
disse kommunene er det i snitt hver fjerde 
hjemmeboende med demens, som har vedtak om 
dagtilbud. Ingen av de hjemmeboende med demens i 
Nordreisa har vedtak om dagaktivitetstilbud. Her må 
det skje noe for å oppfylle nye lovkrav fra neste år. 

Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt 
innen 15 dager, har for landet gått ned til drøyt 95 
prosent. Nesten alle vedtak om hjemmetjenester blir i 
Nordreisa satt i verk innen 15 dager, ifølge tall fra 
Helsedirektoratet. 

Antall registrerte trygghetsalarmer tilsvarer på 
landsbasis 46,4 prosent av alle over 80 år som bor 
hjemme. Målt mot hvor mange over 80 år som bor 
hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i 
kommunen midt på treet. 

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske 
sykepleiere i kommunene. Snittet er nå 11,8 årsverk 
per 1.000 innbyggere over 80 år. I Nordreisa er det 
12,2 årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000 
innbyggere over 80 år. 

Andelen funksjonshemmede som opplever at de fullt 
ut får dekket behovet om bistand til å delta i jobb eller 
studier, er nasjonalt på 76,5 prosent. Ifølge tall fra 
Helsedirektoratet er det i kommunen bare 58 prosent 
av de funksjonshemmede, som opplever at de får 
hjelpen de trenger for å kunne delta i arbeid og 
studier. Det er lavt målt mot de fleste andre 
kommuner. 

76 prosent synes de får dekket sitt behov for bistand 
til å delta i fritidsaktiviteter. Andelen er ganske høy 
målt mot Kommune-Norge for øvrig. 
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Andelen barn i barnevernet er justert for behovet slik 
det er definert i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. 
I barometeret er det positivt at andelen er lav, men 
man kan også argumentere for at lav andel kan 
indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Likevel 
- i utgangspunktet må det være positivt at barn ikke er 
omfattet av tiltak. I snitt er 5,6 prosent av barna 
omfattet av tiltak. Når vi korrigerer andelen av barn 
som er i barnevernet for behovet, er andelen i 
Nordreisa på 6,5 prosent. 

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar 
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i 
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale 
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av 
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, 
og har aldri vært lavere. Kommunen er blant de 
svakeste hva gjelder å holde den ordinære 
tremånedersfristen for saksbehandlingen. Bare 48 
prosent av sakene ble behandlet innen 3 måneder. 
Hvorfor blir det slik, og hvordan kan kommunen raskt 
bli bedre? 

Sett de fire siste årene under ett, er statistikken 
ganske svak målt mot resten av landet. 

Av alle barn med barnevernstiltak, er 32 prosent 
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har 
nasjonalt vært stabil de siste årene. I Nordreisa er 30 
prosent i fosterhjem eller institusjon. I barometeret 
regnes høy andel tiltak i hjemmet som positivt. 

Målt mot antall mindreårige har bemanningen i 
barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-Norge 
over de siste ti årene, og har aldri vært høyere. 
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i 
Nordreisa er middels. Bemanningen ble litt dårligere i 
fjor, ifølge statistikken. 

Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 
er en alternativ måte å måle bemanningen på. I 
Nordreisa er det 21 mot et landssnitt på 18,7 
barnevernssaker per årsverk. 

I landet samlet har 94,6 prosent av barna under 
omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri vært 
høyere. Et mindretall av barna i kommunen som er 
omplassert, mangler en omsorgsplan. Hvorfor er det 
slik? 

Målt over de siste fire årene har alle barn i Nordreisa 
hatt omsorgsplan. Kan andre lære noe av kommunen? 
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Andelen barn med barnevernstiltak som har en 
tiltaksplan er litt lavere enn i normalkommunen. 

Kommunene bruker mer penger på forebyggende 
helsetiltak for små barn, noe som i teorien kan 
redusere behovet for barnevernstiltak senere. 
Korrigert for lønns- og prisvekst økte de 
gjennomsnittlige utgiftene til nesten 12.000 kroner 

per barn under 5 år. I Nordreisa er det regnskapsført 
7658 kroner i netto utgifter i fjor. 

Kommunen har oppgitt at den ikke har spurt 
brukerne på minst fire år. Flere kommuner virker 
tilsynelatende uinteressert i systematisk å få 
brukernes respons på kvaliteten i tjenesten. 
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Snittbemanningen i kommunale barnehager endret 
seg fra 5,9 barn per voksen i 2017 til 5,7 i fjor. For 
private barnehager er endringen fra 6,2 barn per 
voksne i 2017 til 6 i fjor. Barnehagenormen, som 
innebærer at barnehagene skal ha en 
grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt 
per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn 
over tre år, ble innført fra 1. august 2018. Siden 
kommunene har det samlede ansvaret for å levere 
barnehagetjenester til innbyggerne, tar vi også med 
noen data for private barnehager, som egne 
nøkkeltall. Bemanningen i de kommunale 
barnehagene i Nordreisa er litt over middels. Som 
regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. 
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble bemanningen -
7,41 prosent dårligere i fjor. Var det et planlagt kutt 
eller mer tilfeldige variasjoner? 

I 2018 innførte regjeringen nye utdanningskrav til 
personalet i barnehager. Andelen kommunale 
barnehager som oppfyller pedagognormen, uten 

dispensasjoner, var i fjor på 52,7 prosent. Dette var en 
kraftig reduksjon fra fjoråret. 60 prosent av de 
kommunale barnehagene oppfyller pedagognormen 
(uten dispensasjon), ifølge tall fra 
Utdanningsdirektoratet. 

41 prosent av de ansatte i de kommunale barnehagene 
i Nordreisa har pedagogisk utdanning. Det er omtrent 
på landsgjennomsnittet. 

Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, 11,8 
prosent. Allerede i 1997 satte den daværende 
regjeringen et mål om å ha 20 prosent menn i 
barnehagene. Målsettingen er senere fulgt opp i tre 
handlingsplaner, den siste i 2014. Andelen menn som 
jobber i barnehagene i Nordreisa er litt dårligere enn 
landsgjennomsnittet. De beste ligger på 16,7 prosent 
menn. 

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i 
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 
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82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt. 
I Nordreisa går 93 prosent av barna med 
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. 
Andelen er høy. Ulike telletidspunkt for barn i 
barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en 
marginal feilkilde. 

Over tid er statistikken i Nordreisa god, målt mot 
resultatene ellers i Barnehage-Norge, og nær de beste 
kommunene. 

Stadig flere barn går i barnehager med mer enn 100 
plasser, og i snitt har størrelsen økt med 20 prosent 
de siste 10 årene. Dette har skapt debatt: Klarer store 

enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål? 
Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny 
Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv 
ikke avgjør kvaliteten. Samtidig viser rapporten at 
foreldre som har barn i små barnehager, er mer 
tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i 
mellomstore og store barnehager. I snitt har en 
barnehage nå 48,1 barn. Barnehagene i Nordreisa har 
i følge statistikken 23 barn i snitt. 

Nasjonalt har 88,8 prosent av barna plass i 
barnehagen. 88 prosent av barna i kommunen har 
barnehageplass. 
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Legedekningen har økt de siste ti årene. Snittet er 11,2 
leger per 10.000 innbyggere. Normalt har 
småkommunene langt høyere legedekning enn 
storbyene. Legedekningen i Nordreisa er på 14,1 leger 
per 10.000 innbyggere. 

Andelen av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå 
på 32,1 prosent nasjonalt. Det er ikke mange fastleger 
som mangler totalt, men vi kjenner ikke til hvor 
mange av disse som for eksempel er vikarer. I 
Nordreisa er det ledig plass på 50 prosent av 
fastlegelistene. 

Det blir flere helsesøstre og jordmødre i Kommune-
Norge. Hvis det er feil stillingskode i A-meldingen, 
blir årsverkene ikke registrert riktig. 

Antall årsverk av psykiatriske sykepleiere er litt lavere 
enn i normalkommunen, målt mot antall innbyggere. 

Fra i år måles antall opphold på sykehus, målt mot 
innbyggertallet. Statistikken kommer fra 
Helsedirektoratet. 

Nasjonalt er det et betydelig fall i andelen barn med 
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår. 
Snittet i Norge har falt fra nesten 90 prosent til 84,6 
prosent på bare ett år. 80 prosent av elevene i 
Nordreisa hadde helseundersøkelse innen utgangen 
av 1. skoletrinn. 

88,4 prosent av alle nyfødte i Norge i fjor hadde 
hjemmebesøk innen 14 dager. Statistikken nasjonalt 
har blitt stadig bedre de ti siste årene. 82 prosent av 
nyfødte i kommunen i fjor hadde hjemmebesøk innen 
to uker. 

En del av 9-åringene i kommunen er ikke vaksinert 
mot meslinger, ifølge statistikken. Kan kommunen 
bidra til at andelen vaksinerte øker? 
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Stønadslengden for unge mottakere gikk marginalt 
opp nasjonalt i fjor, og er på 3,9 måneder. Unge 
mottakere går litt lenger på sosialhjelp i Nordreisa 
enn i normalkommunen. I barometeret regnes kort 
stønadstid som bra. Det må være positivt at 
sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe 
mer permanent. Stønadstiden for de unge var omtrent 
uendret i fjor. Stønadstiden ble klart lenger i fjor for 
de under 25 år. 

Blant mottakere over 25 år er stønadstiden nasjonalt 
den lengste som er registrert de siste ti årene - 4,6 
måneder. For de over 25 år i kommunen er 
stønadstiden litt kortere enn i landsgjennomsnittet. 
Voksne går omtrent like lenge på stønad nå som for 
ett år siden. 

Når vi korrigerer for behovet, mottar 6,9 prosent av 
de over 25 år i Nordreisa sosialhjelp. Andelen er 
relativt høy. Snittet er 4,5 prosent. 

39,5 prosent av dem som går på sosialhjelp i Norge, 
mottar den i mer enn 6 måneder. Andelen er 
nasjonalt på sitt høyeste nivå de siste 10 årene. Om 
lag halvparten av disse får stønad i mer enn 10 
måneder, en andel som også gikk opp i fjor. 33 
prosent av dem som går på sosialstønad i Nordreisa  

mottar den i minst 6 måneder. De beste ligger på 14,5 
prosent. 

Sosialstønad gis i over 10 måneder til 7,3 prosent av 
dem som mottar støtte. Andelen er lav, kommunen er 
på 36. plass på denne tabellen. 

Nasjonalt har 10,3 prosent av de med sosialhjelp, 
dette som hovedinntekt. Andelen mottakere i 
kommunen som har sosialhjelp som hovedinntekt, er 
ganske normal. I barometeret er det positivt at få har 
sosialhjelp som hovedinntekt. 

På landsbasis ble 71,1 prosent av søknadene om 
kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært 
ganske stabil de siste ti årene. I Nordreisa ble 92 
prosent av søknadene om kommunal bolig innvilget i 
fjor. 

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i 
sosialtjenesten. Målt mot hvor mange som går lenge 
på sosialhjelp, er det nasjonalt bare 9,2 prosent som 
har en slik plan. I Nordreisa er dette verktøyet brukt i 
en del tilfeller. 
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De nasjonale besøkstallene for bibliotekene er 
foreløpig ikke oppdatert for 2018. Snittet i 2017 var på 
4,3 besøk per innbygger. Besøket i biblioteket i 
Nordreisa er på et normalt nivå, målt per innbygger. 

15 prosent av den voksne befolkningen i Norge er 
aktive lånere på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks 
fra Telemarksforsking. I Nordreisa er 13,3 prosent av 
de voksne registrert som aktive lånere. 

Bibliotekene har de siste årene hatt stadig mindre 
utlån. Tallene er ikke oppdatert for 2018. 

Justert for lønns- og prisvekst brukte en kommune i 
snitt 791,5 kroner per innbygger av egne penger på 
idrett og idrettsanlegg i fjor. Dette er en økning fra 
året før. Netto utgifter til idrett og anlegg i Nordreisa 
er på 641 kroner per innbygger. 

Telemarksforsking setter sammen oversikt over hvor 
mange kulturarbeidere det er i kommunene, både i 

privat og offentlig regi. I Nordreisa er sysselsettingen 
innen kultur litt under gjennomsnittet, målt mot 
folketallet. 

Nasjonalt går 23,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå 
på kultur- og musikkskole. Andelen ble litt lavere det 
siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest 
populært, er det over sju ganger så mange som går på 
kulturskolen, som i de kommunene med færrest 
elever. Andelen av barn fra kommunen som faktisk 
går på musikk- og kulturskole er ganske lav målt mot 
de fleste andre kommuner. 

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking viser hvor 
mange timer hver enkelt elev i kulturskolen får. I 
Nordreisa får elevene mange timer undervisning; 51 
timer per elev. Det gir en 9. plass på denne tabellen. 
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Sektoren er en del endret i årets utgave av 
Kommunebarometeret. Statistikk om utslipp av 
klimagasser er hentet inn, og sektoren har nå et mer 
helhetlig preg av å ha nøkkeltall som retter 
oppmerksomheten mot bruk av naturressurser og 
miljø. Korrigert for lønns- og prisvekst gikk 
kommunenes energikostnader klart opp i fjor, ifølge 
regnskapstallene. Vi må tilbake til 2010 for å finne 
høyere kostnadsnivå. Snittet er nå på 127 kroner per 
kvadratmeter. Energikostnadene for bygg i Nordreisa 
er på 122 kroner per kvadratmeter, ifølge SSB. 

Statistikken for formålsbygg inkluderer de sentrale 
byggene (rådhus, skoler, sykehjem osv.). Nasjonalt 
utgjør arealet i snitt  6,8 kvadratmeter per innbygger. 
Arealet er omtrent uendret. Dette er typisk en 
indikator hvor store kommuner kommer bedre ut enn 
små. Nordreisa er midt på treet hva gjelder 
arealeffektivitet, altså kvadratmeter bygg målt mot 
innbyggertallet. Legg merke til at gjennomsnittet er 
betydelig påvirket av de største kommunene. 

Energibruk per bruker av kommunale bygg er et nytt 
nøkkeltall i barometeret. Statistisk sentralbyrå 
publiserer tallet, basert på et teoretisk antall brukere. 
Nøkkeltallet bør kunne si noe om energibruken er høy 
eller lav, men det vil være usikkerhet knyttet til 
statistikken. 

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som 
produseres. Søppelmengden er korrigert for antallet 
fritidsboliger som er registrert i kommunen, basert på 
nasjonale tall for bruk av fritidsbolig og antall 
personer per husstand. Dermed vil store 
hyttekommuner komme noe bedre ut i statistikken 
enn tidligere. Søppel per innbygger gikk ned i fjor, 
men det mangler en del data fra kommunene. Tallene 
er derfor ganske usikre. 

Nasjonalt leveres 41,5 prosent av husholdningsavfallet 
til gjenvinning eller biologisk behandling. Det er 
omtrent som før. De beste kommunene her ligger på 
godt over 50 prosent, de dårligste på ned mot og 
under 20 prosent. Andelen av avfallet i kommunen 
som går til materialgjenvinning eller biologisk 
behandling, er middels. 

Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted har økt 
med nesten 20 prosent det siste året, selv etter at vi 
har justert for lønns- og prisvekst. Det er andre året 
på rad at utgiftene øker betydelig på dette området. 

Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er 
omdisponert de siste årene, kan indikere presset på 
arealer i kommunen. I Nordreisa er 3,8 promille av 
jordbruksarealet omdisponert de siste årene, ifølge 
statistikken. 
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I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for 
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i 
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste 
årene. Nordreisa slipper ut 4436 kilo klimagasser per 

innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et 
relativt lavt utslipp. 
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Andel saker med fristbrudd har gått litt ned de siste 
par årene, og i fjor var andelen på 7,9 for Kommune-
Norge. De nyeste dataene som er brukt i 
Kommunebarometeret viser at kommunen brøt 
fristene i 15,8 prosent av sakene. 

Antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker viser 
fortsatt store variasjoner mellom kommunene, og en 
god del som ikke rapporterer. På grunn av endringer 
hos SSB er kildegrunnlaget i år nytt, dermed er de 
tidligere tallene i Kommunebarometeret ikke 
sammenlignbare. Kommunen har ikke ført tilsyn med 
byggesakene, ifølge statistikken. Hvorfor ikke? 

Nasjonalt varierer gebyret for å saksbehandle en 
enebolig voldsomt. Noen kommuner oppgir at de ikke 
krever gebyr i det hele tatt, mens de dyreste 
kommunene ligger på en kostnad på nesten 30.000 
kroner eller mer. Forbrukerrådet har sommeren 2018 
advart SSB mot å slutte å samle inn dette nøkkeltallet. 
«Gjennomgangen Forbrukerrådet fikk gjort i 2017 
viser at gebyrforskjellene er enorme og at forskjellene 

mellom kommunene blir større. I tillegg øker flere av 
gebyrene radikalt uten åpenbar grunn», påpeker rådet 
i et brev til byrået. Saksbehandlingsgebyret for 
enebolig er litt under snittet i Nordreisa  på 6532 
kroner, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå. 

SSB har ikke oppdaterte tall for dette for 2018. 

Andelen byggesøknader i områder med restriksjoner 
som har blitt innvilget har vært høy de siste årene. Vi 
har ikke fått oppdaterte tall fra SSB for dette i 2018. 

Gebyrene for privat forslag til reguleringsplan har 
gradvis økt de siste årene, og avstanden mellom de 
rimeligste og de dyreste kommunene øker. I 
Nordreisa må man betale 19768 kroner i gebyr for 
privat forslag til reguleringsplan. Gebyret er ganske 
mye lavere enn det vi finner i resten av Kommune-
Norge. 

  

104



 

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som 
praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten. 
Det sentrale er om det er sammenheng mellom 
gebyrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, 
renovasjon og feiing er inkludert. Summene er justert 
for den generelle lønns- og prisveksten i 
kommunesektoren, og vises dermed i faste 2018-
kroner. Gebyrene har sunket det siste året, og er i 
snitt på 11206 kroner. Gebyrene for vann, avløp, 
renovasjon og feiing i Nordreisa er ganske høye. I 
barometeret teller lave gebyrer som positivt, selv om 
det må vurderes mot kvalitet. 

Nesten alle innbyggere tilknyttet kommunale 
vannverk har tilfredsstillende kvalitet på vannet. De 
fire nøkkeltallene for vannkvalitet i barometeret 
bidrar særlig til å identifisere kommuner hvor dette 
ikke er tilfellet. Det er først og fremst pH-verdier som 
er et problem i en del kommuner. 

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i 
mange kommuner, hvor en stor del av vannet rett og 
slett forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene, 

og her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt 
forsvinner fortsatt 29,8 prosent av vannet på veien. I 
de dårligste kommunene er lekkasjen på rundt eller 
over 60 prosent. Ifølge statistikken lekker det omtrent 
like mye fra ledningsnettet i Nordreisa som i 
normalkommunen. 

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste 
årene vært liten. 

I tillegg til fornyelsestakten for vann- og avløpsnett, 
har vi i år også med gjennomsnittlig alder for 
ledningsnettet. Vannledningsnettet i Kommune-
Norge som har en kjent alder, er i snitt 33 år gammelt. 
I Nordreisa er snittet 26 år. Det gir kommunen en 77. 
plass på denne tabellen. 

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på 
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er 
fornyet siste tre år er nå 0,6 prosent. Utskifting av 
spillvannsnettet i Nordreisa har ikke vært særlig 
prioritet de tre siste årene, ifølge statistikken. Få 
kommuner har et lavere tempo. 
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I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en 
kjent alder, på 25 år. Snittet for Kommune-Norge er 
30 år. 
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Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for 
å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del 

kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne 
utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av 

den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt 
ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018. 
For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på 
kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer 
seg mot resten av landet. Korrigert netto driftsresultat 

var -0,5 prosent i fjor. Teknisk beregningsutvalg 
anbefaler en pluss på 1,75 %. Resultatet var en del 
dårligere i fjor enn året før. Det kan være et faresignal 
som politikerne bør ta på alvor. 

Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært 
solid. 

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men 
en størrelse i regnskapet som har stor betydning for 
handlingsrommet i budsjettet. Tallene viser en liten 
nedgang nasjonalt det siste året, men nivået ligger 
fortsatt høyt. Fondene i kommunene samlet er nå på 
12,1 prosent av brutto driftsinntekter. Nordreisa har 

litt penger på 'bok' i form av disposisjonsfond, men 
det bør nok bli større for å kunne være en solid buffer 

i regnskapet. Har kommunestyret vedtatt et mål for 
hvor stort disposisjonsfondet bør være? 

Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser 
lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld. Her regnes inn 

penger kommunen selv har utestående hos andre, 
gjeld som finansieres av selvkostområdene og penger 
og andre omløpsmidler kommunen selv har plassert. I 
snitt er renteeksponert gjeld på 39,1 prosent av brutto 

driftsinntekter, noe lavere enn for ett år siden. Netto 
renteeksponert gjeld i kommunen er litt høyere enn 
landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter. 
Nordreisa ligger på 41 prosent. 

Det siste året har gjeldsgraden i Nordreisa gått litt 
ned. 

Kommune-Norge samlet bruker 0,4 prosent av brutto 

inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar 
hensyn til avdrag. Nordreisa bruker 0,9 prosent av 
inntektene på å betjene gjelda, før avdrag. 

Investeringsnivået har vært lavt i Nordreisa de fire 

siste årene. 
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Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet i 
kommunesektoren. Det er både KS og staten enige 
om. Netto driftsresultat forteller imidlertid ikke alltid 
hvordan den reelle, langsiktige driftsmarginen er, 
fordi det er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer 
bildet.  

Tabellen under viser utviklingen i korrigert netto 
driftsresultat for kommunen. Anbefalt nivå er Teknisk 
beregningsutvalgs generelle anbefaling for 
kommunesektoren (1,75 %). 

Nytt i 2019 er at vi korrigerer for utbetalingen fra 
Havbruksfondet. Dette er reelle inntekter 
kommunene kan bruke som de ønsker, men inntekten 
kan i realiteten ikke finansiere løpende drift i særlig 
grad, med mindre kommunen bruker den over flere 
år. Inntekten for 2019 blir om lag 1/7 av nivået i 2018, 
og nivået i 2020 er fullstendig ukjent.  

Å se på driftsresultatet inkludert Havbruksfondet 
betyr at man i mange tilfeller vil få et bedre inntrykk 
av driftsøkonomien enn det som er realiteten. 

Netto driftsresultat har i hovedsak vært bedre enn den 
reelle driftsmarginen skulle tilsi de siste årene. 
Kommunal Rapport korrigerer derfor netto 
driftsresultat for to faktorer: netto premieavvik 
(funksjon 170/funksjon 171) og netto avsetninger til 
bundne fond.  

I mange kommuner spiller korreksjonen liten rolle, 
men generelt vil korrigert netto resultat være lavere 
enn det som er oppgitt som netto driftsresultat. 

I enkeltkommuner vil det for enkelte år være 
betydelig forskjell mellom netto driftsresultat og 
korrigert resultat.  

Til og med barometeret i 2014 justerte vi også for 
momskompensasjon for investeringer, som tidligere 
ble ført som en inntekt i driftsregnskapet.  

Slik er korreksjonen beregnet for kommunen siste år: 
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Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenesten 
i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik det 
framkommer i statsbudsjettet for 2018. Dermed 
fanger vi opp ulikheter som går på størrelse, 
sammensetning osv. Den historiske kostnaden er 
justert for kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle 
tall presenteres i faste 2018-kroner. Dermed er det 
lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år 
til år. Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for 
utgiftsbehovet) i Nordreisa ligger omtrent på 
gjennomsnittet for Kommune-Norge. Kostnadene ble 
betydelig høyere i kommunen i fjor, også etter at vi 
har justert for lønns- og prisveksten. Veksten var på 
10,3 prosent. 

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest, 
ligger over 50 prosent over de rimeligst drevne 
kommunene i kostnad - og det er etter at vi har 
korrigert for ulikt utgiftsbehov. Justert for lønns- og 
prisveksten var utgiftene i pleie og omsorg omtrent 
uendret i fjor, ifølge statistikkene. 

Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært ganske 
stabile de siste årene, justert for lønns- og prisvekst. 
Statistikken er bare sammenliknbar tilbake til 2015. 
Barnehagekostnadene i kommunen er ganske lave 
målt mot resten av landet. Kostnadene i barnehagene 
økte med 8,7 prosent i fjor, justert for lønns- og 
prisveksten. 

Kostnadene i Barnevern-Norge sto stille i fjor, målt 
per innbygger, etter at vi altså har korrigert for lønns- 
og prisvekst. Året før var kostnadsveksten svært høy. 
Kostnadene i barnevernet i Nordreisa er midt på treet. 
Det siste året har utgiftene i barnevernet gått opp med 
8,5 prosent, etter at vi har tatt hensyn til prisveksten. 

Innen administrasjon ligger utgiftene litt høyere enn 
landsgjennomsnittet. Gjennomsnittet for hele 
Kommune-Norge er på 4738,5 kroner per innbygger. 

 

110



 

111



 

 

 

112



Totalt er det ett nøkkeltall mindre i årets barometer, 
målt mot fjorårets versjon. Det er i år noen ganske få 
endringer hva gjelder hvilke nøkkeltall som er i bruk.  

Den viktigste endringen er hvordan karakterskalaen 
er satt sammen. Karakteren 3,5 gis nå til kommuner 
som ligger på landsgjennomsnittet. Tester på tidligere 
års barometer indikerer at det har liten praktisk 
betydning for de aller fleste kommunene, men at det 
kan påvirke enkeltkommuner i betydelig grad.  

Særlig for nøkkeltall hvor landsgjennomsnittet ligger 
nær de beste eller de dårligste kommunene, vil 
endringen ha stor effekt på karakterene. 

Dette er en kort oversikt over de nye nøkkeltallene:  

Grunnskole: Fysisk aktivitet, elevtimer på 5.-7. trinn. 

Pleie og omsorg: Korttidsplasser, andel av opphold på 
sykehjem som er korttidsopphold. Demens, Antall 
vedtak om dagaktivitet til hjemmeboende med 
demens, målt mot antall hjemmeboende med demens. 

Barnehage: Andel kommunale barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner. Andel 
private barnehager som oppfyller pedagognormen, 
uten dispensasjoner. Et par andre nøkkeltall har fått 
ny kilde (Utdanningsdirektoratet i stedet for SSB). 

Helse: Sykehus, antall opphold på sykehus per 1.000 
innbyggere (erstatter antall innleggelser). 

Sosialhjelp: Økonomisk rådgivning, årsverk til 
økonomisk rådgivning per 1.000 langtidsmottakere av 
stønad. 

Miljø og ressurser: Energibruk per bruker av 
kommunale bygg. Utslipp av klimagasser per 
innbygger, i CO2-ekvivalenter - alle utslipp, 
oppvarming og avfall. 

Saksbehandling: Andel av byggesøknader innvilget 
ved dispensasjon fra plan. Andel av byggesøknader i 
områder med restriksjoner som er innvilget. Gebyr for 
privat forslag til reguleringsplan.

 

 

De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall får 
karakteren 6 - som er toppkarakteren.  

Ved å sette grensen på ca. den 20. beste kommunen 
unngår vi problemet ved at det ofte er enkelte 
kommuner som ligger særlig langt unna «normalen»  
i Kommune-Norge. Det ville også være urimelig om 
det bare var én kommune som kunne få toppkarakter. 

På samme måte er grensen for bunnkarakteren 1 satt 
ved de 5 % laveste verdiene for nøkkeltallet.  

En kommune som får karakteren 3,5 har et nøkkeltall 
som er lik landsgjennomsnittet.  

Det er disse kommunene vi ofte betegner som 
«normalkommunen». Hvis en kommune mangler et 
nøkkeltall, har vi ignorert hele nøkkeltallet og 
beregnet totalscore ut fra de tallene som faktisk er 
levert.  

Spørsmål om Kommunebarometeret? Send epost til 
barometer@kommunal-rapport.no. 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
73/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Selskapskontroll Avfallsservice 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Forvaltningsrevisjon Avfallsservice AS 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om 
Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning. 

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i 
selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for 
selvkost på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene. 

 
 

Saksopplysninger 
Sakens bakgrunn: 
Kontrollutvalget traff i sak 14/18 i møte 4.5.2018 slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ønsker i samarbeid  med kontrollutvalgene  i 
øvrige   eierkommuner å be KomRev NORD  gjennomføre selskapskontroll i Avfallsservice 
AS i form av forvaltningsrevisjon rettet mot etterlevelse av regelverk og 
beregningsprinsipper/or selvkost. 

 
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige 

deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
til neste møte. 

 
Problemstillingen som søkes besvart i prosjektet er som følger: 
Har Avfallsservice AS systemer og beregninger som skal sikre selvkost på a v fallstjenester til 
husholdninger? 
 
KomRev NORD avla sin rapport 23.8.2019 
 
Rapportens funn: 
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Revisors konklusjon er at Avfallsservice AS har systemer ag beregninger som er egnet til å 
sikre selvkost på avfallstjenester til husholdninger. Konklusjonen bygger på følgende 
vurderinger: 
 
Selskapet har satt opp regnskap/ etterkalkyle for selvkosttjenestene og fremlagt disse for 
eierkommunene. Etterkalkylene anses fra revisors side å tilfredsstille myndighetenes 
retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 
 
Revisor anser at både revisjonsberetningene fra KPMG og den selvstendige kontrollen vi har 
gjennomført med hensyn til driftsåret 2017, sannsynliggjør at alle direkte og indirekte drifts- 
og kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- ag slamtjenester til husholdninger, 
utgjør selskapets selvkostkalkyler /selvkostregnskap. Avfallsservice AS har etablert egne 
selvkostfond for renovasjonstjenester og slamtømming til husholdninger- og har fra og med 
2016 beregnet årlige renter av beholdningen på disse. Revisor vurderer Avfallsservice AS som 
å ha ivaretatt generasjonsprinsippet gjennom selvkostdriften av disse to tjenestene i de siste 
syv hele driftsårene som er den perioden revisor her har vurdert. Revisor anser at selskapet 
dermed også over tid krever betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med 
renovasjonstjenester til og slamtømming fra husholdninger. Selskapets egenkapital pr. 
31.12.2018 gir dekning for de akkumulerte underskuddene på selvkostfondene. 
 
Revisor bemerker at Avfallsservice ikke utarbeider forkalkyler for selvkost på 
husholdningsrenovasjon og slamtømming og at slike følgelig heller ikke forelegges 
eierkommunene. Selv om dette forholdet ikke er av avgjørende betydning med hensyn til å 
sikre selvkost på de her aktuelle tjenestene, må det anses å svekke de respektive 
kommunestyrenes grunnlag for å vurdere størrelsen på renovasjonsgebyrene- særlig på litt 
lengre sikt. Utarbeidelse av forkalkyler vil også kunne styrke selskapets evne til langsiktig 
økonomiplanlegging. 
 
Revisjonens anbefalinger: 
På bakgrunn av revisors funn og vurderinger slik disse fremgår av denne rapporten, 
anbefaler revisor at Avfallsservice AS årlig utarbeider forkalkyler for selvkost på 
husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene, og oversender 
disse til kommunene.  Revisor registrerer at styreleder allerede i sin høringsuttalelse gir 
uttrykk for en intensjon om å påse at dette blir g j o r t .  
 
Sekretariatets vurderinger: 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten og mener KomRev NORD har avlagt en rapport i 
samsvar med kontrollutvalgets bestilling. 
 
K-Sekretariatet har ingen merknader til de faglige vurderinger som er foretatt. Det er også 
grunn til å bemerke at også styret i selskapet er enig i revisjonens merknad om behovet for 
forkalkyler, og har i sin høringsuttalelse meddelt at selskapet vil ta tak i dette fremover. 
 
Revisjonens anbefaling er inntatt i forslag til ved tak. Rapporten oversendes 
kommunestyret for videre behandling. 
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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalgene i kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 

Nordreisa, Skjervøy og Storfjord har KomRev NORD gjennomført selskapskontroll i form av en 

forvaltningsrevisjon av Avfallsservice AS. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonen har revisor vurdert egen uavhengighet overfor både 

Avfallsservice AS og dets seks eierkommuner, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. 

Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Vi benytter anledningen til å takke de involverte i Avfallsservice AS for samarbeidet i anledning 

forvaltningsrevisjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, 23.8.2019 

 

 

 

Knut Teppan Vik Ørjan Martnes 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for 

Avfallsservice AS sine eierkommuner 

Prosjektleder 

 

Margrete Mjølhus Kleiven 

Forvaltningsrevisor 

Ansvarlig for kvalitetssikring 

Regnskapsrevisor 

Prosjektmedarbeider 
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Sammendrag 

 

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalgene i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 

Skjervøy og Storfjord kommuner gjennomført en selskapskontroll i form av en forvaltningsrevisjon 

av Avfallsservice AS.  

 

Problemstillingen forvaltningsrevisjonen har tatt utgangspunkt i, er:  

 

«Har Avfallsservice AS systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester til 

husholdninger?»  Med «avfallstjenester til husholdninger» menes både innsamling av 

husholdningsavfall og tømming av slam fra private husholdninger.  

 

Revisors konklusjon er at Avfallsservice AS har systemer og beregninger som er egnet til å sikre 

selvkost på avfallstjenester til husholdninger. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger:  

 
Selskapet har satt opp regnskap/ etterkalkyle for selvkosttjenestene og fremlagt disse for eierkommunene. 

Etterkalkylene anses fra revisors side å tilfredsstille myndighetenes retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester. 

 

Revisor anser at både revisjonsberetningene fra KPMG og den selvstendige kontrollen vi har 

gjennomført med hensyn til driftsåret 2017, sannsynliggjør at alle direkte og indirekte drifts- og 

kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- og slamtjenester til husholdninger, utgjør 

selskapets selvkostkalkyler /selvkostregnskap. 

 

Avfallsservice AS har etablert egne selvkostfond for renovasjonstjenester og slamtømming til 

husholdninger – og har fra og med 2016 beregnet årlige renter av beholdningen på disse. Revisor 

vurderer Avfallsservice AS som å ha ivaretatt generasjonsprinsippet gjennom selvkostdriften av 

disse to tjenestene i de siste syv hele driftsårene som er den perioden revisor her har vurdert. Revisor 

anser at selskapet dermed også over tid krever betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet 

med renovasjonstjenester til og slamtømming fra husholdninger. 

 

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2018 gir dekning for de akkumulerte underskuddene på 

selvkostfondene. 

 

Revisor bemerker at Avfallsservice ikke utarbeider forkalkyler for selvkost på 

husholdningsrenovasjon og slamtømming og at slike følgelig heller ikke forelegges 

eierkommunene. Selv om dette forholdet ikke er av avgjørende betydning med hensyn til å sikre 

selvkost på de her aktuelle tjenestene, må det anses å svekke de respektive kommunestyrenes 

grunnlag for å vurdere størrelsen på renovasjonsgebyrene - særlig på litt lengre sikt. Utarbeidelse 

av forkalkyler vil også kunne styrke selskapets evne til langsiktig økonomiplanlegging.   
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og bestilling 

Kontrollutvalgene i kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord 

vedtok alle i første halvår av 2018 å bestille selskapskontroll av Avfallsservice AS. De seks 

kommunene eier selskapet sammen - med en aksjeandel på 16,67 % hver. KomRev NORDs 

overordnede prosjektskisse ble vedtatt av samtlige kontrollutvalg høsten samme år. Kontrollutvalget 

i Storfjord var det siste av de seks kontrollutvalgene som vedtok skissen i sitt møte den 2.11.2018. 

Kontrollutvalgets formål med selskapskontrollen har vært å bidra til å sikre at Avfallsservice AS 

etterlever selvkostprinsippet.  

 

1.2   Avfallsservice AS 

Selskapets hovedvirksomhet er kommunal renovasjon i eierkommunene, men utleie av containere, 

innsamling og behandling av avfall fra næringsliv samt mottak og videresending av spesialavfall 

inngår også i selskapets virksomhet. Selskapet ble stiftet i 1992 og har 25 ansatte. Avfallsservice 

AS har en kundemasse på om lag 6 000 husholdningsabonnenter og 400 bedrifter, og selskapets 

forretningsadresse er Galsomelen 56 på Storslett i Nordreisa kommune. Selskapets styre består 

ifølge proff.no av styreleder, nestleder og fem øvrige medlemmer.  

 

 
Foto: Siri Bergset Elvestad/Framtid i Nord 

1.3  Selvkostprinsippet 

Når en kommunal tjeneste skal drives etter selvkostprinsippet, innebærer dette at kommunen må 

innkreve gebyr til full dekning av drifts- og kapitalkostnader forbundet med tjenesten. 

Gebyrinntektene skal ikke (over tid) overstige den totale kostnadsøkningen en kommune (eller et 

selskap på kommunens vegne) har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.   

122



KomRev NORD IKS Selvkost – Avfallsservice AS 

 

3 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

Problemstillingen som denne forvaltningsrevisjonen har tatt utgangspunkt i, er:  

 

Har Avfallsservice AS systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester til 

husholdninger?  

 

Med «avfallstjenester til husholdninger» menes både innsamling av husholdningsavfall og tømming 

av slam fra private husholdninger. 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som reviderte enhets praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til.  

 

I denne forvaltningsrevisjonen er revisjonskriteriene utledet fra 

 

• Lov 13.03.1981 nr. 06 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

• Forskrift av 01.06.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

• H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014) 

 

Selvkostprinsippet  

Forurensningsloven § 2 nr. 5 pålegger den ansvarlige for forurensningen eller avfallet å dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense forurensing og avfallsproblemer. Lovens § 30 angir at det er 

kommunen som skal sørge for innsamling av husholdningsavfall1, mens § 34 er rettslig grunnlag 

for beregning og innkreving av renovasjonsgebyrer fra innbyggerne. Bestemmelsene pålegger 

kommunen å innkreve gebyr til full dekning av drifts- og kapitalkostnader forbundet med tjenestene. 

Gebyrene for husholdningsavfall skal ikke overstige kommunens kostnader. Dette innebærer at 

kommunen er pålagt å drive husholdningsrenovasjon til selvkost.  

 

Selvkostprinsippet er også nedfelt i avfallsforskriften § 15-3 som krever at avfallsgebyret skal sikre 

full dekning av de totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt håndtering av 

husholdningsavfall, og at kommunen ikke skal ha fortjeneste på slik håndtering. Av 

forurensningsloven § 26 fremgår det at tilsvarende plikter som for husholdningsavfall, påligger 

kommunen med hensyn til tømming av slam. Av bestemmelsens fjerde ledd fremgår det at også 

slamtømming skal utføres til selvkost.  

 

Departementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester - H-3/14 

- utfyller lovgivningens regler om brukerbetaling. I H-3/14 er selvkost definert som den totale 

kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. 

Videre sier retningslinjene at prinsippet om selvkost gjelder uavhengig av organisasjonsform. For 

Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommuners del, er altså tilfellet at 

husholdningsrenovasjon forestås av selskapet Avfallsservice AS.  

 

 
1 Forurensningsloven § 27 definerer husholdningsavfall som avfall fra private husholdninger, herunder større 

gjenstander som inventar o.l. Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner regnes som næringsavfall.  
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Etterkalkyle/selvkostregnskap 

Kommunen skal ifølge avfallsforskriften § 15-4 ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av 

husholdningsavfall. Når den selvkostfinansierte tjenesten utføres i egenregi gjennom et kommunalt 

heleid avfallsselskap, legger vi til grunn at det er dette avfallsselskapet som skal utarbeide selvkost-

regnskap. Videre framgår det av avfallsforskriften § 15-4: «Alle kostnader ved lovpålagt håndtering 

av husholdningsavfall skal dekkes over avfallsgebyret. Dersom kommunen også selger 

avfallstjenester i markedet, skal de kostnadene som er felles for lovpålagt håndtering av 

husholdningsavfall og avfallstjenestene som selges i markedet fordeles forholdsmessig.» 

Etterlevelse av selvkostregelverket innebærer altså at kommunen, eller i dette tilfellet selskapet, ikke 

kan kryss-subsidiere mellom lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og avfallstjenester som 

selskapet selger i markedet. Inntekter fra lovpålagt håndtering av husholdningsavfall kan ikke 

brukes til å finansiere avfallstjenester som selges i markedet.  

 

Plikten til utarbeiding av separat regnskap for husholdningsrenovasjon, jf. avfallsforskriften §15-4, 

ligger til grunn for og utdypes i H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester. Ifølge H-3/14 må kommunen (eller her: selskapet) utarbeide en etterkalkyle 

(selvkostregnskap) av kostnadene innenfor områder der selvkost er den rettslige rammen for 

brukerbetaling, og dette skal gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger 

selvkost. Alle henførbare direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader skal inngå i selvkost-

regnskapet. Med «henførbare kostnader» menes i denne sammenhengen kostnader 

kommunen/renovasjonsselskapet påføres ved å produsere renovasjonstjenester, og som derfor skal 

belastes selvkostregnskapet for renovasjon.  

 

Retningslinjene i H-3/14 er ikke rettslig bindende, men de angir en økonomifaglig standard for 

beregning og praktisering av selvkostprinsippet som kommunene tilrås å følge.2 Når hele selvkost-

tjenesten er ivaretatt av et selskap, bør selskapet utarbeide etterkalkylen. Med henvisning til 

foranstående utleder revisor en forventning om at Avfallsservice AS utarbeider etterkalkyler 

(selvkostregnskap) i tråd med standarden som framgår av retningslinjene H-3/14. Kalkylene bør 

framlegges for eierkommunene slik at disse kan føre kontroll med at håndtering av husholdnings-

avfall skjer til selvkost. Retningslinjene legger opp til at selvkostberegningene kan ta utgangspunkt 

i regnskapsreglene som gjelder for den aktuelle virksomheten.  

 

Forkalkyle/selvkostkalkyle  

I avfallsforskriften § 15-3 er det angitt at kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. Bestemmelsen 

sier videre at «avfallsgebyret fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres 

ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall» og at «kun kostnader ved og inntekter fra lovpålagt 

håndtering av husholdningsavfall skal inngå i beregningen av avfallsgebyret». Kommunestyrets 

fastsetting av gebyr for håndtering av avfall fra husholdningene skjer vanligvis i forbindelse med 

behandlingen av budsjett og økonomiplan for kommende år. Politikerne fatter da vedtak på grunnlag 

av saksutredning og forslag fra kommuneadministrasjonen. I dette tilfellet, der Avfallsservice AS 

har ansvaret for avfallsbehandlingen, er kommuneadministrasjonen avhengig av grunnlagsdata fra 

selskapet. Av dette utleder vi at Avfallsservice bør framlegge for eierkommunene en forkalkyle med 

beregninger som viser om det foreslåtte gebyret vil dekke de totale kostnadene kommunen 

(avfallsselskapet) påføres ved håndtering av husholdningsavfallet. Fordi selvkostregelverket legger 

opp til at gebyrinntektene bør tilsvare kostnadene samlet over flere år, legger vi til grunn at 

forkalkylene fra Avfallsservice bør vise beregnede kostnader ved og inntekter fra lovpålagt 

håndtering av husholdningsavfall for de nærmeste årene. Dette utleder vi også av 

 
2 I H-3/14 er hensikten med retningslinjene beskrevet. Retningslinjene har til hensikt å «[…] angi en økonomifaglig 

standard for beregning av selvkost og praktisering av selvkostprinsippet som er i tråd med reglene i særlovgivningen. 

Eventuelle avvik fra retningslinjene bør derfor begrunnes.» 
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selvkostretningslinjene H-3/14 der det framgår at kommunen må utarbeide en budsjettkalkyle - som 

vil si en forkalkyle over anslåtte inntekter og kostnader på tjenesteområdet. 

 

Selvkostfond 

Selvkostregnskapet avsluttes som regel med et overskudd eller underskudd. Et overskudd skal ifølge 

retningslinjene for beregning av selvkost avsettes til bundet driftsfond (selvkostfond), mens et 

underskudd skal motregnes selvkostfondet. Det følger av de sentrale retningslinjene for selvkost at 

overskudd skal avsettes til fond også i et avfallsselskaps regnskap. Ved bruk av selvkostfond kan 

gebyrene holdes mer stabile over tid.  

 

Generasjonsprinsippet er sentralt innenfor selvkost og innebærer at dagens brukere av tjenesten ikke 

skal subsidiere fremtidige brukere og vice versa. Prinsippet innebærer – i dette tilfellet – at selskapet 

ikke skal bygge opp sitt selvkostfond (gjennom positive driftsresultat) over lengre tid, men i stedet 

ha en planlagt prosess for oppbygging og nedbygging av fondet. Revisor anser at 

generasjonsprinsippet underbygger hensiktsmessigheten av å utarbeide forkalkyler for beregnede 

kostnader ved og inntekter fra den aktuelle selvkosttjenesten for de neste årene. Selvkostfondet skal 

imidlertid ikke benyttes til finansiering av investeringer.3 For å ivareta generasjonsprinsippet bør i 

utgangspunktet et positivt selvkostresultat være tilbakeført til brukerne av selvkosttjenesten innen 

fem år, og et eventuelt avvik fra dette bør begrunnes. Om praktiseringen av generasjonsprinsippet 

skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet blant annet følgende:  

 

 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014: 28) 

 

Det følger av retningslinjene at det skal beregnes renter på selvkostfond (opparbeidet overskudd), 

og rentene skal tillegges fondet. På den måten får brukerne av tjenesten avkastning av midlene som 

er bundet i fond og som dermed ikke kan gi avkastning ved alternativ plassering. Hvert 

selvkostområde skal ha et eget selvkostfond. Det er altså ikke anledning til å slå sammen fond for 

ulike tjenester. 

 

Det framgår av aksjeloven § 3-4 at selskapet til enhver tid skal ha egenkapital og likviditet som er 

«forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet». Avfallsservice AS sin 

egenkapital bør etter vårt skjønn gi dekning for akkumulerte overskudd/beholdningen på selvkost-

 
3 Investeringsutgiftene belastes selvkostkalkylen og gebyrene jevnt over investeringenes levetid gjennom 

avskrivninger og kalkulatoriske rentekostnader. 
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fondet (inkl. renter). Dersom egenkapitalen ikke gir slik dekning, risikerer selskapet å ikke kunne 

dekke inn fremtidige underskudd. Av dette utleder revisor at egenkapitalen i Avfallsservice AS bør 

gi dekning for akkumulerte overskudd/beholdningen på selvkostfond tillagt renter. 

 

På bakgrunn av foranstående utleder vi følgende revisjonskriterier:  

 

- Avfallsservice AS bør utarbeide forkalkyle for selvkost på husholdningsrenovasjon og 

fremlegge kalkylen for eierkommunene. Forkalkylen bør dekke de nærmeste årene.  

- Etter utløpt regnskapsår bør Avfallsservice AS sette opp regnskap/etterkalkyle for 

selvkosttjenesten og framlegge det for eierkommunene. 

- Alle direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader som kan henføres til 

renovasjonstjenester til husholdninger, skal inngå i selvkostkalkylene. 

- Avfallsservice AS skal kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med 

selvkosttjenesten til husholdninger. 

- Avfallsservice AS bør ha et fond for avsetning av overskudd fra selvkostdriften og 

motregning av underskudd. Det skal beregnes årlige renter på fondsbeholdningen. 

o Avfallsservice bør påse at generasjonsprinsippet etterleves med hensyn til 

selvkostdriften for renovasjonstjenester til husholdninger.  

o Avfallsservice bør påse at generasjonsprinsippet etterleves med hensyn til 

selvkostdriften for slamtjenester til husholdninger.  

- Egenkapitalen i Avfallsservice AS bør gi dekning for beholdningen på selvkostfondet 

(akkumulerte overskudd) 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon4.  

 

I gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen har revisor innhentet de nødvendige data ved 

hjelp av intervju, dokumentanalyse og regnskapsanalyse. Oppstartsmøte med daglig leder, 

økonomisjef og økonomikonsulent ble gjennomført innledningsvis i arbeidet. Vi har etterspurt og 

blitt forelagt Avfallsservice AS sine regnskaper for årene fra og med 2013 til og med 2018, 

selskapets etterkalkyler (pr. eierkommune) for de samme årene, og revisjonsberetninger tilknyttet 

selvkost for de samme årene fra selskapets revisor; KPMG. Som revisor for selskapets 

eierkommuner har vi også tilgang til de regnskapsdata selskapet generelt tilgjengeliggjør overfor 

disse kommunene. Vi har også etterlyst forkalkyler som eventuelt er forelagt eierkommunene i 

forbindelse med fastsettelse av renovasjonsgebyrene for husholdningsavfall og slam for 2019, men 

selskapet opplyser at slike forkalkyler ikke utarbeides.  

 

3.1.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingen. Revisor mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i 

rapporten (og som beskrives ovenfor), oppfyller dette gyldighetskravet. 

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med 

hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg 

har vi framlagt datamaterialet for Avfallsservice AS v/ økonomisjef som har bekreftet at 

informasjonen vi bygger på, er korrekt. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger 

og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres 

i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

3.2 Avgrensing 

Våre undersøkelser er avgrenset til å gjelde driften i perioden f.o.m. 2012 t.o.m. 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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4 AVFALLSSERVICE AS OG SELVKOSTPRINSIPPET 

 

Har Avfallsservice AS systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester 

til husholdninger? 

4.1  Forkalkyler  

 

 
 

Revisors funn  

Revisor har pr. e-post fått opplyst følgende fra Avfallsservice den 4.2. i år:  

 

«Vi har ikke noen forkalkyler som presenteres eierne annet enn at vi bruker å varsle om årsaker 

til prisendring utenom vanlig prisjustering.» 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering kan ikke praksisen som beskrives fra selskapets side i e-posten som er 

gjengitt ovenfor, sies å være tilstrekkelig til å oppfylle revisjonskriteriet om utarbeidelse av 

forkalkyler og fremleggelse av disse for eierkommunene. Revisor kan ikke se at den ovenfor 

beskrevne «informasjonsflyten» fra Avfallsservice AS til eierkommunene gir kommunestyrene 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere størrelsen på renovasjonsgebyrene de nærmeste årene  

 

Utarbeidelse av forkalkyler vil kunne styrke selskapets evne til langsiktig økonomiplanlegging. 

 

4.2 Regnskap/etterkalkyler  

 

 
  

REVISJONSKRITERIUM 

• Avfallsservice AS bør utarbeide forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og 

slamtømming og fremlegge kalkylene for eierkommunene. Forkalkylene bør dekke de 

nærmeste årene. 

Kilder: Forurensningsloven, Avfallsforskriften, H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester 

 

REVISJONSKRITERIER 

• Etter utløpt regnskapsår bør Avfallsservice AS sette opp regnskap/etterkalkyle for 

selvkosttjenesten og framlegge det/den for eierkommunene.  

 

• Alle direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- og 

slamtjenester til husholdninger, skal inngå i selvkostkalkylene. 

 

Kilder: Forurensningsloven, Avfallsforskriften, H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester 
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4.2.1 Etterkalkyler 

 

Revisors funn 

Revisor finner at Avfallsservice AS i samtlige undersøkte år har satt opp etterkalkyle og oversendt 

samtlige av de seks eierkommunene denne. I etterkalkylene som oversendes eierkommunene, er de 

direkte og indirekte henførbare kostnadene – i form av regnskapsførte utgifter – fordelt 

proporsjonalt med den enkelte kommunes andel av selskapets totale antall private abonnenter. Som 

vist i utklipp 1 nedenfor, hadde for eksempel Nordreisa kommune 30,4 % av abonnentene i 2018, 

og for denne kommunen utgjøres selvkostkalkylene fra Avfallsservice tilsvarende andel av de totale 

selvkostregnskapene.  

 
Utklipp 1: Etterkalkyle for renovasjon 2018 – tilsendt eierkommunene fra Avfallsservice AS. 

 
Kilde: Avfallsservice AS 
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Kalkylen som fremgår av utklipp 1 på forrige side, er tredelt. Den første delen er en spesifikasjon 

av kostnader, inntekter og kalkulatoriske renter (m/ rentesats) tilknyttet alternativkostnadene. Den 

andre delen (markert i gult) inneholder opplysninger om antall abonnenter og pris pr. abonnement. 

Den tredje delen (markert i rosa) viser etterkalkylen fordelt på kommunene. Her fremgår også en 

oversikt over selvkostfondet totalt samt fordelt på kommunene. Denne siste delen av kalkylen viser 

også kalkulatoriske renter tillagt fondet pr. år. Utklipp 2 nedenfor viser etterkalkylen Avfallsservice 

AS har sendt sine eierkommuner i forbindelse med slamtømming i 2018. Denne har tilsvarende 

oppbygning som etterkalkylen for husholdningsrenovasjon.  
 

Utklipp 2: Etterkalkyle for slam 2018 – tilsendt eierkommunene fra Avfallsservice AS. 

 
    Kilde: Avfallsservice AS  
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Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at Avfallsservice AS gjennom etterkalkylene har gitt kommunene tilstrekkelig 

opplysninger med hensyn til utarbeidelse av noteopplysninger kommuneregnskapet. Etter revisors 

vurdering har selskapet oppfylt revisjonskriteriet om å sette opp regnskap/ etterkalkyle for 

selvkosttjenesten og framlegge det/den for eierkommunene. Etterkalkylen anses fra revisors side å 

tilfredsstille kravene som følger av H-3/14.  

 

4.2.2 Etterlevelsen av selvkostprinsippet 

Revisors funn  

I anledning våre undersøkelser av hvorvidt selvkostkalkylene faktisk består av alle direkte og 

indirekte drifts- og kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- og slamtjenester til 

husholdninger, ba vi om å få oversendt fra Avfallsservice AS eventuelle revisjonsberetninger for 

selvkostområdene fra deres revisor KPMG. Vi fikk tilsendt slike revisjonsberetninger for både 

husholdningsrenovasjon og slamtømming for årene 2013-2018.    

 

Vår gjennomlesning av disse revisjonsberetningene viste at de varierer noe med hensyn til 

formuleringer. Vi henvendte oss derfor den 5.2. i år pr. e-post til KPMG for å bringe på det rene 

hvorvidt disse revisjonsberetningene skal tolkes dithen at KPMG bekrefter at selvkostprinsippet er 

etterlevd for de her aktuelle tjenestene som Avfallsservice har ytt overfor private husholdninger i de 

seks kommunene i de her aktuelle årene. Den 6.2. mottok vi e-post fra KPMG v/ Bjørn Hugo 

Johnsen som svarte følgende:  

 
«I forbindelse med vårt arbeid med bekreftelse av selvkostregnskapene har vi sjekket at selvkostprinsippet i 

henhold til "Veiledning Beregning av kommunale avfallsgebyr M-258" utgitt av Miljødirektoratet er etterlevd. 

Vi har også sjekket at fordelingsnøklene som er benyttet på kostnader knyttet til både næring og husholdning 

er ihht anbefaling slik at disse sammen med de direkte kostnaden gir ett riktig bilde av selskapets 

selvkoststruktur for kommunal renovasjon (husholdning og slam husholdning).» 

 

Sett i sammenheng med revisjonsberetningene indikerer uttalelsen fra KPMG slik denne er gjengitt 

ovenfor, at Avfallsservice har etterlevd selvkostprinsippet5 i den forstand at det kun er direkte og 

indirekte henførbare kostnader som er belastet regnskapene for de to selvkosttjenestene det her er 

snakk om.  

 

Av veilederen som det fra KPMG sin side vises til, fremgår imidlertid følgende under omtalen av 

avfallsforskriften § 15-6:  

 
«I de tilfeller hvor kommunen har organisert sin lovpålagte innsamling i separate juridiske enheter, underlagt 

også andre former for pålagt kontroll og revisjon som for eksempel ekstern revisjon, vil dette likevel ikke kunne 

erstatte kommunens kontroll.»  (Miljødirektoratet, 2014: 12)  

 

KomRev NORD har på denne bakgrunn også foretatt en selvstendig kontroll av Avfallsservice AS 

sin etterlevelse av selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon og slam (husholdning) for 2017.6 

Kontrollen har ikke avdekket noen indikasjoner på at annet enn de direkte og indirekte drifts- og 

kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- og slamtjenester til husholdninger, inngår i 

selvkostkalkylene. Revisor konstaterer at selskapet opererer med klare regnskapsmessige skiller 

mellom «næringsdelen» og renovasjons- og slamtjenester til private husholdninger. Det fremgår at 

selskapet har fordelingsnøkler for lønn, andre driftskostnader og avskrivninger.  

 
5 Veilederen M-258 henviser eksplisitt til retningslinjene H-3/14, og disse to anses fra revisors side å harmonere med 

hverandre hva angår den grunnleggende forståelsen av og omgangen med selvkostprinsippet.  
6 På tidspunktet for revisors undersøkelser på dette punktet var dette de siste tilgjengelige selvkostregnskapene. 
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Revisors vurdering 

Revisor anser at både revisjonsberetningene fra KPMG og den selvstendige kontrollen vi har 

gjennomført med hensyn til driftsåret 2017, sannsynliggjør at Avfallsservice AS oppfyller 

revisjonskriteriet om at alle direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader som kan henføres til 

renovasjons- og slamtjenester til husholdninger, skal inngå i selvkostkalkylene 

/selvkostregnskapene. 

 

4.3 Brukerbetaling, selvkostfond og egenkapital  

 

 
 

4.3.1 Husholdningsrenovasjon – revisors funn 

I alle etterkalkylene Avfallsservice AS har forelagt revisor, fremkommer det informasjon om 

utviklingen i selvkostfondet (akkumulert underskudd eller opparbeidet overskudd) for hver av de to 

selvkosttjenestene. Sammenstilt gir informasjonen i hver enkelt av etterkalkylene for perioden 

2013-2018 grunnlag for å oppstille tabell 1 og 3 nedenfor.  

 

Tabell 1 nedenfor viser utviklingen i selvkostfondene for henholdsvis husholdningsrenovasjon og 

slamtømming fra private husholdninger for årene 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.  

 
Tabell 1. Selvkostfond «renovasjon» 2012-2018 

 
Kilde: Avfallsservice AS 

 

Av tabell 1 fremgår det at selvkostfondet har variert fra å være en negativ til en positiv størrelse 

gjennom de syv årene tabellen gjelder. Pr. 31.12.2012 var det et akkumulert underskudd på kr 

73 000 i selskapets selvkostfond for husholdningsrenovasjon. I 2014, 2015 og 2016 hadde 

Avfallsservice positive driftsresultater med hensyn til husholdningsrenovasjon. Etter negative 

REVISJONSKRITERIER 

 

• Avfallsservice AS skal kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med 

selvkosttjenesten til husholdninger. 

• Avfallsservice AS bør ha ett fond pr. selvkosttjeneste for avsetning av overskudd fra 

selvkostdriften og motregning av underskudd. Det skal beregnes årlige renter på 

fondsbeholdningen. 

o Avfallsservice bør påse at generasjonsprinsippet etterleves med hensyn til 

selvkostdriften for renovasjonstjenester til husholdninger.  

o Avfallsservice bør påse at generasjonsprinsippet etterleves med hensyn til 

selvkostdriften for slamtjenester til husholdninger.  

• Egenkapitalen i Avfallsservice AS bør gi dekning for beholdningen på selvkostfondene  

Kilde: Forurensningsloven, Aksjeloven, Avfallsforskriften, H-3/14 Retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester 
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driftsresultater i 2017 og 2018 var det pr. 31.12.2018 et akkumulert underskudd på kr 129 000 på 

selvkostfondet for husholdningsrenovasjon.  

 

Når det gjelder gebyrene abonnentene har blitt avkrevet, viser etterkalkylene for perioden 2013-

2018 at disse har blitt holdt relativt stabile, slik dette fremgår av tabell 2 nedenfor. Den største 

økningen i prisen for et standardabonnement fant sted fra 2013 til 2014, da prisen økte fra kr 2886 

til 3067 – en prisøkning på 6,3 %. Økningen i pris fra 2013 til 2018 for et standardabonnement var 

imidlertid på 13,3 % og fulgte dermed økningen i konsumprisindeksen i samme periode.  

 
Tabell 2. Gebyrsatser renovasjon – Avfallsservice AS – 2013-2018 

 
Kilde: Avfallsservice AS 

 

4.3.2 Husholdningsrenovasjon - revisors vurderinger 

Avfallsservice AS oppfyller revisjonskriteriet om å ha etablert selvkostfond for renovasjonstjenester 

til husholdninger. Fra og med 2016 har selskapet også oppfylt revisjonskriteriet om at det skal 

beregnes årlige renter på fondsbeholdningen. 

 

Tabell 1 viser at størrelsen på akkumulerte underskudd og opparbeidede overskudd i selvkostfondet 

har variert over denne syvårsperioden, men selvkostfondets størrelse (negativ eller positiv) har ikke 

på noe tidspunkt i disse syv årene utgjort mer enn 2,2 % av henførbare direkte og indirekte drifts- 

og kapitalkostnader påløpt i samme år. Tatt i betraktning størrelsen på de samlede årlige kostnadene 

og inntektene Avfallsservice har ved å produsere disse renovasjonstjenestene, fremstår fondets 

saldoer (slik disse fremgår av tabell 1) som små. Tar man utgangspunkt i 2012, viser utviklingen i 

selvkostfondet for renovasjon at Avfallsservice har påsett at et negativt selvkostresultat (akkumulert 

underskudd) pr. 31.12.2012 har blitt dekket inn gjennom selvkostdriften innen fem år – da et 

opparbeidet overskudd på kr 500 000 utgjorde selvkostfondets saldo pr. 31.12.2016. I løpet av 

syvårsperioden tabell 1 tar for seg, har Avfallsservice verken avsatt positive selvkostresultat til fond 

eller motskrevet negative selvkostresultat mot fondet i mer enn tre år på rad. Gebyrsatsene har blitt 

holdt relativt stabile, jf. tabell 2.  

 

Utviklingen som fremgår av tabell 1 med hensyn til de syv årene tabellen gjelder, tilsier at 

Avfallsservice AS påser at generasjonsprinsippet etterleves gjennom selvkostdriften av 

husholdningsrenovasjon. Revisor anser at selskapet dermed også over tid oppfyller revisjonskriteriet 

om å kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med renovasjonstjenester til 

husholdninger. 
 

4.3.3 Slam – revisors funn 

Når det gjelder selvkostfondet for slamtømming fra private husholdninger, viser tabell 3 på neste 

side at fondet har hatt positive saldoer – av varierende størrelser – f.o.m. 2012 t.o.m. 2017. Pr. 

Gebyrer i kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Renovasjon

Standard 2886 3067 3128 3159 3238 3270

Mini 2376 2495 2545 2570 2634 2660

Mini kompost 2376 2495 2545 2570 2634 2660

Storabonnement 4166 4458 4547 4592 4707 4754

Fritid 765 780 796 804 824 832

Antall abonnenter totalt 8330 8260 8308 8807 8972 9065
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31.12.2018 hadde fondet negativ saldo med et akkumulert underskudd på kr 331 000 – etter et 

negativt driftsresultat i 2018.  
 

Tabell 3. Selvkostfond «slam» 2012-2018 

 
Kilde: Avfallsservice AS 

 

Gebyrsatsene for slamtømming økte med om lag 10 % fra 2013 til 2018.  

 
Tabell 4. Gebyrsatser slamtømming – Avfallsservice AS – 2013-2018 

 
Kilde: Avfallsservice AS 
 

4.3.4 Slam – revisors vurderinger 

Avfallsservice AS oppfyller revisjonskriteriet om å ha etablert selvkostfond for slamtjenester til 

husholdninger. Fra og med 2016 har selskapet også oppfylt revisjonskriteriet om at det skal beregnes 

årlige renter på fondsbeholdningen. 

 

Tabell 3 ovenfor viser at det akkumulerte overskuddet på kr 52 000 pr. 31.12.2012 ikke ble 

tilbakeført til brukerne innen en femårsperiode. Et akkumulert overskudd på kr 127 000 utgjorde 

fondets saldo pr. 31.12.2017. Revisor registrerer imidlertid at Avfallsservice både i 2016 og 2017 

hadde negative driftsresultater på selvkostdriften for slamtjenester, og at fondets saldo ble redusert 

med til sammen kr 319 000 kroner i løpet av disse to årene. Pr. 31.12.2018 var selvkostfondet en 

negativ størrelse i form av et underskudd på kr 331 000. Fra kommunal- og 

moderniseringsdepartementet fremholdes det, som vist i kapittel 2 i denne rapporten, at 

kommunene7 må tilkjennes en viss frihet til å vurdere hvorvidt tilbakeføring av et eventuelt 

overskudd skal gjøre over en lengre perioden enn de fem årene departementet tar utgangspunkt i. 

Avfallsservice AS har ikke i mer enn tre år på rad avsatt positive selvkostresultat til fond eller 

motskrevet negative selvkostresultat mot fondet. Gebyrsatsene har blitt holdt relativt stabile, jf. 

tabell 4. Når det gjelder størrelsen på selvkostfondets saldo, har denne ikke på noe tidspunkt i løpet 

av syvårsperioden tilsvart mer enn 12 % av Avfallsservice AS sine henførbare direkte og indirekte 

drifts- og kapitalkostnader påløpt i samme år. 

 

Etter revisors syn tilsier utviklingen som fremgår av tabell 3 at Avfallsservice AS påser at 

generasjonsprinsippet etterleves gjennom selvkostdriften av slamtømming fra private 

 
7 Revisor anser at resonnementet også må kunne gjøres gjeldende i de tilfeller der et interkommunalt selskap forestår 

slike tjenester på kommunenes vegne.  

Gebyrer i kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Slam

Årlig 1505 1565 1596 1596 1628 1661

2-Årlig 758 788 804 804 820 831

3-Årlig 524 545 556 556 709 567

4-Årlig 394 410 418 418 533 426

Antall abonnenter totalt 3688 3873 3908 3934 3999 4050

134



KomRev NORD IKS Selvkost – Avfallsservice AS 

 

15 

 

husholdninger. Revisor anser at selskapet dermed også over tid oppfyller revisjonskriteriet om å 

kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med slamtømming til husholdninger. 

 

4.3.5 Egenkapital og beholdningen på selvkostfondene 

Som vist ovenfor var selvkostfondene negative størrelser for både husholdningsrenovasjon og 

slamtømming fra private husholdninger pr. 31.12.2018 – på til sammen kr 460 000. Avfallsservice 

AS sin egenkapital utgjorde pr. 31.12.2018 kr 36 545 243. Av dette utgjorde kr 26 245 243 opptjent 

egenkapital, og kr 300 000 var innskutt egenkapital. 

 

Revisors vurdering er dermed at Avfallsservice AS oppfyller revisjonskriteriet om at selskapets 

egenkapital bør gi dekning for beholdningen (som pr. 31.12.2018 utgjorde en negativ størrelse) på 

selvkostfondene.  
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5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Basert på funnene og vurderingene som fremgår av kapittel 4 ovenfor, er revisors konklusjon at 

Avfallsservice AS har systemer og beregninger som er egnet til å sikre selvkost på avfallstjenester 

til husholdninger. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger:  

 

Selskapet har satt opp regnskap/ etterkalkyle for selvkosttjenestene og fremlagt disse for 

eierkommunene. Etterkalkylene anses fra revisors side å tilfredsstille kravene som følger av H-3/14. 

 

Revisor anser at både revisjonsberetningene fra KPMG og den selvstendige kontrollen vi har 

gjennomført med hensyn til driftsåret 2017, sannsynliggjør at alle direkte og indirekte drifts- og 

kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- og slamtjenester til husholdninger, utgjør 

selskapets selvkostkalkyler /selvkostregnskap. 

 

Avfallsservice AS har etablert egne selvkostfond for renovasjonstjenester og slamtømming til 

husholdninger – og har fra og med 2016 beregnet årlige renter av beholdningen på disse. Revisor 

vurderer Avfallsservice AS som å ha ivaretatt generasjonsprinsippet gjennom selvkostdriften av 

disse to tjenestene i de siste syv hele driftsårene som er den perioden revisor her har vurdert. Revisor 

anser at selskapet dermed også over tid krever betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet 

med renovasjonstjenester til og slamtømming fra husholdninger. 

 

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2018 gir dekning for de akkumulerte underskuddene på 

selvkostfondene. 

 

Revisor bemerker at Avfallsservice ikke utarbeider forkalkyler for selvkost på 

husholdningsrenovasjon og slamtømming og at slike følgelig heller ikke forelegges 

eierkommunene. Selv om dette forholdet ikke er av avgjørende betydning med hensyn til å sikre 

selvkost på de her aktuelle tjenestene, må det anses å svekke de respektive kommunestyrenes 

grunnlag for å vurdere størrelsen på renovasjonsgebyrene - særlig på litt lengre sikt. Utarbeidelse 

av forkalkyler vil også kunne styrke selskapets evne til langsiktig økonomiplanlegging.   
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6 HØRING 

KomRev NORDs rapport ble tilsendt Avfallsservice v/ daglig leder og styreleder den 13.8.2019. 

Daglig leder Sigleif Pedersen underrettet revisor pr. e-post den 21.8 at han ikke hadde noen 

merknader til revisors rapport. Styreleder Johnny Hansen avga følgende uttalelse pr. e-post av 22.8.  

 
Utklipp 3: Styreleders høringsuttalelse 
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7 ANBEFALING 

 

På bakgrunn av revisors funn og vurderinger slik disse fremgår av denne rapporten, anbefaler revisor 

at Avfallsservice AS årlig utarbeider forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og 

slamtømming som dekker de nærmeste årene, og oversender disse til kommunene. Revisor 

registrerer at styreleder allerede i sin høringsuttalelse gir uttrykk for en intensjon om å påse at dette 

blir gjort.  
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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune og 37 

kommuner i Nordland, Troms og 

Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, på Finnsnes og på 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Juss 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Økonomi 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/919-3 

Arkiv:                217  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
74/19 Nordreisa kommunestyre 24.10.2019 

 

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i sykehjemstjenestene 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Kvalitet i sykehjemstjenestene rapport 2019 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

1. Kommunestyret ber rådmann avgi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget over 
planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å 

a. Videreutvikle skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende 
behov 

b. Videreutvikle system for bruker- og pårørendemerdvirkning i 
sykehjemstjenestene 

c. Styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 
sykehjemmene 

 
2. Frist for skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 1. mars 2020G 

 

Saksopplysninger 
Grunnlaget for bestilling:  
Kontrollutvalget besluttet i møte 7.9.2018, under behandlingen av sak 22/18, å bestille et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt med arbeidstittel Kvalitet i Sykehjemstjenesten i Nordreisa 
kommune. Bestilling av prosjektet ble oversendt KomRev NORD den 11.09.2018 
 
Problemstilling: 
Fra rapporten hitsettes: 
I denne forvaltningsrevisjonen av kvalitet i sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune, har vi 
lagt til grunn følgende problemstilling: 
Har Nordreisa kommune systemer og rutiner for å sikre at krav og målsettinger vedrørende 
kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves? 
 
Rapportens funn og vurderinger: 
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Fra rapporten hitsettes sentrale funn og utdrag: 
 
- På spørsmål om i hvilken grad avdelingslederne synes sykehjemmene klarer å ivareta 
pasientenes behov, er de samstemte om at slik bemanningssituasjonen er i dag, er det stort sett 
pasientenes basale behov som stell og pleie, dobesøk og måltider de klarer å dekke. 
Egeninteresser, miljøtiltak, aktiviteter og tid til samtaler, klarer de i mindre grad å dekke- og de 
anser at dette gir redusert kvalitet i tjenesten pasientene får. 
 
(...) 
-I referat fra kontrollutvalgets etatsbesøk ved sykehjemmene 6. juni 2017, fremgår det at alle 
besøkte enheter mente at grunnbemanningen var for lav. De ansatte melder til avdelingslederne 
om høyt arbeidspress og tidvis stor slitasje ved å føle at man ikke rekker over oppgaver godt nok. 
I referatet fremgår det at det er ulik oppfatning hos kommunens ledelse og avdelingslederne rundt 
spørsmålet om hvorvidt det er tilstrekkelig bemanning. 
 

(...) 
Revisor vurderer at kommunen til dels oppfyller revisjonskriteriet om å ha skriftlige 
prosedyrer for å ivareta sykehjemsbeboernes grunnleggende behov. I kommunens 
kvalitetssystem og VAR-Healthcare har de ansatte tilgang til rutiner og prosedyrer som gjelder 
pasient og praktisk sykepleie. I tillegg skal det i Profil dokumenteres hvilke behov som er 
kartlagt (IPLOS-kartlegging) med hensyn til den enkelte pasient og hvilke tiltak som skal 
gjennomføres for å imøtekomme disse behovene. Kriteriet vurderes imidlertid som kun til dels 
oppfylt da revisor ikke har blitt forelagt prosedyrer/rutiner som omhandler sosiale behov, 
døgnrytme, skjermet privatliv, enerom (ved langtidsopphold), nødvendig tannbehandling, og 
variert/tilpasset 
aktivitet. 
 
Følgende av målbeskrivelsene med tiltak fra virksomhetsplanen som er redegjort for i de 
foregående kapitlene, har også relevans for dette kapittelet: 
-godt og tillitsfullt samarbeid mellom pasienter, pårørende, ansatte og mellom de tre 
sykehjemmene, 
-god dokumentasjon av helsehjelp, at det lages tiltaksplaner for alle pasientene og at disse blir 
fulgt og evaluert kontinuerlig 
 
Når det gjelder brukerundersøkelser/pårørendeundersøkelser opplyser virksomhetsleder 
at det ikke er gjennomført slike undersøkelser de siste årene. 
 
Virksomhetslederen opplyser at det er etablert brukerutvalg for sykehjemmene der pasienter 
og pårørende deltar. Det gjennomføres inntil fire møter i året. Revisor får opplyst at utvalget 
er lite aktivt. Det er helse- og omsorgsleder som skal innkalle og lede møtene. Det skal 
være to representanter som er valgt av pårørende per sykehjem i tillegg til avdelingsleder. 
På bakgrunn av flere skifter i stillingen som helse- og omsorgsleder, har ikke møtene blitt 
fulgt opp i det siste. Siste møte i brukerutvalget var i desember 2016.  
 
Revisor vurderer at kommunen til dels oppfyller revisjonskriteriet om å ha system for at 
beboere på sykehjem og deres pårørende f å r anledning til å medvirke i utformingen, 
evalueringen og den daglige utførelsen av den enkeltes tjenestetilbud. Sykehjemmene har 
vist til skriftlige rutiner og hvordan involvering av pasient og pårørende gjøres. 
Revisjonskriteriet vurderes som ikke fullt ut oppfylt i og med at 
brukerundersøkelser/pårørendeundersøkelser ikke gjennomføres som den del av 
evalueringen.  
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Kommunen har i liten grad vist til hvordan brukerrepresentanter blir hørt ved utformingen 
av tilbudet til beboere på sykehjem ut over at det er etablert brukerutvalg for sykehjemmene. 
Brukerutvalget er imidlertid lite aktivt, og revisor vurderer dette revisjonskriteriet som i 
liten grad oppfylt.  
Sykehjemmene har vist til ulike aktiviteter som er i regi eller i samarbeid med frivillige 
organisasjoner, men i mindre grad i samarbeid med bruker-organisasjoner. Revisor vurderer 
på denne bakgrunn at revisjonskriteriet om å legge til rette for samarbeid med 
brukergruppens organisasjoner og frivillige organisasjoner som til dels oppfylt.  
 
Revisors funn viser at sykehjemmene har faste møter med de ansatte samt at det ble 
gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017. Medarbeidersamtaler synes imidlertid ikke å 
ha vært prioritert i 2018. Revisor vurderer på denne bakgrunn at kommunen til dels 
oppfyller revisjonskriteriet om å ha system for medvirkning fra ansatte i for-bedringsarbeid 
ved sykehjemstjenestene. 
 
Revisjonskriteriet om at kommunen skal ha system for at beboere på sykehjem blir møtt av 
ansatte med nødvendig kunnskap og kompetanse vurderes som til dels oppfylt. Vurderingen er 
gjort på bakgrunn av funn som viser at: 

- det foreligger introduksjonsprogram som følges opp av avdelingsleder/virksomhets-
leder 

- de ansatte har tilgang på faglige ressurser og oppslagsverk, men det settes ikke av tid for 
fordypning i disse i arbeidstiden 

- kompetanseplan synes ikke å være utarbeidet 
 
(...) 
Fylkesmannen i Troms mottok i 2017 bekymringsmelding fra ansatte ved Bo- og kultur om at 
nedbemanningen medførte faglig uforsvarlig drift. Fylkesmannen konkluderte med at Nordreisa 
kommune hadde brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, jf. forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Fylkesmannen ba i brev av 
27.4.2018 Nordreisa kommune om tilbakemelding med beskrivelse av hvilke tiltak kommunen 
har iverksatt for å overholde lovgivningen samt en redegjørelse for hvordan kommunen ville 
vurdere om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virket en stund. I brev av 
3.7.2018 skriver Fylkesmannen: 
«Fylkesmannen har i brev datert 25.06.18 mottatt tilbakemelding fra Nordreisa kommune. Det 
beskrives her at virksomhetsleder har ansvar for ukentlig å lukke avvik i pasientjournal, og for å 
påbegynne forbedringstiltak.  Det skal også lages en rapport i KF systemet basert på siste måneds 
avvik, med beskrivelse av iverksatte tiltak. Videre skal meldte avvik rapporteres til sektorleder i  
månedlig økonomirapport. 
Videre beskrives det at Nordreisa kommune skal jobbe videre med utarbeidelse av rutiner, blant 
annet for journalansvarlig, avviksbehandling/oppfølging av avvik, gjennomgang av alle 
eksisterende rutiner. Kommunen har også beskrevet hvordan ledelsen skal følge opp om 
iverksatte tiltak virker som planlagt, hvor sektorleder blant annet skal gjeninnføre stikkprøver på 
dokumentasjon og oppfølging av tiltak på fagområder som ernæring og legemiddelgjennomgang.» 
 
Fylkesmannen ba Nordreisa kommune om ny redegjørelse innen 15.11.18 for hvilke konkrete 
tiltak som er iverksatt i henhold til kommunens plan og hvordan disse er fulgt opp. På 
kommunens nettside står det at Nordreisa kommune vil innen 15.11.18 sende ny redegjørelse for 
hvilke konkrete tiltak som er iverksatt i henhold til kommunens plan og hvordan disse er fulgt 
opp. Revisor har etterspurt hvordan Nordreisa kommune har fulgt opp denne saken og eventuell 
avgjørelse fra fylkesmannen, men ikke fått svar på forespørselen. 
(...) 
 
På bakgrunn av revisors funn vurderer vi at kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å ha 
system for avviksmelding og -håndtering i sykehjemstjenestene. Vi forutsetter at kommunens 
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innsats på området den siste tiden, etter blant annet kontrollutvalgets etatsbesøk og kommunens 
oppfølging overfor Fylkesmannen, bidrar til at ansattes kjennskap og bruk av avvikssystemet 
samt ledelsens oppfølging av avvik styrkes. 
 
Konklusjoner: 
Vår konklusjon på problemstillingen er: 
Kommunen har ikke tilstrekkelig grad systemer og rutiner for å sikre at krav og 
målsetninger vedrørende kvaliteten i  sykehjemstjenestene etterleves. 
 
Konklusjonen bygger på våre vurderinger av kommunens skriftliggjorte fellesprosedyrer 
og lokale prosedyrer ved sykehjemmene, samt opplysninger fra virksomhetsledere og 
avdelingsledere- opp imot revisjonskriterier utledet fra nasjonalt regelverk og faglige 
anbefalinger. (min utheving) 
 
 
Oppsummert er våre vurderinger at: 
 
 Kommunen har til dels skriftlige prosedyrer for å ivareta sykehjemsbeboernes 

grunnleggende behov. 
 Kommunen har et system for å sikre beboerens/nærmeste pårørendes rett til 

informasjon. 
 Kommunen har til dels et system for at beboere på sykehjem og deres pårørende 

får anledning til å medvirke i utformingen, evalueringen og den daglige utførelsen 
av den enkeltes tjenestetilbud. 

 Kommunen har i liten grad system for å sikre at brukerrepresentanter blir hørt ved 
utformingen av tilbudet til beboere på sykehjem. 

 Kommunen legger til dels til rette for samarbeid med brukergruppens 
organisasjoner og frivillige organisasjoner 

 Kommunen har til dels et system for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid 
ved sykehjemstjenestene 

 Kommunen har et system for avviksmelding og -håndtering i sykehjemstjenestene. 
 

 Kommunen har system for å ta imot og behandle eventuelle klager fra 
beboere/pårørende. 

 Kommunen har system for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger som 
gjelder sykehjemstjenestene, samt å ha system for å planlegge  risikoreduserende 
tiltak. 

 
Anbefalinger: 
 

 
KomRev NORD anbefaler kommunen å: 
 
 videreutvikle sine skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov 
 videreutvikle sitt system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene 
 styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 

sykehjemmene 
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten, og mener den gir svar på de problemstillinger som 
kontrollutvalget ønsket å få utredet. Kontrollutvalget har også gjennom sitt etatsbesøk i 2017 
ved de tre undersøkte enhetene fått kjennskap til de utfordringer som foreligger. 
 
Arbeid med kvalitet i eldreomsorgen er en kontinuerlig prosess, og det er viktig at 
kontrollutvalgene med jevne mellomrom fokuserer på dette. Rapporten viser at kommunen har 
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et forbedringspotensial, og dette gjelder særlig rundt bedre samhandling med både ansatte, 
beboere og pårørende. 
 
En generell utfordring i eldreomsorgen er at eldre bor hjemme lengere, og de som får plass på 
institusjonene er som regel langt mer pleietrengende enn grunnbemanning mange steder tilsier. 
Det kan også være flere med krevende diagnoser enn tidligere. Det er således også 
viktig at kommunene i arbeidet med kvalitetsreformer også tar høyde for at omsorgstilbudet er 
tilpasset beboerne l pasientenes reelle behov. 
 
Forslag til vedtak er basert på revisjonens anbefalinger, men kontrollutvalget kan i møte også 
gjøre tilføyelser eller presiseringer om ønskelig. 
 
Rapporten ble sendt på høring til rådmannen, men det kom ikke noen svar innen fristen. 
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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Nordreisa kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens sykehjemstjenester. Kontrollutvalgets plikt til å 

påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

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

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

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

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Nordreisa kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Vi taker de involverte fra Nordreisa kommune for samarbeidet i denne forvaltningsrevisjonen.  

 

 

 

 

 

 

Finnsnes, 12.9.2019 

 

 

 

Knut Teppan Vik Truls Siri 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

    Ansvarlig for kvalitetssikring  
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SAMMENDRAG 

I denne forvaltningsrevisjonen har KomRev Nord undersøkt om Nordreisa kommune har systemer 

og rutiner for å sikre at krav og målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves. 

 

Vår konklusjon er at kommunen ikke i tilstrekkelig har grad systemer og rutiner for å sikre at krav 

og målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves. Konklusjonen bygger på 

våre vurderinger av kommunens skriftliggjorte fellesprosedyrer og lokale prosedyrer ved 

sykehjemmene, samt opplysninger fra virksomhetsledere og avdelingsledere – opp imot 

revisjonskriterier utledet fra nasjonalt regelverk og faglige anbefalinger. Oppsummert er våre 

vurderinger at: 

 

• Kommunen har til dels skriftlige prosedyrer for å ivareta sykehjemsbeboernes grunnleggende 

behov.  

• Kommunen har et system for å sikre beboerens/nærmeste pårørendes rett til informasjon.  

• Kommunen har til dels et system for at beboere på sykehjem og deres pårørende får anledning 

til å medvirke i utformingen, evalueringen og den daglige utførelsen av den enkeltes 

tjenestetilbud.  

• Kommunen har i liten grad system for å sikre at brukerrepresentanter blir hørt ved utformingen 

av tilbudet til beboere på sykehjem.  

• Kommunen legger til dels til rette for samarbeid med brukergruppens organisasjoner og 

frivillige organisasjoner 

• Kommunen har til dels et system for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 

sykehjemstjenestene 

• Kommunen har et system for avviksmelding og -håndtering i sykehjemstjenestene.  

• Kommunen har system for å ta imot og behandle eventuelle klager fra beboere/pårørende. 

• Kommunen har system for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger som gjelder 

sykehjemstjenestene, samt å ha system for å planlegge risikoreduserende tiltak. 

 

 

Vi anbefaler kommunen å: 

• videreutvikle sine skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov 

• videreutvikle sitt system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene 

• styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemmene 
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1 INNLEDNING 

Forvaltningsrevisjonstemaet «Kvalitet i sykehjemstjenestene» var gitt nest høyeste prioritet i 

Nordreisa kommunes plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt av kommunestyre i sak 23/17 

20. april 2017. Kontrollutvalget vedtok i sak 22/18 å bestille forvaltningsrevisjon rettet mot kvalitet 

i kommunens sykehjemstjenester. Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen har vært å 

undersøke hvorvidt sykehjemmene har rutiner for å sikre kvalitet i tjenestene. Kontrollutvalget 

vedtok i sak 21/19 å be revisor innhente og dokumentere utviklingen i sykefraværet fra 4. kvartal 

2016 og frem til 1. kvartal 2019. 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling og formål, har vi utarbeidet følgende problemstilling 

for denne forvaltningsrevisjonen: 

 

Har Nordreisa kommune systemer og rutiner for å sikre at krav og målsetninger vedrørende 

kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves? 

2.2 Kvalitetsbegrepet  

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO er en standardreferanse for definisjon av 

kvalitet i offentlige tjenester. Ifølge ISO utgjøres kvalitet av en helhet av egenskaper og kjennetegn 

et produkt/tjeneste har, og som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som 

er antydet.1  

 

Veilederen til kvalitetsforskriften2 definerer begrepet kvalitet på noenlunde samme måte som ISO: 

Kvalitet har å gjøre med å tilfredsstille beskrevne krav, forventninger og behov knyttet opp mot en 

helhet av egenskaper, og kravene kan komme fra staten i form av lover og forskrifter, fra 

kommunene selv eller fra brukere og pårørende. Videre påpeker veilederen (2004:7) at: 

• Kvalitet vil bestå av en rekke egenskaper som kjennetegner tjenesten. Egenskaper som at 

tjenestene er virkningsfulle, trygge og involverer brukerne. Tjenestene skal leveres til rett 

tid, være tilgjengelige, samordnete og preget av kontinuitet slik at tjenestemottakeren 

opplever at tjenesten dekker fysiske og sosiale behov.  

• Pleie- og omsorgstjenester handler ofte om å yte tjenester som griper inn i den enkeltes liv 

og hverdag. Kvalitet på tjenestene er derfor knyttet til brukernes opplevelse av livskvalitet 

og viktige verdier i den enkeltes liv. Tjenestene må derfor utformes slik at mottakerne 

opplever at de blir respektert og verdsatt.  

 
1 Fra Norsk Standard (NS-EN ISO 9000:2005) 
2 Veileder fra Sosial- og helsedirektoratet (2004): Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for 

tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. IS-1201 
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Det er vanlig å skille mellom ulike typer kvalitet slik som strukturkvalitet, prosesskvalitet, 

produktkvalitet og resultatkvalitet. I rapporten Bedre måling av kvalitet i kommunene3 argumenteres 

det for at det går et skille mellom struktur- og prosesskvalitet på den ene siden og produkt- og 

resultatkvalitet på den andre siden. Produkt- og resultatkvalitet har større nærhet til tjenestemottaker 

og dreier seg om egenskaper ved tjenesten som er viktig for tjenestemottakeren og resultatet 

tjenesten har for ham eller henne. Struktur- og prosesskvalitet fanger opp forhold som ressursbruk 

og organisering - som har en mer indirekte effekt for brukeren. Det vil si at struktur- og prosess-

kvalitet dreier seg om forhold som søker å legge til rette for at tjenestemottakerne mottar tjenester 

av god kvalitet. I tillegg til å skille mellom ulike typer kvalitet kan en skille mellom objektive og 

subjektive kvalitetsindikatorer. Subjektive kvalitetsindikatorer beskriver opplevd kvalitet basert på 

brukere/pårørende/ansattes vurderinger av hvor fornøyde de er med en kommunal tjeneste. 

Objektive kvalitetsindikatorer er basert på målinger i henhold til bestemte prosedyrer og kriterier.  

 

I vår undersøkelse og vurdering av om kommunen har systemer og rutiner for å sikre at krav og 

målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves - har vi undersøkt struktur- og 

prosesskvalitet med bakgrunn i objektive kvalitetsindikatorer utledet fra regelverk. Vi kommer 

nærmere tilbake til dette nedenfor. 

2.3 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. For problemstillingen i denne forvaltningsrevisjonen har vi 

utledet revisjonskriterier fra følgende kilder:  

 

• Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

• Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 

(helsetilsynsloven) 

• Lov av 2. juli 1990 nr. 63 om pasient og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

• Forskrift 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig alderdom (Verdighetsgarantien) 

• Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten 

• Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter 

lov av 19.november 1982 nr 66 om helsetjenestene i kommunene og etter lov av 13.desember 

1991 nr.81 om sosiale tjenester m.v. 

• Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter 

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven (IS-120, Sosial- og helsedirektoratet, 2004)  

• Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (IS-2620) 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven. Det følger av 

loven § 3-1 første til tredje ledd at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i 

kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, at kommunen har ansvaret for alle 

pasient- og brukergrupper, og at kommunens ansvar for å tilby nødvendige helse- og 

 
3 SØF-rapport nr. 02/12, Senter for økonomisk forskning AS 
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omsorgstjenester innebærer å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Helsetilsynsloven 

§ 3 pålegger alle som yter helse- og omsorgstjenester å etablere et internkontrollsystem for 

virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar 

med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. 

Videre følger det av helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 at helse- og omsorgstjenestene som tilbys, 

skal være forsvarlige og at kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: a) den enkelte 

pasient/bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, b) den enkelte 

pasient/bruker gis et verdig tjenestetilbud, c) helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører 

tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og d) tilstrekkelig fagkompetanse sikres 

i tjenestene. I § 4-2 stilles det krav om systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet. 

Pasient- og brukerrettighetsloven har som formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på 

tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. 

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient/bruker og helse- og 

omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients/brukers liv, 

integritet og menneskeverd, jf. § 1-1. Ifølge § 2-1 a annet og tredje ledd har pasient/ bruker rett til 

nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen og til et verdig tjenestetilbud i samsvar med 

helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b. 

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten har som formål å bidra til faglig 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at 

øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves, jf. forskriftens § 1. Forskriften trådte i kraft 

1.1.17 og erstatter tidligere forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten4, men den 

viderefører de fleste kravene i den tidligere forskriften. Den nye forskriften tydeliggjør hvilke 

oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere omfatter, den utdyper kravet 

om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og den gjør det lettere å fastslå 

hvem som har det overordnede ansvaret i kommunene og på sykehusene. Helsedirektoratet har 

utarbeidet veileder IS-26205 som supplerer og utdyper bestemmelser i den nye forskriften. 

Veilederen påpeker at helse- og omsorgstjenester som tilbys og ytes skal være forsvarlige, og at det 

i dette ligger at standarden på tjenestene skal ligge på et visst nivå. Ifølge veilederen omfatter kravet 

til forsvarlighet en plikt til å tilrettelegge tjenestene slik at personell som utfører tjenestene, blir i 

stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig 

og koordinert tjenestetilbud.  

 

Ifølge forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten § 5 skal styringssystemet, jf. 

pliktene som følger av denne forskriften, tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig. Hvordan pliktene etterleves, skal dokumenteres 

 
4 Forskrift 20.desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 
5 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, s. 2, 3, 5. Helsedirektoratet 
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i den form og det omfang som er nødvendig ut ifra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og 

størrelse, og dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

 

Ivaretakelse av grunnleggende behov 

Kvalitetsforskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester, får 

ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, 

egenverd og livsførsel, jf. forskriften § 1. Forskriften § 3 pålegger kommunen å etablere et system 

av prosedyrer som blant annet søker å sikre at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har 

behov for til rett tid, at kontinuiteten i tjenesten ivaretas, at den enkelte bruker gis medbestemmelse 

i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene, og at brukere eventuelt pårørende/ 

(hjelpe)verge medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. For å løse disse oppgavene 

må kommunen – ifølge forskriften § 3 annet ledd - utarbeide skriftlige prosedyrer som søker å sikre 

at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Bestemmelsen angir 

hva som blant annet menes med grunnleggende behov:  

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet 

- selvstendighet og styring av eget liv 

- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende 

kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat 

- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 

- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold 

- mulighet for ro og skjermet privatliv 

- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 

- mulighet til selv å ivareta egenomsorg 

- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser 

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset 

den enkeltes tilstand 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 

- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å 

formulere sine behov 

- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 

- tilpasset hjelp ved av- og påkledning 

- tilbud om eget rom ved langtidsopphold 

- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter 

 

De fleste forholdene i punktlista over kan gjenfinnes i verdighetsgarantien som har som formål å 

sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og 

meningsfull alderdom, jf. forskriften § 1. I forskriften legges det vekt på å sikre den enkelte 

tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med individuelle behov 

(§ 2), respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, samt sikre at medisinske 

behov blir ivaretatt (§ 3). For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet, ifølge forskriften, 

legge til rette for at følgende hensyn ivaretas: 

- En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand 
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- Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider 

- Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt 

nødvendig hjelp til personlig hygiene 

- Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål 

- Lindrende behandling og en verdig død 

- Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til 

habilitering og rehabilitering 

- Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i 

behandlingen 

- Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom 

 

På denne bakgrunn har vi utledet revisjonskriteriet at kommunen skal ha skriftlige prosedyrer for å 

ivareta sykehjemsbeboernes grunnleggende behov.  

 

Ved gjennomgang av kommunens skriftlige prosedyrer har vi sett hen til elementene som listes opp 

i strekpunktene over i henholdsvis kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Flere av elementene 

går inn i og/eller påvirker hverandre. Veilederen til kvalitetsforskriften problematiserer om det i det 

hele tatt er mulig å møte individuelle følelser og behov med en skriftlig prosedyre. Ifølge veilederen 

finnes det ikke entydige svar på disse spørsmålene, men den viser til at en rekke kjente forhold kan 

legge grunnlaget for skriftlige prosedyrer slik at brukerne opplever respekt, forutsigbarhet og 

trygghet. Veilederen viser blant annet til følgende eksempler på slike forhold:  

- At det er systemer for å spørre brukere og pårørende om hva som skal til for at de 

opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet og hvor fornøyde de er.  

- At det er klare systemer for hvordan brukermedvirkning på individ- og systemnivå 

gjennomføres.  

- At brukerne blir møtt av fagpersoner som har den nødvendige faglige og menneskelige 

kompetansen.  

- At virksomheten har et program for opplæring og utvikling av personalets kunnskap og 

kompetanse.  

- At de ansatte har en arena for refleksjon og får mulighet til å analysere feil som er begått.  

 

Som det fremgår av punktlista over, er blant annet brukermedvirkning og ansattes kompetanse 

forhold som anses å ha betydning for om brukerne f.eks. opplever å bli behandlet med respekt. 

Brukermedvirkning og ansattes kompetanse er forhold som behandles som egne tema i denne 

rapporten. Vi presiserer at flere av temaene går inn i og/eller påvirker hverandre. 

 

 

Informasjon til brukere og pårørende 

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2a første ledd at kommunen skal sørge for at det 

gis slik informasjon som pasient/bruker har rett til å motta etter pasient- og brukerrettighetsloven § 

3-2, og at tilsvarende gjelder for informasjon til pasientens/brukerens nærmeste pårørende etter 

pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 tredje ledd.  
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Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 åttende ledd skal brukere ha den informasjon som er 

nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine rettigheter. 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 regulerer pasient eller brukers nærmeste pårørendes rett til 

informasjon.  

 

På denne bakgrunn har vi utledet revisjonskriteriet at kommunen skal ha system for å sikre 

beboerens/nærmeste pårørendes rett til informasjon.  

 

 

Brukererfaringer/-medvirkning og informasjon 

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10, første til tredje ledd at  

• kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen 

av kommunens helse- og omsorgstjeneste 

• kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av 

loven her, etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og 

synspunkter 

• helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med brukergruppenes 

organisasjoner og med frivillige organisasjoner som arbeider med samme oppgaver som helse- 

og omsorgstjenesten 

 

Kvalitetsforskriften § 3 første ledd (utdrag) pålegger kommunen å etablere et system av prosedyrer 

som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/ 

hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Forskriften angir videre at 

den enkelte bruker skal gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. 

Veilederen til kvalitetsforskriften poengterer at brukermedvirkning er sentralt i kvalitetsforskriften 

både for å ivareta respekten for det enkelte mennesket og for å bedre innholdet i pleie- og 

omsorgstjenestene. Veilederen gir eksempler på at brukermedvirkning kan skje på flere plan og 

påpeker at på individ- og systemnivå er det grader av brukermedvirkning. På individnivå innebærer 

det at den enkelte bruker og pårørende bidrar i utformingen av tjenestene de selv får. Å ha talerett 

er en lav form for brukermedvirkning, mens ordningen med brukerstyrt personlig assistanse er et 

eksempel på høy grad av individuell brukermedvirkning eller brukerstyring. Utarbeiding og 

oppfølging av individuell plan er også eksempel på brukermedvirkning på individnivå.6 Ifølge 

veilederen innebærer brukermedvirkning på systemnivå at en gruppe brukere eller representanter 

for brukere er med i planleggingen av nye tiltak eller ved drift av tjenester, for eksempel når beboere 

eller pårørende deltar i et styre for et sykehjem, eller at et kommunalt råd for funksjonshemmede 

kommer med forslag til endringer i pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Også 

verdighetsgarantien vektlegger respekten for den enkeltes selvbestemmelsesrett. 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten angir at plikten til å 

• gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer å sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra 

pasienter, brukere og pårørende (§ 7 e) 

 
6 Jf. FOR-2011-12-16 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Personer med behov 

for langvarige og sammensatte helse- og sosialtjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. 
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• evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer å vurdere virksomheten på bakgrunn av 

pasienter, brukere og pårørendes erfaringer (§ 8 d) 

 

Veilederen til sistnevnte forskrift påpeker at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten 

skal sørge for at erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende blir innhentet og tas i bruk. I kravet 

ligger at det må skaffes informasjon om hvordan pasienter, brukere og pårørende opplever tilbudet 

og de tjenestene de mottar, og hva de mener bør forbedres. Videre påpeker veilederen at helse- og 

omsorgstjenestene er til for pasientene, brukerne og pårørende, og at det derfor er viktig å ta 

utgangspunkt i deres behov og vurderinger når tjenester skal evalueres og utvikles. Hvordan 

virksomheten vurderes av pasienter, brukere og pårørende gir viktig informasjon om utfordringer 

og hvilke områder som det eventuelt må jobbes med for å bedre kvaliteten og pasient- og 

brukersikkerheten.  

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

Kommunen skal  

• ha system for at beboere på sykehjem og deres pårørende får anledning til å medvirke i 

utformingen, evalueringen og den daglige utførelsen av den enkeltes tjenestetilbud 

• ha system for at brukerrepresentanter blir hørt ved utformingen av tjenestetilbudet til beboere 

på sykehjem 

• legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og frivillige organisasjoner 

 

 

Ansattes medvirkning, kunnskap og kompetanse 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring påpeker at plikten til å gjennomføre virksomhetens 

aktiviteter innebærer å sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap 

og erfaring utnyttes (§ 7 d).  For å lykkes i å styre og forbedre virksomheten er det ifølge forskriftens 

veileder avgjørende at medarbeiderne involveres aktivt; det er de som vet hvor problemer og 

utfordringer oppstår i den daglige driften, og de har også ofte de beste forslagene til tiltak som vil 

føre til forbedring. Veilederen påpeker videre at det er viktig at det legges til rette for og oppmuntres 

til at medarbeidere skal gi tilbakemeldinger om svikt og mulige forbedringsområder. Og for å 

medvirke på en god måte i forbedringsarbeidet er det en forutsetning at medarbeidere har 

tilstrekkelig kunnskap i forbedringsarbeid og pasient- og brukersikkerhet. Medvirkning kan ifølge 

veilederen for eksempel tilrettelegges ved etablering av forbedringsgrupper, medarbeidersamtaler, 

tavlemøter, forslagskasser, samt gjennom melde- og avviksbehandling og forbedringsarbeid.  

 

På denne bakgrunn har vi utledet revisjonskriteriet om at kommunen skal ha system for medvirkning 

fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemstjenestene. 

 

Det følger videre av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten at plikten til å 

• planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer å ha oversikt over medarbeideres kompetanse 

og behov for opplæring (§ 6 f) 
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• gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer å sørge for at virksomhetens oppgaver, 

organisering og planer er kjent i virksomheten og gjennomføres (§ 7a) 

• gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer å sørge for at medarbeidere i virksomheten 

har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, 

retningslinjer, veiledere og styringssystemet (§ 7 b) 

 

Veilederen til forskriften påpeker at medarbeidere i virksomheten skal ha tilstrekkelig kunnskap og 

kompetanse til å utføre jobben sin på en faglig forsvarlig og god måte, og at det i dette kravet ligger 

en forutsetning om at kompetansebehovet kartlegges, at det rekrutteres personell med nødvendig 

kompetanse og at alle medarbeidere får tilstrekkelig opplæring og etterutdanning. Ifølge veilederen 

er oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring en forutsetning for å kunne 

oppfylle forpliktelsen til å gi helsepersonell rammebetingelser som gjør det mulig å opptre i samsvar 

med helsepersonellovens krav. Ifølge veilederen, er det også nødvendig at medarbeiderne har 

kompetanse i forbedringsarbeid, for å lykkes med endring og forbedring. Tilgang til og kunnskap 

om nasjonale faglige retningslinjer, andre relevante retningslinjer, veiledere og styringssystem er 

ifølge veilederen nødvendig for at virksomhetene kan oppfylle kravet til forsvarlighet og kravet om 

å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Veilederen viser for 

øvrig til spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 8 som slår 

fast at virksomhet som yter helsetjenester skal sørge for at ansatte gis opplæring, etterutdanning og 

videreutdanning som er påkrevet for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig. 

Veilederen påpeker også at øverste leder må legge til rette for at virksomhetens ledere og ansatte 

enkelt kan finne frem til de oppgaver, organisering og planer som gjelder dem. 

 

På denne bakgrunn har vi utledet revisjonskriteriet om at kommunen skal ha system for at beboere 

på sykehjem blir møtt av ansatte med nødvendig kunnskap og kompetanse. 

 

 

Avdekke, rette opp og forebygge svikt 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten angir at plikten til å planlegge 

virksomhetens aktiviteter innebærer å  

• ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på 

etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av 

kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten (§ 6 d) 

• planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på 

risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt (§ 6 e) 

• ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, 

statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og 

omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten 

arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet (§ 6 g) 

Forskriften angir videre at plikten til å  

• gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer å utvikle og iverksette nødvendige 

prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 
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overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkl. brudd på krav til faglig forsvarlighet og 

systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet (§ 7 c) 

• evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer å gjennomgå avvik, herunder uønskede 

hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges (§ 8 e) 

• korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer å sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at 

helse- og omsorgslovgivningen etterleves, inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at 

systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet gjennomføres (§ 9b) 

 

Ifølge veilederen til forskriften står virksomhetene langt på vei fritt til å bestemme hvilke prosedyrer 

og andre administrative tiltak som er nødvendige for å avdekke, rette opp og forebygge svikt. Noen 

deler av lovverket har imidlertid krav om konkrete prosedyrer og rutinebeskrivelser, slik som 

forskrift for kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Veilederen påpeker at faglige rutiner generelt er 

nødvendig når det er behov for å sikre lik utførelse av oppgaver for å hindre uønsket variasjon. Og 

videre at rutiner og inngåelse av avtaler om oppgavefordeling er viktig for å sikre samarbeid mellom 

flere aktører; fastsatte rutiner og avtaler som plasserer ansvar og oppgaver og som eventuelt 

beskriver hvordan oppgavene skal utføres, letter kommunikasjon og trygger samhandling. 

Veilederen påpeker at det er viktig å ha fastsatte rutiner dersom det er lite kontinuitet og lav 

kompetanse blant de ansatte i virksomheten, eller hvis det er oppgaver som gjennomføres sjelden. 

Og at fastsatte rutiner er et viktig styringsvirkemiddel i situasjoner der feil, forglemmelse og 

utelatelser kan få alvorlige konsekvenser for pasient og bruker.  

 

Veilederen påpeker at § 6 d og § 6 g handler om å avdekke og ha oversikt over risiko, svikt, uønskede 

hendelser og forbedringsområder. Ifølge veilederen bør ledelsen og medarbeiderne gjennomgå de 

ulike funksjonene og arbeidsprosessene og vurdere dem i et risiko- og sårbarhetsperspektiv; på den 

måten kan det defineres hvilke tiltak som må iverksettes og hvilke rutiner og prosedyrer som er 

nødvendige. Ifølge veilederen er gode planer og systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid 

nøkkelen til å lukke avvik, forebygge uønskede hendelser, utvikle tjenestene og bedre pasient- og 

brukersikkerheten. Veilederen påpeker at pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere vil kunne 

bidra med verdifull innsikt om risiko, og at deres erfaringer og innspill bør systematisk etterspørres 

og brukes. En godt innarbeidet kultur og et system for at medarbeidere melder fra om uønskede 

hendelser, er ifølge veilederen en forutsetning for å avdekke og forebygge avvik. Veilederen 

påpeker videre at øverste leder har ansvaret for at virksomheten jevnlig gjennomgår avvik og 

uønskede hendelser, og at denne informasjonen skal brukes til å avdekke årsakene til hendelser, 

fremme læring og for å forebygge at tilsvarende skjer igjen. For å lykkes med dette må det ifølge 

veilederen være en kultur for åpenhet og læring av feil.   

 

Kartleggingen og oversikten over risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, 

vil ifølge veilederen også avdekke noen forbedringsområder. Veilederen påpeker at 

forbedringsområdene bør prioriteres; det må lages en plan for hvilke tiltak som skal iverksettes for 

å minimere risiko i fremtiden, og det skal legges særlig vekt på risikofaktorer forbundet med 

samhandling internt og eksternt.  
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Ifølge veilederen skal det i tilfeller hvor det er avdekket svikt eller uønskede hendelser, igangsettes 

korrigerende tiltak.   Veilederen poengterer at det ikke tilstrekkelig å iverksette tiltak uten å sikre at 

tiltakene faktisk virker, og at plikten til å sørge for korrigerende tiltak i § 9 b må ses i sammenheng 

med plikten til å evaluere iverksatte tiltak i § 8 c. 

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

Kommunen skal for sykehjemstjenestene ha system for  

• avviksmelding og -håndtering 

• å ta imot og behandle eventuelle klager fra tjenestemottaker/pårørende 

• å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger som gjelder  

• å planlegge risikoreduserende tiltak 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon7. 

Revisor gjennomførte oppstartsmøte 19. november 2018 med virksomhetsleder for Sonjatun 

sykehjem (som også var kontaktperson i denne forvaltningsrevisjonen), og virksomhetslederen for 

Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun Bo- og kultursenter.  Fra 1. januar 2019 ble det innført ny 

organisasjonsstruktur der virksomhetsleder for Sonjatun sykehjem ble virksomhetsleder for alle tre 

sykehjemmene.  

 

Revisors beskrivelser av kommunens systemer for kvalitet i sykehjemstjenestene baserer seg på vår 

gjennomgang av kommunens kvalitetssystem og lokale prosedyrer som ble gjort tilgjengelig for 

revisor. Vi har også innhentet supplerende informasjon fra sykehjemmenes avdelingsledere som har 

faglig ansvar.  

 

Kommunens kvalitetssystem består av Kommuneforlagets «KF Kvalitetsstyring»8, og beskrives på 

kommuneforlagets nettsider som følger: 

• KF Kvalitetshåndbok - Verktøy for dokumenthåndtering inkludert oppdaterte lover, forskrifter og 

veiledere i tillegg til en rekke kvalitetsindikatorer, prosedyremaler og prosessveiledere). 

• KF Avviksbehandling - Effektiv avviksbehandling med gode rapporter og statistikker. App for 

innmelding av avvik er tilgjengelig. 

• KF Risikostyring - Verktøy for risikovurdering av alle kommunale områder. Denne 

brukervennlige modulen inneholder en rekke maler for risikovurderinger. 

• KF HMS-håndbok - Elektronisk håndbok for HMS arbeidet i kommunen. Kommuneforlaget tilbyr 

også app for gjennomføring av vernerunde. 

• KF Årshjul - Oversikt over kommunens sentrale aktiviteter i interaktive årshjul knyttet til 

tjenesteområdene og dimensjonene som omfattes av kommunens internkontroll. 

 

Som en del av det samlede kvalitetssystemet inngår også elektroniske fagprosedyrer «VAR»9 , 

«Profil»10 

 

Revisor har ikke lykkes i å innhente og dokumentere utviklingen i sykefraværet ved kommunens 

sykehjem fra 4. kvartal 2016 og frem til 1. kvartal 2019. Årsaken er at kommunens 

sykefraværsregistreringer for denne perioden fremstår ufullstendige. Revisor har videreformidlet 

dette til kommuneadministrasjonen – som synes å være av samme oppfatning. Pr. 14.8.2019 er 

forholdet fra kommunens side tatt opp med den aktuelle programvareleverandøren, og revisor 

 
7 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
8 «KF Kvalitetsstyring» er en komplett løsning for kvalitetsstyring og internkontroll. Alle relevante lover og 

forskrifter er tilgjengelig - i tillegg til maler for blant annet prosedyrer, tilsynsberedskap og vurdering av risiko. 
9 VAR Healthcare er en database med rundt 400 oppdaterte prosedyrer og nyttige funksjoner for bruk i praksis. 

Prosedyrene er pedagogisk presentert, supplert med illustrasjoner og videoer, og underbygget med 

kunnskapsoppsummeringer. 
10 Pleie- og omsorgstjenesten bruker fagsystemet Profil. Systemet er sentralt for å kartlegge tjenestemottakernes 

behov, planlegge oppgaver/tiltak og dokumentere hvilken helsehjelp som er gitt. 
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erfarer at kommuneadministrasjonen dermed jobber med å få avklart årsaken til den ufullstendige 

registreringen. 

3.1.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med datamaterialets gyldighet og pålitelighet menes henholdsvis om dataene vi har samlet inn i 

undersøkelsen, utgjør et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten 

opp mot revisjonskriteriene og konkludere på problemstillingen, og om datamaterialet er beheftet 

med feil. 

 

Våre faktabeskrivelser av kommunens systemer og rutiner i sykehjemstjenestene, baserer seg på 

dokumentasjon i form av kommunens fellesprosedyrer, sykehjemmenes skriftlige rutiner samt 

relevante muntlige og skriftlige tilleggsopplysninger fra virksomhets- og avdelingsledere. Det 

skriftlige datamaterialet fra kommunen gjelder de oppgaver som inngår i sykehjemstjenestene 

daglige drift. Vi vurderer derfor dataene vi har innhentet fra den skriftlige dokumentasjonen, som 

relevant og tilstrekkelig for å kunne gi en overordnet vurdering om Nordreisa kommunes har 

systemer og rutiner for å sikre at krav og målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene 

blir etterlevd.  

 

Vi har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet og sammenlignet de ulike typer 

data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. 

I tillegg har vi lagt frem for administrasjonen for gjennomgang av fakta. Etter dette forutsetter vi at 

det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten.  

 

Med henvisning til ovenstående redegjørelse og drøfting vurderer revisor det samlede datamaterialet 

som et pålitelig og gyldig grunnlag for revisors vurderinger og konklusjon. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

Vi viser for øvrig til ovenstående forbehold angående sykefraværsstatistikken som kontrollutvalget 

har etterspurt.  
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4 SYKEHJEMSTJENESTENE I NORDREISA KOMMUNE 

Nordreisa kommune er organisert etter «sektormodellen» der rådmann er øverste administrative 

leder. I tillegg til sektor for helse og omsorg har kommunen sektorer for «oppvekst og kultur» og 

«drift og utvikling» - som alle ledes av en sektorleder.   

 

Figur 1. Administrativ organisering, sykehjemstjenestene - Nordreisa kommune 

 
 

Kilde: Virksomhetsplan sykehjem 2019, Nordreisa kommune 

 

Sykehjemstjenestene omfatter tre sykehjem med totalt 58 plasser og gir tilbud om behandling og 

pleie, avlastning og korttidsplass, rehabilitering og utredning av demenssykdom. 
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Sonjatun sykehjem har 21 sengeplasser hvorav én plass er forbeholdt korttids- eller 

avlastningsopphold. Sykehjemmet er delt i avdelingene øst og vest og har 21,48 årsverk..  

 

 
Foto: Nordreisa kommune 

 

Sonjatun omsorgssenter har 16 sengeplasser hvorav én plass er forbeholdt korttids- 

utredningsopphold. Omsorgssenteret har to avdelinger og er tilrettelagt for pasienter med demens. I 

årsmelding for 2018 fremgår det at omsorgssenteret har 16,8 årsverk fordelt på 27 ansatte. 

 

 
Foto: Nordreisa kommune 

 

Sonjatun bo- og kultursenter har 21 sengeplasser. Bo- og Kultursenteret har to avdelinger med åtte 

langtidsplasser (hvorav én avdeling er for personer med demens), og én avdeling med fem plasser 

til korttid/avlastning. Bo- og Kultursenteret har 20,3 årsverk.  
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Foto: Nordreisa kommune 

 

Det fremgår av virksomhetsplan for sykehjemmene at kommunen har vedtatt egne «Kriterier for 

helse og omsorgstjenester» der beste effektive omsorgsnivå (BEON) brukes som prinsipp ved 

tildeling av tjenester. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av 

langtidsplass i sykehjem. Vurdering av behovet for helsehjelp skjer via kartleggingsverktøyet 

IPLOS som er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser hos 

dem som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.  
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5 IVARETAKELSE AV BEBOERNES GRUNNLEGGENDE BEHOV 

 

 
 

Revisors funn 

 

Kvalitetssystem 

Revisor har gjennomgått kommunens kvalitetssystem KF Kvalitetsstyring som inneholder ruiner og 

prosedyrer for sykehjemmene. Revisor finner at kvalitetssystemet inneholder en rekke med 

prosedyrer under kategorier som; personal, pasient og medikamenthåndtering, og flere av disse 

gjelder beboernes grunnleggende behov: 

- Dokumentasjonsplikt og pasientjournaler. Prosedyren har som formål å sikre at den som 

yter helsehjelp, registrerer opplysninger i journal for den enkelte pasient. Journalen skal vise 

til hva som er gjort av observasjoner, vurderinger, beslutninger, og hvilke tiltak som er 

iverksatt. Pasientjournalen skal tjene som et arbeidsverktøy og skal være med på å sikre at 

pasienten for forsvarlig helsehjelp.  

- Innskrivingsrutiner. Formålet med rutinene er å sikre at innskrivingsarbeid ved avdelingen 

blir korrekt utført. Pasienten skal tildeles primærpleier før ankomst og skal skrives inn i 

Profil. Det skal gjennomføres innkomstsamtale med pasient/pårørende og personale 

(avdelingsleder, primærpleier og sykehjemslege). Blodprøver, evt. urinstix tas etter legens 

forordning. Blodtrykk, puls og vekt skal alltid tas ved innkomst. IPLOS opplysninger skal 

fylles ut. Videre skal det kartlegges pasientopplysninger som; familie/sosialt, egne ressurser, 

allergi, vurdere tiltaksplan, kartlegge ernæringsstatus, legemiddelgjennomgang og melde 

inn for tannhelsetjenesten.   

- Mottak av pasient i avdelingen. Formålet med rutinen er at pasienten skal mottas på en slik 

måte at han/hun skal føle trygghet og trivsel. Innkomstsamtalen skal kartlegge pasientens 

ressurser, hjelpebehov og andre relevante opplysninger, og skal dokumenteres i Profil og 

IPLOS.  

- Primærpleiers oppgaver. Formålet med rutinen er å sikre helhetlig individuell pleie til den 

enkelte pasient. Primærpleier skal gjennomføre innkomstsamtale, ha kontakt med pårørende 

og sørge for at tiltaksplanene er oppdaterte i Profil. Videre skal primærpleier sørge for at 

pasienten har klær og toalettsaker samt oppfordre til deltakelse i aktiviteter. Primærpleier 

skal også påse at frisør og fotpleie blir bestilt der det er ønskelig.  

- Prosedyre for ernæringsscreening. Alle pasienter skal ved innleggelse vurderes for 

ernæringsmessig risiko, og deretter skal det gjøres månedlige vurderinger. Ved sykdom og 

vektendring skal det gjøres hyppigere kartlegging. Ernæringskartlegging gjøres etter 

fastsatte skjema. 

Revisjonskriterium 

Kommunen skal ha skriftlige prosedyrer for å ivareta sykehjemsbeboernes grunnleggende behov.  

 
Kilder: Helse- og omsorgstjenesteloven, kvalitetsforskriften inkl. veileder 
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- Prosedyre for oppfølging ved underernæring. Pasienter i ernæringsmessig risiko eller 

underernærte, skal få i seg tilstrekkelig med mat og drikke for å unngå vekttap.  

- Ulike vaktrutiner. De ulike vaktrutinene redegjør for arbeidsfordeling og planlegging av dag, 

aften og natt. Her fremgår også klokkeslett for når de ulike måltider skal serveres.  

 

Når det gjelder medikamenthåndtering, inneholder KF Kvalitetsstyring en rekke rutinebeskrivelser 

for sykehjemmene. Her foreligger også rutinebeskrivelser for eksempelvis bruk av smertepumpe og 

infusjonspumpe og for rapportering av avvik i legemiddelhåndtering. «Sjekkliste for medisinrom» 

inneholder rutiner for identifisering av riktig pasient. Rutinene angir at nytt personale skal ha 

opplæringsvakter der sykdomsbilde og medikamenter skal gjennomgås. Medisinkort skal 

oppdateres jevnlig og kontrolleres av to fagpersoner, og det skal gjøres dobbel kontroll av navn på 

dosettene.  

 

I virksomhetsplan for sykehjemmene er det opplistet en rekke mål for sykehjemmene som sier noe  

om brukernes behov og tilrettelegging av tjenestetilbudet. For hvert mål er det listet opp ulike tiltak: 

- Delmål 2: Målet er at alle pasienter skal få en verdig, trygg og meningsfull alderdom, der 

det blir tatt hensyn til den enkeltes unike bakgrunn, personlighet og ressurser. At pasientene 

får riktig og forsvarlig helsehjelp og boform utfra den enkeltes behov og tilstand. 

o Tilstrekkelig fagbemanning 

o Tilgang til nødvendige hjelpemidler 

o Prøve ut tilgjengelig velferdsteknologi hvor man ser at brukere / tjenesten kan nyttiggjøre 

seg av dette 

o Årskontroll 

o Deltagelse i legemiddelnettverk 

 

- Delmål 5: Mål å sørge for god dokumentasjon av helsehjelp, at det lages tiltaksplaner for 

alle pasientene og at disse blir fulgt og evaluert kontinuerlig. 

o Tiltaksbeskrivelser skal kontinuerlig oppdateres i Profil (elektronisk dokumentasjon) 

o Fokusområder: Ernæringsscreening, legemiddelgjennomgang. Fallforebygging 

 

VAR Healthcare 

Revisor har også gjennomgått VAR-databasen som inneholder rundt 400 oppdaterte prosedyrer for 

utøvelse av praktiske oppgaver i sykepleie.  Prosedyrene i VAR har fokus på utførelse av praktiske 

oppgaver som bidrar til fysisk velvære, god hygiene, trygg behandling og diagnostikk. Det fremgår 

blant annet i beskrivelsene om VAR’s vitenskapelige og faglige perspektiv at: «Rammeverket i VAR 

speiler en tenking om sykepleie som ivaretakelse av grunnleggende behov».  

 

VAR inneholder ulike prosedyrer innenfor en rekke områder; aktivitet/hvile, eliminasjon, ernæring, 

hud og vev, kunnskap/utvikling, respirasjon, sirkulasjon, smerte/sansetilstand, stell av døde, 

førstehjelp, og hygiene. Under hvert fagområde er det en rekke undermapper med prosedyrer. 

Revisor viser til oversikten nedenfor, som er et utdrag av hva som er tilgjengelig i VAR: 

 

- Ernæring: kartlegging av ernæringsstatus, servering og spisehjelp, administrering av enteral 

ernæring og parenteral ernæring, ernæringssonder 
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- Legemiddelhåndtering; blodprodukter, ikke-invasive legemiddelformer, injeksjoner og 

infusjoner, legemiddelregning (beregning/utregning) 

- Smerte/sansetilstand; smertelindring 

- Førstehjelp; livreddende førstehjelp 

- Respirasjon; inkluderer en rekke undermapper som gjelder respirasjon 

- Sirkulasjon; inkluderer en rekke undermapper som gjelder sirkulasjon 

- Hud og vev; kirurgiske sår, kroniske sår, prøver og undersøkelser 

- Aktivitet/hvile; forebygging av fall, forflytning, leiring (liggestilling) i seng og operasjonsbord, 

søvn 

- Hud og vev; munnstell; ved borer og implantater, spesielt munnstell, stell av tannproteser, 

tannpuss 

- Hud og vev; vask og stell11; personlig hygiene; barbering, dusjing, fotstell, hårvask i seng, 

kroppsvask i badekar, nedentilvask kvinne/mann, reskylling, sengebad, stell av høreapparat, 

stell av øreprotese 

- Eliminasjon; Avføringsprøve, kateterisering, stomi, tømming, urinprøver  

- Hygiene; Infeksjonsforebygging 

- Kunnskap/utvikling; Demens: Kommunikasjon (Praktiske gjøremål. Skape relasjon) 

- Stell av døde; stell av døde i institusjon 

 

På spørsmål om i hvilken grad avdelingslederne synes sykehjemmene klarer å ivareta pasientenes 

behov, er de samstemte om at slik bemanningssituasjonen er i dag, er det stort sett pasientenes basale 

behov som stell og pleie, dobesøk og måltider de klarer å dekke. Egeninteresser, miljøtiltak, 

aktiviteter og tid til samtaler, klarer de i mindre grad å dekke – og de anser at dette gir redusert 

kvalitet i tjenesten pasientene får.   

 

I referat fra kontrollutvalgets etatsbesøk ved sykehjemmene 6. juni 2017, fremgår det at alle besøkte 

enheter mente at grunnbemanningen var for lav. De ansatte melder til avdelingslederne om høyt 

arbeidspress og tidvis stor slitasje ved å føle at man ikke rekker over oppgaver godt nok. I referatet 

fremgår det at det er ulik oppfatning hos kommunens ledelse og avdelingslederne rundt spørsmålet 

om hvorvidt det er tilstrekkelig bemanning.  

 

Avdelingslederne opplyser at det gjennomføres IPLOS-kartlegging for å kartlegge pasientens behov 

og ressurser. Dokumentering og journalføring skjer i Profil, hvor pasientens pleieplan forløpende 

oppdateres. 

 

Virksomhetsleder opplyser revisor at det ved institusjonene er ulike aktiviteter og sosiale tilbud. 

Aktivitetstilbudene som virksomhetslederen viser til, er også redegjort for i virksomhetsplan for 

sykehjemmene. Revisor ba om nærmere redegjørelse om aktivitetene og dette fremgår i parentes:  

- Andakt en gang pr. måned. 

- Trim for pasientene en gang i uka. (Opplyses at sykehjemmene ikke har ukentlig besøk av 

fysioterapeut, men de kommer på tilkalling ved spesielle problemstillinger) 

- Røde-Kors besøkstjeneste en gang pr. måned. 

 
11 Eksempelvis også rutiner for av- og påkledning av skjorte, sengeredning med pasient 

169



KomRev NORD IKS Kvalitet i sykehjemstjenestene – Nordreisa kommune 

 

Side: 20 

 

 

- Aktivitetsvenner, (fungerer delvis, i utgangspunktet 4 timer pr sykehjem per mnd. men det 

er kun omsorgssenteret som har det akkurat nå) 

- «Livsglede for eldre» 6 dager i måneden. Elever fra Nordreisa videregående skole. (2-3 

timer per gang, gjelder alle sykehjem, videregående elever som følger skoleruta, 12-14 

ganger per år). 

- «Innsats for andre» (elever fra ungdomsskolen som har det som valgfag på ungdomsskolen, 

de spiller spill, samtale, ute turer m.m.) 

- «Turid og gutta» en gang pr måned (sang sammen med pasientene) 

- Konserter gjennom spaserstokken, (det holdes ulike musikkonserter på sykehjemmene, dette 

betales via kulturmidler. Ett par ganger per år) 

- Hyggekvelder, (i regi av sykehjemmene selv, inkluderer pårørende. I utgangspunktet 1-2 

ganger per år, men dette har nok «sklidd ut», opplyses det). 

- Sangstunder, (hvis personalet har tid) 

- Besøk av frisør og fotterapeut, (noe pasient/pårørende står for selv) 

 

Samtlige ansatte har tilgang til prosedyrer og rutiner på internett og kommunens intranett via 

avdelingenes pc-er. Når det gjelder tilgangen til pc-utstyr, opplyses det ved Bo og kultur er to 

stasjonære pc-er, to bærbare pc-er og fire nettbrett. Ved sykehjemmet er det tre stasjonære pc-er og 

to nettbrett, og ved omsorgssenteret er det en stasjonær pc, to bærbare pc-er og fire nettbrett. 

 

Uanmeldt tilsyn ved Sonjatun sykehjem, 2017 

Fylkesmannen i Troms gjennomførte uanmeldt tilsyn ved Sonjatun sykehjem 9.1.2017 der det ble 

undersøkt om kommunen sikrer identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos 

pasienter i sykehjem samt om kommunen sikrer oppfølging av pasienter i sykehjem for å forebygge 

og behandle underernæring. Fylkesmannen fant at Nordreisa kommune ikke sikrer kartlegging av 

pasientenes ernæringsstatus ved innkomst og oppfølging av tiltak for å forebygge og behandle 

underernæring hos pasienter ved Sonjatun sykehjem. I tilsynsrapporten fremgår det at avviket i 

etterkant er lukket da tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som ble satt i verk som 

tilstrekkelige.  

 

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at kommunen til dels oppfyller revisjonskriteriet om å ha skriftlige prosedyrer for 

å ivareta sykehjemsbeboernes grunnleggende behov. I kommunens kvalitetssystem og VAR-

Healthcare har de ansatte tilgang til ruiner og prosedyrer som gjelder pasient og praktisk sykepleie. 

I tillegg skal det i Profil dokumenteres hvilke behov som er kartlagt (IPLOS-kartlegging) med 

hensyn til den enkelte pasient og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å imøtekomme disse 

behovene. Kriteriet vurderes imidlertid som kun til dels oppfylt da revisor ikke har blitt forelagt 

prosedyrer/rutiner som omhandler sosiale behov, døgnrytme, skjermet privatliv, enerom (ved 

langtidsopphold), nødvendig tannbehandling, og variert/tilpasset aktivitet.  
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6 INFORMASJONSUTVEKSLING MED BEBOERE OG PÅRØRENDE  

 

 
 

Revisors funn  

På kommunens internettsider er det informasjon om tjenestetilbudene kommunen har, herunder 

nærmere redegjørelse om institusjonstjenestene.12 På denne siden er det også en lenke til søknad om 

helse- og omsorgstjenester og informasjon om saksbehandlingsprosessen.  

 

Nordreisa kommune har flere skriftlige rutiner/prosedyrer som gjelder informasjon til brukere/ 

pårørende ved sykehjemmene: 

- Innskrivingsrutiner. Rutinen har blant annet som mål å skape godt samarbeid og gi 

trygghet og trivsel for pasient/parerende. Det skal gis god og tilpasset informasjon om 

dagsrytmen i avdelingen og andre aktuelle ting.  

- Primærpleiers oppgaver.  Primærpleier skal gjennomføre innkomstsamtale og ha kontakt 

med pårørende. 

- Mottak av pasient i avdelingen. Det skal blant annet gjennomføres omvisning med pasient 

og pårørende på avdelingen.  

 

Virksomhetsplanen for sykehjemmene inneholder målbeskrivelse med tiltak som omhandler 

samarbeid og kontakt med pårørende: 

- Delmål 3: Målet er et godt og tillitsfullt samarbeid mellom pasienter, pårørende, ansatte 

og mellom de tre sykehjemmene. 

o Innkomstsamtale med pasient/pårørende, lege og personal 

o Årlige pårørende samtaler 

o Samarbeidsmøter mellom avdelingsledere og virksomhetsleder 

o God, riktig og tilpasset informasjon 

 

Når det er gjort vedtak om plass ved et av sykehjemmene, sendes det ut «Melding om vedtak» samt 

et informasjonsskriv, «Orientering om plass ved ………». I sistnevnte orienteres det om 

sykehjemmet og blant annet at pasienten vil får primærkontakt som har ekstra ansvar for å følge opp 

pasienten, og som skal være behjelpelig i saker som gjelder vedkommende. Det fremgår også av 

orienteringsskrivet at pasient må sende flyttemelding til folkeregisteret samt informasjon om 

betaling for opphold. I tillegg er det et avsnitt som forklarer at det skal opprettes «konto for 

disponering av kontantytelsen», som er en honnørkonto i pasientens navn i de tilfeller der pasienten 

ikke har samtykkekompetanse (mentalt ikke i stand til å håndtere sine økonomiske forhold). Revisor 

har blitt forelagt et eksempel på melding om vedtak. 

 
12 http://www.nordreisa.kommune.no/institusjonstjenester.136710.no.html  

Revisjonskriterium 

Kommunen skal ha system for å sikre beboerens/nærmeste pårørendes rett til informasjon. 

Kilder: Helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven 
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Avdelingslederne opplyser at de gir informasjon til pasient og pårørende første gang ved innkomst. 

Deretter er det fortløpende kontakt med pasientene i det daglige arbeid og kontakt med pårørende 

når de er innom på besøk eller per telefon. Revisor får videre opplyst at det gjennomføres en fast 

samtale med pårørende i forbindelse med pasientens årskontroll. På pasientenes hovedkort i Profil 

står det hvem som er nærmeste pårørende og hvem som kan kontaktes. Det er først og fremst 

primærkontakt som informerer, men andre som er på jobb må gjøre det ved behov. Når det gjelder 

pårørendes innsyn i journal, er det virksomhetsleder som bistår. 

 

I forbindelse med gjennomgang av Profil foretok revisor stikkprøver for å se om det forelå 

journalnotat som viste til pårørendesamtaler. Funnene viste for de utvalgte journalene at det var 

gjennomført pårørendesamtaler. 

 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å ha system for å sikre 

beboerens/nærmeste pårørendes rett til informasjon.  
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7 BRUKERERFARINGER OG -MEDVIRKNING  

 

 
 

Revisors funn 

Revisor viser til tidligere omtale av de skriftlige rutinene primærpleiers oppgaver, 

innskrivingsrutiner og mottak av pasient i avdelingen. Disse rutinene har også relevans for 

brukermedvirkning og utforming av den enkeltes tjenestetilbud.  

 

Følgende av målbeskrivelsene med tiltak fra virksomhetsplanen som er redegjort for i de foregående 

kapitlene, har også relevans for dette kapittelet: 

- godt og tillitsfullt samarbeid mellom pasienter, pårørende, ansatte og mellom de tre 

sykehjemmene,  

- god dokumentasjon av helsehjelp, at det lages tiltaksplaner for alle pasientene og at disse 

blir fulgt og evaluert kontinuerlig 

 

Når det gjelder brukerundersøkelser/pårørendeundersøkelser opplyser virksomhetsleder at det ikke 

er gjennomført slike undersøkelser de siste årene.  

 

Avdelingslederne redegjør for flere måter pasient/pårørende involveres:  

- Samtaler i forbindelse med innkomst nye pasienter, og samtaler ved årskontroll og ellers 

ved behov. I samtalene involveres både pasient og pårørende for å komme med informasjon 

og innspill til utførelse.   

- Enkelte av avdelingene er tilrettelagt for personer med demens, og rommene møbleres med 

pasientens egne møbler, som for eksempel sofa, gardiner og bilder 

- Gjennom samtaler med nærmeste pårørende evalueres den enkeltes tjenestetilbud 

- Personalgruppe har daglige rapporter der det diskuteres ulike problemstillinger. Pårørende 

involveres og kontaktes ved endringer i helsetilstand.  

- Gjennom den daglige kontakten med pasientene innhentes informasjon som ønsker, 

tilbakemeldinger, synspunkter og behov.  

- Må kunne lytte aktivt og være imøtekommende ovenfor det pårørende har å fortelle, og 

samtidig gi god og tilstrekkelig informasjon. Med summen av dette kan vi fortløpende 

evaluere og tilpasse tjenestetilbudet innenfor gitte rammer. Om ønskelig ordner vi med et 

fellesmøte for alle parter. 

- Jevnlig kontakt med de fleste pårørende, enten når de er innom eller per telefon. 

Revisjonskriterier  

Kommunen skal  

• ha system for at beboere på sykehjem og deres pårørende får anledning til å medvirke i 

utformingen, evalueringen og den daglige utførelsen av den enkeltes tjenestetilbud 

• ha system for at brukerrepresentanter blir hørt ved utformingen av tilbudet til beboere på sykehjem  

• legge til rette for samarbeid med brukergruppens organisasjoner og frivillige organisasjoner 

Kilder: Helse- og omsorgstjenesteloven, kvalitetsforskriften inkl. veileder, forskrift                                                

om ledelse og kvalitetsforbedring inkl. veileder, pasient- og brukerrettighetsloven 
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Virksomhetslederen opplyser at det er etablert brukerutvalg for sykehjemmene der pasienter og 

pårørende deltar. Det gjennomføres inntil fire møter i året. Revisor får opplyst at utvalget er lite 

aktivt. Det er helse- og omsorgsleder som skal innkalle og lede møtene. Det skal være to 

representanter som er valgt av pårørende per sykehjem i tillegg til avdelingsleder. På bakgrunn av 

flere skifter i stillingen som helse- og omsorgsleder, har ikke møtene blitt fulgt opp i det siste. Siste 

møte i brukerutvalget var i desember 2016. 

 

I virksomhetsplanen fremgår det at det gjennomføres ulike aktiviteter ved sykehjemmene, der flere 

er i regi av og i samarbeid med bruker- og/eller frivillige organisasjoner. Disse er nærmere redegjort 

for i kapittel 5. 

 

- Røde-Kors gjennomfører besøkstjeneste en gang pr. måned. 

- Nordreisa demensforening, holder kurs for å bli «Aktivitetsvenner»13  

- «Livsglede for eldre» 6 dager i måneden. Elever fra Nordreisa videregående skole. 

- «Innsats for andre», elever fra ungdomsskolen. 

- «Turid og gutta» en gang pr måned. 

- Konserter gjennom kulturelle spaserstokken14. 

 

I februar 2019 arrangerte Nordreisa Røde Kors og Nordreisa demensforening solfest for pasienter 

ved sykehjemmene og de pårørende. 

 

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at kommunen til dels oppfyller revisjonskriteriet om å ha system for at beboere på 

sykehjem og deres pårørende får anledning til å medvirke i utformingen, evalueringen og den 

daglige utførelsen av den enkeltes tjenestetilbud. Sykehjemmene har vist til skriftlige rutiner og 

hvordan involvering av pasient og pårørende gjøres. Revisjonskriteriet vurderes som ikke fullt ut 

oppfylt i og med at brukerundersøkelser/pårørendeundersøkelser ikke gjennomføres som den del av 

evalueringen.  

 

Kommunen har i liten grad vist til hvordan brukerrepresentanter blir hørt ved utformingen av 

tilbudet til beboere på sykehjem ut over at det er etablert brukerutvalg for sykehjemmene. 

Brukerutvalget er imidlertid lite aktivt, og revisor vurderer dette revisjonskriteriet som i liten grad 

oppfylt. 

 

Sykehjemmene har vist til ulike aktiviteter som er i regi eller i samarbeid med frivillige 

organisasjoner, men i mindre grad i samarbeid med brukerorganisasjoner. Revisor vurderer på denne 

bakgrunn at revisjonskriteriet om å legge til rette for samarbeid med brukergruppens organisasjoner 

og frivillige organisasjoner som til dels oppfylt. 

 
13 Gjennom tilbudet Aktivitetsvenn får mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. 
14 Den kulturelle spaserstokken er innført for å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. 

Troms fylkeskommune bidrar med økonomiske midler til Den kulturelle spaserstokken (DKSS). 
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8 ANSATTES MEDVIRKNING, KUNNSKAP OG KOMPETANSE 

 

 
 

Revisors funn 

 

Medvirkning 

Av virksomhetsplanen fremgår møteoversikt der ansatte deltar. Blant disse møtene kan følgende 

nevnes: 

- Inntaksmøte hver tirsdag. 

- Personalmøter en gang pr måned. 

- Fagmøter ukentlig. 

- Møte i utviklingsteam hver måned. 

- Møter med tillitsvalgte og verneombud ved behov. 

 

I virksomhetsplanen fremgår det også at det skal gjennomføres medarbeidersamtaler. Nordreisa 

kommune har fast mal for medarbeidersamtaler som er tilgjengelig i kvalitetssystemet. Det fremgår 

av årsmeldingen 2018 for helse- og omsorgssektoren at gjennomføringsgraden har variert. Revisor 

får opplyst av virksomhetslederen at nyansattsamtaler og samtaler med sykemeldte har vært 

prioritert foran medarbeidersamtaler. I årsmeldingen for 2018 fra Sonjatun Omsorgssenter står det 

følgende: Det har ikke vært mulig å gjennomføre medarbeidersamtaler i 2018 på grunn av stor 

arbeidsmengde for virksomhetslederen. Målsetningen for neste år vil være å gjennomføre 

medarbeidersamtale for alle ansatte. Det fremgår ikke nærmere av årsmeldingene fra de øvrige 

sykehjemmene om gjennomføringsgraden av medarbeidersamtaler.  

 

I 2017 ble det gjennomført «10-faktor»,15 som er KS’ medarbeiderundersøkelse. I årsmeldingen for 

helse- og omsorgssektoren fremgår det at resultatene fra undersøkelsen på forskjellig vis blitt fulgt 

opp i virksomhetene. Hver virksomhet har jobbet med sin utvalgte faktor. Revisor har mottatt 

resultatene fra sykehjemmene og disse er presentert i tabellen under. Revisor har bedt om nærmere 

redegjørelse for hvilke faktorer sykehjemmene har jobbet med. Omsorgssenteret har jobbet med 

faktor 9; mestringsklima, hvor de har snakket om/drøftet dette på personalmøter. Ved de øvrige to 

sykehjemmene kjenner ikke avdelingslederne til hvilke faktorer det har vært jobbet med. 

 

  

 
15 Medarbeidere og ledere svarer ved å ta stilling til i alt 35 påstander, dvs tre-fem påstander per faktor. Svarskalaen er 

femdelt, fra «svært uenig» til «svært enig». https://www.10faktor.no/hva-er-10-faktor  

Revisjonskriterium 

Kommunen skal ha system for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemstjenestene 

Kommunen skal ha system for at beboere på sykehjem blir møtt av ansatte med nødvendig kunnskap og 

kompetanse. 
 

Kilder: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, veileder IS-2620   
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Tabell 1: Resultater fra 10-faktor medarbeiderundersøkelsen 2017 

Faktor Sonjatun 

sykehjem 

(36,4 % svar) 

Sonjatun 

omsorgssenter 

(75 % svar) 

Sonjatun 

Bo- og 

kultur 

(60 % svar) 

Landssnitt 

PLO- 

institusjon 

Beskrivelse 

1. Indre motivasjon 3,7 4,2 4,2 4,2 Motivasjonen for oppgavene i seg 

selv, det vil si om oppgavene 

oppleves som en drivkraft og som 

spennende og stimulerende. (Også 

kalt indre jobbmotivasjon) 

2. Mestringstro 3,9 4,3 4,3 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver 

enkelt medarbeiders tiltro til egen 

kompetanse og mulighet til å 

mestre utfordringer i 

jobbsammenheng. 

3. Autonomi 3,8 4,1 4,4 4,1 Medarbeidernes opplevelse av å 

ha mulighet til å jobbe selvstendig 

og gjøre egne vurderinger i jobben 

sin, basert på egen kompetanse, og 

innen en definert jobbrolle. 

4. Bruk av 

kompetanse 

3,6 4,4 4,4 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å få 

brukt egen jobbrelevante 

kompetanse på en god måte i sin 

nåværende jobb. 

5. Mestringsorientert 

ledelse 

3,9 4,4 4,6 3,9 Ledelse som vektlegger at den 

enkelte medarbeider skal få 

utvikle seg og bli best mulig ut fra 

sine egne forutsetninger, slik at 

medarbeideren opplever mestring 

og yter sitt beste.  

6. Rolleklarhet 3,8 4,4 4,7 4,4 Høy rolleklarhet innebærer at 

forventningene til den jobben 

medarbeideren skal gjøre er 

tydelig definert og kommunisert. 

7. Relevant 

kompetanseutvikling 

3,2 4,0 4,1 3,6 Relevant kompetanseutvikling er 

avgjørende for at medarbeiderne 

til enhver tid er best mulig rustet 

til å utføre sine oppgaver med høy 

kvalitet, og er avgjørende for 

kvaliteten på de tjeneste som 

leveres, uansett hvilken type 

tjeneste vi snakker om.  

8. Fleksibilitetsvilje 4,1 4,5 4,6 4,5 Medarbeiderens villighet til å 

være fleksibel på jobb og tilpasse 

sin måte å jobbe på til nye behov 

og krav. 

9. Mestringsklima 3,7 4,0 4,5 4,0 I et mestringsklima motiveres 

medarbeiderne av å lære, utvikle 

seg og gjøre hverandre gode, 

fremfor å rivalisere om å bli best. 

10. Prososial 

motivasjon 

4,5 4,9 4,9 4,7 Motivasjon for å gjøre noe nyttig 

og verdifullt for andre, også kalt 

prososial motivasjon, er en viktig 

drivkraft for mange og har en 

rekke godt dokumenterte, positive 

effekter.  

Kilde: Nordreisa kommune 

 

Kunnskap og kompetanse 

Virksomhetsplanen inneholder mål- og tiltaksbeskrivelser som omhandler de ansattes kunnskap og 

kompetanse:  
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- Delmål 1: Målet er å arbeide etter prinsippene i personsentrert omsorg, der menneskets 

absolutte verdi, en individuell tilnærming, personens perspektiv og et støttende sosialt miljø 

er hovedelementene. 

o Basiskurs VPM (Vips Praksis Modell) 

o Grunnkurs I VIPS 

o Implementering 

VIPS praksismodell (VPM) er en modell for å implementere personsentrert omsorg både i 

institusjoner og hjemmetjenester. VPM involverer hele personalgruppen slik at personsentrert 

omsorg blir innarbeidet i de daglige rutinene. VPM løfter fram perspektivet til personen med demens 

og gir pleierne mulighet til å lære hva personsentrert omsorg betyr i praksis og få kontinuerlig faglig 

utvikling.16 

 

- Delmål 7: Mål å drive kontinuerlig kompetanseheving, faglig utvikling og god opplæring av 

de ansatte. 

o Alle ansatte skal bruke sin e-post i Nordreisa kommune 

o Alle ansatte skal ha tilgang til og bruke KF kvalitetssystem 

o Alle ansatte skal ha tilgang til og bruke veilederen.no som oppslagsverk og ved opplæring 

o Alle ansatte skal gjennomføre opplæring / kurs i veilederen.no etter oppsatt plan  

o God opplæring av nytilsatte/vikarer 

 

Avdelingslederne kjenner ikke til om det foreligger kompetanseplan. De opplyser at alle som skal 

ha medisindelegasjon, som vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere, skal 

gjennomføre medikamentkurs og deretter oppfriskningskurs årlig via nhi.no. 

 

Revisor har spurt avdelingslederne om ansattes tilgang til pc og bruk av opplæringsprogrammer. 

Her svarer én avdelingsleder at de ansatte må bruke arbeidstiden, men at det ikke settes av tid til å 

fordype seg i ulike veiledere og oppslagsverk. De øvrige to avdelingslederne opplyser at det ikke 

settes av tid til fordypning i kvalitetssystemet eller til bruk av e-læringsprogrammer. Dette er noe 

personalet må gjøre hjemme eller på fritiden.  

 

Nordreisa kommune og sykehjemmene har følgende rutiner/prosedyrer som gjelder opplæring: 

- Introduksjonsprogram for nyansatte. Introduksjonsprogrammet for nytilsatte gjelder ved 

ansettelse ut over 6 måneder. 

- Opplæring av nyansatte/vikarer/helgestillinger. Skal sikre at alle nyansatte, vikarer og 

helgestillinger får tilstrekkelig opplæring i rutiner og arbeidsoppgaver.  

- Opplæring sykepleier. Skal sikre at alle sykepleiere får tilstrekkelig opplæring i rutiner og 

arbeidsoppgaver i avdelingen 

 

Avdelingslederne opplyser at introduksjonsprogrammet fylles ut av ansatt og leder og oppbevares 

på avdelingen. Dette skal følges opp av avdelingsleder eller virksomhetsleder. 

 

Rutiner for dagvakt, aftenvakt og nattevakt skal sikre at pasientene får riktig oppfølging. Disse er 

tilgjengelig i kvalitetssystemet.  

 
16 https://www.aldringoghelse.no/demens/personsentrert-omsorg/vips-praksismodell/  
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De ansatte har også tilgang til å bruke følgende nettressurser for kompetanseheving og 

oppslagsverk:  

- Veilederen.no17  

o Oppslagsverk - Kompliserte regler samlet og forklart på en enklere og mer oversiktlig måte 

- om Personal og Tjenestemottaker. 

o Spørsmål og svar - En enkel oversikt over de mest vanlige spørsmålene i din sektor. 

o E-læring - Kompetanseheving når det passer deg, der det passer deg. Dokumentert opplæring 

av alle de ansatte i aktuelle og viktige temaer. 

o Faglig svartjeneste - Våre jurister og fagpersoner er tilgjengelig for deg, og gir deg raske og 

gode svar. 

o Nyhetsmeldinger - Det kommer stadig nye regler som du er pålagt å følge. Veilederen holder 

ansatte i din kommune oppdatert. 

 

- Nhi.no (Norsk helseinformatikk)18 

o Skandinavias fremste leverandør av helseinformasjon til profesjonelle. NHI utvikler 

og leverer e-læringskurs for leger og annet helsepersonell, og driver Norges mest 

besøkte og største helseportal. 

o Tilbyr en rekke kurs for sykepleiere/vernepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenr 

i pleie og omsorgstjenesten.  

 

Utfordringer omtalt i årsmelding 

Sonjatun Bo- og kultursenter 

Det opplyses i årsmeldingen at det det er sykepleier på dag- og aftenvakter. Ved sykdom og ferie 

beskrives det som nesten umulig å få sykepleiervikarer på grunn av sykepleiermangel. Det er 

generelt lite tilgang på helsefagpersonell som vikarer. Opplæring av assistenter pågår fortløpende. 

Tilgang på kvalifiserte ferievikarer er liten, men sist sommer var det ikke nødvendig med vikarbyrå. 

Situasjonen kan endre seg slik tilgangen på fagutdannede vikarer er blitt. 

 

Sonjatun Omsorgssenter 

Det opplyses i årsmeldingen at det er generelt liten tilgang på faglærte vikarer. Det medfører at det 

ved fravær som oftest er umulig å erstatte arbeidstakeren med kvalifisert personale. Fravær fører til 

økt bruk av assistenter som igjen fører til økt arbeidsbelastning på det faste personalet. Opplæring 

av nye vikarer pågår gjennom hele året. Det har ikke vært brukt vikarbyrå i ferien, men 

omsorgssenteret har samarbeid om sykepleierdekningen med Bo- og kultursenteret.  

 

Sonjatun sykehjem 

Det beskrives som utfordrende å dekke fagpersonell med vikarer med samme kompetanse, og ofte 

må det tas inn assistenter for å erstatte personell som er fraværende. Opplæring av assistenter pågår 

forløpende. Sist sommer var det nødvendig å bruke vikarbyrå, for å dekke behovet for sykepleiere.  

På grunn av behov for kvalifisert personell og liten tilgang på kvalifiserte vikarer har det også vært 

en utfordring å holde budsjett for vikarer, overtid og forskyvning. 

 

 
17 Informasjonen er hentet fra nettsiden til veilederen.no 
18 Informasjonen er hentet fra nettsiden til norsk helseinformatikk 
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Alvorlig hendelse i 2016 

April 2016 døde en pasient ved Sonjatun sykehjem som følge av feilmedisinering der det ble gitt 

for stor dose morfin. I etterfølgende tilsyn ga Helsetilsynet kommunen kritikk for manglende 

opplæring og rutiner. Tilsynet konkluderte med at kommunen ikke hadde gode nok rutiner for 

opplæring av nyansatte sykepleiere. Tilsynet viste til at kommunen må ha et system for opplæring 

og dokumentasjon av opplæringen, slik at ledelsen til enhver tid har oversikt og kan følge med på 

om opplæringen er tilstrekkelig. 

 

Revisors vurdering 

Revisors funn viser at sykehjemmene har faste møter med de ansatte samt at det ble gjennomført 

medarbeiderundersøkelse i 2017. Medarbeidersamtaler synes imidlertid ikke å ha vært prioritert i 

2018. Revisor vurderer på denne bakgrunn at kommunen til dels oppfyller revisjonskriteriet om å 

ha system for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemstjenestene.  

 

Revisjonskriteriet om at kommunen skal ha system for at beboere på sykehjem blir møtt av ansatte 

med nødvendig kunnskap og kompetanse vurderes som til dels oppfylt. Vurderingen er gjort på 

bakgrunn av funn som viser at: 

- det foreligger introduksjonsprogram som følges opp av avdelingsleder/virksomhetsleder 

- de ansatte har tilgang på faglige ressurser og oppslagsverk, men det settes ikke av tid for 

fordypning i disse i arbeidstiden  

- kompetanseplan synes ikke å være utarbeidet 
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9 AVDEKKE, RETTE OPP OG FOREBYGGE SVIKT 

 

 
 

Revisors funn 

 

Avvik 

Virksomhetsplanen inneholder mål- og tiltaksbeskrivelse som gjelder avvik: 

- Delmål 6: Mål å forebygge og følge opp avvik slik at det kan bli en kvalitetsforbedring for 

tjenesten. 

o Avviksregistrering og forslag til tiltak 

o Gjennomgang av avvik og forslag til tiltak, evaluering. 

o Internundervisning: Hva er avvik. Hvorfor registrere avvik 

 

Rutinebeskrivelsen «avviksregistrering» som ligger i KF Kvalitetsstyring, redegjør for 

avviksregistrering og hvor avvik skal registreres. Formålet med rutinen er å avdekke avvik og bidra 

til at den som mottar helse- og omsorgstjenester, får ivaretatt tjenester etter vedtak. Det er også et 

formål at rutinen skal bidra til å avdekke eventuelle uheldige hendelser i arbeidet. Av 

rutinebeskrivelsen fremgår det at den som oppdager avvik, skal registrere avvik eller be om hjelp til 

å registrere avviket. Avvik som gjelder brukere/pasienter, skal føres elektronisk i Profil, og 

prosedyren som ligger i Profil skal da følges. Øvrige avvik skal registreres elektronisk i KF 

Kvalitetsstyring under fanen «avvik». Revisor har hatt tilgang til Profil og KF Kvalitetsstyring for 

nærmere gjennomgang av disse rutinene. Det foreligger i tillegg egne rutinebeskrivelser for 

rapportering av avvik i forbindelse med legemiddelhåndtering.  

 

Avviksregistrering i kvalitetssystemet skjer gjennom ulike trinn der det skal angis grunnleggende 

informasjon om avviket, type avvik, alvorlighetsgrad og om eventuelle strakstiltak iverksettes. Ved 

innsendelse går avviket automatisk til melders leder som får det i sin e-postinnboks.19 Det fremgår 

videre av rutinebeskrivelsen at virksomhetsleder rapporterer avvik til helse- og omsorgsleder 

gjennom månedlige driftsrapporter.  

 

I referatet fra kontrollutvalgets etatsbesøk fremgår det at omsorgslederen bekreftet at antall 

avviksmeldinger økte etter nedbemanningen høsten 2016. Revisor får opplyst fra 

virksomhetslederen ved sykehjemmet at det har vært økt fokus på avvik med mer opplæring, og 

økende antall avvik kan skyldes dette. Hun opplyser at det jobbes konstant med avvik der det i noen 

 
19 https://www.kf.no/kvalitet-og-internkontroll/kvalitetsstyring/avviksbehandling1/  

Revisjonskriterier  

Kommunen skal ha for sykehjemstjenestene ha system for  

• avviksmelding og -håndtering 

• å ta imot og behandle eventuelle klager fra beboer/pårørende 

• å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger  

• å planlegge risikoreduserende tiltak 
 

Kilder: Veileder IS-1201, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
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tilfeller er det strakstiltak som skal til, og noen ganger må en se på hvilke tiltak en må jobbe med 

over tid.  

 

I forbindelse med oppfølging av kontrollutvalgets etatsbesøk juni 2017, vedtok kommunestyret i 

sak 73/17 den 18. desember 2017 følgende: «Kommunestyret ber rådmannen følge opp 

avviksbehandling og utviklingen i sykefraværet og rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 

30.6.2018». I svarbrev av 8.6.2018 fra daværende sektorleder i helse og omsorg fremkommer det at 

sektorleder sammen med virksomhetslederne har hatt økt fokus på avviksbehandling i Profil. Det 

vises til positiv utvikling til å skrive avvik samt til å følge opp avvik. Videre fremgår det i svarbrevet 

at det er ytterligere behov for opplæring i å skrive og følge opp avvik. Målet er fremme en kultur 

som kontinuerlig forbedrer praksisen ved å bruke avvikssystemet.  

 

I kommunens årsmelding for 2018 fremkommer følgende om innmeldte avvik: 

- Ved Bo og kultur var det ti innmeldte avvik i KF-systemet og 20 avvik i pasientjournal 

(PROFIL). 

- Ved omsorgssenteret var det seks avviksmeldinger om «voldstilfeller fra pasienter ovenfor 

ansatte/andre pasienter» som har alvorlighetsgrad meget alvorlig. Det var syv meldinger 

om avvik med alvorlighetsgrad alvorlig innenfor samme kategori. Det var meldt 14 avvik i 

pasientjournal, hvor to av avvikene var fallulykke (en med skade og en uten skade). 

Det er ikke omtalt avvik ved sykehjemmet i årsmeldingen. 

 

Revisor ba om en mer detaljert oversikt over avvik ved sykehjemmene for de siste to årene. 

Oversikten som revisor mottok, og som er vist til nedenfor, viser variasjoner i antallet avvik mellom 

sykehjemmene. Det er flere typer avvik som går igjen som; prosedyreavvik, feilmedisinering og 

fallulykke.  

 

Revisor får opplyst at avdelingsleder og virksomhetsleder behandler avvik og skriver 

tilbakemelding i Profil eller i KF-systemet. Eventuelt videresendes saken til neste leder. Videre 

oppfølging skjer ved at de snakker med/drøfter med personalet om avvikene.   

 

Bo og kultur, perioden 1.1.17-7.5.19: 

• 171 registrerte avvik fordelt på, 

o annet: 83  

o feilmedisinering: 10 

o tvangstiltak: 1 

o fallulykke uten skade: 32 

o medikamenthåndtering: 18 

o feil i dosett: 10 

o prosedyreavvik: 9 

o fallulykke med skade: 8 

 

Sonjatun sykehjem, perioden 1.1.17-7.5.19: 

• 325 registrerte avvik fordelt på, 
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o 131 av disse under "annet" (mangler hjelpemidler, mangel av personell, motsetter seg 

hjelp, manglende sikring, mangelfulle rutiner, mangelfull opplæring) 

o 19 under "feilmedisinering" 

o 10 under "tvangstiltak" 

o 57 under "fallulykke uten skade" (mangler hjelpemidler, annet, mangel av personell, 

manglende sikring, mangelfulle rutiner) 

o 10 under "medikamenthåndtering"(annet, mangel av personell, mangelfulle rutiner, 

mangelfull opplæring) 

o 7 under "feil i dosett" (annet, mangelfulle rutiner) 

o 69 under "prosedyreavvik" (annet, mangel av personell, motsetter seg hjelp, manglende 

sikring, mangelfulle rutiner, mangelfull opplæring) 

o 22 under "fallulykke med skade" (annet, manglende sikring, mangelfull opplæring) 

 

Sonjatun omsorgssenter, perioden 1.1.17-7.5.19: 

• 88 registrerte avvik fordelt på områdene; annet, feilmedisinering, medikamenthåndtering, feil i 

dosett, prosedyreavvik og fallulykke med skade.  

o 49 med liten alvorlighetsgrad,  

o 28 med middels alvorlighetsgrad 

o 11 med stor alvorlighetsgrad 

o 18 av 88 avvik var registrert som mangelfulle rutiner 

 

Klage 

I KF Kvalitetsstyring foreligger det «Rutiner for behandling av klager på pasientbehandling» som 

gjelder hvis pasient eller pårørende klager på behandling, hvordan tjenestene utøves, manglende/feil 

utstyr, feilmedisinering, eiendeler som er tapt med mere. I rutinebeskrivelsen skilles det mellom 

muntlig og skriftlig klage:  

- Muntlig klage – vedkommende helsepersonell tar imot klagen, eller viser til nærmeste leder 

eller rette vedkommende. Det skal skrives rapport om henvendelsen i Profil under aktuelt 

tiltak. Rapporten merkes som avvik. Videre behandling henvises til rutine om 

avviksbehandling 

- Skriftlig klage - klagen scannes inn i Profil der videre oppfølging skjer. Dersom klagen 

medfører politisk behandling eller sak til helsetilsynet, skal saken registreres i post og 

arkivsystemet Ephorte. Slike saker kan være helseskade eller dødsfall som følge av svikt i 

helsetjenestene.  

 

Hvis klagen er av slik karakter at det er aktuelt med pasientskadeerstatning, skal pasient og 

pårørende få informasjon om denne muligheten og det henvises til «prosedyre for å ivareta brukere 

og nærmeste pårørende sin rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner».  

 

Ved klage på vedtak er fremgangsmåten redegjort for i selve vedtaksbrevet. Revisor har mottatt 

maler for vedtaksbrev for korttidsplass, langtidsplass og avlastning. Alle vedtaksmalene inneholder 

nærmere opplysninger om fremgangsmåte ved klage. Det fremgår blant annet av malene at 

avdelingen kan være behjelpelig med å sette opp klage.  
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Når det gjelder omfanget av klager de siste årene opplyses det fra Bo og kultur og omsorgssenteret 

at de ikke har mottatt skriftlige klager siste to årene. Ved sykehjemmet mottok de én skriftlig klage 

høsten 2018 og én våren 2019. Klagene har gått ut på at pårørende ikke har vært helt fornøyd med 

oppfølging av pasient. Revisor får videre opplyst at det har ikke vært noen klager som har gått til 

Fylkesmannen i 2018/19. 

 

Fylkesmannen i Troms mottok i 2017 bekymringsmelding fra ansatte ved Bo- og kultur om at 

nedbemanningen medførte faglig uforsvarlig drift.20 Fylkesmannen konkluderte med at Nordreisa 

kommune hadde brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, jf. forskrift om 

ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.21 Fylkesmannen ba i brev av 27.4.2018 

Nordreisa kommune om tilbakemelding med beskrivelse av hvilke tiltak kommunen har iverksatt 

for å overholde lovgivningen samt en redegjørelse for hvordan kommunen ville vurdere om tiltakene 

har virket som planlagt etter at de har fått virket en stund. I brev av 3.7.2018 skriver Fylkesmannen: 

 

«Fylkesmannen har i brev datert 25.06.18 mottatt tilbakemelding fra Nordreisa kommune. Det beskrives her 

at virksomhetsleder har ansvar for ukentlig å lukke avvik i pasientjournal, og for å påbegynne 

forbedringstiltak. Det skal også lages en rapport i KF systemet basert på siste måneds avvik, med beskrivelse 

av iverksatte tiltak. Videre skal meldte avvik rapporteres til sektorleder i månedlig økonomirapport. 

Videre beskrives det at Nordreisa kommune skal jobbe videre med utarbeidelse av rutiner, blant annet for 

journalansvarlig, avviksbehandling/oppfølging av avvik, gjennomgang av alle eksisterende rutiner. 

Kommunen har også beskrevet hvordan ledelsen skal følge opp om iverksatte tiltak virker som planlagt, hvor 

sektorleder blant annet skal gjennomføre stikkprøver på dokumentasjon og oppfølging av tiltak på 

fagområder som ernæring og legemiddelgjennomgang.» 

 

Fylkesmannen ba Nordreisa kommune om ny redegjørelse innen 15.11.18 for hvilke konkrete tiltak 

som er iverksatt i henhold til kommunens plan og hvordan disse er fulgt opp. På kommunens nettside 

står det at Nordreisa kommune vil innen 15.11.18 sende ny redegjørelse for hvilke konkrete tiltak 

som er iverksatt i henhold til kommunens plan og hvordan disse er fulgt opp. Revisor har etterspurt 

hvordan Nordreisa kommune har fulgt opp denne saken og eventuell avgjørelse fra fylkesmannen, 

men ikke fått svar på forespørselen.    

 

Risiko- og sårbarhetsvurderinger og planlegging av risikoreduserende tiltak 

Som en del av KF Kvalitetsstyring inngår «KF Risikostyring» analyseverktøy for risikostyring, og 

dette verktøyet bygger på eksisterende standarder og KS’ anbefalinger i veileder for internkontroll 

- «Orden i eget hus». 

 

I KF Risikostyring legges risikovurderinger inn med tiltak, ansvar og frister. Sannsynlighet og 

konsekvens for alle hendelser innen de ulike tjenesteområdene presenteres grafisk i risikomatriser.22 

Sykehjemmene gjennomførte ROS-analyse høsten 2018. Revisor har mottatt resultatene, og på de 

neste sidene presenteres de grafiske risikomatrisene for hvert enkelt sykehjem. Til hver tabell har 

 
20 Saken er omtalt på kommunens nettsider, http://www.nordreisa.kommune.no/fylkesmannen-i-troms-har-hatt-tilsyn-

av-sykehjemmet-bo-og-kultur-i-nordreisa-kommune.6134670-362942.html  
21 Saken har vært behandlet i helse- og omsorgsutvalget 29.5.2018 
22 https://www.kf.no/kvalitet-og-internkontroll/kvalitetsstyring/risikostyring1/  
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revisor presentert én av risikoene med tilhørende tiltak for å vise hvordan risiko- og 

tiltaksbeskrivelsene er bygd opp.  

 
Tabell 2: ROS-analyse, Sonjatun sykehjem 

 

 
Kilde: Nordreisa kommune 
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Tabell 3: ROS-analyse, Sonjatun bo- og kultursenter 

 

Kilde: Nordreisa kommune 
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Tabell 4: ROS-analyse, Sonjatun omsorgssenter 

 

Kilde: Nordreisa kommune 

 

Flere av rutinene/prosedyrene som finnes i KF Kvalitetsstyring og i VAR, er for å avverge farlige 

situasjoner og for å forebygge svikt i tjenesteutøvelsen. Revisor vil nevne noen eksempler, der noen 

også er redegjort for tidligere i rapporten: 

 

- Prosedyre for ernæringsscreening. Alle pasienter skal ved innleggelse vurderes for 

ernæringsmessig risiko, og deretter gjøres månedlige vurderinger. Ved sykdom og 

vektendring skal det gjøres hyppigere kartlegging. Ernæringskartlegging gjøres etter 

fastsatte skjema. 

- Prosedyre for oppfølging ved underernæring. Pasienter i ernæringsmessig risiko eller 

underernærte skal få i seg tilstrekkelig med mat og drikke for å unngå vekttap.  
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- Prosedyre når en pasient har forlatt institusjonen. Formålet er å ivareta den enkeltes 

sikkerhet og helse samt avverge alvorlige faresituasjoner. 

- Kartlegging av fallrisiko i institusjon (VAR). Prosedyren beskriver innledende vurdering av 

fallrisiko hos alle pasienter og vurdere kartlegging hos pasienter som vurderes å ha økt 

risiko. Prosedyren utføres snarest mulig etter innkomst og gjentas etter behov.  

 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av revisors funn vurderer vi at kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å ha system 

for avviksmelding og -håndtering i sykehjemstjenestene. Vi forutsetter at kommunens innsats på 

området den siste tiden, etter blant annet kontrollutvalgets etatsbesøk og kommunens oppfølging 

overfor Fylkesmannen, bidrar til at ansattes kjennskap og bruk av avvikssystemet samt ledelsens 

oppfølging av avvik styrkes.  

 

Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at kommunen skal ha system for å ta imot og behandle 

eventuelle klager fra beboere/pårørende som oppfylt.  

 

Revisor vurderer videre at kommunen oppfyller revisjonskriteriene om å ha system for å 

gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger som gjelder sykehjemstjenestene, samt å ha system 

for å planlegge risikoreduserende tiltak. 
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10 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

I denne forvaltningsrevisjonen av kvalitet i sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune, har vi lagt 

til grunn følgende problemstilling: 

 

Har Nordreisa kommune systemer og rutiner for å sikre at krav og målsetninger vedrørende 

kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves? 

 

Vår konklusjon på problemstillingen er: 

Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad systemer og rutiner for å sikre at krav og målsetninger 

vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves. 

 

Konklusjonen bygger på våre vurderinger av kommunens skriftliggjorte fellesprosedyrer og lokale 

prosedyrer ved sykehjemmene samt opplysninger fra virksomhetsledere og avdelingsledere – opp 

imot revisjonskriterier utledet fra nasjonalt regelverk og faglige anbefalinger. Oppsummert er våre 

vurderinger at: 

 

• Kommunen har til dels skriftlige prosedyrer for å ivareta sykehjemsbeboernes grunnleggende 

behov.  

• Kommunen har et system for å sikre beboerens/nærmeste pårørendes rett til informasjon.  

• Kommunen har til dels et system for at beboere på sykehjem og deres pårørende får anledning 

til å medvirke i utformingen, evalueringen og den daglige utførelsen av den enkeltes 

tjenestetilbud.  

• Kommunen har i liten grad system for å sikre at brukerrepresentanter blir hørt ved utformingen 

av tilbudet til beboere på sykehjem.  

• Kommunen legger til dels til rette for samarbeid med brukergruppens organisasjoner og 

frivillige organisasjoner 

• Kommunen har til dels et system for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 

sykehjemstjenestene 

• Kommunen har et system for avviksmelding og -håndtering i sykehjemstjenestene.  

• Kommunen har system for å ta imot og behandle eventuelle klager fra beboere/pårørende. 

• Kommunen har system for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger som gjelder 

sykehjemstjenestene, samt å ha system for å planlegge risikoreduserende tiltak. 
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11 HØRING 

Revisor sendte den 14. august 2019 et rapportutkast til kommunen v/rådmann for eventuell 

høringsuttalelse. På bakgrunn av ferieavvikling og sykefravær ba kommunen om utsatt høringsfrist 

med to uker til den 11. september 2019. Vi har ikke mottatt svar innen fristen.23  

 

  

 
23 Revisor har via e-post den 10. september og telefon den 11. september, forsøkt å få tilbakemelding fra kommunen 

om høringsuttalelsen, men fikk ikke svar. 
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12 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler kommunen å: 

• videreutvikle sine skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov 

• videreutvikle sitt system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene 

• styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemmene  
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Nordreisa kommune 

• KF Kvalitetsstyring   

• Medarbeiderundersøkelse, 10-Faktor 

• Prosedyrer/retningslinjer/rutiner i VAR og Profil. 

• ROS-analyser 

• Sykehjemmenes årsmeldinger for 2018 

• Virksomhetsplan for helse og omsorg, sykehjemmene, 2019 

• www.nordreisa.kommune.no 

 

 

Internettressurser 

https://www.aldringoghelse.no/demens/personsentrert-omsorg/vips-praksismodell  

 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/  

 

https://nhi.no/  

 

https://www.kf.no/kvalitet-og-internkontroll/kvalitetsstyring/  

 

https://kurs.nhi.no/  

 

https://www.visma.no/smartskill/veilederen-pleie-og-omsorg/  

 

https://www.varhealthcare.no/   
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Nordreisa kommune: 

 

Økonomistyring og økonomisk internkontroll, 2018 

 

Barneverntjenesten,      2017 

   

Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen,   2014 

 

Pleie- og omsorg – ressursbruk og kvalitet, 2012 

 

Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø og  

bemanning i pleie- og omsorg,    2010 

 

Oppfølging av kommunens 

inntektsskapende virksomhet,    2009 

 

Iverksetting av politiske vedtak,    2008 

 

Forebyggende barnevern,     2007 

 

Økonomistyring,      2006 

 

Offentlige anskaffelser,     2005 

 

Halti-prosjektet,      2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune og 37 

kommuner i Nordland, Troms og 

Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø og 

Narvik, og på Sortland, Finnsnes og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Juss 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Økonomi 
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