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Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 19.12.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til 
postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 
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Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Til: Nordreisa Kommune
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Emne: Spørsmål til kommunestyret
Vedlegg: spørsmål til kommunestyret 19 des 19 (kopi).docx
Mvh
Siv elin Hansen 

5



Spørsmål   
 
Fattigdom i Nordreisa kommune 
 
På formannskapsmøtet 8. november i 2018 fikk vi opplyst fra NAV at antall barn i familier som mottar 
sosialhjelp i kommunen hadde øket til 140 fra 83 året før og at det var 197 unge mellom 18-24 som 
mottok sosialhjelp. De tallene som ble lagt fram viste at vi også i Nordreisa hadde mange barn og 
unge som lever i en familie som ikke har penger nok til å klare å gi det aller mest grunnleggende til 
sine barn; mat og tak over hodet.  
Det er alvorlig når mange innbyggere i Nordreisa kommune ikke har inntekt nok til å klare seg selv og 
må ty til sosialhjelp for å klare seg i hverdagen. Dette er et problem som politikere må ta på alvor. 
 
I samme møte så ble derfor følgende vedtak gjort.  
 

Med bakgrunn i orientering fra NAV leder i dag ønsker formannskapet en sak til 
førstkommende formannskapsmøte som inneholder følgende deltema: 
 
a) Nordreisa kommune starter et prosjekt for å styrke rekruttering og kompetansetilgang. Vi 
ønsker at hovedprosjektet får hele Nord-Troms som nedslagsfelt. Prosjektet skal inneholde 
følgende: 
 

- En kartlegging av unge i kommunen mellom 20 og 35 sin deltakelse i arbeidsliv og 
utdanning. 

 
- Utprøving av ekstra rekruttering-, tilrettelegging- og kvalifiseringstiltak for studier 

som er særlig kritiske for fremtidig rekruttering, som høyere utdanning innen skole og 
helse. 

 
- Utprøving av alternative modeller for fagutdanningene som er kritiske for lokalt 

næringsliv, men treng i begrenset antall, f.eks kokk. 
 
Prosjektet søkes realisert i samarbeid med NAV, Nord-Troms Studiesenter, 
Oppfølgingstjenesten og Nord-Troms vgs. 

 
 
Hva har vært gjort i denne saken etter at vedtaket ble gjort i nov 2018, og hvor mange av våre 
innbyggere(barn, unge, m.fl) er det nå som mottar sosialhjelp fra kommunen? 
 
Siv Elin Hansen 
Nordreisa SV  
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PS 76/19 Referatsak



       
       
E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  03.06.2019  2019/7809 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lill-Hege Nergård, 77642127 
  
 
 
  

Skånland kommune 
Postboks 240 
9439 EVENSKJER 

  

Forventninger til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi for 
neste valgperiode 

 
I anledning kommunevalget høsten 2019 ønsker Fylkesmannen å formidle våre forventninger til 
kommunenes arbeid med de kommunale planstrategiene.  
 
Fylkesmannen er opptatt av at plan- og bygningslovens intensjon om et effektivt og forutsigbart 
plansystem overholdes. Utarbeidelse av kommunal planstrategi er ett ledd i prosessen med å 
oppfylle denne intensjonen. Det er derfor viktig at kommunene prioriterer denne oppgaven, og at 
planstrategien utarbeides og vedtas senest innen ett år etter konstituering av kommunestyret, jf. PBL § 
10-1 1. ledd.   
 
I arbeidet med kommunal planstrategi er det viktig at kommunene oppdaterer 
kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget bør representere bredden i kommunenes oppgaver 
som samfunnsutvikler og tjenesteyter, og ligge til grunn for all planlegging etter plan- og 
bygningsloven.  
 
De nye nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 skal ligge til grunn 
for kommunenes arbeid med planstrategien og øvrig planlegging. Forventningene signaliserer blant 
annet at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for kommunal planlegging, og må derfor omtales i 
planstrategien. Barn og unge er Fylkesmannens fyrtårn, og det forventes at kommunene ivaretar 
temaet i arbeidet med kommunal planstrategi og samfunns- og arealplanlegging generelt. 
 
Som en del av arbeidet med kommunal planstrategi er det viktig at kommuneplanen evaluerers. På 
denne måten vil man kunne måle en eventuell måloppnåelse og behov for revisjon av 
kommuneplanen, slik at den i hver valgperiode fungerer som et operasjonalisert styringsverktøy.   
 
Fylkesmannen oppfordrer til slutt kommuneadministrasjonen om å starte arbeidet med en 
oppdatering av kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi allerede før valget, slik at dette 
foreligger når politikerne skal ta stilling til planbehov i kommende valgperiode. Dersom en revidering 
av kommuneplanen er aktuelt, vil dette kunne føre til en mer effektiv tidsbruk hvor planverket kan 
tre i kraft og være styrende tidlig i planperioden. Ressurser frigis da til en tidlig oppstart av aktuelt 
planarbeid.  
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  Side: 2/2 

 
  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
 
 
Hans Kristian Rønningen 
Seksjonsleder plan 

 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi: 
Troms Fylkeskommune            Postboks 6600      9296 Tromsø 
Finnmark Fylkeskommune      Postboks 701        9815 Vadsø 
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Fra: Aamodt Erland (Erland.Aamodt@kmd.dep.no)
Sendt: 01.10.2019 09:02:14
Til: 
Kopi: 

Emne: 19/3463-5 Informasjon om den nye kommuneloven
Vedlegg: Informasjon om den nye kommuneloven(1076.pdf;Svar på spørsmål knyttet til den nye kommunelovens §
23-1.pdf;Svar på spørsmål om skriftlig avstemming i konstituerende.pdf;Spørsmål om journalføring av samtykke til å
stille til valg.pdf

Se vedlagte saksdokumenter.
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Informasjon om den nye kommuneloven 

Alle landets kommuner og fylkeskommuner vil i løpet av den nærmeste måneden avholde 

konstituerende møter i de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene. Konstitueringen skal 

skje i samsvar med den nye kommuneloven. 

 

Departementet ga i brev 28. juni 2019 diverse informasjon om den nye kommuneloven. I 

brevet la vi blant annet ved et konstitueringsrundskriv og en veileder om ikrafttredelse og 

overgangsregler. Siden vi har mottatt mange henvendelser om disse dokumentene, gjør vi 

oppmerksom på at disse veilederne er å finne på denne nettsiden. 

 

Vi minner også om vårt nyhetsbrev Kommunalnytt, hvor departementet orienterer om mange 

aktuelle saker for kommunesektoren, også saker om den nye kommuneloven. Kommunalnytt 

er å finne på denne nettsiden, hvor man også kan tegne abonnement til dette nyhetsbrevet. 

 

Departementet har ellers mottatt en del henvendelser om den nye kommuneloven. På 

bakgrunn av disse har vi skrevet noen tolkningsuttalelser. Departementet sender vanligvis 

ikke slike tolkningsuttalelser ut til alle kommuner og fylkeskommuner, men siden disse har 

generell interesse allerede ved konstitueringen av nye kommunestyrer og fylkesting, gjør vi 

et unntak nå.  

 

Vedlagt er derfor departementets uttalelse i sakene 19/4561, 19/4581 og 19/4589.  

 

 

 

 

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3463-5 

Dato 

01. oktober 2019 
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Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Svar på spørsmål knyttet til den nye kommunelovens § 23-1 om 
kontrollutvalget 

Vi viser til e-post 19. september 2019. I e-posten bes det om en avklaring om hvordan 

uttrykket «gruppe» i den nye kommuneloven § 23-1 andre ledd skal tolkes. 

 

Den aktuelle bestemmelsen i § 23-1 andre ledd sier at lederen av kontrollutvalget ikke kan 

«være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren».  

 

Rettslig utgangspunkt 

Den aktuelle bestemmelsen ble foreslått av departementet i Prop. 46 L (2017–2018), men er 

også omtalt i NOU 2016: 4 Ny kommunelov på side 314. Den har ingen parallell i 

kommuneloven av 1992.  

 

Det står lite om denne bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) som kan bidra til å kaste lys 

over forståelsen av «gruppe». Departementets begrunnelse for å ta inn en bestemmelse om 

hvem som kan være leder av kontrollutvalget, knytter seg til at det anses som en fordel om 

lederen kommer fra et såkalt opposisjonsparti. Departementets nærmere uttrykte 

begrunnelse knytter seg til den delen av forslaget som forbyr lederen av kontrollutvalget å 

være «medlem av samme parti» som ordføreren. Det er særlig hensynet til å styrke tilliten og 

legitimiteten til kontrollutvalget som ligger til grunn for bestemmelsen, se Prop. 46 L (2017–

2018) side 283. Departementet ønsket også en rettsteknisk enkel regel, og ga uttrykk for at 

en regel som sier at lederen ikke kan være medlem av samme parti som ordføreren ivaretar 

dette hensynet. Departementet pekte på at en regel som sier at lederen skal komme fra 

«opposisjonen», vil kunne føre med seg uheldige tolkningsproblemer. 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

v/ Anne-Karin Femanger Pettersen 

Postboks 41 Sentrum 

0101 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/4581-2 

Dato 

27. september 2019 
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Side 2 
 

Uttrykket «gruppe» finnes også andre steder i loven, se for eksempel § 7-5. Denne 

bestemmelsen regulerer listeforslag ved forholdsvalg. Slik "gruppe" er brukt i denne 

bestemmelsen, omfatter begrepet flere tilfeller.   

 

Det første tilfellet følger av § 7-5 første ledd tredje punktum. I denne bestemmelsen omfatter 

begrepet «gruppe» grupperinger eller lister som er valgt inn i kommunestyret, men som ikke 

er et «parti». For eksempel vil en by- eller bygdeliste som stiller egen liste til valg til 

formannskap omfattes av uttrykket «gruppe».  

 

Den andre tilfellet følger av § 7-5 første ledd femte punktum. I denne bestemmelsen omfatter 

begrepet «gruppe» også et felles listeforslag mellom flere partier eller flere partier og grupper 

av typen by- eller bygdeliste. For eksempel er det ikke uvanlig at to eller flere partier går 

sammen om en felles liste ved forholdsvalg av medlemmer til formannskapet. Disse partiene 

danner en «gruppe» i formannskapet. Dette er for øvrig den samme bruken av «gruppe» 

som i § 7-10.   

 

Vurdering 

Ordlyden i § 23-1 andre ledd gir ikke i seg et klart svar på spørsmålet.  

 

Departementet viser til at uttrykket «gruppe» i § 23-1 andre ledd regulerer en helt annen 

situasjon, og ivaretar helt andre hensyn, enn i de andre bestemmelsene i loven hvor vi finner 

det samme uttrykket. Når uttrykket «gruppe» benyttes i f.eks. §§ 7-5, 7-6, 7-7 og 7-10 er 

bakgrunnen å lage et helhetlig regelverk for valg til folkevalgte organer, som blant annet tar 

høyde for hvem som skal innkalles som varamedlemmer til enkeltmøter og hvem som kan 

velges hvis det må foretas nyvalg eller suppleringsvalg til organet.  

 

Bakgrunnen for bestemmelsen i § 23-1 andre ledd er annerledes. Den bygger på et ønske 

om å skape en viss grad av politisk avstand eller uavhengighet mellom ordføreren og lederen 

av kontrollutvalget. Det er derfor ingen automatisk sammenheng mellom bruken av 

gruppebegrepet i lovens kapittel 7 og bestemmelsen i § 23-1 andre ledd.  

 

Departementet mener at tilstrekkelig grad av uavhengighet oppnås ved at lederen av 

kontrollutvalget ikke tilhører samme parti eller gruppering i kommunestyret (som for 

eksempel samme by- eller bygdeliste) som ordføreren. Når det i Prop. 46 L (2017–2018) på 

side 283 argumenteres for at innehaverne av disse to vervene ikke bør være medlem av 

samme parti, tyder det på at det er den nære koblingen et felles partimedlemskap innebærer 

som loven søker å hindre, og ikke den mer perifere koblingen som oppstår mellom personer 

som er medlemmer av ulike partier som mer eller mindre tilfeldig stiller felles listeforslag ved 

valg til formannskapet eller inngår andre former for formelle eller uformelle samarbeid i løpet 

av valgperioden.  

 

Departementet bemerker også at hvis uttrykket «gruppe» skulle tolkes på en mer utvidet 

måte, til også å gjelde for eksempel et listesamarbeid mellom flere partier til valg til 

formannskapet, vil dette kunne skape en regel som er vanskeligere å praktisere. Særlig i de 

14



 

 

Side 3 
 

tilfellene hvor det er mange partier som stiller fellesliste til valg til formannskapet. Det følger 

av forarbeidene at det var meningen å innføre en rettsteknisk enkel regel, jf. ovenfor. Det at 

forarbeidene i så stor grad vektlegger en rettsteknisk enkel regel, tilsier at ordlyden må tolkes 

på den måten som i størst grad gir en slik rettsteknisk enkel regel.  

 

Det er også av betydning for tolkningen at § 23-1 andre ledd er en utelukkelsesregel. Det er 

et grunnleggende hensyn i lovgivningen at man ikke utelukker flere personer som kandidater 

til verv enn det er behov for. Departementet legger vekt på dette hensynet, også ved 

tolkningen av § 23-1 andre ledd. I tilfeller hvor mange partier eller lister av typen by- eller 

bygdelister lager en fellesliste ved valg til formannskapet, vil dette avskjære unødvendig 

mange kandidater til vervet som leder av kontrollutvalget, noe som er i strid med hensynet 

om ikke å utelukke flere enn nødvendig.  

 

Konklusjon 

På denne bakgrunnen mener departementet at uttrykket «gruppe» i § 23-1 andre ledd 

begrenser seg til kun å gjelde grupperinger eller lister som er valgt inn i kommunestyret, og 

som ikke er et «parti». En typisk «gruppe» vil for eksempel kunne være en by- eller 

bygdeliste. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Telefon* 
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972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Svar på spørsmål om skriftlig avstemning i konstituerende 
kommunestyre 

Vi viser til e-post 18. september 2019, hvor det spørres om den nye kommuneloven ikke 

tillater skriftlige (hemmelige) avstemminger. 

 

For å gjøre en vurdering av dette spørsmålet er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i 

hvordan dette spørsmålet er regulert i kommuneloven av 1992. Det vil kunne ha betydning 

for tolkningen av kommuneloven 2018. 

 

Som et utgangspunkt for vurderingen vil departementet trekke fram at hovedregelen både i 

1992-loven og 2018-loven er at avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn.  

 

Kommuneloven av 1992 

Kommuneloven av 1992 § 35 nr. 5 sier at ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem 

kreve skriftlig avstemning. Bestemmelsen ble foreslått i NOU 1990: 13, og på side 176 

fremgår de nærmere begrunnelsen for forslaget: 

 

 «For det første vil utvalget foreslå at det ved flertallsvalg og ansettelser skal 

 holdes skriftlig avstemning, dersom ett medlem krever det. Dette er en 

 kodifisering av det som lenge har vært gjeldende praksis. Poenget med lik 

 kodifisering er at det vil virke klargjørende og gjøre regelen utvilsom. Skriftlige 

 avstemninger vil derimot – som nå – være avskåret i forbindelse med andre 

 avstemninger; de folkevalgte bør kunne vedstå seg sine standpunkter ved å 

 vise hvorledes de har stemt.» 

 

Ulstein kommune 

Postboks 143 

6067 ULSTEINVIK 
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I Ot.prp. nr. 42 (1991–1992) videreførte departementet forslaget fra NOU 1990: 13. I sin 

begrunnelse skrev departementet på side 137: 

 

 «Departementet finner for det første å kunne gi sin støtte til forslaget om at 

 skriftlig avstemning bare skal kunne kreves i forbindelse med valg og 

 ansettelser. Det har i praksis vært en viss usikkerhet knyttet til skriftlige 

 avstemninger, og Kommunelovutvalgets forslag vil her virke klargjørende.» 

 

Når det gjelder avstemninger generelt, er hovedregelen som nevnt at dette skal skje åpent i 

møte ved stemmetegn. Vi viser blant annet til Kommuneloven med kommentarer av 

Overå/Bernt, 6. utgave, 2014. I note 16 til § 35 nr. 5 heter det: 

 

 «Det alminnelige prinsipp er at avstemning i folkevalgte organer skjer ved 

 stemmetegn. Dette følger av at medlemmende skal stå både rettslig og politisk 

 ansvarlig for sin stemmegivning.» 

 

Departementet har tidligere fått spørsmål om et kommunestyre ved flertallsvedtak kan 

bestemme at en avstemning skal holdes skriftlig. Svaret fra departementet er av interesse 

her. I sak 99/826, gjengitt i Rundskriv H-03/00, ble det uttalt: 

 

 «Som hovudregel skal avstemmingar i folkevalde organ skje ved røysteteikn, 

 opent i møtet. Medlemene i organet er vald for å representere og stå til ansvar 

 ovanfor sine veljarar, og normalt også ovanfor eit politisk parti som har nominert 

 vedkommande. Ved val og tilsetjingar er det innarbeidd ein regel om at eit 

 enkelmedlem kan krevja skriftleg avstemming, og dette er slått fast i 

 kommunelova. 

 

 Det er etter forarbeida til kommunelova heilt klart at eit enkeltmedlem ikkje kan 

 krevje skriftleg avstemming i andre saker enn ved val og tilsetjing.» 

 

I saken konkluderte departementet med at kommunestyret ikke kan fastsette skriftlig 

avstemning i andre saker enn ved valg og ansettelse. Det vil stride mot kommuneloven om et 

kommunestyret vedtar at visse typer avstemninger skal skje skriftlig. 

 

Kommuneloven 2018 

Den nye kommuneloven av 2018 viderefører ikke bestemmelsen i kommuneloven 1992 § 35 

nr. 5. Bakgrunnen for dette er verken omtalt i NOU 2016: 4 eller i Prop. 46 L (2017– 2018), 

som er de sentrale forarbeidene til den nye loven. 

 

Hovedregelen også etter den nye loven, er at avstemninger skal skje åpent i møte ved 

stemmetegn. Det er ingen holdepunkter for å anta at den nye loven skulle endre denne 

hovedregelen. De grunnleggende hensynene bak en åpen avstemning, slik det er redegjort 

for i departementets sak 99/826, er fortsatt gjeldende. 
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Unntak fra denne hovedregelen eller prinsippet vil kun være i de tilfeller loven bestemmer 

det. Siden den nye loven ikke viderefører den klare hjemmelen i 92-loven om at skriftlige 

avstemninger kan kreves ved valg og ansettelse, må dette, etter departementets vurdering, 

bety at den nye loven ikke åpner for dette. 

 

Det vil fortsatt være adgang til skriftlig avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter 

skriftlighet. Forholdsvalg etter § 7-5 og § 7-6 er et eksempel på avstemming som kan gjøres 

skriftlig.      

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Spørsmål om journalføring av samtykke til å stille til valg 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 19. september 2019 fra 
Lillesand kommune med spørsmål om de skriftlige samtykkene etter kommuneloven § 7-2 
tredje ledd bokstav c må journalføres.  
 
Kommuneloven § 7-2 tredje ledd stiller krav om at den som skal velges til et av de 
folkevalgte organene nevnt i første ledd, må ha skriftlig samtykket til å stille til valg. 
Lovteksten sier ikke hvem som skal innhente samtykkene og gir heller ikke konkrete føringer 
på hvordan samtykkene skal behandles. Det følger av forarbeidene at det er den som 
foreslår den aktuelle kandidaten som er pålagt å innhente et slikt samtykke, se Prop. L 46 
(2017–2018) side 105 og NOU 2016: 4 Ny kommunelov side 141. 
 
Det betyr at det i utgangspunktet vil være de ulike partiene som fremmer kandidater og 
utarbeider innstillinger, som er ansvarlige for å innhente og sikre at det foreligger et skriftlig 
samtykke fra den aktuelle kandidaten. Skriftlig samtykke er et av tre vilkår for at en kandidat 
er valgbar, og på samme måte som de øvrige kravene, må det være det velgende organet 
som sørger for at de velger personer som er valgbare. Kommuneloven gir ikke nærmere 
regler om hvordan dette skal sikres eller dokumenteres, og det vil være f.eks. opp til 
kommunestyret selv å avgjøre om det er tilstrekkelig at det muntlig orienteres om at 
samtykkene foreligger eller om de må legges fram i kommunestyremøte.  
 
Det konkrete spørsmålet om kommunens journalføringsplikt av slike samtykker vil derfor 
avhenge av hvordan de skriftlige samtykkene er behandlet, f.eks. om de er oversendt 
kommunen eller bare vist frem i et møte og oppbevares utenfor kommuneorganisasjonen.  
 

Lillesand kommune 
v/ Jorunn T. Lukashaugen 
Postboks 23 
4791 LILLESAND 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/4589-2 

Dato 

27. september 2019 
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Et skriftlig samtykke vil være et dokument etter definisjonen i offentlighetsloven § 4 første 
ledd. Dokumenter som er sendt kommunen skal da journalføres dersom "dei er eller blir 
saksbehandla og har verdi som dokumentasjon", jf. arkivforskriften § 9 første ledd. Det er 
adgang til å gi samtykke per e-post og sms, og slike samtykker vil også være omfattet av 
dokumentbegrepet og kan måtte journalføres.  
 
Etter departementets oppfatning vil samtykkeerklæringer som sendes fra partiene til 
kommunen, anses som dokument sendt inn til kommunen. Dokumentene blir gjenstand for 
saksbehandling ettersom de danner grunnlaget for en sak i kommunestyret hvor det velges 
medlemmer til et folkevalgt organ, og det har en verdi som dokumentasjon at den aktuelle 
folkevalgte rent faktisk har gitt skriftlig samtykke. I slike tilfeller er vilkårene for journalføring 
oppfylt, og dokumentene (samtykkene) må journalføres. 
 
Samtykkeerklæringer som foreligger hos kommunen, som kommunen selv oppretter eller 
innhenter eller som oversendes fra forslagstilleren, må uansett også journalføres dersom de 
sendes til det folkevalgte organet som saksfremlegg med vedlegg, jf. arkivforskriften § 9 
første ledd fjerde punktum bokstav b.  
 
Dersom samtykkene f.eks. omtales eller vises fram i møtet i organet når valget foretas, eller 
av andre årsaker ikke oversendes fysisk til kommunen, så er det vanskelig å se at det er 
noen dokumenter som kommunen har opprettet eller som har kommet inn til kommunen som 
kan journalføres.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Siri Halvorsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Edvard Thorolf Aspelund 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Fylkesmannen i Agder 
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Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Til alle nye kommunestyrerepresentanter 
Gratulerer med nye verv!  
 
Å være lokalpolitiker er et svært viktig og meningsfylt verv. Kommunene har ansvar for 
oppgaver som betyr svært mye for våre liv. En av de viktigste oppgavene er å sikre gode og 
trygge tjenester til våre eldre og pleietrengende.  
 
Vi blir flere eldre i årene som kommer og gjennomsnittlig levealder både for kvinner og menn 
er nå på over 80 år. De aller fleste eldre klarer seg selv. De er ressurser som kan bidra i 
frivillig arbeid og til hjelp i familien om det tilrettelegges for det. De fleste trenger ingen 
bistand fra kommunen. Men i årene som kommer blir vi flere eldre som uansett vil medføre 
økt behov for gode omsorgstjenester. Det tar tid å bygge sykehjem og omsorgsboliger, i 
gjennomsnitt 4-5 år. Derfor er det viktig at dere som lokalpolitikere starter arbeidet med 
forberedelser og planlegging allerede nå. Jeg vil oppfordre dere til å ta opp spørsmålet om 
kapasitet og planer i eldreomsorgen i forbindelse med at dere lager en plan for 
gjennomføringen av Leve hele livet i kommunen deres. La det også bli en plan for hvordan 
dere skal sikre nok kapasitet på institusjonssiden.    
 
Leve hele livet  
Kvalitetsreformen Leve hele livet (2019–2023) skal bidra til at eldre skal få bestemme mer 
over eget liv. Det er fem innsatsområder som vi vet betyr mye for eldre, pårørende og ansatte: 
mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Jeg håper 
dere utarbeider en god plan for deres kommune for hvordan dere skal sikre eldre en verdig 
alderdom. Det handler om å leve hele livet, ikke bare overleve.  
 
Det skal lønne seg å jobbe med Leve hele livet. De kommunene som deltar i nettverk, vedtar 
hvordan reformen skal følges opp lokalt og integrerer dette i sine kommunale planer vil fra 
2021 bli prioritert i eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. For å stimulere til 
aktivitet allerede i 2020 foreslår vi et nytt tilskudd for utvikling av gode modeller for å bedre 

Alle landets kommuner 
 

 
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/4035-  

Dato 

19. november 2019 
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kvalitet, kompetanse og kontinuitet i omsorgstjenestene, i tråd med områdene i Leve hele 
livet.  
 
 
Planlegging for gode sykehjem og omsorgsboliger og lokale kjøkkenløsninger 
Som en del av arbeidet med Leve hele livet, vil jeg oppfordre dere til å planlegge for 
fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger og gode, lokale 
kjøkkenløsninger.  
 
Det tar om lag 4-5 år ferdigstille et nytt bygg. For å møte den fremtidige behovsveksten, er det 
derfor helt nødvendig å starte planlegging og utbygging av heldøgns omsorgsplasser i 
sykehjem og omsorgsboliger nå.  
 
Vi har styrket investeringsordningen til heldøgns omsorgsplasser betydelig slik at staten 
dekker opp mot 70 prosent av investeringen. I statsbudsjettet for 2020 foreslår vi å gi tilsagn 
om tilskudd til 2000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser.  Dette utgjør en tilsagnsramme 
på om lag 3,6 mrd. kroner. Flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser en av våre 
viktigste, felles oppgaver.  
 
I høst etablerer vi også et investeringstilskudd til lokale kjøkkenløsninger med eget 
produksjonskjøkken. Vi vil foreslå til sammen 400 mill. kroner til denne ordningen de neste 4 
årene. Vi vet at en tredjedel av eldre som bor på sykehjem er underernærte eller står i fare for 
å bli det. Jeg håper dere satser på mat og måltider, og styrker ernæringsarbeidet for både 
sykehjemsbeboere og hjemmeboende eldre som er avhengig av assistanse.  
 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og 
personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort 
behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Tjenesten organiseres slik at 
brukeren er arbeidsleder for assistenten og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra 
egne behov.   
 
Stortinget rettighetsfestet denne ordningen i 2015. Målet var å sikre mennesker med stort 
tjenestebehov større mulighet til å ta ansvar for eget liv. Status i dag er at mange som klager 
til fylkesmannen om tildeling av BPA får medhold i sine klager. Jeg vil derfor oppfordre dere 
til å se nærmere på tildelingspraksis i egen kommune og følge med på de vurderingene 
fylkesmannen gjør. I rundskriv I-9/2015 får dere en utfyllende veiledning om regelverket. 
Dette kan bidra til at vi får en mer likeartet praksis på tvers av kommuner. Dere er valgt som 
ombudsmenn for deres innbyggere, og gode møter med det offentlige systemet bidrar til å 
bygge tillit til at man får den hjelpen man har krav på, når man trenger den. 
 
Jeg vil også gjøre oppmerksom på at regjeringen nå har nedsatt et eget Utvalg som skal se 
nærmere på BPA-ordningen og hvordan vi kan få den til å bli en enda mer treffsikker ordning. 
 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
Fra 1. januar 2020 har alle kommuner plikt til å tilby hjemmeboende personer med demens et 
dagaktivitetstilbud. Samtidig legges det øremerkede tilskuddet til dagtilbud inn i kommunenes 
frie inntekter. Jeg oppfordrer alle kommuner til å utnytte handlingsrommet de har til å utvikle 
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tilbud tilpasset lokale forhold og behov, og samarbeide med frivillige, interesseorganisasjoner 
eller lokale aktører om utvikling av gode og varierte tilbud, eks Inn på tunet tilbud.   
 
Eldreombud og aldersvennlig Norge 
Regjeringen vil styrke eldres stemme i samfunnet. Vi vil derfor etablere et eget eldreombud 
som skal ivareta eldres rettigheter, interesser og behov på alle samfunnsområder.  
Med nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, som inngår i Leve hele livet, vil 
regjeringen bidra til å utvikle mer aldersvennlige løsninger sammen med eldre selv, 
kommuner, næringsliv, frivillighet, forskning mv.  
 
Vi har nedsatt Rådet for et aldersvennlig Norge, hvor sentrale organisasjoner er representert 
og vil bidra til å gi retning og forankre arbeidet i de ulike sektorene. Som del av arbeidet har 
KS startet et nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner som jeg vil oppfordre 
kommunene til å være med i. Arbeidet skal bygge på medvirkning fra eldre selv og også 
engasjere de lokale eldrerådene. Se nettsiden aldersvennlig.no. Å legge bedre til rette for 
aktive og selvstendige eldre er til gavn for alle, og at et aldersvennlig samfunn bør engasjere 
alle generasjoner.  
 
Jeg ønsker dere lykke til i den kommende fireårsperioden! 
 
Med hilsen 
 

 
Sylvi Listhaug 
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Fra: Rønning Hege (Hege.Ronning@kmd.dep.no)
Sendt: 27.06.2019 11:19:23
Til: Agdenes kommune; post@afk.no; Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; Andøy kommune;
Aremark kommune; Arendal kommune; post@asker.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no;
postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; info@audnedal.kommune.no;
post@aukra.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@aurskog-
holand.kommune.no; postmottak@austagderfk.no; postmottak@austevoll.kommune.no;
post@austrheim.kommune.no; post@averoy.kommune.no; postmottak@balestrand.kommune.no;
post@ballangen.kommune.no; postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no;
postmottak@bardu.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no;
postmottak@bergen.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no;
postmottak@birkenes.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no; postmottak@bjugn.kommune.no;
postmottak@bodo.kommune.no; post@bokn.kommune.no; post@bremanger.kommune.no;
postmottak@bronnoy.kommune.no; postmottak@bfk.no; post@bygland.kommune.no;
postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no; postmottak@bo.kommune.no;
post@boe.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no;
postmottak@dovre.kommune.no; kommunepost@drmk.no; postmottak@drangedal.kommune.no;
postmottak@dyroy.kommune.no; post@donna.kommune.no; post@eid.kommune.no;
postmottak@eide.kommune.no; postmottak@eidfjord.kommune.no; postmottak@eidsberg.kommune.no;
postmottak@eidskog.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; post@eigersund.kommune.no;
postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no; postmottak@engerdal.kommune.no;
post@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; post@e-
h.kommune.no; post@farsund.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no;
postmottak@fet.kommune.no; postmottak@ffk.no; post@finnoy.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no;
post@fjaler.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no;
postmottak@flatanger.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no;
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no;
post@forsand.kommune.no; postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no;
postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no;
postmottak@frana.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no; post@fusa.kommune.no;
fmagpost@fylkesmannen.no; fminpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postmottak;
Fylkesmannen i Nordland Postmottak; fmovpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Rogaland Postmottak;
fmtfpost@fylkesmannen.no; fmtlpost@fylkesmannen.no; fmvtpost@fylkesmannen.no; fmvlpost@fylkesmannen.no;
post@fmfa.fylkesmannen.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no;
postmottak@forde.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no;
postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no;
post@gjemnes.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no;
postmottak@gjesdal.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no;
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no;
postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no;
postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@halden.kommune.no; post@halsa.kommune.no;
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no;
postmottak@haram.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
post@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no;
postmottak@hedmark.org; postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no;
postmottak@hemsedal.kommune.no; postmottak@heroy.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no;
postmottak@hitra.kommune.no; postmottak@hjartdal.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no;
post@hobol.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no;
postmottak@holmestrand.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no; hfk@hfk.no; post@hornindal.kommune.no;
postmottak@horten.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no;
postmottak@hvaler.kommune.no; postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no;
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postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no; post@ha.kommune.no;
postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@inderoy.kommune.no; postmottak@indrefosen.kommune.no;
postmottak@iveland.kommune.no; postmottak@jevnaker.kommune.no; post@jondal.kommune.no;
postmottak@jolster.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no;
post@karmoy.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no;
postmottak@klabu.kommune.no; postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@kongsvinger.kommune.no;
post@kragero.kommune.no; postmottak@kristiansand.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no;
postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no;
post@kviteseid.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; Kvænangen
Postmottak; Post Kafjord; postmottak@larvik.kommune.no; post@lavangen.kommune.no;
postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no;
post@leka.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no;
postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no;
postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@lindesnes.kommune.no;
postmottak@lindas.kommune.no; post@lom.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no;
postmottak@lund.kommune.no; post@lunner.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no;
postmottak@luster.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; post@lyngen.kommune.no;
post@laerdal.kommune.no; postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no;
post@loten.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no;
post@marker.kommune.no; service@marnardal.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no;
postmottak@meland.kommune.no; postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no;
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@midsund.kommune.no;
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; post@modum.kommune.no;
postmottak@molde.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no; post@moss.kommune.no;
post@mrfylke.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no;
postmottak@namdalseid.kommune.no; postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no;
postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no;
post@nedre-eiker.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no;
postmottak@nesna.kommune.no; post@nesodden.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no;
postmottak@nesset.kommune.no; info@nissedal.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no;
postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; post@norddal.kommune.no; post@nord-
fron.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; post@nfk.no; postmottak@nord-odal.kommune.no;
postmottak@nordre-land.kommune.no; Nordreisa Kommune; postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no;
postmottak@notodden.kommune.no; postmottak@naroy.kommune.no; epost@odda.kommune.no;
post@oppdal.kommune.no; postmottak@oppegard.kommune.no; postmottak@oppland.org;
postmottak@orkdal.kommune.no; Postmottak@Os.kommune.no; postmottak@os-ho.kommune.no;
postmottak@osen.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; post@osteroy.kommune.no;
postmottak@overhalla.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@porsgrunn.kommune.no;
postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no;
post@randaberg.kommune.no; post@rauma.kommune.no; postmottak@re.kommune.no;
postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no;
post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no;
postmottak@ringsaker.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no; post@roan.kommune.no;
firmapost@rogfk.no; postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@rygge.kommune.no;
postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no;
postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@royken.kommune.no;
postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no;
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no;
sande.kommune@sande-mr.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no;
postmottak@sandnes.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com;
post@sauda.kommune.no; postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no;
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postmottak@selbu.kommune.no; post@selje.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@sigdal.kommune.no;
post@siljan.kommune.no; post@sirdal.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no;
postmottak@skedsmo.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no;
postmottak@skiptvet.kommune.no; Post Skjervoy; post@skjaak.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no;
post@skanland.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no; postmottak@snillfjord.kommune.no;
postmottak@snasa.kommune.no; postmottak.sentraladm@sfj.no; postmottak@sogndal.kommune.no;
postmottak@sokndal.kommune.no; epost@sola.kommune.no; post@solund.kommune.no;
postmottak@songdalen.kommune.no; postmottak@sortland.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no;
post@stange.kommune.no; postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no;
postmottak@steinkjer.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no; post@stord.kommune.no;
postmottak@stordal.kommune.no; postmottak@stor-elvdal.kommune.no; Post Storfjord;
postmottak@strand.kommune.no; post@stranda.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no;
post@sula.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no;
post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no;
postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no; postmottak@sogne.kommune.no;
post@somna.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@sor-aurdal.kommune.no;
post@sorfold.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no;
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no;
postmottak@tana.kommune.no; post@t-fk.no; post@time.kommune.no; postmottak@tingvoll.kommune.no;
postmottak@tinn.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no;
postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no; postmottak@tranoy.kommune.no;
postmottak@tromsfylke.no; postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@trondheim.kommune.no;
postmottak@trysil.kommune.no; post@trana.kommune.no; postmottak@trogstad.kommune.no;
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Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
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22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Hege Rønning 
22 24 72 24 

 
Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 
Dette rundskrivet orienterer om Stortinget si handsaming av Kommuneproposisjonen 2020 
(Prop. 113 S (2018–2019)), jf. Innst. 405 S (2018–2019) frå kommunal- og 
forvaltningskomiteen. Samstundes med Kommuneproposisjonen 2020 la regjeringa fram 
Revidert nasjonalbudsjett 2019; Meld. St. 2 (2018–2019) og Prop. 114 S (2018–2019) 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, jf. Innst. 391 S (2018–2019) 
frå finanskomiteen. Stortinget fatta vedtak i desse sakene 18. og 21. juni 2019.  
Innstillinga frå kommunal- og forvaltningskomiteen og finanskomiteen og referat frå 
stortingsdebattane er tilgjengelege på Stortinget sine sider: www.stortinget.no.  
 

1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2020  
Hovudtrekka i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2020 er følgjande:  

 Realvekst i dei frie inntektene til kommunesektoren på mellom 1 og 2 mrd. kroner 
som inneber ein realvekst på mellom 0,3 og 0,5 pst.  

 Realvekst i dei samla inntektene i storleik 0,2 til 1,5 mrd. kroner. Veksten er rekna frå 
berekna inntektsnivå i 2019 i revidert budsjett for 2019. Anslaga for vekst i samla 
inntekter er lågara enn berekna vekst i dei frie inntektene. Dette skyldast mellom 
anna at betydelege inntekter frå Havbruksfondet i 2019 fell bort i 2020. 

 Kommunane får mellom 1 og 2 mrd. kroner av veksten i dei frie inntektene.   
 Fylkeskommunane får mellom -200 og 100 mill. kroner i vekst i frie inntekter i 2020.  
 Stortinget vedtok ei samla skjønsramme på 1 434 mill. kroner i tråd med framlegget i 

Kommuneproposisjonen 2020.  
 

Rundskriv 
 
I følgje liste. 
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Side 2 

Regjeringa gjer endeleg framlegg til inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet 
for 2020 (Prop. 1 S (2019–2020)). Statsbudsjettet 2020 blir lagt fram måndag 7. oktober 
2019.  
 
2 Revidert nasjonalbudsjett 2019 

2.1 Endringar i rammetilskotet til kommunar og fylkeskommunar i 2019 

2.1.1 Innbyggjartilskotet til kommunane (kap. 571, post 60)  
Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar (90 mill. kroner)  
Regelverket for arbeidsavklaringspengar blei endra frå 1. januar 2018, jf. Prop. 74 L (2016–
2017). Det gjekk fram av proposisjonen at kommunesektoren skulle kompenserast for 
eventuelle større meirutgifter. Analysar av KOSTRA-tal for 2018 viser at endringa førte til ein 
auke i kommunane sine utgifter til økonomisk sosialhjelp på om lag 90 mill. kroner. I revidert 
budsjett for 2019 blir difor løyvinga på kap. 571, post 60 auka med 90 mill. kroner.   
 
Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene (142,4 mill. kroner)  
Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene blir utvida og forlenga til og med 2022 
(Prop. 1 S (2018–2019) Helse- og omsorgsdepartementet). Frå 1. mai 2019 er forsøket 
videreført kun med modell A. Selbu og Spydeberg kommunar som har deltatt i modell B, vil 
starte ein prosess med overgang til modell A. Selbu kommune vil som følgje av dette bli 
rammefinansiert frå 1.5.2019 til 1.1.2020. Spydeberg kommune vil bli rammefinansiert frå 
1.5.2019 og fram til at den sammenslåtte kommunen Indre Østfold eventuelt skal delta frå 
1.7.2020. I revidert budsjett for 2019 blir løyvinga på kap. 571, post 60 auka med 142,4 mill. 
kroner mot ein reduksjon på kap. 761, post 65.  
 
Samla sett inneber endringane ei auke på kap. 571, post 60 Innbyggjartilskot på 232,4 mill. 
kroner. Sjå vedlegg 1.  

2.1.2 Skjønstilskotet til kommunane (kap. 571, post 64)  
Kompensasjon for endringar i regelverket for eigedomsskatt (71 mill. kroner) 
I statsbudsjettet for 2019 blei det satt av 71 mill. kroner til å kompensere kommunar som får 
reduserte inntekter som følgje av at dei ikkje lenger kan krevje inn eigedomsskatt på 
produksjonsutstyr og -installasjonar. Ved handsaminga av revidert budsjett for 2019 blei det 
ikkje gjort endringar i dette beløpet.  
 
Kommunane har rapportert inn skattegrunnlaget for dei berørte eigedomane for 2018 og 
2019. For å anslå dei økonomiske konsekvensane for kommunane i 2019 har departementet 
kobla desse tala med skattesatsen som kommunane har rapportert inn til KOSTRA1. For 
kommunar som har endra satsen mellom 2018 og 2019 er den lågaste satsen lagt til grunn.  
 

 
1 Det inneber mellom anna at for Aure, Hemne og Hitra er det kun skattegrunnlaget i den einskilde kommune som 
har inngått i berekningane. Det er ikkje teke omsyn til avtalene som kommunane har seg i mellom i samband med 
Tjeldbergodden.  

30



 

Side 3 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt kompensasjonen til kommunane. 
Kommunane er kompenserte fullt ut utover ein gitt eigendel per innbyggjar. I berekningane  
er det lagt til grunn innbyggjartal per 1.1.2019, og eigendelen er om lag 17 kroner per 
innbyggjar. Sjå vedlegg 3 for tal for kvar kommune. 

2.1.3 Innbyggjartilskotet til fylkeskommunane (kap. 572, post 60)  
Pensjonspremie i Statens pensjonskasse – kompensasjon til fylkeskommunane (56 mill. 
kroner) 
Ansvaret for den delen av riksvegnettet som blei omklassifisert til fylkesveg, blei overført frå 
Statens vegvesen til fylkeskommunane frå 1. januar 2010. Utgiftene til sams 
vegadministrasjon for riks- og fylkesvegar skulle framleis vere i Statens vegvesen, jf. St.prp. 
nr. 68 (2008–2009) Kommuneproposisjonen 2010.  
 
For investeringsoppgåver på fylkesvegnettet skal Statens vegvesen stille nødvendige 
ressursar til disposisjon. Den einskilde fylkeskommune dekkjer alle kostnader for desse 
oppgåvene. Det er fastsett ein kalkulatorisk timepris som fylkeskommunane skal betale. 
 
Frå 2017 betaler den einskilde statlege verksemd pensjonspremie til Statens pensjonskasse. 
Verksemdene blei kompenserte for dette i statsbudsjettet for 2017. Kompensasjonen til 
Statens vegvesen omfatta arbeid vegvesenet utfører for fylkeskommunane. Samstundes blei 
pensjonskostnader inkluderte i løns- og personalkostnadene i den kalkulatoriske timeprisen 
frå 2017. Kompensasjonen til Statens vegvesen blei dermed for høg, medan 
kompensasjonen til fylkeskommunane blei for låg. 
 
Fylkeskommunane mottok kompensasjon for pensjonspremie for 2017 og 2018 ved 
nysalderinga av statsbudsjettet 2018. For å kompensere fylkeskommunene for betalt 
pensjonspremie i 2019, blir løyvinga i revidert budsjett for 2019 auka med 56 mill. kroner.  
 
Samla sett inneber endringane ei auke på kap. 572, post 60 Innbyggjartilskot på 56 mill. 
kroner. Sjå vedlegg 2.  
 
3 Statlege overføringar til kommunesektoren  
Vedlegg 4 gir ei oversikt over statlege tilskot til kommunesektoren (øyremerkte tilskot og 
rammeoverføringar) etter Stortinget si handsaming av Prop. 114 S (2018–2019). 
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Side 4 

4 Utbetaling av rammetilskot 
Alle endringane i rammetilskotet som følgje av Stortinget si handsaming av revidert budsjett 
for 2019 blir utbetalte i terminutbetalinga 4. juli, med unntak av midlane som gjeld Forsøk 
med statleg finansiering, som har blitt utbetalte frå og med mai, og vil bli utbetalte i seks like 
store beløp over seks terminar.  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Thor Bernstrøm (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 
 

Hege Rønning 
seniorrådgjevar 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
 
 
 
Vedlegg 
 
Vedlegg 1:  
Rammetilskot til kommunane etter revidert budsjett for 2019  
 
Vedlegg 2:  
Rammetilskot til fylkeskommunane etter revidert budsjett for 2019 
 
Vedlegg 3:  
Kompensasjon for endringar i regelverket for eigedomsskatt 
 
Vedlegg 4:  
Statlege overføringar til kommunesektoren i 2019  
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Adresseliste 
 
Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 
Akershus 
fylkeskommune 

Postboks 1200 
Sentrum 

0107 OSLO 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 
Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 
Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 
1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 
Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 
Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 
Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 
Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 
Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 
Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 
Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 
Aurskog-Høland 
kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Aust-Agder 
fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 
Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 
Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 
6538 AVERØY 

Balestrand 
kommune 

Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 
Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 
Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 
Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 
Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 
Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 
Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 
Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 
Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 
Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 
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Side 6 

Bremanger 
kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 
Buskerud 
fylkeskommune 

Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 
Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 
Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 
Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 
Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 
8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 
Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 
Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 
Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 
Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 
Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 
Eide kommune Rådhusvegen 7 6490 EIDE 
Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 
Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 

1 
1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 
Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 
Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 
Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 
Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 
Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 
2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 
Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 
Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 
Evje og Hornnes 
kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 
Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 
Finnmark 
fylkeskommune 

Fylkeshuset, 
Postboks 701 

9815 VADSØ 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 
Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 
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Side 7 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 
SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 
Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 
Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 
Flekkefjord 
kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 
Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 
Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 
Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 
Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 
Fredrikstad 
kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 
Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 
Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 
Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 
Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 
Fylkesmannen i 
Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 
Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 
Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 
Oslo og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 
Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 
Vestfold og 
Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 
Vestland 

Statens hus, 
Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 
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Side 8 

Fylkesmennenes 
fellesadministrasjon 

Postboks 788 4809 ARENDAL 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 
Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 
3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 
Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 
Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I 

SUNNFJORD 
Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 
Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 
Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 
Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 
Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 
Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 
Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 
Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 
Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 
Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 
Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 
Gratangen 
kommune 

Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 
Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 
Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 
Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 
Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 
Halsa kommune Rådhuset Liabøen 6683 VÅGLAND 
Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 
Hammerfest 
kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 
Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 
Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 
Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 
Hattfjelldal 
kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 
kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 
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Side 9 

Hedmark 
fylkeskommune 

Postboks 4404 
Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 
Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 
3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 
Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 
Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 
Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 
Hjelmeland 
kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 
Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 
Holmestrand 
kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 
Hordaland 
fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 
Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 
Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 
Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 
Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 
6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 
kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 
Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 
Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 
Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 
9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
Indre Fosen 
kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 
Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 
Jondal kommune Folgefonnvegen 2 5627 JONDAL 
Jølster kommune Kommunehuset, 

Ospene 1 
6843 SKEI I JØLSTER 
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Side 10 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 
4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 
Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 
4291 KOPERVIK 

Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 
Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 
Kongsberg 
kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 
kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 
Kristiansand 
kommune 

Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund 
kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 
kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 
Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 
Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 
Kvinnherad 
kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 
Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Kvænangen 
kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 
Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 
Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 
Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 
Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 
Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 
Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 
Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 
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Side 11 

Lillehammer 
kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 
Lindesnes kommune Postboks 183 

Vigeland 
4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 
Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 
Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 
Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 
Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 
Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 
Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 
Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 
Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 
Lørenskog 
kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 
Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 
Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 
Marnardal kommune Rådhuset, 

Heddeland 
4534 MARNARDAL 

Masfjorden 
kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 
Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 
Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 
Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 
Midsund kommune Utsidevegen 131 6475 MIDSUND 
Midtre Gauldal 
kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 
Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 
Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 
Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 
Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 
Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 
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Side 12 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Namdalseid 
kommune 

Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 
Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 
kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 
kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 
Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 
Nedre Eiker 
kommune 

Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 
Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 
Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 
Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 
Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 
Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 
3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 
Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 
Nord-Aurdal 
kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 
Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Nordland 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 
Nordre Land 
kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Nore og Uvdal 
kommune 

Kommunehuset 
Rødberg 

3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 
Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 
Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 
Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 
Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 
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Side 13 

Oppland 
fylkeskommune 

Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Os kommune Postboks 84 5202 OS 
Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 
Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 
Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 
Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 
Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 
Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 
9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 
Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 
Rakkestad 
kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 
Randaberg 
kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 
Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 
Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 
Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 
Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 
Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 
Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 
Roan kommune  7180 ROAN 
Rogaland 
fylkeskommune 

Postboks 130 
Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 
Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 
Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 
Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 
Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 
Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 
Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 
Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 
Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 
Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
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Side 14 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 
Samnanger 
kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 
VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 
Sandefjord 
kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 
Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 
Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 
Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 
Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 
Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
Selje kommune  6740 SELJE 
Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 
Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 
Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 
Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 
4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 
Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 
Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 
Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 
Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 
Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 
Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 
Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 
Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 
Sogn og Fjordane 
fylkeskommune 

Fylkeshuset, 
Askedalen 2 

6863 LEIKANGER 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 
Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 
Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 
Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 
Songdalen 
kommune 

Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 
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Side 15 

Spydeberg 
kommune 

Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 
Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 
Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 
Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 
Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 
Stor-Elvdal 
kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 
Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 
Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 
Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 
Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 
Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 
Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 
Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 
Sykkylven kommune  6230 SYKKYLVEN 
Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 
Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 
Søndre Land 
kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 
kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 
Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 
Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 
Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 
Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 
Sør-Varanger 
kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Telemark 
fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 
Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 
Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 
Tjeldsund kommune Tjeldøyveien 800 9444 HOL I TJELDSUND 
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Side 16 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 
Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 
Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 
Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 
Troms 
fylkeskommune 

Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Trondheim 
kommune 

Postboks 2300 
Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 
Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 
Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 
Trøndelag 
fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Tvedestrand 
kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 
Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 
Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 
Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 
Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 
Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 
Ullensaker 
kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 
Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 
Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 
Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 
5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 
Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 
Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 
Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 
Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 
Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 
Vest-Agder 
fylkeskommune 

Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 
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Side 17 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 
Vestfold 
fylkeskommune 

Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 
Vestre Slidre 
kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 
kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 
kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 
Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 
Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 
7901 RØRVIK 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 
Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 
Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 
Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 
Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 
Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 
Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 
Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 
Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 
Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 
Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 
Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 
Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 
Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 
Østfold 
fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Østre Toten 
kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 
kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 
Øygarden kommune Øygarden rådhus, 

Ternholmvegen 2 
5337 RONG 

Øystre Slidre 
kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 
Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 
Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 
Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 
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Side 18 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 
Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 
6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 
Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 
Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Statlege overføringar til kommunesektoren i 2019 (1 000 kr)
Øremerkede tilskudd

Kap. Post Navn

Saldert budsjett 

2019 RNB 2019

Kunnskapsdepartementet

225 Tiltak i grunnopplæringen

60 Tilskudd til landslinjer 231 367 231 367

63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 71 038 71 038

65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg 274 477 274 477

66 Tilskudd til leirskoleopplæring og skoleturer i forbindelse med 

handlingsplan mot antisemittisme 69 343 69 343

67 Tilskudd til opplæring i finsk 8 978 8 978

68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 294 663 298 491

226  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

60

Forskning på tiltak for økt kvalitet i barnehagen og grunnopplæringen 44 229 44 229

61 Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere 60 000 60 000

63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn 1 823 587 1 823 587

227 Tilskudd til særskilte skoler

63 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 40 181 40 181

231 Barnehager

60 Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 262 800 262 800

66 Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn 20 560 20 560

240 Fagskoler

60 Tilskudd til fagskoler 725 350 725 350

61 Utviklingsmidler til fagskoleutdanning 41 864 41 864

258 Tiltak for livslang læring

60 Tilskudd til karriereveiledning 34 525 34 525

287 Forskningsinstitutter og andre tiltak

60 Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning 183 255 183 255

Sum 4 186 217 4 190 045

Kulturdepartementet

323 Musikk og scenekunst

60 Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge 21 620 21 620

Sum 21 620 21 620

Justis- og beredskapsdepartementet

430 Kriminalomsorgen

60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. 69 000 69 000

474 Konfliktråd

60 Tilskudd til kommuner 19 808 19 808

Sum 88 808 88 808

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene 453 090             453 090             

64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 50 000               50 000               

553 Omstillingsdyktige regioner

60
Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 47 000 47 000

63 Grenseregionale Interreg-program 52 736 52 736

65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet 79 856 79 856
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567 Nasjonale minoriteter

60 Rom 3 505 3 505

575 Ressurskrevende tjenester

60 Toppfinansieringsordning 10 222 112 10 222 112

590 Planlegging og byutvikling

61 Byvekstavtaler 20 686 20 686

65 Områdesatsing i byer 61 274 61 274

Sum 10 990 259 10 990 259

Arbeids- og sosialdepartementet

621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte 156 750 156 750

Sum 156 750 156 750

Helse- og omsorgsdepartementet

714 Folkehelse

60 Kommunale tiltak 93 013 90 413

740 Helsedirektoratet

60 Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger 81 908 81 908

761 Omsorgstjeneste

60 Kommunale kompetansetiltak 10 125 10 125

61 Vertskommuner 934 778 958 778

62 Dagaktivitetstilbud 347 998 332 998

63 Investeringstilskudd – rehabilitering 4 213 357 4 253 182

64 Kompensasjon for renter og avdrag 876 900 876 900

65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene 1 482 840 1 346 050

67 Utviklingstiltak 70 227 70 227

68 Kompetanse og innovasjon 398 050 398 050

69 Investeringstilskudd – netto tilvekst 65 400 104 600

762 Primærhelsetjeneste

60 Forebyggende helsetjenester 453 458 453 458

61 Fengselshelsetjeneste 178 866 179 149

63 Allmennlegetjenester 210 723 210 723

64 Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 88 196 88 196

765 Psykisk helse og rusarbeid

60 Kommunale tjenester 456 180 456 180

62 Rusarbeid 477 360 477 360

783 Personell

61 Tilskudd til kommuner 142 708 142 708

Sum 10 582 087 10 531 005

Barne- og familiedepartementet

840 Tiltak mot vold og overgrep

61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre 98 607 98 607

846 Familie- og oppveksttiltak

60  Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 41 560 41 560

61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 311 985 307 485

62 Utvikling i kommunene 133 229 133 229

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet

60 Kommunalt barnevern 777 556 777 556

61 Utvikling i kommunene 50 671 50 671

62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning 20 252 20 252

855 Statlig forvaltning av barnevernet 
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60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak 426 801 362 801

882 Kirkebygg og gravplasser

60 Rentekompensasjon – kirkebygg 37 641 37 641

61 Tilskudd til fredede og verneverdige kirkebygg 20 000

Sum 1 860 661 1 849 802

Nærings- og fiskeridepartementet

919 Diverse fiskeriformål

60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 519 000 544 146

Sum 519 000 544 146

Landbruks- og matdepartementet

1142 Landsbruksdirektoratet

60 Tilskudd til veterinærdekning 180 471 180 471

Sum 180 471 180 471

Samferdselsdepartementet

1320 Statens vegvesen

61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene 264 500 264 500

62 Skredsikring fylkesveger 776 900 776 900

63 Tilskudd til gang- og sykkelveger 78 500 78 500

64 Utbedring på fylkesveger for tømmertransport 25 000 25 000

1330 Særskilte transporttiltak

60 Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov 184 200 184 200

61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene 752 000 752 000

63 Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter 1 532 000 1 532 000

64 Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler 771 000 771 000

65 Konkurransen Smartere transport 15 400 15 400

1360 Kystverket

60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg 42 000 42 000

Sum 4 441 500 4 441 500

Klima- og miljødepartementet

1420 Miljødirektoratet

61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing 208 230 99 900

63 Returordning for kasserte fritidsbåter 20 000 10 000

64 Skrantesykeprøver fra fallvilt 1 748 1 748

65 Tiltak til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold 20 560 20 560

69 Oppryddingstiltak 50 962 50 962

1429 Riksantikvaren

60 Kulturminnearbeid i kommunene 8 600 8 600

Sum 310 100 191 770

Olje- og energidepartementet

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

60 Tilskudd til flom- og skredforebygging 66 000 66 000

Sum 66 000 66 000

Folketrygden

2755 Helsetjenester i kommunene mv.

62 Fastlønnsordning fysioterapeuter 413 000 429 000

Sum 413 000 429 000

Sum øremerkede tilskudd (kommuneopplegget) 33 816 473 33 681 176

Øremerkede tilskudd til flyktninger og asylsøkere (utenfor kommuneopplegget)
1)

225 Tilskudd i grunnopplæringen
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64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge 52 991 70 192

231 Barnehager

63 Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for 

minoritetsspråklige barn i barnehage 149 809 149 809

291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60 Integreringstilskudd 8 983 088 9 068 688

61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger 2 283 887 2 286 287

62 Kommunale innvandrertiltak 269 652 261 022

292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere 1 425 376 1 444 076

490 Utlendingsdirektoratet

60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak 138 354 183 726

Sum 13 303 157 13 463 800

Andre poster utenfor kommuneopplegget
1)

573 Kommunereform

60 Kommunesammenslåing 50 000 50 000

1632 Kompensasjon for merverdiavgift 

61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 24 600 000 25 400 000

Sum 24 650 000 25 450 000

Sum øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget 37 953 157 38 913 800

Rammeoverføringer til kommunesektoren

571 Rammetilskudd til kommuner

60 Innbyggertilskudd 131 519 299 131 751 689

61 Distriktstilskudd Sør-Norge 860 407 860 407

62 Distriktstilskudd Nord-Norge 2 199 842 2 199 842

64 Skjønnstilskudd 1 237 000 1 237 000

65 Regionsentertilskudd 200 000 200 000

66 Veksttilskudd 231 934 231 934

67 Storbytilskudd 508 768 508 768

Sum rammeoverføringer kommuner 136 757 250 136 989 640

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

60 Innbyggertilskudd 33 563 319 33 619 319

62 Nord-Norge-tilskudd 676 012 676 012

64 Skjønnstilskudd 382 000 382 000

Sum rammeoverføringer fylkeskommuner 34 621 331 34 677 331

Sum rammeoverføringer 171 378 581 171 666 971

1) Øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget medregnes ikke ved beregning av vekst i kommunesektorens inntekter
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Knr. Kommune

Kompensasjon for 

endringar i regelverket for 

eigedomsskatt (i kroner)

101 Halden 1 382 563                             

104 Moss -                                        

105 Sarpsborg 207 594                                

106 Fredrikstad 516 239                                

111 Hvaler -                                        

118 Aremark -                                        

119 Marker 120 611                                

121 Rømskog -                                        

122 Trøgstad -                                        

123 Spydeberg -                                        

124 Askim -                                        

125 Eidsberg -                                        

127 Skiptvet -                                        

128 Rakkestad -                                        

135 Råde -                                        

136 Rygge -                                        

137 Våler -                                        

138 Hobøl -                                        

211 Vestby -                                        

213 Ski -                                        

214 Ås -                                        

215 Frogn -                                        

216 Nesodden -                                        

217 Oppegård -                                        

219 Bærum -                                        

220 Asker -                                        

221 Aurskog-Høland -                                        

226 Sørum -                                        

227 Fet -                                        

228 Rælingen -                                        

229 Enebakk -                                        

230 Lørenskog 910 617                                

231 Skedsmo -                                        

233 Nittedal 329 569                                

234 Gjerdrum -                                        

235 Ullensaker -                                        

236 Nes -                                        

237 Eidsvoll -                                        

238 Nannestad -                                        

239 Hurdal -                                        

301 Oslo -                                        

402 Kongsvinger -                                        
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403 Hamar 260 837                                

412 Ringsaker -                                        

415 Løten -                                        

417 Stange -                                        

418 Nord-Odal -                                        

419 Sør-Odal -                                        

420 Eidskog -                                        

423 Grue -                                        

425 Åsnes -                                        

426 Våler 6 882                                    

427 Elverum -                                        

428 Trysil 187 328                                

429 Åmot -                                        

430 Stor-Elvdal 8 285                                    

432 Rendalen -                                        

434 Engerdal -                                        

436 Tolga -                                        

437 Tynset -                                        

438 Alvdal -                                        

439 Folldal -                                        

441 Os -                                        

501 Lillehammer -                                        

502 Gjøvik -                                        

511 Dovre -                                        

512 Lesja -                                        

513 Skjåk 26 341                                  

514 Lom -                                        

515 Vågå -                                        

516 Nord-Fron -                                        

517 Sel -                                        

519 Sør-Fron -                                        

520 Ringebu -                                        

521 Øyer -                                        

522 Gausdal -                                        

528 Østre Toten -                                        

529 Vestre Toten 445 293                                

532 Jevnaker -                                        

533 Lunner -                                        

534 Gran -                                        

536 Søndre Land -                                        

538 Nordre Land -                                        

540 Sør-Aurdal -                                        

541 Etnedal -                                        

542 Nord-Aurdal -                                        

543 Vestre Slidre -                                        
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544 Øystre Slidre -                                        

545 Vang -                                        

602 Drammen -                                        

604 Kongsberg -                                        

605 Ringerike -                                        

612 Hole -                                        

615 Flå -                                        

616 Nes -                                        

617 Gol -                                        

618 Hemsedal -                                        

619 Ål -                                        

620 Hol -                                        

621 Sigdal -                                        

622 Krødsherad -                                        

623 Modum -                                        

624 Øvre Eiker -                                        

625 Nedre Eiker -                                        

626 Lier -                                        

627 Røyken -                                        

628 Hurum -                                        

631 Flesberg -                                        

632 Rollag 8 777                                    

633 Nore og Uvdal -                                        

701 Horten -                                        

704 Tønsberg -                                        

710 Sandefjord -                                        

711 Svelvik -                                        

712 Larvik -                                        

713 Sande -                                        

715 Holmestrand -                                        

716 Re -                                        

729 Færder -                                        

805 Porsgrunn 2 964 165                             

806 Skien -                                        

807 Notodden -                                        

811 Siljan -                                        

814 Bamble 4 224 188                             

815 Kragerø -                                        

817 Drangedal -                                        

819 Nome -                                        

821 Bø -                                        

822 Sauherad -                                        

826 Tinn 77 865                                  

827 Hjartdal -                                        

828 Seljord -                                        
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829 Kviteseid -                                        

830 Nissedal -                                        

831 Fyresdal 1 901                                    

833 Tokke -                                        

834 Vinje -                                        

901 Risør 1 151                                    

904 Grimstad -                                        

906 Arendal -                                        

911 Gjerstad 3 040                                    

912 Vegårshei -                                        

914 Tvedestrand -                                        

919 Froland -                                        

926 Lillesand -                                        

928 Birkenes -                                        

929 Åmli 5 960                                    

935 Iveland 131 176                                

937 Evje og Hornnes -                                        

938 Bygland 26 387                                  

940 Valle 4 582                                    

941 Bykle 25 659                                  

1001 Kristiansand -                                        

1002 Mandal -                                        

1003 Farsund 774 106                                

1004 Flekkefjord -                                        

1014 Vennesla -                                        

1017 Songdalen -                                        

1018 Søgne -                                        

1021 Marnardal -                                        

1026 Åseral -                                        

1027 Audnedal 16 692                                  

1029 Lindesnes 568 225                                

1032 Lyngdal -                                        

1034 Hægebostad -                                        

1037 Kvinesdal 531 766                                

1046 Sirdal 12 286                                  

1101 Eigersund -                                        

1102 Sandnes -                                        

1103 Stavanger -                                        

1106 Haugesund -                                        

1111 Sokndal 89 072                                  

1112 Lund -                                        

1114 Bjerkreim 46 764                                  

1119 Hå -                                        

1120 Klepp -                                        

1121 Time -                                        
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1122 Gjesdal -                                        

1124 Sola -                                        

1127 Randaberg -                                        

1129 Forsand 19 752                                  

1130 Strand -                                        

1133 Hjelmeland 126 113                                

1134 Suldal 380 748                                

1135 Sauda 248 603                                

1141 Finnøy -                                        

1142 Rennesøy 52 547                                  

1144 Kvitsøy -                                        

1145 Bokn 55 902                                  

1146 Tysvær 7 756 256                             

1149 Karmøy 4 078 824                             

1151 Utsira -                                        

1160 Vindafjord -                                        

1201 Bergen -                                        

1211 Etne 64 241                                  

1216 Sveio -                                        

1219 Bømlo -                                        

1221 Stord -                                        

1222 Fitjar 39 824                                  

1223 Tysnes -                                        

1224 Kvinnherad -                                        

1227 Jondal -                                        

1228 Odda 139 089                                

1231 Ullensvang -                                        

1232 Eidfjord -                                        

1233 Ulvik 2 538                                    

1234 Granvin 7 425                                    

1235 Voss -                                        

1238 Kvam -                                        

1241 Fusa 27 381                                  

1242 Samnanger -                                        

1243 Os -                                        

1244 Austevoll 21 847                                  

1245 Sund -                                        

1246 Fjell -                                        

1247 Askøy -                                        

1251 Vaksdal -                                        

1252 Modalen -                                        

1253 Osterøy -                                        

1256 Meland -                                        

1259 Øygarden 1 502 192                             

1260 Radøy -                                        
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1263 Lindås 18 405 168                           

1264 Austrheim 491 283                                

1265 Fedje -                                        

1266 Masfjorden -                                        

1401 Flora 11 378                                  

1411 Gulen 308 597                                

1412 Solund -                                        

1413 Hyllestad 17 000                                  

1416 Høyanger 795 065                                

1417 Vik -                                        

1418 Balestrand 7 468                                    

1419 Leikanger -                                        

1420 Sogndal -                                        

1421 Aurland 73 597                                  

1422 Lærdal 13 958                                  

1424 Årdal 2 590 569                             

1426 Luster -                                        

1428 Askvoll -                                        

1429 Fjaler -                                        

1430 Gaular -                                        

1431 Jølster -                                        

1432 Førde -                                        

1433 Naustdal -                                        

1438 Bremanger 269 084                                

1439 Vågsøy -                                        

1441 Selje -                                        

1443 Eid -                                        

1444 Hornindal -                                        

1445 Gloppen -                                        

1449 Stryn -                                        

1502 Molde -                                        

1504 Ålesund -                                        

1505 Kristiansund -                                        

1511 Vanylven -                                        

1514 Sande -                                        

1515 Herøy -                                        

1516 Ulstein -                                        

1517 Hareid -                                        

1519 Volda -                                        

1520 Ørsta -                                        

1523 Ørskog -                                        

1524 Norddal -                                        

1525 Stranda -                                        

1526 Stordal -                                        

1528 Sykkylven -                                        
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1529 Skodje -                                        

1531 Sula -                                        

1532 Giske -                                        

1534 Haram -                                        

1535 Vestnes 46 578                                  

1539 Rauma -                                        

1543 Nesset -                                        

1545 Midsund -                                        

1546 Sandøy -                                        

1547 Aukra 959 487                                

1548 Fræna 1 766 186                             

1551 Eide -                                        

1554 Averøy 23 303                                  

1557 Gjemnes 77 534                                  

1560 Tingvoll -                                        

1563 Sunndal 1 601 449                             

1566 Surnadal 68 699                                  

1571 Halsa 10 376                                  

1573 Smøla 369 116                                

1576 Aure 2 867 180                             

5001 Trondheim -                                        

5004 Steinkjer 68 947                                  

5005 Namsos -                                        

5011 Hemne 207 677                                

5012 Snillfjord 26 974                                  

5013 Hitra -                                        

5014 Frøya -                                        

5015 Ørland -                                        

5016 Agdenes -                                        

5017 Bjugn 377 661                                

5018 Åfjord -                                        

5019 Roan 52 118                                  

5020 Osen -                                        

5021 Oppdal -                                        

5022 Rennebu 6 498                                    

5023 Meldal -                                        

5024 Orkdal -                                        

5025 Røros -                                        

5026 Holtålen 45 260                                  

5027 Midtre Gauldal -                                        

5028 Melhus -                                        

5029 Skaun -                                        

5030 Klæbu -                                        

5031 Malvik -                                        

5032 Selbu 143 387                                
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5033 Tydal 9 196                                    

5034 Meråker 28 488                                  

5035 Stjørdal -                                        

5036 Frosta -                                        

5037 Levanger -                                        

5038 Verdal -                                        

5039 Verran 92 489                                  

5040 Namdalseid -                                        

5041 Snåase - Snåsa -                                        

5042 Lierne -                                        

5043 Raarvihke - Røyrvik 2 533                                    

5044 Namsskogan 19 937                                  

5045 Grong -                                        

5046 Høylandet -                                        

5047 Overhalla -                                        

5048 Fosnes 3 902                                    

5049 Flatanger 9 046                                    

5050 Vikna -                                        

5051 Nærøy 1 353                                    

5052 Leka -                                        

5053 Inderøy -                                        

5054 Indre Fosen -                                        

5061 Rindal -                                        

1804 Bodø -                                        

1805 Narvik 3 289 162                             

1811 Bindal 39 794                                  

1812 Sømna -                                        

1813 Brønnøy -                                        

1815 Vega -                                        

1816 Vevelstad -                                        

1818 Herøy -                                        

1820 Alstahaug -                                        

1822 Leirfjord -                                        

1824 Vefsn 2 645 355                             

1825 Grane -                                        

1826 Hattfjelldal -                                        

1827 Dønna -                                        

1828 Nesna -                                        

1832 Hemnes -                                        

1833 Rana 258 505                                

1834 Lurøy 33 951                                  

1835 Træna -                                        

1836 Rødøy 148 017                                

1837 Meløy 963 506                                

1838 Gildeskål 195 689                                
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1839 Beiarn -                                        

1840 Saltdal -                                        

1841 Fauske - Fuosko -                                        

1845 Sørfold 870 192                                

1848 Steigen 3 825                                    

1849 Hamarøy - Hábmer 191 384                                

1850 Divtasvuodna - Tysfjord 880 490                                

1851 Lødingen -                                        

1852 Tjeldsund -                                        

1853 Evenes -                                        

1854 Ballangen -                                        

1856 Røst 19 115                                  

1857 Værøy 3 391                                    

1859 Flakstad 7 596                                    

1860 Vestvågøy -                                        

1865 Vågan -                                        

1866 Hadsel -                                        

1867 Bø -                                        

1868 Øksnes 30 027                                  

1870 Sortland - Suortá -                                        

1871 Andøy -                                        

1874 Moskenes -                                        

1902 Tromsø -                                        

1903 Harstad - Hárstták 106 938                                

1911 Kvæfjord -                                        

1913 Skånland -                                        

1917 Ibestad -                                        

1919 Gratangen -                                        

1920 Loabák - Lavangen -                                        

1922 Bardu -                                        

1923 Salangen 25 632                                  

1924 Målselv -                                        

1925 Sørreisa -                                        

1926 Dyrøy -                                        

1927 Tranøy -                                        

1928 Torsken -                                        

1929 Berg 94 928                                  

1931 Lenvik -                                        

1933 Balsfjord 98 916                                  

1936 Karlsøy -                                        

1938 Lyngen 23 507                                  

1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 71 060                                  

1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono -                                        

1941 Skjervøy -                                        

1942 Nordreisa -                                        

60



1943 Kvænangen 21 883                                  

2002 Vardø -                                        

2003 Vadsø -                                        

2004 Hammerfest 87 091                                  

2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 167 566                                

2012 Alta -                                        

2014 Loppa -                                        

2015 Hasvik -                                        

2017 Kvalsund 7 789                                    

2018 Måsøy -                                        

2019 Nordkapp -                                        

2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki -                                        

2021 Kárášjohka - Karasjok -                                        

2022 Lebesby 126 650                                

2023 Gamvik -                                        

2024 Berlevåg 54 109                                  

2025 Deatnu Tana 3 467                                    

2027 Unjárga - Nesseby 34 028                                  

2028 Båtsfjord -                                        

2030 Sør-Varanger 188 693                                

Sum 71 000 000                           
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Vedlegg 2: Rammetilskot til fylkeskommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for pensjonspremie for sams vegadministrasjon, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Fylke Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

pensjonspremie, 

RNB 2019

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

01 Østfold 1 288 127 1 488 1 289 615

02 Akershus 2 330 270 5 037 2 335 307

03 Oslo 2 568 971 0 2 568 971

04 Hedmark 1 368 646 1 523 1 370 169

05 Oppland 1 357 681 2 502 1 360 183

06 Buskerud 1 303 512 3 064 1 306 576

07 Vestfold 1 219 344 1 696 1 221 040

08 Telemark 1 049 929 2 344 1 052 273

09 Aust-Agder 825 973 1 565 827 538

10 Vest-Agder 1 205 151 2 123 1 207 274

11 Rogaland 2 629 998 6 050 2 636 048

12 Hordaland 3 284 421 7 235 3 291 656

14 Sogn og Fjordane 1 668 643 1 911 1 670 554

15 Møre og Romsdal 2 562 649 3 453 2 566 102

50 Trøndelag 3 350 204 8 047 3 358 251

18 Nordland 3 403 181 4 177 3 407 358

19 Troms 2 004 111 2 924 2 007 035

20 Finnmark 1 150 520 861 1 151 381

Fordelast gjennom året 50 000 50 000

Sum, inkl. fordelast gjennom året 34 621 331 56 000 34 677 331

62



63



Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

0101 Halden 784 303 593 0

0104 Moss 817 471 734 0

0105 Sarpsborg 1 444 758 1 160 0

0106 Fredrikstad 1 943 296 1 701 0

0111 Hvaler 109 140 62 0

0118 Aremark 56 685 18 0

0119 Marker 106 890 54 0

0121 Rømskog 37 538 9 0

0122 Trøgstad 155 343 80 0

0123 Spydeberg 40 841 89 77 538

0124 Askim 405 776 360 0

0125 Eidsberg 312 385 229 0

0127 Skiptvet 107 698 50 0

0128 Rakkestad 244 257 144 0

0135 Råde 188 758 99 0

0136 Rygge 373 462 247 0

0137 Våler 133 947 74 0

0138 Hobøl 38 607 83 0

0211 Vestby 431 972 255 0

0213 Ski 764 082 465 0

0214 Ås 446 547 284 0

0215 Frogn 343 330 208 0

0216 Nesodden 439 032 263 0

0217 Oppegård 663 369 336 0

0219 Bærum 3 158 789 1 820 0

0220 Asker 1 521 147 870 0

0221 Aurskog-Høland 407 629 249 0

0226 Sørum 454 854 240 0

0227 Fet 271 772 150 0

0228 Rælingen 418 544 294 0

0229 Enebakk 263 158 162 0

0230 Lørenskog 867 559 685 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

0231 Skedsmo 1 245 245 1 038 0

0233 Nittedal 573 392 301 0

0234 Gjerdrum 161 109 81 0

0235 Ullensaker 861 130 663 0

0236 Nes 511 815 314 0

0237 Eidsvoll 602 231 396 0

0238 Nannestad 322 670 192 0

0239 Hurdal 90 557 41 0

0301 Oslo 14 324 546 16 576 0

0402 Kongsvinger 484 603 339 0

0403 Hamar 757 554 537 0

0412 Ringsaker 825 855 486 0

0415 Løten 193 639 118 0

0417 Stange 500 269 328 0

0418 Nord-Odal 159 891 73 0

0419 Sør-Odal 197 324 113 0

0420 Eidskog 195 779 109 0

0423 Grue 156 681 81 0

0425 Åsnes 234 646 127 0

0426 Våler 119 213 59 0

0427 Elverum 542 691 343 0

0428 Trysil 212 322 101 0

0429 Åmot 140 776 64 0

0430 Stor-Elvdal 97 563 46 0

0432 Rendalen 78 908 26 0

0434 Engerdal 66 032 16 0

0436 Tolga 68 812 21 0

0437 Tynset 183 421 74 0

0438 Alvdal 91 137 28 0

0439 Folldal 69 314 18 0

0441 Os 76 002 26 0

0501 Lillehammer 669 402 416 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

0502 Gjøvik 722 356 523 0

0511 Dovre 92 946 37 0

0512 Lesja 84 070 21 0

0513 Skjåk 75 689 28 0

0514 Lom 81 223 25 0

0515 Vågå 122 037 43 0

0516 Nord-Fron 178 641 82 0

0517 Sel 188 517 86 0

0519 Sør-Fron 99 988 41 0

0520 Ringebu 140 296 57 0

0521 Øyer 146 307 77 0

0522 Gausdal 171 037 79 0

0528 Østre Toten 383 850 212 0

0529 Vestre Toten 322 809 207 0

0532 Jevnaker 170 259 100 0

0533 Lunner 230 614 133 0

0534 Gran 372 711 217 0

0536 Søndre Land 166 045 91 0

0538 Nordre Land 195 489 100 0

0540 Sør-Aurdal 124 476 44 0

0541 Etnedal 65 189 22 0

0542 Nord-Aurdal 184 242 94 0

0543 Vestre Slidre 73 926 30 0

0544 Øystre Slidre 101 178 41 0

0545 Vang 68 498 20 0

0602 Drammen 1 716 874 1 618 0

0604 Kongsberg 643 904 450 0

0605 Ringerike 733 864 528 0

0612 Hole 174 732 88 0

0615 Flå 49 677 15 0

0616 Nes 109 070 49 0

0617 Gol 144 498 72 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

0618 Hemsedal 77 737 37 0

0619 Ål 150 888 57 0

0620 Hol 116 515 61 0

0621 Sigdal 113 665 41 0

0622 Krødsherad 81 923 31 0

0623 Modum 361 647 239 0

0624 Øvre Eiker 464 599 285 0

0625 Nedre Eiker 613 148 443 0

0626 Lier 634 640 395 0

0627 Røyken 556 355 285 0

0628 Hurum 236 856 133 0

0631 Flesberg 93 142 34 0

0632 Rollag 64 432 18 0

0633 Nore og Uvdal 95 182 29 0

0701 Horten 680 705 539 0

0704 Tønsberg 1 098 884 841 0

0710 Sandefjord 1 553 651 1 189 0

0711 Svelvik 156 192 105 0

0712 Larvik 1 209 762 812 0

0713 Sande 256 338 132 0

0715 Holmestrand 356 853 226 0

0716 Re 253 944 151 0

0729 Færder 688 867 410 0

0805 Porsgrunn 862 796 679 0

0806 Skien 1 338 850 1 156 0

0807 Notodden 364 658 239 0

0811 Siljan 71 949 29 0

0814 Bamble 344 567 216 0

0815 Kragerø 292 166 192 0

0817 Drangedal 142 923 61 0

0819 Nome 194 101 115 0

0821 Bø 176 616 100 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

0822 Sauherad 125 324 70 0

0826 Tinn 185 117 97 0

0827 Hjartdal 67 200 19 0

0828 Seljord 103 950 39 0

0829 Kviteseid 88 412 34 0

0830 Nissedal 65 560 19 0

0831 Fyresdal 61 398 18 0

0833 Tokke 82 505 29 0

0834 Vinje 119 903 47 0

0901 Risør 201 467 120 0

0904 Grimstad 556 035 364 0

0906 Arendal 1 086 914 876 0

0911 Gjerstad 88 257 43 0

0912 Vegårshei 80 394 31 0

0914 Tvedestrand 183 027 106 0

0919 Froland 155 612 95 0

0926 Lillesand 99 816 156 0

0928 Birkenes 152 545 79 0

0929 Åmli 87 667 34 0

0935 Iveland 55 193 22 0

0937 Evje og Hornnes 117 375 64 0

0938 Bygland 58 348 19 0

0940 Valle 48 308 21 0

0941 Bykle 37 002 15 0

1001 Kristiansand 2 237 636 1 822 0

1002 Mandal 427 641 259 0

1003 Farsund 260 216 145 0

1004 Flekkefjord 278 390 134 0

1014 Vennesla 389 226 234 0

1017 Songdalen 185 848 133 0

1018 Søgne 273 599 183 0

1021 Marnardal 90 300 38 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

1026 Åseral 44 126 14 0

1027 Audnedal 73 456 19 0

1029 Lindesnes 156 568 78 0

1032 Lyngdal 249 606 136 0

1034 Hægebostad 70 814 21 0

1037 Kvinesdal 193 693 94 0

1046 Sirdal 69 105 22 0

1101 Eigersund 373 466 222 0

1102 Sandnes 1 818 270 1 428 0

1103 Stavanger 3 031 310 2 635 0

1106 Haugesund 903 101 756 0

1111 Sokndal 117 358 42 0

1112 Lund 103 766 46 0

1114 Bjerkreim 92 876 29 0

1119 Hå 462 432 251 0

1120 Klepp 462 131 286 0

1121 Time 455 634 286 0

1122 Gjesdal 300 001 165 0

1124 Sola 619 538 400 0

1127 Randaberg 269 345 147 0

1129 Forsand 55 736 14 0

1130 Strand 338 811 184 0

1133 Hjelmeland 101 095 34 0

1134 Suldal 135 738 44 0

1135 Sauda 153 849 57 0

1141 Finnøy 110 676 33 0

1142 Rennesøy 138 808 56 0

1144 Kvitsøy 33 169 5 0

1145 Bokn 43 859 8 0

1146 Tysvær 302 961 126 0

1149 Karmøy 1 021 030 588 0

1151 Utsira 27 223 3 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

1160 Vindafjord 256 475 106 0

1201 Bergen 6 321 054 4 935 0

1211 Etne 136 296 46 0

1216 Sveio 172 107 74 0

1219 Bømlo 345 379 147 0

1221 Stord 463 678 268 0

1222 Fitjar 102 409 37 0

1223 Tysnes 107 622 33 0

1224 Kvinnherad 389 741 180 0

1227 Jondal 55 667 12 0

1228 Odda 207 490 95 0

1231 Ullensvang 135 976 39 0

1232 Eidfjord 38 814 11 0

1233 Ulvik 55 059 14 0

1234 Granvin 43 928 10 0

1235 Voss 430 512 177 0

1238 Kvam 277 659 104 0

1241 Fusa 132 319 40 0

1242 Samnanger 83 029 31 0

1243 Os 286 114 265 0

1244 Austevoll 169 695 52 0

1245 Sund 201 261 103 0

1246 Fjell 593 697 361 0

1247 Askøy 749 489 346 0

1251 Vaksdal 148 439 54 0

1252 Modalen 29 683 4 0

1253 Osterøy 204 531 92 0

1256 Meland 223 839 98 0

1259 Øygarden 145 693 75 0

1260 Radøy 152 458 65 0

1263 Lindås 408 449 202 0

1264 Austrheim 92 554 39 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

1265 Fedje 41 448 6 0

1266 Masfjorden 77 591 16 0

1401 Flora 341 479 181 0

1411 Gulen 100 203 24 0

1412 Solund 46 472 7 0

1413 Hyllestad 60 431 15 0

1416 Høyanger 138 953 59 0

1417 Vik 104 611 30 0

1418 Balestrand 65 919 18 0

1419 Leikanger 76 794 24 0

1420 Sogndal 207 189 86 0

1421 Aurland 58 035 21 0

1422 Lærdal 76 391 26 0

1424 Årdal 154 036 67 0

1426 Luster 172 376 57 0

1428 Askvoll 117 654 29 0

1429 Fjaler 121 379 31 0

1430 Gaular 115 479 28 0

1431 Jølster 110 357 34 0

1432 Førde 350 049 179 0

1433 Naustdal 107 531 31 0

1438 Bremanger 151 923 42 0

1439 Vågsøy 191 185 66 0

1441 Selje 106 339 30 0

1443 Eid 187 093 71 0

1444 Hornindal 51 917 10 0

1445 Gloppen 210 064 64 0

1449 Stryn 225 944 85 0

1502 Molde 663 526 401 0

1504 Ålesund 1 070 530 692 0

1505 Kristiansund 604 511 445 0

1511 Vanylven 116 320 34 0

71



Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

1514 Sande 93 415 27 0

1515 Herøy 222 508 114 0

1516 Ulstein 213 323 129 0

1517 Hareid 146 916 80 0

1519 Volda 251 373 115 0

1520 Ørsta 293 709 136 0

1523 Ørskog 76 569 30 0

1524 Norddal 75 029 19 0

1525 Stranda 141 618 53 0

1526 Stordal 50 555 13 0

1528 Sykkylven 200 793 98 0

1529 Skodje 128 365 53 0

1531 Sula 264 818 99 0

1532 Giske 220 891 88 0

1534 Haram 250 196 122 0

1535 Vestnes 179 639 86 0

1539 Rauma 224 630 90 0

1543 Nesset 103 987 33 0

1545 Midsund 80 734 24 0

1546 Sandøy 54 816 13 0

1547 Aukra 110 775 43 0

1548 Fræna 280 486 127 0

1551 Eide 110 991 41 0

1554 Averøy 155 643 69 0

1557 Gjemnes 90 098 28 0

1560 Tingvoll 116 026 38 0

1563 Sunndal 217 418 106 0

1566 Surnadal 176 092 68 0

1571 Halsa 68 385 18 0

1573 Smøla 83 923 26 0

1576 Aure 151 617 45 0

5001 Trondheim 3 943 963 3 085 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

5004 Steinkjer 591 136 302 0

5005 Namsos 382 990 180 0

5011 Hemne 125 432 54 0

5012 Snillfjord 50 723 11 0

5013 Hitra 137 243 71 0

5014 Frøya 141 462 65 0

5015 Ørland 147 820 65 0

5016 Agdenes 82 276 20 0

5017 Bjugn 152 349 65 0

5018 Åfjord 118 129 39 0

5019 Roan 48 145 11 0

5020 Osen 52 664 9 0

5021 Oppdal 188 478 93 0

5022 Rennebu 90 926 31 0

5023 Meldal 125 579 53 0

5024 Orkdal 314 007 171 0

5025 Røros 158 038 77 0

5026 Holtålen 73 403 22 0

5027 Midtre Gauldal 183 593 73 0

5028 Melhus 421 851 201 0

5029 Skaun 219 663 90 0

5030 Klæbu 158 224 75 0

5031 Malvik 330 606 169 0

5032 Selbu 33 948 49 64 852

5033 Tydal 36 956 9 0

5034 Meråker 91 568 37 0

5035 Stjørdal 274 230 327 0

5036 Frosta 89 326 31 0

5037 Levanger 507 358 258 0

5038 Verdal 392 051 213 0

5039 Verran 91 163 38 0

5040 Namdalseid 79 367 20 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

5041 Snåsa 83 223 23 0

5042 Lierne 76 051 13 0

5043 Røyrvik 38 120 3 0

5044 Namsskogan 55 047 12 0

5045 Grong 95 623 36 0

5046 Høylandet 71 700 12 0

5047 Overhalla 129 992 40 0

5048 Fosnes 39 195 6 0

5049 Flatanger 50 144 12 0

5050 Vikna 154 487 58 0

5051 Nærøy 174 138 72 0

5052 Leka 37 448 6 0

5053 Inderøy 217 392 73 0

5054 Indre Fosen 331 023 124 0

5061 Rindal 75 273 19 0

1804 Bodø 1 254 055 742 0

1805 Narvik 492 627 267 0

1811 Bindal 68 952 17 0

1812 Sømna 85 316 29 0

1813 Brønnøy 253 018 119 0

1815 Vega 55 468 14 0

1816 Vevelstad 37 538 6 0

1818 Herøy 74 002 29 0

1820 Alstahaug 215 399 110 0

1822 Leirfjord 96 525 34 0

1824 Vefsn 385 596 192 0

1825 Grane 68 809 18 0

1826 Hattfjelldal 70 265 17 0

1827 Dønna 68 958 18 0

1828 Nesna 76 350 30 0

1832 Hemnes 160 479 59 0

1833 Rana 682 852 347 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

1834 Lurøy 125 630 22 0

1835 Træna 34 681 7 0

1836 Rødøy 75 360 15 0

1837 Meløy 229 277 85 0

1838 Gildeskål 91 473 30 0

1839 Beiarn 55 230 14 0

1840 Saltdal 158 312 73 0

1841 Fauske 264 926 140 0

1845 Sørfold 84 306 23 0

1848 Steigen 110 900 34 0

1849 Hamarøy 87 435 27 0

1850 Tysfjord 94 469 28 0

1851 Lødingen 89 885 37 0

1852 Tjeldsund 62 203 15 0

1853 Evenes 71 169 19 0

1854 Ballangen 99 576 33 0

1856 Røst 34 662 8 0

1857 Værøy 45 539 12 0

1859 Flakstad 62 192 15 0

1860 Vestvågøy 333 846 173 0

1865 Vågan 274 665 145 0

1866 Hadsel 245 752 129 0

1867 Bø 109 501 40 0

1868 Øksnes 142 266 74 0

1870 Sortland 291 555 151 0

1871 Andøy 160 761 70 0

1874 Moskenes 49 922 15 0

1902 Tromsø 1 763 628 1 077 0

1903 Harstad 691 748 368 0

1911 Kvæfjord 121 050 49 0

1913 Skånland 117 590 38 0

1917 Ibestad 70 052 20 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

1919 Gratangen 57 934 18 0

1920 Lavangen 63 010 15 0

1922 Bardu 128 481 47 0

1923 Salangen 83 571 37 0

1924 Målselv 210 545 83 0

1925 Sørreisa 110 123 45 0

1926 Dyrøy 65 379 19 0

1927 Tranøy 81 405 22 0

1928 Torsken 61 221 16 0

1929 Berg 49 405 13 0

1931 Lenvik 397 595 171 0

1933 Balsfjord 201 196 76 0

1936 Karlsøy 105 788 31 0

1938 Lyngen 138 579 39 0

1939 Storfjord 93 242 25 0

1940 Kåfjord 97 614 27 0

1941 Skjervøy 117 281 40 0

1942 Nordreisa 166 178 72 0

1943 Kvænangen 78 638 18 0

2002 Vardø 96 950 45 0

2003 Vadsø 202 754 122 0

2004 Hammerfest 362 457 185 0

2011 Kautokeino 145 879 46 0

2012 Alta 720 725 281 0

2014 Loppa 67 277 14 0

2015 Hasvik 64 031 21 0

2017 Kvalsund 69 258 15 0

2018 Måsøy 73 217 19 0

2019 Nordkapp 123 151 61 0

2020 Porsanger 146 362 66 0

2021 Karasjok 121 191 38 0

2022 Lebesby 85 976 26 0
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune Rammetilskot 

saldert 2019

Kompensasjon for 

arbeidsavklaringspe

ngar, RNB 2019

Forsøk med statleg 

finansiering av 

omsorgstenestene, 

RNB 2019

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

2023 Gamvik 67 238 31 0

2024 Berlevåg 60 454 16 0

2025 Tana 135 760 41 0

2027 Nesseby 67 408 15 0

2028 Båtsfjord 95 567 45 0

2030 Sør-Varanger 329 591 165 0

Fordelast gjennom året 311 576

Sum, inkl. fordelast gjennom året 136 520 250 90 000 142 390
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

0101 Halden

0104 Moss

0105 Sarpsborg

0106 Fredrikstad

0111 Hvaler

0118 Aremark

0119 Marker

0121 Rømskog

0122 Trøgstad

0123 Spydeberg

0124 Askim

0125 Eidsberg

0127 Skiptvet

0128 Rakkestad

0135 Råde

0136 Rygge

0137 Våler

0138 Hobøl

0211 Vestby

0213 Ski

0214 Ås

0215 Frogn

0216 Nesodden

0217 Oppegård

0219 Bærum

0220 Asker

0221 Aurskog-Høland

0226 Sørum

0227 Fet

0228 Rælingen

0229 Enebakk

0230 Lørenskog

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

784 896

818 205

1 445 918

1 944 997

109 202

56 703

106 944

37 547

155 423

118 468

406 136

312 614

107 748

244 401

188 857

373 709

134 021

38 690

432 227

764 547

446 831

343 538

439 295

663 705

3 160 609

1 522 017

407 878

455 094

271 922

418 838

263 320

868 244
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

0231 Skedsmo

0233 Nittedal

0234 Gjerdrum

0235 Ullensaker

0236 Nes

0237 Eidsvoll

0238 Nannestad

0239 Hurdal

0301 Oslo

0402 Kongsvinger

0403 Hamar

0412 Ringsaker

0415 Løten

0417 Stange

0418 Nord-Odal

0419 Sør-Odal

0420 Eidskog

0423 Grue

0425 Åsnes

0426 Våler

0427 Elverum

0428 Trysil

0429 Åmot

0430 Stor-Elvdal

0432 Rendalen

0434 Engerdal

0436 Tolga

0437 Tynset

0438 Alvdal

0439 Folldal

0441 Os

0501 Lillehammer

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

1 246 283

573 693

161 190

861 793

512 129

602 627

322 862

90 598

14 341 122

484 942

758 091

826 341

193 757

500 597

159 964

197 437

195 888

156 762

234 773

119 272

543 034

212 423

140 840

97 609

78 934

66 048

68 833

183 495

91 165

69 332

76 028

669 818
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

0502 Gjøvik

0511 Dovre

0512 Lesja

0513 Skjåk

0514 Lom

0515 Vågå

0516 Nord-Fron

0517 Sel

0519 Sør-Fron

0520 Ringebu

0521 Øyer

0522 Gausdal

0528 Østre Toten

0529 Vestre Toten

0532 Jevnaker

0533 Lunner

0534 Gran

0536 Søndre Land

0538 Nordre Land

0540 Sør-Aurdal

0541 Etnedal

0542 Nord-Aurdal

0543 Vestre Slidre

0544 Øystre Slidre

0545 Vang

0602 Drammen

0604 Kongsberg

0605 Ringerike

0612 Hole

0615 Flå

0616 Nes

0617 Gol

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

722 879

92 983

84 091

75 717

81 248

122 080

178 723

188 603

100 029

140 353

146 384

171 116

384 062

323 016

170 359

230 747

372 928

166 136

195 589

124 520

65 211

184 336

73 956

101 219

68 518

1 718 492

644 354

734 392

174 820

49 692

109 119

144 570
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

0618 Hemsedal

0619 Ål

0620 Hol

0621 Sigdal

0622 Krødsherad

0623 Modum

0624 Øvre Eiker

0625 Nedre Eiker

0626 Lier

0627 Røyken

0628 Hurum

0631 Flesberg

0632 Rollag

0633 Nore og Uvdal

0701 Horten

0704 Tønsberg

0710 Sandefjord

0711 Svelvik

0712 Larvik

0713 Sande

0715 Holmestrand

0716 Re

0729 Færder

0805 Porsgrunn

0806 Skien

0807 Notodden

0811 Siljan

0814 Bamble

0815 Kragerø

0817 Drangedal

0819 Nome

0821 Bø

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

77 774

150 945

116 576

113 706

81 954

361 886

464 884

613 591

635 035

556 640

236 989

93 176

64 450

95 211

681 244

1 099 725

1 554 840

156 297

1 210 574

256 470

357 079

254 095

689 277

863 475

1 340 006

364 897

71 978

344 783

292 358

142 984

194 216

176 716
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

0822 Sauherad

0826 Tinn

0827 Hjartdal

0828 Seljord

0829 Kviteseid

0830 Nissedal

0831 Fyresdal

0833 Tokke

0834 Vinje

0901 Risør

0904 Grimstad

0906 Arendal

0911 Gjerstad

0912 Vegårshei

0914 Tvedestrand

0919 Froland

0926 Lillesand

0928 Birkenes

0929 Åmli

0935 Iveland

0937 Evje og Hornnes

0938 Bygland

0940 Valle

0941 Bykle

1001 Kristiansand

1002 Mandal

1003 Farsund

1004 Flekkefjord

1014 Vennesla

1017 Songdalen

1018 Søgne

1021 Marnardal

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

125 394

185 214

67 219

103 989

88 446

65 579

61 416

82 534

119 950

201 587

556 399

1 087 790

88 300

80 425

183 133

155 707

99 972

152 624

87 701

55 215

117 439

58 367

48 329

37 017

2 239 458

427 900

260 361

278 524

389 460

185 981

273 782

90 338
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

1026 Åseral

1027 Audnedal

1029 Lindesnes

1032 Lyngdal

1034 Hægebostad

1037 Kvinesdal

1046 Sirdal

1101 Eigersund

1102 Sandnes

1103 Stavanger

1106 Haugesund

1111 Sokndal

1112 Lund

1114 Bjerkreim

1119 Hå

1120 Klepp

1121 Time

1122 Gjesdal

1124 Sola

1127 Randaberg

1129 Forsand

1130 Strand

1133 Hjelmeland

1134 Suldal

1135 Sauda

1141 Finnøy

1142 Rennesøy

1144 Kvitsøy

1145 Bokn

1146 Tysvær

1149 Karmøy

1151 Utsira

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

44 140

73 475

156 646

249 742

70 835

193 787

69 127

373 688

1 819 698

3 033 945

903 857

117 400

103 812

92 905

462 683

462 417

455 920

300 166

619 938

269 492

55 750

338 995

101 129

135 782

153 906

110 709

138 864

33 174

43 867

303 087

1 021 618

27 226
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

1160 Vindafjord

1201 Bergen

1211 Etne

1216 Sveio

1219 Bømlo

1221 Stord

1222 Fitjar

1223 Tysnes

1224 Kvinnherad

1227 Jondal

1228 Odda

1231 Ullensvang

1232 Eidfjord

1233 Ulvik

1234 Granvin

1235 Voss

1238 Kvam

1241 Fusa

1242 Samnanger

1243 Os

1244 Austevoll

1245 Sund

1246 Fjell

1247 Askøy

1251 Vaksdal

1252 Modalen

1253 Osterøy

1256 Meland

1259 Øygarden

1260 Radøy

1263 Lindås

1264 Austrheim

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

256 581

6 325 989

136 342

172 181

345 526

463 946

102 446

107 655

389 921

55 679

207 585

136 015

38 825

55 073

43 938

430 689

277 763

132 359

83 060

286 379

169 747

201 364

594 058

749 835

148 493

29 687

204 623

223 937

145 768

152 523

408 651

92 593
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

1265 Fedje

1266 Masfjorden

1401 Flora

1411 Gulen

1412 Solund

1413 Hyllestad

1416 Høyanger

1417 Vik

1418 Balestrand

1419 Leikanger

1420 Sogndal

1421 Aurland

1422 Lærdal

1424 Årdal

1426 Luster

1428 Askvoll

1429 Fjaler

1430 Gaular

1431 Jølster

1432 Førde

1433 Naustdal

1438 Bremanger

1439 Vågsøy

1441 Selje

1443 Eid

1444 Hornindal

1445 Gloppen

1449 Stryn

1502 Molde

1504 Ålesund

1505 Kristiansund

1511 Vanylven

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

41 454

77 607

341 660

100 227

46 479

60 446

139 012

104 641

65 937

76 818

207 275

58 056

76 417

154 103

172 433

117 683

121 410

115 507

110 391

350 228

107 562

151 965

191 251

106 369

187 164

51 927

210 128

226 029

663 927

1 071 222

604 956

116 354
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

1514 Sande

1515 Herøy

1516 Ulstein

1517 Hareid

1519 Volda

1520 Ørsta

1523 Ørskog

1524 Norddal

1525 Stranda

1526 Stordal

1528 Sykkylven

1529 Skodje

1531 Sula

1532 Giske

1534 Haram

1535 Vestnes

1539 Rauma

1543 Nesset

1545 Midsund

1546 Sandøy

1547 Aukra

1548 Fræna

1551 Eide

1554 Averøy

1557 Gjemnes

1560 Tingvoll

1563 Sunndal

1566 Surnadal

1571 Halsa

1573 Smøla

1576 Aure

5001 Trondheim

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

93 442

222 622

213 452

146 996

251 488

293 845

76 599

75 048

141 671

50 568

200 891

128 418

264 917

220 979

250 318

179 725

224 720

104 020

80 758

54 829

110 818

280 613

111 032

155 712

90 126

116 064

217 524

176 160

68 403

83 949

151 662

3 947 048
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

5004 Steinkjer

5005 Namsos

5011 Hemne

5012 Snillfjord

5013 Hitra

5014 Frøya

5015 Ørland

5016 Agdenes

5017 Bjugn

5018 Åfjord

5019 Roan

5020 Osen

5021 Oppdal

5022 Rennebu

5023 Meldal

5024 Orkdal

5025 Røros

5026 Holtålen

5027 Midtre Gauldal

5028 Melhus

5029 Skaun

5030 Klæbu

5031 Malvik

5032 Selbu

5033 Tydal

5034 Meråker

5035 Stjørdal

5036 Frosta

5037 Levanger

5038 Verdal

5039 Verran

5040 Namdalseid

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

591 438

383 170

125 486

50 734

137 314

141 527

147 885

82 296

152 414

118 168

48 156

52 673

188 571

90 957

125 632

314 178

158 115

73 425

183 666

422 052

219 753

158 299

330 775

98 849

36 965

91 605

274 557

89 357

507 616

392 264

91 201

79 387

87



Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

5041 Snåsa

5042 Lierne

5043 Røyrvik

5044 Namsskogan

5045 Grong

5046 Høylandet

5047 Overhalla

5048 Fosnes

5049 Flatanger

5050 Vikna

5051 Nærøy

5052 Leka

5053 Inderøy

5054 Indre Fosen

5061 Rindal

1804 Bodø

1805 Narvik

1811 Bindal

1812 Sømna

1813 Brønnøy

1815 Vega

1816 Vevelstad

1818 Herøy

1820 Alstahaug

1822 Leirfjord

1824 Vefsn

1825 Grane

1826 Hattfjelldal

1827 Dønna

1828 Nesna

1832 Hemnes

1833 Rana

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

83 246

76 064

38 123

55 059

95 659

71 712

130 032

39 201

50 156

154 545

174 210

37 454

217 465

331 147

75 292

1 254 797

492 894

68 969

85 345

253 137

55 482

37 544

74 031

215 509

96 559

385 788

68 827

70 282

68 976

76 380

160 538

683 199
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

1834 Lurøy

1835 Træna

1836 Rødøy

1837 Meløy

1838 Gildeskål

1839 Beiarn

1840 Saltdal

1841 Fauske

1845 Sørfold

1848 Steigen

1849 Hamarøy

1850 Tysfjord

1851 Lødingen

1852 Tjeldsund

1853 Evenes

1854 Ballangen

1856 Røst

1857 Værøy

1859 Flakstad

1860 Vestvågøy

1865 Vågan

1866 Hadsel

1867 Bø

1868 Øksnes

1870 Sortland

1871 Andøy

1874 Moskenes

1902 Tromsø

1903 Harstad

1911 Kvæfjord

1913 Skånland

1917 Ibestad

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

125 652

34 688

75 375

229 362

91 503

55 244

158 385

265 066

84 329

110 934

87 462

94 497

89 922

62 218

71 188

99 609

34 670

45 551

62 207

334 019

274 810

245 881

109 541

142 340

291 706

160 831

49 937

1 764 705

692 116

121 099

117 628

70 072
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

1919 Gratangen

1920 Lavangen

1922 Bardu

1923 Salangen

1924 Målselv

1925 Sørreisa

1926 Dyrøy

1927 Tranøy

1928 Torsken

1929 Berg

1931 Lenvik

1933 Balsfjord

1936 Karlsøy

1938 Lyngen

1939 Storfjord

1940 Kåfjord

1941 Skjervøy

1942 Nordreisa

1943 Kvænangen

2002 Vardø

2003 Vadsø

2004 Hammerfest

2011 Kautokeino

2012 Alta

2014 Loppa

2015 Hasvik

2017 Kvalsund

2018 Måsøy

2019 Nordkapp

2020 Porsanger

2021 Karasjok

2022 Lebesby

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

57 952

63 025

128 528

83 608

210 628

110 168

65 398

81 427

61 237

49 418

397 766

201 272

105 819

138 618

93 267

97 641

117 321

166 250

78 656

96 995

202 876

362 642

145 925

721 006

67 291

64 052

69 273

73 236

123 212

146 428

121 229

86 002
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Vedlegg 2: Rammetilskot til kommunane etter RNB 2019

Kolonne 1: Rammetilskot saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 3: Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene, RNB 2019 (1 000 kr)

Kolonne 4: Rammetilskot etter RNB 2019 (1 000 kr)

Kommune

2023 Gamvik

2024 Berlevåg

2025 Tana

2027 Nesseby

2028 Båtsfjord

2030 Sør-Varanger

Fordelast gjennom året

Sum, inkl. fordelast gjennom året

Kolonne 2: Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, RNB 2019 (1 000 kr)

Rammetilskot 

RNB 2019

(1000 kr)

4

67 269

60 470

135 801

67 423

95 612

329 756

311 576

136 752 640
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Fra: Korman Max Joseph (Max-Joseph.Korman@kmd.dep.no)
Sendt: 05.07.2019 14:14:09
Til: Agdenes kommune; Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; Andøy kommune; Aremark
kommune; Arendal kommune; post@asker.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no;
postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; info@audnedal.kommune.no;
post@aukra.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@aurskog-
holand.kommune.no; postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no;
post@averoy.kommune.no; postmottak@balestrand.kommune.no; post@ballangen.kommune.no;
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
post@beiarn.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no;
postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no;
postmottak@bjerkreim.kommune.no; postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no;
post@bokn.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no;
post@bygland.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no;
postmottak@bo.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no;
postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no; kommunepost@drmk.no;
postmottak@drangedal.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no; post@donna.kommune.no;
post@eid.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
postmottak@eidsberg.kommune.no; postmottak@eidskog.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no;
post@eigersund.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no;
postmottak@engerdal.kommune.no; post@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no;
postmottak@evenes.kommune.no; post@e-h.kommune.no; post@farsund.kommune.no;
postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no;
post@finnoy.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no; post@fjaler.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no;
postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no;
postmottak@flesberg.kommune.no; postmottak@flora.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no;
postmottak@folldal.kommune.no; post@forsand.kommune.no; postmottak@fosnes.kommune.no;
postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no;
postmottak@frosta.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no;
post@fusa.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no;
postmottak@forde.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no;
postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no;
post@gjemnes.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no;
postmottak@gjesdal.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no;
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no;
postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no;
postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@halden.kommune.no; post@halsa.kommune.no;
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no;
postmottak@haram.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
post@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no;
postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
postmottak@hjartdal.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; post@hobol.kommune.no;
postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no;
epost@holtalen.kommune.no; post@hornindal.kommune.no; postmottak@horten.kommune.no;
postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no;
postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no;
postmottak@hoylandet.kommune.no; post@ha.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no;
postmottak@inderoy.kommune.no; postmottak@indrefosen.kommune.no; postmottak@iveland.kommune.no;
postmottak@jevnaker.kommune.no; post@jondal.kommune.no; postmottak@jolster.kommune.no;
postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no; post@karmoy.kommune.no; e-

92



post@kautokeino.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; postmottak@klabu.kommune.no;
postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@kongsvinger.kommune.no; post@kragero.kommune.no;
postmottak@kristiansand.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no;
postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no;
post@kviteseid.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; Kvænangen
Postmottak; Post Kafjord; postmottak@larvik.kommune.no; post@lavangen.kommune.no;
postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no;
post@leka.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no;
postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no;
postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@lindesnes.kommune.no;
postmottak@lindas.kommune.no; post@lom.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no;
postmottak@lund.kommune.no; post@lunner.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no;
postmottak@luster.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; post@lyngen.kommune.no;
post@laerdal.kommune.no; postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no;
post@loten.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no;
post@marker.kommune.no; service@marnardal.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no;
postmottak@meland.kommune.no; postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no;
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@midsund.kommune.no;
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; post@modum.kommune.no;
postmottak@molde.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no; post@moss.kommune.no;
postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@namdalseid.kommune.no;
postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no;
postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no;
postmottak@nes-ak.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no; postmottak@nesna.kommune.no;
post@nesodden.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@nesset.kommune.no;
info@nissedal.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-
aurdal.kommune.no; post@norddal.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no;
postmottak@nordkapp.kommune.no; postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no;
Nordreisa Kommune; postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no; postmottak@notodden.kommune.no;
postmottak@naroy.kommune.no; epost@odda.kommune.no; post@oppdal.kommune.no;
postmottak@oppegard.kommune.no; postmottak@orkdal.kommune.no; Postmottak@Os.kommune.no;
postmottak@os-ho.kommune.no; postmottak@osen.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no;
post@osteroy.kommune.no; postmottak@overhalla.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no;
postmottak@porsgrunn.kommune.no; postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no;
postmottak@rana.kommune.no; post@randaberg.kommune.no; post@rauma.kommune.no;
postmottak@re.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no;
post@rennesoy.kommune.no; post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no;
postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no;
post@roan.kommune.no; postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@rygge.kommune.no;
postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no;
postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@royken.kommune.no;
postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no;
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no;
sande.kommune@sande-mr.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no;
postmottak@sandnes.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com;
post@sauda.kommune.no; postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no;
postmottak@selbu.kommune.no; post@selje.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@sigdal.kommune.no;
post@siljan.kommune.no; post@sirdal.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no;
postmottak@skedsmo.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no;
postmottak@skiptvet.kommune.no; Post Skjervoy; post@skjaak.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no;
post@skanland.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no; postmottak@snillfjord.kommune.no;
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postmottak@snasa.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no;
epost@sola.kommune.no; post@solund.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no;
postmottak@sortland.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no; post@stange.kommune.no;
postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@steinkjer.kommune.no;
postmottak@stjordal.kommune.no; post@stord.kommune.no; postmottak@stordal.kommune.no; postmottak@stor-
elvdal.kommune.no; Post Storfjord; postmottak@strand.kommune.no; post@stranda.kommune.no;
postmottak@stryn.kommune.no; post@sula.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no;
postmottak@sund.kommune.no; post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no;
postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no;
postmottak@sogne.kommune.no; post@somna.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@sor-
aurdal.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; postmottak@sor-
odal.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@sor-
varanger.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no; post@time.kommune.no; postmottak@tingvoll.kommune.no;
postmottak@tinn.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no;
postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no; postmottak@tranoy.kommune.no;
postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no;
post@trana.kommune.no; postmottak@trogstad.kommune.no; postmottak@tvedestrand.kommune.no;
postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no;
post@tysnes.kommune.no; post@tysver.kommune.no; postmottak@tonsberg.kommune.no;
postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@ulstein.kommune.no;
postmottak@ulvik.kommune.no; post@utsira.kommune.no; postmottak@vadso.kommune.no;
post@vaksdal.kommune.no; post@valle.kommune.no; post@vang.kommune.no;
postmottak@vanylven.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no; post@vefsn.kommune.no;
postkasse@vega.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no; epost@vennesla.kommune.no;
postmottak@verdal.kommune.no; postkasse@verran.kommune.no; post@vestby.kommune.no;
postmottak@vestnes.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no;
postmottak@vestvagoy.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no;
vikna@vikna.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no;
postmottak@volda.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no;
postmottak@vagan.kommune.no; post@vagsoy.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@valer-
of.kommune.no; postmottak@vaaler-he.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no;
postmottak@orland.kommune.no; post@orskog.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no; postmottak@ostre-
toten.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no;
postmottak@oygarden.kommune.no; post@oystre-slidre.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no;
postmottak@aal.kommune.no; postmottak@alesund.kommune.no; post@amli.kommune.no;
postmottak@amot.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no; post@as.kommune.no;
post@aseral.kommune.no; post@asnes.kommune.no
Kopi: fmagpost@fylkesmannen.no; fminpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postmottak;
Fylkesmannen i Nordland Postmottak; fmovpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Rogaland Postmottak;
fmtfpost@fylkesmannen.no; fmtlpost@fylkesmannen.no; fmvtpost@fylkesmannen.no; fmvlpost@fylkesmannen.no;
post@fmfa.fylkesmannen.no

Emne: 18/5531-47 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020
Vedlegg: Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020.pdf;Vedlegg 1 Tabellforklaring til vedlegg 2 kommunene
2020 - juli.docx;Vedlegg 2 Kriteriedata kommuner 2020 - juli.xlsx;Rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntekt
(733109).pdf

Se vedlagte saksdokumenter.
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Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 

Hvert år publiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet kriteriedata som skal 

legges til grunn for beregning av rammetilskudd gjennom inntektssystemet for følgende år. 

Beregningen av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de 

ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå 

(SSB). 

 

Vedlegg 1 og 2 inneholder kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av 

rammetilskuddet til kommunene i 2020. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. 

Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til 

kommunene, inkludert beregningen av korreksjonsordningen for statlige og private skoler. 

Vedlegg 1 og 2 er også publisert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

internettsider.  

 

Øvrige data vil bli lagt ut på departementets internettsider så snart disse er klare. Dette vil bli 

varslet med en e-post til kommunenes postmottak. 

 

All kriteriedata er tilpasset kommunestrukturen fra og med 1.1.2020, inkludert 

grensejusteringer.  

 

Vi viser for øvrig til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13, vedlagt) om 

rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunene har et selvstendig ansvar for 

riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle kommunene om å 

kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om ev. feil innen 23. august, slik at mulige feil 

kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig. Kommuner som slår seg sammen og 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/5531-47 

Dato 

5. juli 2019 
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kommuner som er berørt av grensejusteringer bør være ekstra nøye med kvalitetssikring, 

f.eks. ved å sammenligne kriteriedata for den nye kommunen med sum på kriteriedata for 

dagens kommunene.  

 

Kommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget 

etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av 

budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Vurderingstema vil da bl.a. være hvorvidt kommunen 

selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det for noen kriteriedata kan være avvik mellom kommunens egen 

oversikt og tall departementet benytter i beregningen av rammetilskudd. Slike avvik kan 

skyldes bl.a. ulike datoer for datauttak, ulike telletidspunkter og ulike forutsetninger bak data. 

Det er viktig at det legges samme forutsetninger til grunn for alle kommunene. 

Likebehandling og like forutsetninger for kriteriedata er grunnleggende prinsipper for 

legitimiteten til inntektssystemet. Departementet må derfor vurdere ev. innmeldte avvik i lys 

av dette.  

 

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private 

skoler (kolonne 15-17) kan rettes til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Elisabeth 

Folke-Olsen, senest 23. august. 

(tlf.: 23 30 13 59/ e-post: elisabeth.folke-olsen@utdanningsdirektoratet.no ). 

 

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) senest 23. august. Kontaktperson i KMD er Max 

Korman (tlf.: 22 24 72 72 / e-post: max-joseph.korman@kmd.dep.no ). 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Tore Rydland (e.f.) 

fungerende avdelingsdirektør 

 

 

Max Joseph Korman 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Vedlegg: 

1. Tabellforklaring til kriteriedata for kommuner 2020 

2. Kriteriedata for kommuner 2020 

3. Rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet 
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Kopi 

 

Fylkesmannen i Agder 

Fylkesmannen i Innlandet 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Fylkesmannen i Vestland 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon 
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Adresseliste 

 

Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balestrand 

kommune 

Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 
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Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune Rådhusvegen 7 6490 EIDE 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 

1 

1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 
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Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 

Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I 

SUNNFJORD 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Gratangen 

kommune 

Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Halsa kommune Rådhuset Liabøen 6683 VÅGLAND 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
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Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
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Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Jondal kommune Folgefonnvegen 2 5627 JONDAL 

Jølster kommune Kommunehuset, 

Ospene 1 

6843 SKEI I JØLSTER 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 
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Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lindesnes kommune Postboks 183 

Vigeland 

4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Marnardal kommune Rådhuset, 

Heddeland 

4534 MARNARDAL 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midsund kommune Utsidevegen 131 6475 MIDSUND 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 
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Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namdalseid 

kommune 

Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 

Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 

kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Nedre Eiker 

kommune 

Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Kommunehuset 

Rødberg 

3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 

Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 
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Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 

Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 
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Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 

VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Selje kommune  6740 SELJE 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 

Songdalen 

kommune 

Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spydeberg 

kommune 

Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
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Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 

Sykkylven kommune  6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Tjeldøyveien 800 9444 HOL I TJELDSUND 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 

Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 
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Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 
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Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 

Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus, 

Ternholmvegen 2 

5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Vedlegg 1: Tabellforklaring til vedlegg 2 – Kriteriedata for kommunene 2020 – juli-utsendelse 

Vedlegg 2 viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene 
i 2020. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i forbindelse med den endelige 
beregningen av rammetilskuddet for 2020. 

Alle sammenslåinger og grensejusteringer med virkning fra 1.1.2020 er hensyntatt i utarbeiding av 
alle kriteriedataene. Øvrige data vil bli lagt ut på departementets internettsider så snart disse er 
klare. Dette vil bli varslet med en e-post til kommunenes postmottak. 

Kolonne 1: Innbyggertall per 1. januar 2019. Kilde: SSB. 

Kolonne 2: Strukturkriteriet, per 1. januar 2019, beskriver gjennomsnittlig reiseavstand per innbygger 
i en kommune for å nå 5 000 personer, uavhengig av kommunegrensen. Strukturkriteriet beregnes 
ved å ta utgangspunkt i grunnkretsene i hver kommune og befolkningstyngdepunktet innen hver 
grunnkrets, på samme måte som i de øvrige bosettingskriteriene i inntektssystemet. Kilde: SSB, 
utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Kolonne 3: Aleneboende 30-66 år i enfamiliehusholdninger, per 1.1.2019. Kilde: SSB. 

Kolonne 4: Beregnet antall døde i kommunen i løpet av ett år, hvis dødelighetsmønsteret blir som i 
perioden 2014-2018 og aldersstrukturen er lik for alle kommuner. Aldersstrukturen som legges til 
grunn i den enkelte kommune tilsvarer aldersstrukturen i Norge på landsbasis per 1.1.2016. Kilde: 
SSB, utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Kolonne 5: Innvandrere 6–15 år fra land utenom Skandinavia per 1. januar 2019. Innvandrere er 
personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre, og som på et tidspunkt har 
innvandret til Norge. Verdier lik tre eller mindre er prikket. Kilde: SSB. 

Kolonne 6: Antall barn 0-15 år med enslig forsørger per desember 2018. Enslige forsørgere blir 
beregnet på grunnlag av mottakere av barnetrygd med utvidet støtte. Verdier lik tre eller mindre er 
prikket. Kilde: NAV, levert av SSB. 

Kolonne 7: Antall uførepensjonister 18–49 år i kommunen per desember 2018. Verdier lik tre eller 
mindre er prikket. Kilde: SSB. 

Kolonne 8: Skilte og separerte 16-59 år per 1. januar 2019. Kilde: SSB. 

Kolonne 9: Arbeidsledige 16-59 år. Som grunnlag for kriteriet blir det benyttet et gjennomsnitt for 
registrerte arbeidsledige under 60 år i 2018. Kilde: SSB. 

Kolonne 10: Antall ikke-gifte over 67 år per 1. januar 2019. Definisjon av ikke-gifte: aldri tidligere gift, 
skilt, separert (inkl. skilt, separert, gjenlevende partner), enker og enkemenn. Kilde: SSB. 

Kolonne 11: Antall innbyggere over 16 år per 1. januar 2019 med universitets- og høyskoleutdanning 
per 1. oktober 2018.  

Kolonne 12: Barn 1 år med kontantstøtte etter full sats i kommunen. Gjennomsnitt for 2018. Kilde: 
NAV, utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
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Kolonne 13: Barn 1 år med kontantstøtte etter redusert sats i kommunen. Gjennomsnitt for 2018. 
Kilde: NAV, utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Kolonne 14: Flyktninger per 1. januar 2019 med botid 6-30 år/uten integreringstilskudd. Med 
"flyktninger" menes personer som har hatt flukt som årsak til første innvandring, de som har fått en 
flyktningetillatelse etter hvert, og de som kom sammen med en flyktning eller ble gjenforent med 
dem som familiemedlemmer. Kilde: SSB. 

Kolonne 15: Antall elever i statlige og private grunnskoler, vanlig undervisning, elevtall per 1. oktober 
2018. Kilde: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet. 

Kolonne 16: Antall elever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede, elevtall 
per 1. oktober 2018. Kilde: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet. 

Kolonne 17: Antall elever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede som er 
innlosjert på skolen, elevtall per 1. oktober 2018. Kilde: 
Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet. 

Kolonne 18: Antall jordbruksbedrifter i 2018. Antall jordbruksbedrifter omfatter søkere av 
produksjonstilskudd i jordbruket per 1. oktober 2018 og med tillegg for enheter som ikke søker 
tilskudd. Kilde: SSB. 

Kolonne 19: Antall landbrukseiendommer i 2018. Landbrukseiendommer i Landbruksregisteret per 
desember 2018. Omfatter alle landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 
minst 25 dekar produktivt skogareal. Kilde: SSB. 

Kolonne 20: Kommunenes totalareal (landareal og ferskvann) i målestokk 1:50 000 (N50) km2, per 
1.1.2019. Kilde: Digitalt kartverk for Norge, Kartverket, levert av SSB. 
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Kommune (2019) Innbyggere
per
1. januar
2019

Struktur-
kriteriet
for å nå 5000
innbyggere (i
km), per
1.1.19

Alene-
boende 30-66
år, per
1.1.2019

Standard-
isert antall
døde i
kommunen
(gj. 2014-
2018)

Inn-vandrere
6–15 år fra
land utenom
Skandi-navia
per 1.1.19.
Prikket

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5
0301 Oslo 681 071 1 88 162 5 077 6 508
1101 Eigersund 14 830 4 1 105 113 143
1103 Stavanger 142 109 2 13 475 1 067 1 678
1106 Haugesund 37 250 2 3 974 309 401
1108 Sandnes 78 276 2 5 908 573 1 010
1111 Sokndal 3 305 14 250 27 29
1112 Lund 3 213 15 222 25 34
1114 Bjerkreim 2 807 16 133 25 26
1119 Hå 18 814 4 1 281 132 210
1120 Klepp 19 354 2 1 183 138 193
1121 Time 18 795 3 1 413 126 166
1122 Gjesdal 11 899 5 728 88 134
1124 Sola 26 582 3 1 859 179 337
1127 Randaberg 11 053 2 679 69 113
1130 Strand 12 883 4 871 86 120
1133 Hjelmeland 2 609 27 168 17 48
1134 Suldal 3 794 35 263 32 35
1135 Sauda 4 597 10 376 39 69
1144 Kvitsøy 516 42 35 3 5
1145 Bokn 840 21 44 4 6
1146 Tysvær 11 028 8 637 78 95
1149 Karmøy 42 161 3 2 862 313 339
1151 Utsira 196 84 14 2 .
1160 Vindafjord 8 743 13 592 66 95
1505 Kristiansund 24 274 3 2 428 200 285
1506 Molde 31 976 7 2 844 224 365
1507 Ålesund 65 621 5 5 552 463 728
1511 Vanylven 3 163 22 193 22 21
1514 Sande 2 493 20 180 16 41
1515 Herøy 8 927 6 632 60 98
1516 Ulstein 8 609 4 635 54 103
1517 Hareid 5 155 5 379 37 84
1520 Ørsta 10 752 6 789 76 92
1525 Stranda 4 565 16 337 29 58
1528 Sykkylven 7 657 5 564 53 68
1531 Sula 9 271 3 573 65 96
1532 Giske 8 398 6 508 52 87
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1535 Vestnes 6 536 9 551 52 70
1539 Rauma 7 487 12 629 54 60
1547 Aukra 3 551 13 224 24 58
1554 Averøy 5 849 12 447 43 57
1557 Gjemnes 2 641 18 173 20 15
1560 Tingvoll 3 045 24 238 23 25
1563 Sunndal 7 106 7 689 57 88
1566 Surnadal 5 928 12 447 49 38
1573 Smøla 2 134 50 207 19 27
1576 Aure 3 553 30 302 25 47
1577 Volda 10 454 8 710 67 81
1578 Fjord 2 592 25 206 17 24
1579 Hustadvika 13 233 10 945 106 116
1804 Bodø 52 024 3 4 698 389 343
1806 Narvik 21 990 9 2 015 179 182
1811 Bindal 1 450 48 91 13 12
1812 Sømna 2 014 22 179 18 23
1813 Brønnøy 7 916 7 683 65 85
1815 Vega 1 232 56 90 8 14
1816 Vevelstad 497 48 45 5 12
1818 Herøy 1 780 32 159 16 44
1820 Alstahaug 7 415 5 614 62 91
1822 Leirfjord 2 320 18 180 18 58
1824 Vefsn 13 403 5 1 177 100 75
1825 Grane 1 493 36 121 9 17
1826 Hattfjelldal 1 359 55 96 9 21
1827 Dønna 1 391 35 122 12 12
1828 Nesna 1 792 40 175 15 41
1832 Hemnes 4 501 21 381 33 18
1833 Rana 26 315 5 2 186 199 200
1834 Lurøy 1 904 108 175 15 9
1835 Træna 456 231 36 4 4
1836 Rødøy 1 238 76 100 11 5
1837 Meløy 6 331 23 499 46 68
1838 Gildeskål 1 978 40 183 17 33
1839 Beiarn 1 022 43 75 10 13
1840 Saltdal 4 657 13 419 37 50
1841 Fauske 9 760 6 852 78 76
1845 Sørfold 1 975 24 155 16 20
1848 Steigen 2 576 64 221 20 28
1851 Lødingen 2 077 47 188 15 33
1853 Evenes 1 387 22 114 10 23
1856 Røst 508 224 69 5 5
1857 Værøy 732 143 76 6 7
1859 Flakstad 1 292 22 96 10 13
1860 Vestvågøy 11 480 7 1 000 94 130
1865 Vågan 9 595 9 920 82 136
1866 Hadsel 8 091 11 727 68 88
1867 Bø 2 616 32 246 22 41
1868 Øksnes 4 449 16 428 37 31
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1870 Sortland 10 518 6 896 80 89
1871 Andøy 4 771 28 423 39 56
1874 Moskenes 1 039 45 91 9 14
1875 Hamarøy 2 782 57 274 23 26
3001 Halden 31 177 3 2 897 255 228
3002 Moss 48 871 2 4 563 388 481
3003 Sarpsborg 55 997 2 4 724 466 534
3004 Fredrikstad 81 772 2 6 914 671 714
3005 Drammen 100 581 2 9 120 792 1 300
3006 Kongsberg 27 481 3 2 643 189 309
3007 Ringerike 30 442 6 2 960 246 301
3011 Hvaler 4 599 11 375 33 22
3012 Aremark 1 357 20 106 12 9
3013 Marker 3 592 13 320 25 19
3014 Indre
Østfold 44 320 4 3 901 355 444
3015 Skiptvet 3 797 8 247 34 50
3016 Rakkestad 8 230 5 705 68 71
3017 Råde 7 542 4 482 52 88
3018 Våler 5 593 8 384 46 52
3019 Vestby 17 824 3 1 250 132 130
3020 Nordre Follo 58 434 2 3 845 406 474
3021 Ås 20 138 3 1 423 119 163
3022 Frogn 15 761 2 1 287 118 110
3023 Nesodden 19 488 3 1 508 136 151
3024 Bærum 126 841 1 9 443 785 1 240
3025 Asker 93 679 3 6 463 641 1 084
3026 Aurskog-Høland 17 173 7 1 346 135 198
3027 Rælingen 18 161 2 1 453 131 168
3028 Enebakk 11 026 4 770 85 112
3029 Lørenskog 40 106 1 3 246 279 357
3030 Lillestrøm 85 086 2 6 440 622 828
3031 Nittedal 24 089 2 1 591 169 184
3032 Gjerdrum 6 823 3 428 54 63
3033 Ullensaker 38 234 2 3 191 256 419
3034 Nes (Ak.) 22 556 5 1 721 189 180
3035 Eidsvoll 24 919 4 2 109 199 277
3036 Nannestad 13 682 4 1 024 105 172
3037 Hurdal 2 864 13 264 22 12
3038 Hole 6 845 6 515 50 38
3039 Flå 1 052 31 113 10 29
3040 Nes (Busk.) 3 315 13 327 23 37
3041 Gol 4 576 8 495 34 63
3042 Hemsedal 2 481 21 266 13 39
3043 Ål 4 671 11 432 31 43
3044 Hol 4 473 14 449 34 55
3045 Sigdal 3 490 19 314 31 47
3046 Krødsherad 2 239 19 230 17 27
3047 Modum 13 980 4 1 296 108 121
3048 Øvre Eiker 19 117 4 1 499 147 181
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3049 Lier 26 373 3 1 952 196 248
3050 Flesberg 2 694 16 202 19 35
3051 Rollag 1 419 26 114 8 11
3052 Nore og Uvdal 2 448 30 178 20 23
3053 Jevnaker 6 846 4 516 63 73
3054 Lunner 9 051 7 727 70 83
3401 Kongsvinger 17 823 5 1 753 155 143
3403 Hamar 31 144 2 3 060 232 292
3405 Lillehammer 28 023 3 2 424 209 225
3407 Gjøvik 30 676 4 2 652 251 281
3411 Ringsaker 34 488 5 2 799 275 256
3412 Løten 7 663 4 623 65 79
3413 Stange 20 916 4 1 781 166 172
3414 Nord-Odal 5 024 10 458 48 20
3415 Sør-Odal 7 879 7 677 77 61
3416 Eidskog 6 114 8 640 57 21
3417 Grue 4 646 10 481 41 31
3418 Åsnes 7 214 8 753 74 43
3419 Våler 3 705 11 392 36 26
3420 Elverum 21 191 4 1 855 179 235
3421 Trysil 6 607 17 625 55 44
3422 Åmot 4 407 14 399 39 19
3423 Stor-Elvdal 2 459 32 279 23 35
3424 Rendalen 1 791 34 213 16 21
3425 Engerdal 1 286 55 108 11 19
3426 Tolga 1 551 19 128 14 34
3427 Tynset 5 591 11 448 45 63
3428 Alvdal 2 418 16 196 21 23
3429 Folldal 1 577 37 137 12 11
3430 Os 1 912 17 167 15 25
3431 Dovre 2 615 19 236 22 29
3432 Lesja 2 009 28 147 17 24
3433 Skjåk 2 204 22 191 16 11
3434 Lom 2 293 19 189 19 17
3435 Vågå 3 589 14 266 35 32
3436 Nord-Fron 5 742 8 525 47 57
3437 Sel 5 789 12 491 43 48
3438 Sør-Fron 3 127 9 265 27 22
3439 Ringebu 4 425 10 377 33 34
3440 Øyer 5 119 8 416 37 50
3441 Gausdal 6 112 9 482 51 20
3442 Østre Toten 14 948 5 1 249 126 122
3443 Vestre Toten 13 384 4 1 231 110 126
3446 Gran 13 642 5 1 190 114 100
3447 Søndre Land 5 623 13 531 55 55
3448 Nordre Land 6 671 10 573 69 64
3449 Sør-Aurdal 2 981 22 277 24 37
3450 Etnedal 1 305 21 137 11 24
3451 Nord-Aurdal 6 418 8 628 54 61
3452 Vestre Slidre 2 135 13 199 17 25
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3453 Øystre Slidre 3 208 15 287 27 26
3454 Vang 1 610 25 136 14 28
3801 Horten 27 347 2 2 413 220 264
3802 Holmestrand 24 399 4 1 963 195 198
3803 Tønsberg 55 569 3 5 230 418 410
3804 Sandefjord 63 271 3 5 618 492 656
3805 Larvik 47 107 4 4 229 362 396
3806 Porsgrunn 36 224 2 3 426 309 291
3807 Skien 54 645 2 5 144 433 534
3808 Notodden 13 130 4 1 228 114 139
3811 Færder 26 700 3 2 101 191 232
3812 Siljan 2 329 10 138 15 30
3813 Bamble 14 089 5 1 055 114 136
3814 Kragerø 10 406 6 1 007 88 130
3815 Drangedal 4 080 22 349 37 71
3816 Nome 6 538 8 590 56 94
3817 Midt-Telemark 10 475 6 836 81 124
3818 Tinn 5 780 16 594 50 76
3819 Hjartdal 1 572 20 117 12 29
3820 Seljord 2 934 17 260 29 47
3821 Kviteseid 2 403 19 247 22 10
3822 Nissedal 1 476 35 121 10 23
3823 Fyresdal 1 286 40 124 11 26
3824 Tokke 2 228 25 223 19 30
3825 Vinje 3 723 27 356 30 29
4201 Risør 6 848 6 642 59 88
4202 Grimstad 23 246 3 1 683 179 257
4203 Arendal 44 785 3 4 253 358 462
4204 Kristiansand 110 391 2 9 338 817 1 113
4205 Lindesnes 22 909 6 1 889 184 240
4206 Farsund 9 695 5 749 80 120
4207 Flekkefjord 9 066 6 701 69 121
4211 Gjerstad 2 454 13 210 19 26
4212 Vegårshei 2 093 16 194 19 30
4213 Tvedestrand 6 069 9 552 54 69
4214 Froland 5 845 8 418 48 46
4215 Lillesand 10 990 4 787 81 85
4216 Birkenes 5 212 9 353 39 45
4217 Åmli 1 848 29 162 17 31
4218 Iveland 1 326 17 108 11 31
4219 Evje og Hornnes 3 638 13 294 34 43
4220 Bygland 1 192 28 118 12 15
4221 Valle 1 156 51 131 12 22
4222 Bykle 953 57 103 8 22
4223 Vennesla 14 630 5 1 104 120 145
4224 Åseral 939 33 74 7 10
4225 Lyngdal 10 389 8 697 79 139
4226 Hægebostad 1 683 20 112 14 24
4227 Kvinesdal 6 048 11 508 51 71
4228 Sirdal 1 839 35 156 12 14
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4601 Bergen 281 190 2 27 602 2 042 2 323
4602 Kinn 17 307 7 1 323 131 224
4611 Etne 4 077 14 275 29 38
4612 Sveio 5 721 11 369 42 63
4613 Bømlo 11 960 9 734 88 136
4614 Stord 18 699 3 1 364 124 165
4615 Fitjar 3 201 12 198 21 35
4616 Tysnes 2 846 23 210 23 29
4617 Kvinnherad 13 137 10 991 89 98
4618 Ullensvang 11 084 14 999 87 148
4619 Eidfjord 906 32 62 8 11
4620 Ulvik 1 093 27 73 10 24
4621 Voss 15 611 7 1 191 109 132
4622 Kvam 8 441 9 588 60 112
4623 Samnanger 2 465 15 178 18 10
4624 Bjørnafjorden 24 665 6 1 644 162 232
4625 Austevoll 5 212 18 313 38 43
4626 Øygarden 38 117 6 2 362 266 333
4627 Askøy 29 275 4 1 650 217 217
4628 Vaksdal 4 045 17 311 36 48
4629 Modalen 380 41 26 4 4
4630 Osterøy 8 120 9 535 53 85
4631 Alver 29 090 7 1 948 198 271
4632 Austrheim 2 887 11 206 20 36
4633 Fedje 562 38 46 3 16
4634 Masfjorden 1 711 31 107 12 31
4635 Gulen 2 322 38 167 17 36
4636 Solund 820 87 59 5 15
4637 Hyllestad 1 366 31 118 9 19
4638 Høyanger 4 187 26 378 31 47
4639 Vik 2 672 29 201 19 35
4640 Sogndal 11 705 11 753 82 135
4641 Aurland 1 764 34 156 15 16
4642 Lærdal 2 151 29 177 16 29
4643 Årdal 5 245 10 483 43 40
4644 Luster 5 195 18 386 33 47
4645 Askvoll 3 038 32 198 26 30
4646 Fjaler 2 770 21 199 28 27
4647 Sunnfjord 21 959 9 1 755 150 214
4648 Bremanger 3 705 36 242 28 74
4649 Stad 9 413 14 647 65 97
4650 Gloppen 5 836 13 396 38 74
4651 Stryn 7 167 15 574 56 128
5001 Trondheim 202 235 2 18 450 1 464 1 531
5006 Steinkjer 24 472 7 1 910 181 209
5007 Namsos 15 345 8 1 130 119 134
5014 Frøya 5 068 17 427 40 83
5020 Osen 947 50 70 7 5
5021 Oppdal 6 975 5 530 47 58
5022 Rennebu 2 501 22 207 21 30
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5025 Røros 5 610 9 541 45 30
5026 Holtålen 2 025 26 142 20 13
5027 Midtre Gauldal 6 246 15 411 48 44
5028 Melhus 16 562 6 1 055 117 99
5029 Skaun 8 231 6 498 59 45
5031 Malvik 14 040 3 890 92 107
5032 Selbu 4 088 15 309 33 18
5033 Tydal 794 42 72 7 .
5034 Meråker 2 432 28 221 22 31
5035 Stjørdal 24 028 4 1 679 171 187
5036 Frosta 2 632 14 169 19 32
5037 Levanger 20 254 5 1 425 150 161
5038 Verdal 14 933 5 1 159 119 99
5041 Snåase-Snåsa 2 100 26 137 16 26
5042 Lierne 1 386 80 96 12 18
5043 Røyrvik 482 73 26 4 9
5044 Namsskogan 871 52 69 7 21
5045 Grong 2 374 18 210 15 31
5046 Høylandet 1 254 26 69 7 4
5047 Overhalla 3 879 12 203 24 39
5049 Flatanger 1 103 54 82 9 5
5052 Leka 567 60 45 5 4
5053 Inderøy 6 804 9 401 51 36
5054 Indre Fosen 10 055 16 713 82 77
5055 Heim 6 010 19 441 44 44
5056 Hitra 5 018 22 506 39 56
5057 Ørland 10 238 9 867 88 56
5058 Åfjord 4 297 36 301 36 36
5059 Orkland 18 151 9 1 426 135 171
5060 Nærøysund 9 599 14 769 80 127
5061 Rindal 2 028 20 117 15 7
5401 Tromsø 76 649 4 7 328 561 663
5402 Harstad 24 827 4 2 201 181 220
5403 Alta 20 665 5 1 652 169 152
5404 Vardø 2 081 48 301 26 23
5405 Vadsø 5 894 5 578 49 122
5406 Hammerfest 11 524 6 1 117 101 187
5411 Kvæfjord 2 858 16 245 28 31
5412 Tjeldsund 4 268 21 318 30 17
5413 Ibestad 1 375 44 120 11 14
5414 Gratangen 1 105 29 120 8 8
5415 Lavangen 1 042 25 68 7 20
5416 Bardu 4 030 15 281 33 39
5417 Salangen 2 183 20 189 18 27
5418 Målselv 6 805 17 514 50 31
5419 Sørreisa 3 489 11 279 26 33
5420 Dyrøy 1 129 25 109 11 8
5421 Senja 15 011 17 1 266 126 208
5422 Balsfjord 5 625 22 520 49 43
5423 Karlsøy 2 252 63 220 17 22
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5424 Lyngen 2 847 41 243 22 10
5425 Storfjord 1 841 34 177 18 14
5426 Kåfjord 2 097 40 187 21 10
5427 Skjervøy 2 917 41 214 27 44
5428 Nordreisa 4 909 18 442 43 47
5429 Kvænangen 1 202 57 117 11 7
5430 Kautokeino 2 924 67 228 27 5
5432 Loppa 917 109 103 10 11
5433 Hasvik 1 045 150 129 8 17
5434 Måsøy 1 235 123 143 11 13
5435 Nordkapp 3 218 65 376 31 45
5436 Porsanger 3 944 39 429 33 32
5437 Karasjok 2 673 51 231 21 9
5438 Lebesby 1 328 131 172 11 18
5439 Gamvik 1 169 124 155 10 19
5440 Berlevåg 981 92 113 9 12
5441 Tana 2 900 43 289 30 27
5442 Nesseby 941 32 87 10 10
5443 Båtsfjord 2 270 66 242 19 57
5444 Sør-Varanger 10 156 9 966 91 125
Sum 5 328 212 7 514 475 871 40 228 51 414
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Antall barn 0-
15 år med
enslig
forsørger per
desember
2018. Prikket

Antall uføre-
pensjo-nister
18–49 år per
desember
2018. Prikket

Antall skilte
og separerte
16-59 år per
1.1.19

Antall
arbeids-
ledige 16-59
år, gj.snitt.
2018

Antall ikke
gifte, 67 år
og eldre, per
1.1.2019

Antall
innbyggere
over 16 år
per
01.01.2019
med
universitets-
og høyskole-
utdanning
per
01.10.2018

Antall barn 1
år, med full
kontant-
støtte,
gj.snitt 2018

kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol. 9 kol. 10 kol. 11 kol. 12
14 321 7 963 36 651 9 151 39 174 267 593 2 406

259 416 777 178 986 2 640 65
2 872 2 512 7 445 2 001 7 298 45 037 532

942 935 2 333 482 2 472 9 416 132
1 679 1 411 4 330 1 211 3 377 19 074 383

82 93 171 23 253 441 18
51 84 163 21 185 469 22
57 59 111 19 116 425 18

411 423 971 199 805 2 849 155
436 458 1 016 215 799 3 309 97
396 405 970 202 804 4 185 94
264 216 611 170 420 2 099 66
533 385 1 306 407 1 071 7 006 112
241 183 511 124 446 2 517 42
347 286 617 153 641 2 283 74

39 45 94 35 193 502 8
43 57 146 12 258 719 10

110 94 181 32 398 808 15
5 5 20 3 36 85 2

12 16 34 6 67 113 4
216 233 483 79 522 2 042 44
988 1 091 2 180 469 2 305 7 428 166

5 . 8 3 12 41 0
139 129 310 87 566 1 495 60
650 682 1 250 356 1 852 5 140 56
697 537 1 577 310 2 308 8 711 80

1 326 1 033 2 874 712 4 121 16 316 208
48 67 108 18 343 498 10
60 42 102 37 228 390 12

154 166 361 165 622 1 458 29
153 117 401 135 454 2 087 30
130 102 211 104 384 906 17
224 202 423 122 767 2 244 30

55 51 150 29 371 781 10
149 133 311 55 498 1 450 22
200 134 380 84 478 1 877 33
187 104 360 70 425 1 715 40
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146 135 276 74 525 1 057 26
139 130 326 60 667 1 333 27

94 51 188 47 229 687 13
139 115 259 56 440 1 025 15

47 40 102 20 214 478 10
65 67 125 20 299 606 5

163 118 336 50 604 1 373 16
115 126 245 41 493 1 030 14

33 46 80 13 195 314 5
67 64 150 25 345 598 7

178 153 391 88 698 3 101 25
41 41 97 17 234 462 5

366 237 658 183 902 2 061 53
1 160 1 092 2 492 407 3 051 14 997 122

472 487 1 009 211 1 890 4 954 49
20 35 42 8 184 236 2
41 61 110 13 216 341 2

227 211 405 72 609 1 511 19
26 25 51 7 163 205 1
12 11 18 0 53 70 1
36 57 64 31 183 219 5

187 196 300 64 586 1 649 20
57 56 88 19 202 413 6

292 389 713 76 1 156 2 588 22
32 43 62 7 156 194 2
25 24 50 6 132 200 3
42 32 57 9 141 251 3
27 40 78 17 150 417 3

124 109 202 33 464 721 9
590 573 1 288 207 2 032 5 408 73

37 49 68 8 191 304 2
14 10 18 4 35 66 1
24 27 43 6 121 168 5

140 162 293 72 553 949 17
43 58 100 15 222 361 4
19 34 43 6 114 120 3
84 139 209 39 399 859 14

217 248 463 83 840 1 871 27
42 40 92 16 212 276 5
47 74 96 17 296 456 4
49 60 109 25 237 371 3
30 40 68 9 170 229 3
15 9 29 4 57 59 1
12 13 24 17 67 68 1
24 27 52 17 141 195 2

299 238 558 176 959 2 156 32
221 169 447 102 742 1 921 31
216 177 379 82 718 1 672 16

60 67 126 26 368 360 3
98 161 218 47 412 611 15
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334 228 536 94 801 2 074 20
94 98 235 50 493 790 8
12 21 53 12 115 126 3
47 64 116 22 342 540 6

832 1 038 2 045 381 2 460 6 791 104
1 245 1 495 3 369 618 3 875 11 389 150
1 541 1 800 3 798 720 4 220 10 631 222
2 113 2 451 5 472 1 142 5 824 18 841 297
2 484 2 160 6 478 1 416 7 060 23 656 311

608 574 1 511 280 1 867 8 067 71
676 708 1 870 355 2 592 6 474 62

87 133 258 29 380 1 153 7
33 35 90 10 125 206 3
62 129 208 21 339 553 13

1 188 1 301 2 966 522 3 241 7 580 141
82 96 229 26 266 530 13

152 279 461 75 639 1 167 36
157 188 414 70 536 1 506 34

99 152 341 64 265 1 007 29
392 333 1 083 156 933 4 520 51

1 125 808 3 086 510 3 419 17 824 135
355 255 1 024 206 989 6 811 64
347 210 1 025 123 1 160 4 668 32
453 305 1 131 157 1 132 6 854 50

2 127 1 295 6 016 1 026 7 997 50 624 351
1 944 1 295 5 133 799 5 305 31 100 214

380 352 1 133 194 1 294 2 569 57
423 247 1 076 167 944 4 309 63
254 207 635 140 565 1 916 27
831 519 2 340 431 2 229 10 452 145

1 854 1 286 5 195 887 4 827 20 213 279
505 354 1 387 183 1 270 6 513 68
129 106 396 44 341 1 600 19

1 056 604 2 549 517 2 016 7 521 127
467 496 1 376 184 1 366 3 821 63
681 523 1 603 264 1 563 4 724 73
323 214 854 135 680 2 296 55

84 64 175 21 265 489 8
108 101 369 66 459 1 981 21

37 23 50 4 121 165 2
54 88 147 23 303 620 10
94 94 243 20 416 802 12
54 29 118 20 146 516 7
70 66 214 22 426 983 18
75 67 199 16 408 877 12
55 54 208 14 379 468 12
41 40 120 18 204 373 7

325 383 921 150 1 141 2 437 53
443 442 1 118 184 1 303 3 735 68
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523 435 1 548 252 1 574 7 074 77
58 53 135 20 210 437 7
16 39 54 15 145 264 3
34 32 109 9 252 381 6

142 165 463 69 536 1 271 18
213 197 536 82 622 1 790 22
420 570 1 141 187 1 849 3 353 41
639 644 1 697 261 2 771 9 631 69
511 493 1 326 176 2 284 9 210 52
636 746 1 653 266 2 390 7 453 76
736 880 1 944 274 2 606 6 549 103
179 230 426 64 641 1 354 26
414 528 1 094 189 1 530 4 727 68
103 168 274 39 516 716 6
146 218 522 62 666 1 260 17
153 238 443 64 692 841 15

86 135 311 58 591 717 5
147 266 456 68 840 1 134 14

77 151 202 43 392 570 5
529 541 1 147 165 1 776 5 156 50
118 127 351 77 724 1 066 9

89 85 215 27 426 821 9
45 62 147 17 289 443 5
35 34 89 9 227 306 2
14 22 61 8 157 217 2
26 17 55 10 130 383 5
98 103 222 16 471 1 272 9
41 43 97 8 195 434 11
24 30 63 8 189 318 1
20 36 73 10 164 415 3
59 54 157 21 289 415 10
29 13 82 6 209 359 8
40 43 97 14 234 371 7
43 27 94 18 211 414 6
62 66 160 28 349 612 10

114 131 276 54 594 950 19
120 126 277 62 562 935 18

57 71 136 21 262 486 6
73 91 187 34 445 721 9
96 106 230 39 414 1 019 22

136 134 311 28 537 1 064 11
290 403 865 100 1 275 2 823 59
353 420 834 89 1 061 2 357 43
294 369 778 135 1 233 2 400 40
113 195 328 48 573 945 20
123 220 343 55 672 1 002 16

41 77 151 15 330 470 12
23 28 65 8 165 212 3

108 135 381 43 630 1 249 24
38 38 115 10 206 383 2
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43 47 148 18 277 613 13
21 31 69 8 148 323 5

648 717 1 867 470 2 090 6 900 89
569 641 1 455 305 1 741 5 141 80

1 364 1 220 3 619 817 3 905 15 327 152
1 538 1 697 4 308 835 4 593 13 669 199
1 145 1 449 2 988 452 3 692 10 085 145

970 1 019 2 400 427 2 766 8 315 91
1 489 1 439 3 635 713 4 087 12 356 165

311 417 736 181 1 138 2 733 31
677 556 1 687 306 2 085 7 780 60

46 64 136 17 145 444 7
319 372 784 143 968 2 641 48
242 292 609 125 1 006 2 122 23

74 102 212 35 370 564 11
144 194 379 67 582 1 196 23
236 276 472 116 772 2 611 44
135 168 273 50 599 983 7

21 40 50 11 169 250 6
47 57 136 17 272 597 9
19 58 114 14 210 529 7
24 33 92 10 124 284 4
40 25 55 10 125 269 2
27 43 118 15 220 434 7
69 49 124 15 317 820 6

146 211 406 64 654 1 459 10
529 607 1 309 302 1 307 6 095 83

1 206 1 454 2 965 584 3 171 10 786 128
2 808 2 877 6 483 1 416 6 266 29 907 459

525 841 1 382 179 1 548 4 714 104
184 250 497 108 717 1 679 37
174 265 507 86 687 1 798 35

57 102 162 22 235 324 8
41 60 102 13 147 393 4

138 184 382 67 522 1 254 17
144 221 341 78 318 913 26
224 272 651 93 663 2 766 43
100 174 257 38 281 916 36

34 76 102 22 171 305 12
30 57 89 11 63 163 9

114 108 215 33 296 648 21
29 35 55 11 93 261 5
14 23 62 3 98 233 5
12 8 48 6 45 231 3

447 571 926 160 779 2 197 75
13 18 35 6 75 134 4

249 313 543 76 586 1 778 64
27 51 65 11 112 273 14

167 210 357 48 430 899 33
15 35 83 8 136 351 8
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5 625 4 908 13 450 3 993 17 708 91 936 803
367 323 699 184 1 184 3 340 56

61 84 128 27 304 697 24
115 112 245 65 282 1 040 22
189 226 505 118 689 2 089 40
409 417 901 179 968 4 395 78

53 73 128 30 171 546 18
48 52 109 28 266 514 11

261 284 615 124 1 065 2 424 39
219 196 489 70 1 065 2 147 33

18 6 37 4 102 176 3
19 15 40 13 100 243 3

296 258 573 102 1 303 3 528 49
132 173 289 65 700 1 720 42

27 53 92 24 178 452 13
563 422 1 198 314 1 302 5 354 92

90 75 191 37 318 881 18
876 848 1 937 634 1 755 6 984 173
739 583 1 355 368 1 336 6 259 95

77 97 161 29 396 669 18
10 . 19 3 33 76 2

163 147 364 105 481 1 273 48
620 636 1 345 297 1 577 5 409 116

66 44 154 42 216 395 8
13 6 26 3 52 103 1
38 27 64 7 166 238 2
33 36 91 15 213 417 5
12 7 21 6 85 142 1
20 16 53 7 138 229 4
99 82 213 29 388 747 5
42 40 86 10 259 516 11

181 139 354 60 748 3 559 44
23 25 55 6 154 371 4
40 34 94 18 185 483 4
84 92 215 24 472 928 12
69 89 175 22 423 1 119 22
55 40 92 19 297 569 8
45 43 73 11 250 609 6

477 363 821 135 1 266 5 473 78
48 59 109 47 380 541 12

173 162 352 72 777 1 882 26
108 86 173 25 473 1 433 14
129 82 251 48 532 1 338 34

4 122 4 068 8 928 2 132 11 541 69 236 526
566 599 1 151 262 2 028 5 282 54
386 395 761 108 1 233 3 365 40
121 91 250 76 334 716 14

11 18 40 3 116 132 0
140 163 314 40 571 1 333 12

48 58 109 14 227 363 7
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125 93 207 33 560 1 297 11
29 52 71 13 200 339 4

102 126 282 61 508 870 26
356 388 782 149 1 015 3 039 61
173 178 380 70 414 1 739 30
262 314 700 145 600 3 747 43

70 96 155 28 355 713 13
10 8 23 3 78 139 2
55 56 107 20 245 400 7

521 597 1 199 212 1 576 5 221 71
54 66 104 16 228 422 4

466 429 891 201 1 343 5 491 61
379 441 636 159 1 110 2 694 33

37 51 83 11 189 457 2
14 22 41 4 170 236 3
11 . 12 3 56 82 4

9 24 45 7 95 105 2
41 49 109 15 238 466 5
15 26 36 3 105 252 1
83 74 149 22 247 771 12
15 19 36 7 94 217 1
14 9 19 3 62 77 1

137 139 329 60 507 1 600 21
226 231 435 84 892 1 669 29
118 160 250 32 551 909 15
125 110 235 56 436 737 16
293 286 481 61 875 1 790 22

63 107 162 20 447 637 6
402 535 923 174 1 514 3 031 43
214 244 409 80 777 1 419 15

32 36 63 9 177 338 8
1 729 1 045 3 559 541 4 173 24 794 146

615 557 1 140 237 1 891 6 363 53
656 496 1 186 192 1 160 4 984 75

52 27 106 46 228 328 2
154 90 305 76 452 1 404 7
255 198 533 143 837 2 536 21

90 88 163 26 263 585 5
88 119 181 40 434 795 7
27 23 69 15 198 215 1
25 37 51 13 132 182 2
37 32 46 9 107 178 4
59 61 139 17 308 916 12
40 60 87 11 217 449 5

135 152 285 41 532 1 436 19
85 66 155 37 276 660 9
21 39 52 11 164 198 4

415 387 774 123 1 286 2 538 32
127 133 260 46 616 773 8

45 43 107 18 277 294 3
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51 74 127 20 321 447 7
59 30 106 8 200 331 3
47 44 101 20 252 343 7
63 87 163 27 252 401 6

141 96 265 57 487 938 10
28 30 70 19 140 189 3

105 53 82 67 229 676 13
19 15 33 14 128 131 1
27 25 48 34 115 142 2
16 16 52 22 183 148 3
67 70 173 49 340 533 5

102 81 208 52 400 809 7
85 53 109 33 249 679 7
19 37 78 16 160 219 2
11 22 77 18 119 142 4
23 17 47 12 135 129 1
59 52 147 35 332 576 8
21 10 53 10 141 178 3
46 45 123 51 159 246 4

253 209 545 130 775 2 301 16
116 670 107 846 283 283 58 873 358 209 1 392 556 16 880
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Antall barn 1
år, med
redusert
kontant-
støtte,
gj.snitt 2018

Flyktninger
uten
integreringsti
lskudd,
2019.
Prikket

Antall elever
i statlige og
private grunn-
skoler, vanlig
under-
visning
(2018/2019)

Antall elever
ved statlige
spesial-
skoler og
private
skoler for
funksjons-
hemmede
(2018/2019)

Antall elever
ved statlige
spesial-
skoler og
private
skoler for
funksjons-
hemmede
som er
innlosjert på
skolen
(2018/2019)

Antall
jordbruks-
bedrifter, per
oktober 2018

Antall
landbruks-
eien-
dommer, per
desember
2018

kol. 13 kol. 14 kol. 15 kol. 16 kol. 17 kol. 18 kol. 19
5 37 649 3 473 27 0 29 142
1 294 110 0 0 172 486
1 4 448 513 0 0 382 956
1 1 144 178 0 0 26 146
2 2 616 371 0 0 340 825
1 8 0 0 0 82 279
2 86 0 0 0 100 295
0 13 2 0 0 181 276
2 265 234 0 0 424 702
4 378 69 0 0 287 529
1 444 81 0 0 248 427
2 210 21 0 0 146 246
0 452 48 0 0 144 441
0 190 58 0 0 63 214
1 171 192 0 0 150 420
1 48 3 0 0 184 414
0 47 1 0 0 207 477
0 36 0 0 0 62 167
0 . 1 0 0 11 30
0 . 1 0 0 38 102
2 142 30 0 0 248 746
2 502 369 0 0 227 1 039
0 . 0 0 0 8 35
4 82 5 0 0 382 919
1 465 0 0 0 16 146
2 583 77 0 0 179 1 108
2 1 055 488 0 0 149 1 276
0 . 1 0 0 102 569
0 . 15 0 0 28 321
3 81 101 0 0 66 397
0 171 26 0 0 34 223
0 105 34 0 0 19 206
1 153 40 0 0 158 744
1 52 1 0 0 88 373
0 123 121 0 0 73 414
2 74 21 0 0 5 167
0 59 15 0 0 30 278
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1 25 64 0 0 89 524
2 13 39 0 0 160 654
0 32 5 0 0 22 232
0 29 56 0 0 86 485
1 9 31 0 0 116 433
0 29 0 0 0 77 397
1 171 0 0 0 91 301
2 23 0 0 0 150 581
0 . 0 0 0 65 292
0 44 0 0 0 92 610
1 178 20 0 0 174 803
1 14 0 0 0 106 390
1 58 3 0 0 246 1 065
1 888 109 0 0 99 948
0 303 118 0 0 45 955
0 . 66 0 0 34 318
0 27 0 0 0 83 272
1 100 0 0 0 114 600
0 . 0 0 0 52 263
0 . 0 0 0 33 116
0 18 0 0 0 24 153
1 157 0 0 0 80 239
1 45 0 0 0 71 371
0 161 0 0 0 87 632
0 . 0 0 0 36 208
0 17 0 0 0 81 270
0 6 28 0 0 62 332
1 39 0 0 0 47 208
2 38 1 0 0 76 330
1 352 64 0 0 108 743
0 . 0 0 0 39 257
0 . 0 0 0 1 14
1 . 0 0 0 45 339
1 37 53 0 0 62 503
1 49 0 0 0 25 492
0 6 0 0 0 35 332
0 76 0 0 0 40 541
0 151 0 0 0 50 540
0 . 0 0 0 14 465
0 22 0 0 0 74 650
0 53 0 0 0 13 236
1 21 0 0 0 16 325
0 . 0 0 0 4 34
0 . 0 0 0 0 40
0 . 28 0 0 17 174
0 207 148 0 0 116 1 034
0 205 52 0 0 35 364
0 240 0 0 0 71 826
0 35 1 0 0 28 572
1 11 1 0 0 21 395
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0 156 36 0 0 68 657
0 60 109 0 0 43 574
0 . 1 0 0 0 21
0 29 40 0 0 29 495
2 1 061 52 0 0 191 585
3 1 632 417 2 0 84 279
4 3 250 127 0 0 255 721
3 4 676 357 0 0 214 742
2 5 619 271 1 0 96 453
3 787 162 0 0 143 735
4 813 123 0 0 244 1 269
1 21 8 0 0 19 207
1 . 0 0 0 59 181
1 66 1 0 0 127 397

4 1 568 113 1 0 590 1 827
1 45 5 0 0 102 298
0 294 6 0 0 266 698
0 112 24 0 0 106 279
0 64 35 1 0 91 312
0 516 57 0 0 75 294
3 1 892 99 2 0 85 330
0 554 52 2 0 82 223
0 212 148 1 0 35 163
0 298 265 0 0 16 129
0 3 946 655 0 0 39 206
1 2 345 655 1 0 137 657
1 223 1 0 0 247 1 166
0 841 42 1 0 17 72
0 247 21 0 0 78 245
0 2 187 137 0 0 21 81
1 3 932 199 0 0 291 932
0 526 32 0 0 46 219
0 105 11 1 0 67 194
0 1 810 140 0 0 188 530
1 422 49 0 0 314 1 112
1 607 65 0 0 165 784
1 359 18 0 0 137 408
0 8 13 0 0 54 237
1 102 36 0 0 70 272
0 5 0 0 0 27 188
1 40 0 0 0 86 458
1 119 0 0 0 97 454
1 21 0 0 0 70 221
2 48 0 0 0 152 555
1 52 0 0 0 77 364
1 11 0 0 0 159 553
1 15 0 0 0 48 233
1 279 8 0 0 210 845
1 427 45 0 0 195 736
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1 881 27 0 0 165 579
0 19 2 0 0 56 392
0 16 1 0 0 44 243
0 22 0 0 0 121 546
1 108 22 0 0 57 218
1 172 7 0 0 108 441
2 553 133 0 0 134 1 082
3 1 158 161 2 0 112 408
3 892 189 0 0 147 571
4 1 218 176 0 0 276 931
6 502 60 3 0 544 1 453
1 121 75 0 0 120 591
4 515 249 11 0 248 1 037
0 14 6 0 0 90 682
0 53 7 0 0 143 800
0 54 53 0 0 121 827
0 68 10 0 0 141 810
1 74 13 0 0 252 1 243
0 11 1 0 0 116 625
0 583 1 0 0 119 1 240
0 77 46 0 0 56 1 149
1 55 29 0 0 56 443
1 29 0 0 0 61 399
0 14 0 0 0 71 576
1 11 0 0 0 36 259
0 50 0 0 0 109 329
2 88 0 0 0 201 721
1 24 0 0 0 135 360
0 8 0 0 0 109 308
0 26 0 0 0 116 378
1 21 1 0 0 114 297
0 10 0 0 0 175 378
0 26 1 0 0 140 347
0 16 0 0 0 140 375
1 32 0 0 0 175 447
1 66 2 0 0 190 626
2 61 0 0 0 148 555
0 26 3 0 0 157 445
1 40 43 0 0 215 556
0 157 6 0 0 143 390
1 56 9 0 0 278 672
2 211 54 0 0 326 1 097
1 245 23 0 0 204 594
4 325 1 0 0 276 1 030
0 85 19 0 0 110 578
2 79 8 0 0 209 920
2 44 0 0 0 101 711
0 13 0 0 0 61 369
3 80 36 0 0 178 859
0 23 3 0 0 149 422
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0 16 0 0 0 149 432
0 19 0 0 0 102 284
1 857 107 0 0 47 176
2 349 91 0 0 212 713
2 1 342 480 4 0 330 907
2 1 931 408 3 0 341 1 090
2 1 244 102 0 0 335 1 232
3 1 137 261 0 0 33 242
3 2 644 406 0 0 193 878
1 290 108 0 0 126 594
1 604 248 2 0 43 327
0 37 1 0 0 30 130
2 343 37 0 0 45 325
1 242 60 0 0 22 335
1 41 0 0 0 64 574
0 170 31 0 0 121 572
2 309 68 0 0 250 965
0 106 53 0 0 79 467
2 7 0 0 0 79 375
1 32 0 0 0 59 478
1 13 0 0 0 59 463
2 . 0 0 0 23 263
1 5 0 0 0 46 313
1 13 0 0 0 66 432
1 59 0 0 0 87 548
1 151 0 0 0 14 342
3 627 205 0 0 109 628
2 1 315 514 0 0 111 706
8 4 997 641 1 0 135 1 041
5 483 121 0 0 231 1 717
1 155 4 0 0 141 787
1 186 0 0 0 87 587
0 51 1 0 0 26 327
0 47 0 0 0 21 224
1 126 1 0 0 33 379
2 111 22 0 0 45 396
1 226 44 0 0 36 313
1 114 4 0 0 65 440
2 63 4 0 0 45 310
0 22 0 0 0 18 186
1 128 0 0 0 59 348
0 5 0 0 0 36 266
0 29 0 0 0 53 287
0 20 0 0 0 14 81
2 249 1 0 0 69 389
2 24 0 0 0 47 205
4 269 179 0 0 126 995
2 6 0 0 0 62 325
2 126 0 0 0 107 805
0 14 0 0 0 67 306
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0 7 833 1 570 24 0 113 761
1 334 0 0 0 148 750
5 25 0 0 0 151 457
1 52 12 0 0 143 528
0 164 0 0 0 101 547
0 308 0 0 0 69 215
0 5 0 0 0 73 215
1 4 2 0 0 94 531
1 124 19 0 0 232 968
1 101 0 0 0 353 734
0 9 0 0 0 17 108
0 6 0 0 0 57 141
2 215 0 0 0 389 1 164
2 134 28 0 0 186 650
0 20 0 0 0 34 232
1 221 159 0 0 163 717
0 14 43 0 0 49 376
1 534 360 1 0 90 791
2 318 64 0 0 31 299
1 42 7 0 0 47 216
0 . 0 0 0 10 56
1 25 208 0 0 121 590
4 223 325 0 0 453 1 871
1 25 0 0 0 28 239
0 . 0 0 0 1 25
0 . 0 0 0 70 244
0 . 0 0 0 93 470
0 . 0 0 0 30 171
0 6 0 0 0 47 294
0 48 0 0 0 69 344
0 22 0 0 0 165 419
2 206 0 0 0 266 680
0 . 0 0 0 61 189
0 17 0 0 0 97 226
0 48 0 0 0 10 79
1 30 0 0 0 232 788
1 4 40 0 0 108 415
1 9 0 0 0 100 415
2 286 0 0 0 531 1 559
0 71 0 0 0 83 539
0 80 73 0 0 225 1 051
1 84 1 0 0 254 598
1 93 0 0 0 256 716
6 5 243 1 064 8 0 251 729
8 370 118 1 0 546 1 335
1 261 64 0 0 174 743
0 11 0 0 0 47 375
0 . 0 0 0 27 134
0 99 27 0 0 208 591
1 11 26 0 0 131 462
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1 73 0 0 0 68 569
0 . 0 0 0 71 498
2 53 0 0 0 271 781
2 179 73 0 0 259 793
0 53 13 1 0 126 395
1 168 29 2 0 62 162
1 18 1 0 0 119 626
0 . 0 0 0 35 135
1 53 0 0 0 45 256
3 489 184 0 0 302 1 019
0 15 3 0 0 105 333
1 351 142 0 0 443 1 104
0 213 31 0 0 311 808
3 9 64 0 0 119 301
0 . 0 0 0 54 320
0 . 0 0 0 19 97
0 . 0 0 0 23 99
0 51 4 0 0 54 219
0 . 0 0 0 68 179
1 27 58 0 0 128 262
0 . 0 0 0 45 192
0 . 0 0 0 40 142
1 45 3 4 0 220 643
4 36 34 0 0 308 1 144
0 38 0 0 0 166 726
1 36 0 0 0 68 567
1 14 33 0 0 325 1 350
1 8 1 0 0 227 791
1 238 130 0 0 123 628
2 93 3 0 0 180 900
1 4 1 0 0 85 292
2 1 298 325 0 0 75 1 169
1 570 35 0 0 87 856
2 260 125 0 0 84 901
0 11 0 0 0 3 31
1 245 0 0 0 17 212
1 344 0 0 0 5 141
0 82 5 0 0 52 354
1 16 0 0 0 43 784
0 18 23 0 0 23 397
0 15 43 0 0 12 274
0 . 0 0 0 15 247
0 64 1 0 0 47 303
1 48 0 0 0 23 299
1 58 34 0 0 74 687
0 29 5 0 0 19 377
0 . 1 0 0 16 381
3 230 114 0 0 56 1 242
1 5 27 0 0 148 985
0 9 23 0 0 18 374
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0 12 0 0 0 47 443
1 6 0 0 0 22 229
0 . 49 0 0 43 439
0 45 16 0 0 3 137
0 52 142 0 0 51 472
0 . 0 0 0 11 257
1 . 0 0 0 10 85
0 . 0 0 0 0 81
0 . 0 0 0 0 48
0 . 0 0 0 2 29
0 54 0 0 0 0 7
0 51 0 0 0 35 354
0 . 0 0 0 24 207
0 . 0 0 0 7 78
0 . 0 0 0 3 48
0 . 0 0 0 1 9
1 15 33 0 0 58 542
1 4 0 0 0 18 215
0 26 0 0 0 0 7
0 128 0 0 0 24 286

348 152 517 23 919 107 0 39 542 175 863
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Kommune-
nes areal,
2019

kol. 20
454
432
262

73
1 041

295
408
651
258
113
183
618

69
25

262
1 068
1 737

547
6

47
425
230

6
621

87
1 503

632
385

93
120

97
82

662
866
338

59
41
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352
1 502

61
176
382
337

1 713
1 366

272
641
877

1 191
522

1 395
3 432
1 264

195
1 046

165
539

64
188
465

1 929
2 004
2 684

192
183

1 590
4 460

265
17

711
874
665

1 222
2 216
1 197
1 637
1 009

527
253

10
19

178
425
479
567
247
320
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722
656
119

2 020
642
138
406
293
318
793

1 555
90

319
413

792
101
435
119
257
134
203
103

86
61

192
377

1 145
72

233
71

457
186

83
252
641
456
341
285
193
704
810
533
754

1 175
1 855

842
374
517
457
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302
562
449

2 502
226
292

1 036
351
478
672

1 280
369
724
508
517
640
837

1 041
705

1 229
3 014
1 340
2 166
3 180
2 197
1 123
1 881

942
1 277
1 040
1 364
2 260
2 076
1 969
1 330
1 141

905
742

1 248
640

1 191
563
250
757
728
955

1 109
459
906
463
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963
1 505

71
432
330
422
813
164
779
984
100
214
304
305

1 063
430
519

2 045
792
715
708
905

1 280
984

3 106
193
304
270
644
934
263
544
322
356
215
645
190
637

1 131
262
587

1 312
1 265
1 467

384
888
643
461
963

1 554
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465
812
735
246
247
144
142
255

1 091
3 237
1 491

722
2 042

617
269
517
117
315
101
715
412
255
679

58
9

556
597
228
259

1 021
833

1 242
1 468
1 343

977
2 706

326
417

2 208
833
753

1 031
1 382

529
2 122
2 133

241
387

2 274
948
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1 956
1 210
1 861

694
224
168

1 235
1 328
1 274

938
76

646
1 548
2 343
2 962
1 585
1 417
1 136

755
730
459
110
366

1 096
1 025

755
1 904

457
1 329
1 346

632
2 521

445
3 849

601
1 258
2 693

513
814
241
313
302

2 704
458

3 326
363
289

1 954
1 497
1 092
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813
1 543

991
474

3 438
2 109
9 707

689
556

1 136
926

4 873
5 453
3 459
1 416
1 122
4 051
1 437
1 435
3 971

323 805
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Max Joseph 
Korman 
22 24 72 72 

Rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet 

Hvert år publiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet kriteriedata som skal 
legges til grunn for beregning av rammetilskudd gjennom inntektssystemet for følgende år. 
Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune/fylkeskommune tar 
utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. 
 
Før kriteriedataene for beregning av tilskudd gjennom inntektssystemet for 2019 sendes ut til 
kontroll i kommuner og fylkeskommuner, minner vi om rutinene for kvalitetssikring av data. 
Kommunal- og regionaldepartementet legger til grunn at kommunene har et selvstendig 
ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Dette gjelder også i de tilfeller 
hvor feil kan gi et økonomisk tap for kommunen. Departementet ber alle kommunene og 
fylkeskommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om ev. feil innenfor 
den gitte fristen. Dette vil sørge for at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet 
beregnes endelig.  
 
Kommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene, kan ikke påregne å 
få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. 
Vurderingstema vil da bl.a. være hvorvidt kommunen eller fylkeskommunen selv burde 
oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.  
 
De fleste kriteriedata skal oversendes i slutten av juni eller begynnelsen av juli. Fristen for 
tilbakemelding vil være slutten av august. Enkelte data vil oversendes i august, med frist for 
tilbakemelding i løpet av september. De konkrete fristene kommer vi tilbake til ved utsending 
av data. 
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Side 3 
 

Adresseliste 
 
Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 
Akershus 
fylkeskommune 

Postboks 1200 
Sentrum 

0107 OSLO 

Alstahaug 
kommune 

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Alvdal kommune  2560 ALVDAL 
Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 
Aremark kommune Rådhuset 1798 AREMARK 
Arendal kommune Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL 
Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 
Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 
Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 
Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ 
Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 
Aukra kommune Kommunehuset 6480 AUKRA 
Aure kommune Postboks 134 6689 AURE 
Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 
Aurskog-Høland 
kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Aust-Agder 
fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Austevoll kommune Kommunehuset 5392 STOREBØ 
Austrheim 
kommune 

Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 
Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balestrand 
kommune 

Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen 
kommune 

Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Bamble kommune Pb. 80 3993 LANGESUND 
Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 
Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 
Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 
Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 
Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 
Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 
Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 
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Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 
Bokn kommune Boknatun 5561 BOKN 
Bremanger 
kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 
Buskerud 
fylkeskommune 

Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Bygland kommune Kommunehuset 4745 BYGLAND 
Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 
Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 
Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 
Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN 
Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 
Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 
Dovre kommune Kongsv. 4 2662 DOVRE 
Drammen kommune Engene 1 3008 DRAMMEN 
Drangedal 
kommune 

Gudbrandsvei 7 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 
Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 
Eide kommune  6490 EIDE 
Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 
Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 1 1850 MYSEN 
Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 
Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 
Eigersund 
kommune 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune PB 403 2418 ELVERUM 
Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 
Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 
Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE 
Etnedal kommune Kyrkjevegen 10 Bruflat 2890 ETNEDAL 
Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 
Evje og Hornnes 
kommune 

Evjemoen 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 
Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 
Finnmark 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 9815 VADSØ 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 
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Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 
Fjaler kommune Postboks 54 6961 DALE I 

SUNNFJORD 
Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 
Flakstad kommune  8380 RAMBERG 
Flatanger kommune Postboks 24 7770 FLATANGER 
Flekkefjord 
kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Postmottak 3623 LAMPELAND 
Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 
Flå kommune Kommunehuset 3539 FLÅ 
Folldal kommune  2580 FOLLDAL 
Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 
Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 
Fredrikstad 
kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 
Froland kommune Osedalen 4820 FROLAND 
Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 
Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 
Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 
Fyresdal kommune Kommunehuset 3870 FYRESDAL 
Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 
3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 
Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 
Gaular kommune  6973 SANDE I 

SUNNFJORD 
Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 
Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 
Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 
Gjerdrum kommune Pb 10 2024 GJERDRUM 
Gjerstad kommune Kommunehuset 4980 GJERSTAD 
Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 
Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 
Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 
Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 
Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 
Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 
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Gratangen 
kommune 

Årstein 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 
Grue kommune Postboks 173 2261 Kirkenær 
Gulen kommune  5966 EIVINDVIK 
Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 
Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 
Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND 
Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 
Hammerfest 
kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 
Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 
Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 
Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 
Hattfjelldal 
kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 
kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hedmark 
fylkeskommune 

Postboks 4404 
Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 
Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 
Hemsedal 
kommune 

Kommunehuset 3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 
Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY 
Hitra kommune Rådhuset 7240 HITRA 
Hjartdal kommune Sauland 3692 SAULAND 
Hjelmeland 
kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 
Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 
Holmestrand 
kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 
Hordaland 
fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 
Horten kommune Pb 10 3191 HORTEN 
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Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 
Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 
Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 
6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 
kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 
Høylandet 
kommune 

Administrasjonsbygget 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 
Ibestad kommune Rådhuset 9450 HAMNVIK 
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
Indre Fosen 
kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Iveland kommune Birketveit 4724 IVELAND 
Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 
Jondal kommune Kommunehuset 5627 JONDAL 
Jølster kommune Kommunehuset 6843 SKEI I JØLSTER 
Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 
9730 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 
Karmøy kommune Statsråd Vinjes gate 

25 
4250 KOPERVIK 

Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 
Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 
Kongsberg 
kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 
kommune 

 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Pb. 128 3791 KRAGERØ 
Kristiansand 
kommune 

Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund 
kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 
kommune 

 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 
Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 
Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 
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Kvinnherad 
kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 
Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Kvænangen 
kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 
Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 
Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 
Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 
Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 
Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 
Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Lesja kommune Kommunehuset 2665 LESJA 
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
Lier kommune PB 205 3401 LIER 
Lierne kommune Administrasjonsbygget 7882 NORDLI 
Lillehammer 
kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 
Lindesnes 
kommune 

Postboks 183 
Vigeland 

4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 
Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 
Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 
Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 
Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 
Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 
Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 
Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 
Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 
Lørenskog 
kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 
Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 
Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 
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Marnardal 
kommune 

Rådhuset 4534 MARNARDAL 

Masfjorden 
kommune 

Sandnes 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 
Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 
Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 
Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 
Midsund kommune Midsund 6475 MIDSUND 
Midtre Gauldal 
kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Mo 5729 MODALEN 
Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 
Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 
Moskenes 
kommune 

Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 
Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Namdalseid 
kommune 

Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 
Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 
kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 
kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 
Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 
Nedre Eiker 
kommune 

Postboks C 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 
Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 
Nesodden 
kommune 

Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 
Nesset kommune Kommunehuset 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 
Nissedal kommune Kommunehuset 3855 TREUNGEN 
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Side 10 
 

 
Nittedal kommune Pb 63 1483 SKYTTA 
Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 
Nord-Aurdal 
kommune 

Boks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 
Nord-Fron 
kommune 

Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Nordland 
fylkeskommune 

Prinsens gate 100 8048 BODØ 

Nord-Odal 
kommune 

Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Land 
kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Nore og Uvdal 
kommune 

Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 
Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 
Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 
Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 
Oppegård 
kommune 

Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Oppland 
fylkeskommune 

Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Os kommune Postboks 84 5202 OS 
Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 
Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 
Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 
Osterøy kommune Rådhuset 5282 LONEVÅG 
Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 
Porsanger 
kommune 

Rådhuset 9712 LAKSELV 

Porsgrunn 
kommune 

Pb. 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 
Rakkestad 
kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 
Randaberg 
kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 
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Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 
Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 
Rendalen kommune Postmottak 

kommunehuset 
2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 
Rennesøy 
kommune 

Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 
Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
Ringsaker 
kommune 

Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 
Roan kommune  7180 ROAN 
Rogaland 
fylkeskommune 

Postboks 130 
Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune  3626 ROLLAG 
Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 
Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 
Rødøy kommune Postboks 93 8185 VÅGAHOLMEN 
Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 
Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 
Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 
Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 
Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 
Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN 
Samnanger 
kommune 

Kommunehuset 5650 TYSSE 

Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 
VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 
Sandefjord 
kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 
Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 
Sarpsborg 
kommune 

Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 
Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 
Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
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Selje kommune  6740 SELJE 
Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 
Sigdal kommune  3350 PRESTFOSS 
Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 
Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 
4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 
Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 
Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 
Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 
Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 
Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 
Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 
Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 
Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA 
Sogn og Fjordane 
fylkeskommune 

Fylkeshuset, 
Askedalen 2 

6863 LEIKANGER 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 
Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 
Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 
Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 
Songdalen 
kommune 

Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 
Spydeberg 
kommune 

Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 
Stavanger 
kommune 

Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 
Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 
Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 
Stor-Elvdal 
kommune 

Pb 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN 
Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 
Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 
Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 
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Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 
Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 
Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 
Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 
Svelvik kommune P.b. 40 3061 SVELVIK 
Sykkylven 
kommune 

 6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 
Sømna kommune Vik 8920 SØMNA 
Søndre Land 
kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 
kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 
Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 
Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 
Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 
Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 
Sør-Varanger 
kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Telemark 
fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 
Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 
Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 
Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND 
Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 
Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 
Torsken kommune  9380 GRYLLEFJORD 
Tranøy kommune Kommunehuset 9304 VANGSVIK 
Troms 
fylkeskommune 

Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Trondheim 
kommune 

Postboks 2300 
Sluppen 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 
Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 
Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 
Trøndelag 
fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

156



 

 

Side 14 
 

 
Tvedestrand 
kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Ås 7590 TYDAL 
Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 
Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 
Tysnes kommune Rådhuset 5685 UGGDAL 
Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 
Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 
Ullensaker 
kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 
Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 
Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 
Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 
5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 
Vang kommune Kommunehuset - 

Tyinvegen 5161 
2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 
Vega kommune Gladstad 8980 VEGA 
Vegårshei 
kommune 

Administrasjonsbygget 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 
Vest-Agder 
fylkeskommune 

Postboks 517 
Lundsiden 

4605 KRISTIANSAND S 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 
Vestfold 
fylkeskommune 

Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 
Vestre Slidre 
kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 
kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 
kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 
Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 
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Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 
7901 RØRVIK 

Vindafjord 
kommune 

Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 
Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 
Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 
Værøy kommune Værøy kommune 8063 VÆRØY 
Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 
Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 
Vågå kommune Edv. Stormsveg 2 2680 VÅGÅ 
Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 
Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 
Øksnes kommune Postboks 33 8439 MYRE 
Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 
Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 
Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 
Østfold 
fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Østre Toten 
kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 
kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 
Tingeberg 

2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus 5337 RONG 
Øystre Slidre 
kommune 

Tingvang, 
Bygdinvegen 1989 

2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 
Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 
Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 
Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 
Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 
Årdal kommune Statsråd Evensensveg 

4 
6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 
Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 
Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 24.09.2019 13:32:25
Til: Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune;
Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank
Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen
Kopi: Lise Jakobsen

Emne: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms
Vedlegg: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms.docx
Det vises til vedlagte utskrift fra møte 19.09.19.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til  
Kommunene i Nord-Troms 
 
MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 
 
EMNE: Møte nr 8-2019 
STED: Gammelgården/Reisafjord hotel, Sørkjosen 
TIDSPUNKT: 19. september 2019 

 
Sak 32/19   Energi- og klimaplan Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 
 Vedtak fra rådmannsutvalget sak 34/19 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen (Nord 
Troms- kommunene) har felles kommunedelplan for energi og klima. Eksisterende 
Energi- og klimaplan (2010-2014) ble vedtatt av Nord-Troms kommunene i 2010.  
 
Planens hovedmål var: 

1. Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014 
2. Redusere de totale klimagassutslippene med 20% sett i forhold til 1991 

nivå innen 2020  
3. Jobbe for økt bruk av fornybar energi 

Planens handlingsdel beskriver tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de satte 
mål.  
 
Rådmannsutvalget har vedtatt at de ønsker at regional energi og klimaplan rulleres, 
og at miljøfyrtårnarbeid tas inn og handlingsplan rulleres. 
 
Nasjonale føringer: 
Revisjon av planer som energi- og klimaplan skal vurderes minst hvert fjerde år i 
forbindelse med utarbeidelse og vedtak av kommunal planstrategi, jfr. pbl § 10. 
Handlingsprogrammet til energi og klimaplaner skal revideres årlig. 
 
Et viktig argument er myndighetenes vektlegging av klima og miljø i "Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, der ei av fire 
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2 

utfordringer er "Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en 
offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning".  
 
Status i arbeidet: 
De 6 kommunene i Nord Troms har bestilling fra kommunestyrene om å utvikle en 
aktuell og handlingsorientert plan for kommunenes arbeid med klima, miljø og 
energi. Rådmannsutvalget i Nord Troms oppnevnte en arbeidsgruppe med en 
representant fra hver kommune. 
 
Arbeidsgruppen har uttrykt at planens handlingsdel ikke gir tilstrekkelig mål-barhet 
da handlingene ikke er tilstrekkelig konkretiserte. Arbeidsgruppen er samstemte i at 
eksisterende plans fokusområder ikke er dekkende for de utfordringene som Nord-
Troms vil stå overfor de nærmeste år. Ny plan må utarbeides slik at denne er i tråd 
med dagens målsetninger, satt i nasjonale rammer som Norge er forpliktet til 
gjennom Paris-avtalen.  
 
Det uttrykkes også behov for at ny plan må hensynta konsekvensene av 
klimaendringenes praktiske innvirkning på samfunn og miljø. Handlingsdelen må 
derfor også ta hensyn til mer krevende overvanns- og avløpshåndtering, 
drikkevannsforsyning, erosjonssikring mv 

Underveis i arbeidet, (mars 2019), ble det gjort henvendelse til Miljødirektoratet om 
støtte/tilskudd til prosjektledelse. Det viste seg at praksis fra direktoratet var at det 
ikke gis slik støtte men gjorde oppmerksom på muligheten for å søke støtte til å 
opprette et klimanettverk. 

Arbeidsgruppen vurderte det slik at man har mangler både med hensyn til 
kompetanse og kapasitet. Konsekvensen av dette vil etter arbeidsgruppens 
vurdering være at ferdigstilling av strategi og handlingsplan vil ligge uendelig langt 
frem i tid hvis vi først skal tilegne oss nødvendig kompetansen og så gå løs på 
arbeidet med å rullere planen. 

Vedtak fra Rådmannsutvalget: 
«34/19 ENERGI – OG KLIMAPLAN 
Med bakgrunn i at man ikke fikk finansiert en stilling til dette, har man alternativt 
sett på muligheten for å utarbeide en energi- og klimaplan gjennom 
konsulentbistand. Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag. Estimat på 
kostnader for hver enkelt kommune er ca. kr. 100 000,-. 
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Vedtak: Saken videresendes til regionrådet for politisk forankring. Hver kommune 
vil få en kostnad på kr. 100 000,-. Det foreslås lagt inn som tiltak for å utarbeide 
energi- og klimaplan i budsjett for 2020.»  

 
Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler eierkommunene å prioritere bevilgning i 
budsjettet for 2020 på kr 100.000 pr kommune til kjøp av tjenester for 
revisjon av kommunedelplan for Energi og klimaplan for Nord-Troms. 

2. Lyngen kommune foreslås som administrativt ansvarlig for arbeidet. 
3. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt av en representant fra hver kommune. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent
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Ombudene 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
     
Postadresse  
,   

Epost mottak 
 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
Til alle kommuner i Troms og Svalbard 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
19/7317-1 Jon-Halvdan Lenning 099 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
66271/19 77788088   26.11.2019 
 
 
ÅRSRAPPORT 2018/2019 FOR MOBBEOMBUDET I TROMS  
 
Vedlagt finner dere årsrapport fra Mobbeombudet i Troms for skole- og barnehageåret 2018/2019.  
 
Rapporten er skrevet med utgangspunkt i de 207 henvendelsene som er kommet fra ungdom og 
foreldre, samt 81 skolebesøk, foreldremøter og kurs rundt om i hele fylket. 
 
Mobbeombudet ber om at rapporten distribueres til og behandles i aktuelle politiske utvalg og 
komiteer i din kommune, også aktuelle ungdomsråd. I tillegg ber jeg om at den distribueres til 
barnehager, skoler, foreldreutvalg og andre aktuelle instanser i din kommune. 
 
Rapporten viser hvordan ombudet jobber og sier noe om de utfordringene barn og ungdom møter i 
sin hverdag rundt i Troms fylke.  
 
I rapporten er det satt opp noe statistikk som gjelder hele fylket. Utvidet informasjon på 
kommunenivå må kontaktperson for hver kommune etterspørre direkte fra Mobbeombudet.  
Engasjementskartet på s. 18 viser hvilke type jobb ombudet har gjort inn mot de ulike kommunene i 
Troms. I tillegg finner dere på s. 12 tendenser som jeg har sett dette året og på s.14 ligger det 
anbefalinger til kommuner og skoler. Rapporten viser til slutt hvordan ombudsrollen vil utvikles 
videre for å skape et best mulig barnehage, skole og oppvekstmiljø i Troms. 
 
Jeg håper rapporten bidrar til kvalitetsarbeidet med barnehage-, skole- og oppvekstmiljø i din 
kommune, og ber om at dere tar kontakt om dere har innspill/kommentarer til rapporten eller 
Mobbeombudets arbeid.  
 
Mobbeombudet ber om ei kort tilbakemelding som viser hvordan din kommune har behandlet 
rapporten og med kommentar til håndteringen av anbefalingene - frist 01.03.2020. 
 
Takker for godt samarbeid i 2018/2019 og ser frem til å fortsette dette.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon-Halvdan Lenning  
Mobbeombudet i Troms  
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
Vedlegg: Årsrapport for Mobbeombudet i Troms 2018/2019
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Fra: post@miljodir.no
Sendt: 03.07.2019 13:49:21
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet
Vedlegg: Kommuner med nasjonalparkareal større enn 1 km2 status 010619.pdf;Nasjonalparkkommuner som
aktører under merkevaren _Norges nasjonalparker_ Invitasjon til kommunene om å søke status som
nasjonalparkkommune – ny og revidert versjon.pdf;Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under
merkevaren Norges nasjonalparker, brev datert 31 mai 2017.pdf;Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være
aktører under merkevaren Norges nasjonalparker.pdf;Prosedyrer.pdf

Vår ref 2018/5611

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

Vennlig hilsen 
Reidar Dahl | seniorrådgiver 
e-post: reidar.dahl@miljodir.no 
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Kommuner med nasjonalparkareal 

større enn 1 km2 

Status 3.6.2019
Alta 
Arendal 
Aurland 
Balestrand 
Bardu 
Beiarn 
Bodø 
Brønnøy 
Båtsfjord 
Dovre 
Eidfjord 
Engerdal 
Etne 
Fauske 
Flakstad 
Folldal 
Fredrikstad 
Færder 
Førde 
Gausdal 
Gildeskål 
Gloppen 
Grane 
Grimstad 
Grong 
Hammerfest 
 

Hattfjelldal Hol 
Holtålen 
Hvaler 
Jondal 
Jølster 
Karasjok 
Kautokeino 
Kragerø 
Kvalsund 
Kvinnherad 
Lesja 
Lierne 
Lom 
Luster 
Lødingen 
Meløy 
Meråker 
Midtre Gauldal 
Moskenes 
Målselv 
Namsskogan 
Nesseby 
Nesset 
Nord-Aurdal 
Norddal 
Nord-Fron 

Nordre Land 
Nordreisa 
Nore og Uvdal 
Odda 
Oppdal 
Os 
Os 
Porsanger 
Rana 
Rauma 
Rennebu 
Ringebu 
Rødøy 
Røros 
Røyrvik 
Saltdal 
Sel  
Selbu 
Skjåk 
Snåsa 
Sogndal 
Sortland 
Steinkjer 
Stjørdal 
Stor-Elvdal 
 

Stryn 
Sunndal 
Sørfold 
Sør-Fron 
Sør-Varanger 
Tinn 
Tolga 
Torsken 
Tranøy 
Trysil 
Tvedestrand 
Tydal 
Tynset 
Ullensvang 
Ulvik 
Vadsø 
Vang 
Vardø 
Vefsn 
Verdal 
Vevelstad 
Vinje 
Vågå 
Øystre Slidre 
Årdal 
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Nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren 
"Norges nasjonalparker" Invitasjon til kommunene om å søke 
status som nasjonalparkkommune – ny og revidert versjon 

I 2015 lanserte regjeringen merkevaren "Norges nasjonalparker". Målet er flere besøkende,  
bedre vern og større verdiskaping. Merkevaren innebærer en helhetlig visuell profil som skal 
gjøre nasjonalparkene mer gjenkjennelige og tilgjengelige. Nasjonalparkkommunene skal bruke 
merkevaren i profileringen av nasjonalparkene og av kommunen. Kommuner med 
nasjonalparkareal på land større enn 1km2 er søknadsberettigede og inviteres til å søke om 
status som nasjonalparkkommune. I særlige tilfeller kan også andre kommuner søke om 
statusen. 
 
Miljødirektoratet inviterte i brev av 15.05.2018 96 kommuner til å søke om status som 
nasjonalparkkommune og bli en aktør under merkevaren. Pr 1.6.2019 har 11 kommuner fått status 
som nasjonalparkkommune og aktør under merkevaren. Behandlingen av søknadene har avdekket 
behov for noen klargjøringer og justeringer, særlig kravene for å være søknadsberettiget. Omtalen 
av dette i søknadsprosedyrene (vedlegg 3) er justert tilsvarende. Dette brevet er en revidert versjon 
av invitasjonen og erstatter brev med vedlegg av 15.5.2018. 
 
Denne invitasjonen går til de 102 kommunene som har nasjonalparkareal på land større enn 1 km2 

(nye beregninger januar 2019). Brevet går også til orientering til kommunene som allerede har fått 
status som nasjonalparkkommune uten at brevet har konsekvenser for disse.  

Merkevaren "Norges nasjonalparker" og nasjonalparkkommunene 

Miljødirektoratet er ansvarlig for implementeringen av merkevaren og har en koordinerende rolle på 
nasjonalt nivå. Den praktiske gjennomføringen av strategien er det nasjonalparkstyrene, 
nasjonalparkkommunene, nasjonalparklandsbyene, besøkssentrene og forvaltningsmyndighetene for 
andre verneområder, de såkalte "aktørene under merkevaren", som vil stå for. For å sikre et godt 
resultat, kreves et målrettet arbeid fra aktørene og et utstrakt samarbeid dem imellom. 
 
Ordningen med nasjonalparkkommuner ble etablert i 2008 og i perioden fram til 2012 fikk 34 
kommuner status som nasjonalparkkommuner. Kriteriene som ble brukt ved tildeling av statusen var 
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i stor grad basert på nasjonalparkareal i kommunen. Disse kommunene fikk statusen for perioden 
fram til 2018. Den ble i 2017 forlenget til ut 2021.   
 
Kommuner som nå får status som nasjonalparkkommune, blir også "aktør under merkevaren". Med 
det følger et ansvar for å innfri kravene i de nye kriteriene fastsatt i 2017, se vedleggene 1 og 2.  
 
Et sentralt begrep i merkevarestrategien er "kundereisen". Kundereisen kan for eksempel starte når 
en besøkende finner informasjon på nettet, fortsetter med å besøke en nasjonalparkkommune, en 
nasjonalparklandsby eller et besøkssenter og drar videre til en nasjonalpark. Konseptet er at "et 
besøk et sted/hos en aktør fører til besøk hos en annen". Merkevaren skal være gjenkjennelig 
gjennom hele "kundereisen".  
 
Kriteriene for nasjonalparkkommunene skal sikre at kommunene følger opp ansvaret og oppgavene 
det medfører å være en "aktør under merkevaren". Det gjelder i egen virksomhet og i samarbeidet 
med andre aktører under merkevaren, lokalt næringsliv og andre. Interkommunalt samarbeid med 
andre kommuner/nabokommuner med nasjonalparkareal angående nasjonalparkinformasjon, 
tilrettelegging og reiseliv er ikke et krav, men kommunene oppfordres til å etablere slikt samarbeid 
da det kan være en avgjørende for å etablere gode "kundereiser", samtidig som det kan gi 
stordriftsfordeler og bedre ressursutnyttelse. 
 
En kommune som er godkjent som nasjonalparkkommune kan og skal bruke merkevaren i 
profileringen av kommunen. 

Når er en kommune søknadsberettiget og når kan den søke? 

Kommuner som innenfor kommunegrensene har et nasjonalparkareal på land større enn 1 km2, er 
berettiget til å søke om status som nasjonalparkkommune og som aktør under merkevaren. 
Invitasjonen går til de kommunene som har slikt areal, se vedlegg 4. Informasjon om at kommuner 
kan søke om status som nasjonalparkkommune, vil også bli lagt ut på Miljøkommune.no. 
 
Søke om status som nasjonalparkkommune kan kommunen gjøre når kommunestyret har gjort 
vedtak om at kommunen skal oppfylle kriteriene for nasjonalparkkommuner.  
 
I særlige tilfeller kan kommuner som ikke tilfredsstiller kravet til nasjonalparkareal søke om status 
som nasjonalparkkommune. Kommunen må da be Miljødirektoratet om en vurdering av om det er 
andre forhold som gjør at de likevel kan søke. Ett forhold som kan åpne for det, er om kommunen 
har en viktig innfallsport til en nasjonalpark. Det kan også være andre. 
 
I vedlegg 3 fremgår hva søknaden skal inneholde og gangen i behandlingen av søknader. 
Miljødirektoratet vil behandle søknadene fortløpende. Søknader fra kommuner som i dag er 
nasjonalparkkommuner og søknader fra kommuner som ikke er det, vil bli behandlet på samme 
måte.  
 
Vedlegg: 
1. Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker" 
2. Brev fra Miljødirektoratet av 31.5.17: Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører 

under merkevaren "Norges nasjonalparker" 
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3. Prosedyrer vedrørende søknad om status som nasjonalparkkommune – revidert versjon juni 2019 
4. Kommuner med nasjonalparkareal større enn 1 km2, status 3.6.2019 
 
Nyhetsmelding fra KLD 13.04.2015: Ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges 
nasjonalparker: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-merkevare--og-
kommunikasjonsstrategi-for-norges-nasjonalparker/id2405689/ 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Reidar Dahl 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Norges nasjonalparkkommuner Brubakken 2 2688 LOM 
 
Vedlegg 
1 Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker 
2 Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges 

nasjonalparker, brev datert 31 mai 2017 
3 Prosedyrer 
4 Kommuner med nasjonalparkareal større enn 1 km2 status 010619 
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PROSEDYRE VEDRØRENDE SØKNAD OM STATUS SOM 
NASJONALPARKKOMMUNE – REVIDERT VERSJON JUNI 2019 
 

Innledning 
Det er et mål at verneområdene og andre verdifulle naturområder blir en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen. I 2013 ga KLD Miljødirektoraret i oppdrag å utvikle en merkevare for 
nasjonalparkene. Merkevaren skal medvirke til å gi nasjonalparkene en tydeligere identitet og sikre 
mer helhetlig informasjon om nasjonalparkenes verdier.  
 
Merkevaren skal også styrke nasjonalparkene som attraksjoner for besøkende gjennom høy kvalitet 
på tilbudet i og rundt parkene. Da vil flere bruke nasjonalparkene og den lokale verdiskapingen, 
blant annet i reiselivet, vil øke. Samtidig skal naturverdiene i parkene sikres på en enda bedre måte. 
Merkevaren og en implementeringsplan ble godkjent av KLD i 2016. 
 
Miljødirektoratet har ansvaret for å implementere merkevaren. I implementeringsplanen pekes det 
på fem aktører som vil være sentrale i gjennomføringen: 

 Norges nasjonalparker (forvaltningsstyrene) 
 Autoriserte besøkssentre 
 Nasjonalparkkommunene 
 Nasjonalparklandsbyene 
 Andre verneområder (forvaltningsmyndighetene) 

Nasjonalparkkommunene som aktør under merkevaren 
I perioden 2008 – 2012 fikk 34 kommuner status som nasjonalparkkommuner. Kriteriene som da 
gjaldt, bygde på i stor grad på hvor store areal i kommunen som var nasjonalpark.  
 
Med merkevaren følger at nasjonalparkkommunene sammen med de andre aktørene får ansvar for å 
implementere merkevaren Norges nasjonalparker. Samtidig gir statusen kommunene rett og plikt til 
å bruke merkevaren i arbeidet med lokal verdiskaping og profilering av kommunen. 
 
Krav til nasjonalparkkommunene 
For å være søknadsberettiget til status som nasjonalparkkommune, må kommunen ha et 
nasjonalparkareal på land innenfor kommunegrensen større enn 1 km2.  
 
Kommuner som er søknadsberettiget, kan søke om å bli godkjent som nasjonalparkkommune når 
kommunestyret har gjort vedtak om at kommunen skal oppfylle kriteriene for 
nasjonalparkkommuner. Kravet til kommunen er at tiltak for å oppfylle kriteriene skal innarbeides i 
kommunens planverk og virksomhet forøvrig. Kommunene bør begynne arbeidet så snart den er 
tildelt statusen. Innarbeiding i kommuneplanen skal senest skje ved første revidering av 
kommuneplanen. 
 
Eksisterende nasjonalparkkommuner som søker og får godkjenning etter nye kriterier innen utløpet 
av 2021 beholder sin status som nasjonalparkkommune.  
 
I særlige tilfeller kan kommuner som ikke tilfredsstiller kravet til nasjonalparkareal, søke om status 
som nasjonalparkkommune. Kommunen må da be Miljødirektoratet om en vurdering av om det er 
andre forhold som gjør at de likevel kan søke. Ett forhold som kan åpne for det, er at kommunen 
har en viktig innfallsport til en nasjonalpark. Det vil også kunne være andre. 
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Rettigheter som nasjonalparkkommune 
Status som nasjonalparkkommune gir kommunen rett til å ta i bruk merkevaren og designmanualen 
med retningslinjer i profilering av kommunen.  
 
Status som nasjonalparkkommune gir rett til å søke medlemskap i Norges nasjonalparkkommuner 
(org.nr. 914 889 375). 
 
Prosedyrer ved søknad om og tildeling av status som nasjonalparkkommune 
Følgende prosedyre benyttes ved søknad om og tildeling av status som nasjonalparkkommune: 

1. Kommunestyret gjør vedtak om at kommunen skal implementere kriteriene for 
nasjonalparkkommuner i kommuneplanens samfunnsdel og øvrige planverk og i 
kommunens virksomhet forøvrig. 

2. Kommunen sender søknad til Miljødirektoratet om å bli godkjent som 
nasjonalparkkommune og aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker» 

 Følgende informasjon skal fremgå av søknaden: 
 kommunens navn, adresse og organisasjonsnummer, 
 navn på kontaktperson, telefon-/mobiltelefonnummer og e-postadresse 
 
Følgende vedlegg skal følge søknaden: 
 Kopi av kommunestyrevedtak og saksframlegg. 
 Tidfestet handlingsplan for implementering av kriterier for å være aktør under 

merkevaren Norges nasjonalparker. Handlingsplanen skal vise hvordan kommunen vil 
innarbeide kriteriene i kommuneplanen. Frist for innarbeiding er ved første revisjon 
av planen. 

3.  Miljødirektoratet tildeler statusen hvis søknaden er fullstendig og kommunen 
 oppfyller kravene ovenfor. Miljødirektoratet avviser søknaden om søkeren ikke 
 kvalifiserer til statusen 

 
Miljødirektoratets avgjørelse kan ikke påklages. 

Rapportering 
Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status for implementeringen av kriteriene en gang pr. 
kommunevalgperiode. Det bør gjøres i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Statusen 
sendes Miljødirektoratet. 

Tilbaketrekking av status som nasjonalparkkommune 
Miljødirektoratet kan/vil frata kommuner statusen som nasjonalparkkommune hvis: 

 kommunen ikke innarbeider kriteriene i kommunenes virksomhet,  
eller 

 kommunens bruk av merkevaren ikke er i tråd med retningslinjene  
 

Tilbaketrekking av statusen kan ikke påklages. 
 
Når en kommune mister statusen som nasjonalparkkommune, skal all informasjon om at 
kommunen har slik status fjernes og ikke lenger anvendes. På samme måte skal skilt og andre 
effekter der merkevaren er brukt fjernes.  
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Tilbaketrekking av status som følge av statlige beslutninger 
Ordningen med nasjonalparkkommuner kan opphøre som følge av politiske vedtak på nasjonalt 
nivå. Miljødirektoratet vil da trekke tilbake retten til å gjøre seg nytte av status og merkevare. 
Berørte kommuner skal i så fall varsles om dette i god tid. 

213



Fra: Strømmen, Nina (Nina.Strommen@nav.no)
Sendt: 13.08.2019 08:42:40
Til: post@eigersund.kommune.no; postmottak@sandnes.kommune.no; postmottak@stavanger.kommune.no;
postmottak@haugesund.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no;
postmottak@bjerkreim.kommune.no; post@ha.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no;
post@time.kommune.no; postmottak@gjesdal.kommune.no; epost@sola.kommune.no;
post@randaberg.kommune.no; post@forsand.kommune.no; postmottak@strand.kommune.no;
postmottak@hjelmeland.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no; post@sauda.kommune.no;
post@finnoy.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; post@bokn.kommune.no;
post@tysver.kommune.no; post@karmoy.kommune.no; post@utsira.kommune.no;
postmottak@vindafjord.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no; post@etne.kommune.no;
postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no; post@stord.kommune.no;
fitjar@fitjar.kommune.no; post@tysnes.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no; post@jondal.kommune.no;
epost@odda.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
postmottak@ulvik.kommune.no; postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no;
postmottak@kvam.kommune.no; post@fusa.kommune.no; postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@os-
ho.kommune.no; postmottak@austevoll.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no;
postmottak@fjell.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no;
postmottak@modalen.kommune.no; post@osteroy.kommune.no; postmottak@meland.kommune.no;
postmottak@oygarden.kommune.no; postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@lindas.kommune.no;
post@austrheim.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no;
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no; post@solund.kommune.no;
postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no;
postmottak@balestrand.kommune.no; postmottak@balestrand.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no;
postmottak@sogndal.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no; post@aurland.kommune.no;
post@laerdal.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no; postmottak@luster.kommune.no;
postmottak@askvoll.kommune.no; post@fjaler.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no;
postmottak@jolster.kommune.no; postmottak@forde.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no;
post@bremanger.kommune.no; post@vagsoy.kommune.no; post@selje.kommune.no; post@eid.kommune.no;
post@hornindal.kommune.no; post@gloppen.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no;
postmottak@molde.kommune.no; postmottak@alesund.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;
postmottak@vanylven.kommune.no; sande.kommune@sande-mr.kommune.no; postmottak@heroy.kommune.no;
postmottak@ulstein.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no;
postmottak@orsta.kommune.no; post@orskog.kommune.no; post@norddal.kommune.no;
post@stranda.kommune.no; postmottak@stordal.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no;
postmottak@skodje.kommune.no; post@sula.kommune.no; post@giske.kommune.no;
postmottak@haram.kommune.no; postmottak@vestnes.kommune.no; post@rauma.kommune.no;
postmottak@nesset.kommune.no; postmottak@midsund.kommune.no; post@sandoy.kommune.no;
post@aukra.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no;
post@averoy.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no; postmottak@tingvoll.kommune.no;
post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no; post@halsa.kommune.no;
postmottak@smola.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no;
postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no; post@somna.kommune.no;
postmottak@bronnoy.kommune.no; postkasse@vega.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; post@heroy-
no.kommune.no; post@alstahaug.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no; post@vefsn.kommune.no;
post@grane.kommune.no; post@hattfjelldal.kommune.no; post@donna.kommune.no;
postmottak@nesna.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no;
postmottak@luroy.kommune.no; post@trana.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no;
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@beiarn.kommune.no;
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; post@sorfold.kommune.no;
postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no;
postmottak@lodingen.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no;
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post@ballangen.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no;
postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no;
postmottak@sortland.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no;
postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no;
post@skanland.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no;
post@lavangen.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no;
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Vedlagt følger Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids‐ og velferdsforvaltningen i
2020.
 
Arbeids‐ og velferdsdirektoratet sender med dette ut et foreløpig kommunebrev som skisserer NAVs
forventninger til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i NAV for 2020. Det er Arbeids‐ og
velferdsdirektoratet som har det nasjonale fag‐ og forvaltningsansvaret for de sosiale tjenestene. I det endelige
kommunebrevet for 2020, vil det også inngå føringer på bakgrunn av nytt statsbudsjett og informasjon om
relevante utviklingstrekk i statlig del av NAV.
 
Mvh
Nina Strømmen
Fungerende kontorsjef
Kvalifiseringskontoret//Virkemiddelseksjonen//

215



Arbeids‐ og tjenesteavdelingen
Arbeids‐ og velferdsdirektoratet
99011159//nina.strommen@nav.no
 
 
 
 

216



 

 
 

 

NAV // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET  //  KVALIFISERINGSKONTORET 

Postadresse: Postboks 5 St. Olavs plass //  0130 Oslo    
E-post: arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no 

 

www.nav.no //   

 

Til alle landets kommuner 
 
 
 
 

 
 

Deres ref.:  Vår ref.: 19/4085 Vår dato: 08.08.2019 

 Saksbehandler: Nina Strømmen  //  
Kvalifiseringskontoret 

 

 
 
 

Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale 
tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet sender med dette ut et foreløpig kommunebrev som skisserer NAVs 
forventninger til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i NAV for 2020. Det er Arbeids- og 
velferdsdirektoratet som har det nasjonale fag- og forvaltningsansvaret for de sosiale tjenestene. I 
det endelige kommunebrevet for 2020, vil det også inngå føringer på bakgrunn av nytt statsbudsjett 
og informasjon om relevante utviklingstrekk i statlig del av NAV. 

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og skal fange opp hjelpebehov som ikke 
ivaretas av andre ordninger. Sosialtjenesteloven inngår i NAV og kommunens samlede 
velferdsansvar, og setter rammer for de kommunale tjenestene NAV-kontoret skal forvalte. I samsvar 
med formålet i sosialtjenesteloven, skal tjenestene medvirke til å forebygge og redusere fattigdom, 
fremme sosial inkludering og et sterkere sosialt sikkerhetsnett.  

Tilgjengelige tjenester 

Sosialtjenesteloven skal ivareta de vanskeligst stilte. Personer som har behov for sosiale tjenester er 
ofte i en vanskelig livssituasjon, og for enkelte er behovet for hjelp akutt. Dette stiller krav til hvordan 
kommunen sikrer tilgjengeligheten til tjenestene.  

Personer som har et hjelpebehov skal kunne henvende seg til NAV for å få lagt frem sin sak, stille 
spørsmål, få informasjon og veiledning og eventuelt hjelp til å fylle ut søknad. Hvis behovet er akutt 
må behovet vurderes raskt, ofte samme dag, og kommunen må sørge for at dette ivaretas.  
Kommunen kan ivareta kravet til tilgjengelighet på ulike måter, men innbyggernes behov skal være 
styrende.  

Samfunnsutviklingen og økt digitalisering har åpnet for at man kan henvende seg til NAV på flere 
måter enn det man kunne tidligere. Digitale løsninger, som gir informasjon om rettigheter og plikter 
og åpner for å søke om tjenester digitalt, kan bidra til å bedre tilgjengeligheten til de sosiale 
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tjenestene. Alle har imidlertid ikke mulighet til å benytte digitale løsninger og ikke alle behov kan 
løses digitalt.  

Tilgjengelighet til de sosiale tjenestene vil være tema for landsomfattende tilsyn i 2020. Arbeids- og 
velferdsdirektoratet anbefaler at kommunene gjennom partnerskapet vurderer hvordan kravet til 
tilgjengelighet skal ivaretas.  

Internkontroll  

Kommunen har et ansvar for internkontrollen i driften av de sosiale tjenestene. Dette omfatter å 
sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse og at tjenestene som utøves har god faglig 
kvalitet og følger god forvaltningsskikk.  

Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Det er et ledelsesverktøy 
og et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige driften. Det følger av sosialtjenesteloven at 
kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester er i samsvar med krav 
fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den 
oppfyller denne plikten. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler kommunene å gjennomgå 
internkontrollsystemet med sikte på å sikre tilstrekkelig kvalitet i tjenestene. Hva innholdet i 
internkontrollen bør være, er nærmere regulert i forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- 
og velferdsforvaltningen.  

Opplysning, råd og veiledning – herunder økonomisk rådgivning 
Hensikten med opplysning, råd og veiledning er å løse eksisterende sosiale problemer, og å 
forebygge at slike problemer oppstår.  Denne tjenesten har nær sammenheng med lovens formål, og 
skal bidra til å bedre levekårene for den enkelte. De som har behov for denne tjenesten må få 
informasjon om den og kommunen må ha kapasitet og kompetanse til å gi tjenesten.  
 
Kommunene har etter sosialtjenestelovens §17 et særlig ansvar for økonomisk rådgivning, dersom 
innbyggerne ber om det. Økonomisk rådgivning er sentral i kommunens råd og veiledningsplikt. 
Økonomiske problemer har stor innvirkning på hele livssituasjonen og det er viktig at de som trenger 
det får tilbud om økonomisk rådgivning så tidlig som mulig. Kjernen i økonomisk rådgivning er å 
kartlegge den enkeltes økonomiske situasjon, identifisere eventuelle problemer og gi råd og 
anbefalinger om ulike løsningsalternativer. Rådgivningstjenesten skal også søke å forebygge at 
økonomiske problemer oppstår.   
 

Konkrete og individuelle vurderinger 

De sosiale tjenestene skal ivareta hjelpebehov som ikke ivaretas av andre ordninger. 
Helhetsperspektivet, familien, og særlig barna, er viktig å ta hensyn til når det gjelder tjenester etter 
loven.  
 
Hovedprinsippet for sosialhjelp er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av 
hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV-kontoret har både rett og plikt til å foreta 
skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak. Hvis personen har barn skal det tas hensyn til barnas 
behov i alle vurderinger. Dette prinsippet må også legges til grunn når NAV-kontoret vurderer 
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stønadsbehovet til store barnefamilier. At en person har mottatt økonomisk stønad over lang tid bør 
også inngå i den konkrete vurderingen av hjelpebehovet. 
 

Aktivitetsplikt  

Vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år ble 

innført 1. januar 2017. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke den enkeltes muligheter for 

overgang til arbeid eller utdanning. 

 

Institutt for samfunnsforskning (ISF) fikk i 2017 i oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet å 

evaluere hvordan aktivitetsplikten innrettes og praktiseres. Første delrapport er nå ferdig og 

publisert. Rapporten presenterer den kvalitative delen av evalueringen, basert på casestudier ved 

seks NAV-kontor i ulike deler av landet.  

 
Forskerne finner blant annet at de NAV-ansatte som er intervjuet har en positiv holdning til 
aktivitetsplikten og opplever at den har gitt dem nye verktøy i arbeidet med målgruppen. Fra 
sosialhjelpsmottakernes perspektiv er bildet mer sammensatt, men de er positive til aktivitetsplikt 
dersom innholdet i aktiviteten oppleves som meningsfullt og kan bidra til at de kommer i arbeid. 
Forskerne finner også at NAV-kontorene har et godt aktivitetstilbud til de som står nærmest 
arbeidslivet, mens de har utfordringer med å kunne tilby meningsfulle aktiviteter til alle i 
målgruppen. 
 
Vilkår om aktivitet innebærer økt oppfølging av, og plikt til å kunne tilby aktiviteter til, alle som er i 

målgruppen. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler derfor at det i partnerskapsmøtene tas opp 

og vurderes om kommunen har nødvendige og relevante aktiviteter å kunne tilby 

sosialhjelpsmottakere med ulike forutsetninger og at hele virkemiddelapparatet NAV-kontoret rår 

over er tilgjengelig for alle med behov, slik at aktiviteten bedrer mulighetene for selvhjulpenhet for 

de som deltar.  

 
God utnyttelse av kvalifiseringsprogrammet 

Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for personer som fyller vilkårene etter sosialtjenesteloven § 
29. Det er en lovpålagt oppgave for kommunen å sikre at de som fyller vilkårene får tilbud om 
program. Alle kommuner mottar rammefinansierte midler til arbeidet med kvalifiseringsprogrammet.  
 
Forskning viser at kvalifiseringsprogrammet gir resultater. Arbeids- og velferdsdirektoratets statistikk 
viser at overgangen til arbeid er økende. Ved utgangen av april 2019 gikk 47 % av de som avsluttet 
programmet til arbeid. Ved utgangen av april var det 6100 deltakere.  
 
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet er lavere enn anslag på hvor mange som har behov for 
programmet, og det de rammefinansierte midlene gir rom for. Kvalifiseringsprogrammet er et viktig 
virkemiddel for at mennesker med behov for tett og individuell oppfølging skal få mulighet til å 
komme inn i arbeidslivet. Det er derfor en ambisjon å øke antall deltakere i 
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kvalifiseringsprogrammet. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at det tas opp i partnerskapet 
hvordan denne ambisjonen kan nås.  
 
Fra 2019 er det foretatt endringer i regelverket for å gjøre programmet mer anvendelig og fleksibelt. 
Endringene innebærer blant annet at utdanning kan være en del av programmet. Programmet er 
derfor nå mer egnet for ungdom som har utfordringer med å fullføre et utdanningsløp for å komme i 
arbeid.  
 
Erfaring viser at en viktig suksessfaktor for å lykkes med kvalifiseringsprogrammet er at ledelsen i 
kommunen og NAV-kontoret prioriterer dette arbeidet. Det er også viktig at NAV-kontoret har 
relevant kompetanse knyttet til hvilke muligheter programmet gir, og at det avsettes tilstrekkelig 
ressurser for å tilby programmet til de som skal ha det og til oppfølging av deltakerne.  I de senere 
årene har fler og fler innvandrere hatt nytte av å delta i et kvalifiseringsprogram. En del søkes til 
kvalifiseringsprogram direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. Det kan også vurderes om denne 
gruppen fyller vilkårene for et tredje år i introduksjonsprogrammet før de søkes over til 
kvalifiseringsprogrammet.1 
 

Boligsosialt arbeid  

Tilskuddet til oppfølgingstjenester i bolig med 54 millioner er innlemmet i rammetilskudd til 
kommunene fra 2020.     
 
Bolig for velferd er en nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) med mål om at alle skal bo 
trygt og godt. Strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Innrapporterte tall i KOSTRA om midlertidig botilbud viser stor forskjell mellom 
utviklingen for husstander med barn og husstander med unge. I 2018 oppholdt 218 husstander med 
barn seg i midlertidig botilbud noe som gir en nedgang på 47 % fra 2014. I 2018 oppholdt 
478 husstander med unge seg i midlertidig botilbud, dette er en økning fra 208 i 2016 og 374 i 2017. I 
2018 oppholdt 84 husstander med unge seg i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder. Tilsvarende 
antall var 44 i 2016 og 92 i 2017. Antallet husstander med unge i midlertidig botilbud i mer enn tre 
måneder doblet seg fra spørsmålet kom inn i KOSTRA-skjema 13 i 2016 og fram til 2018. Doblingen 
skjedde fra et moderat nivå, og kan skyldes mangelfull telling i 2016, som var det første 
rapporteringsåret. Resultatrapporteringen for 2019 blir lagt ut på Veiviseren.no. 2 

 
 

                                                
1 Ref. Rundskriv til introduksjonsloven del II kap 2, §5. 
2 Veiviseren.no er en digital boligsosial verktøykasse utviklet primært for kommunene med steg-for-steg veiledning av 

arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner og aktører.  
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Prosjekt Digitale innbyggertjenester, sosiale tjenester (DIGISOS) 

DIGISOS er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, kommuner og KS.  

Per juni 2019 har over 80 kommuner koblet seg til løsningen og innbyggerne i disse kommunene har 

fått mulighet til å søke økonomisk stønad på nav.no. Per juni 2019 har NAV-kontorene mottatt over 

80 000 digitale søknader og det er ettersendt mer enn 40 000 vedlegg til søknadene.   

 

Gjennom 2019 har søknadsløsningen blitt videreutviklet ved at opplysninger om brukernes økonomi 

blir hentet inn automatisk.  Søknadsløsningen og mulighet for innsyn egen sak, samt utvikling av flere 

selvbetjeningsløsninger på nav.no fører til at brukere og NAV-kontor frigjør tid og kommer raskere i 

gang med oppgaver som gjør brukerne selvhjulpne. Videre i 2019 vil brukerne etter plan få innsyn 

om fremdrift under søknadsbehandlingen og lese vedtaket.   

 

Kommuner som ønsker å ta i bruk løsningene i DIGISOS vil finne mer informasjon om prosjektet og 

hvordan kommunene kan koble kommunens sosialsystem til sosialhjelpsløsningen på nav.no; 

Informasjon til kommuner om å ta i bruk Digital søknad om økonomisk sosialhjelp. 

 

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret  

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samhandling med landets fylkesmenn fordelt i overkant av 
106,5 millioner, inkludert overførte midler til NAV-kontor, i 2019. Tilskuddsordningen skal stimulere 
til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.  
 
De tre områdene som ble spesielt prioritert ved årets tildeling var: 

 bruk av ordinært arbeidsliv som arena for aktivitet 

 oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere 

 sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger 
mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv. 

 
Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for 2020 er planlagt lyst ut i desember 
2019 med informasjon på nav.no.  Tilskuddsmidlene gir mulighet til å utvikle tjenestene i tråd med de 
behovene NAV-kontoret selv har identifisert. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at 
kommunene kartlegger lokale utfordringer og kompetansebehov, for god utnyttelse av 
tilskuddsmidlene. 
 
Tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom ble avsluttet i 2018. Tilskuddet er overført til “tilskudd til 
utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret" og “nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom”, 
forvaltet av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. 
 

Integrering av innvandrere  

Introduksjonsordningen er kommunenes viktigste virkemiddel i arbeidet for at innvandrere med 
fluktbakgrunn kommer i jobb eller utdanning. Integreringsarbeidet skal bygge på erfaringsbasert 
kunnskap om hva som virker. 
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Regjeringens integreringsstrategi3 tar utgangspunkt i at for mange innvandrere står utenfor 
arbeidslivet, og at den lave yrkesdeltakelsen i hovedsak kan forklares med mangel på kompetanse 
som det norske arbeidslivet etterspør. Hovedmål 1 i regjeringens integreringsstrategi legger vekt på å 
få til økt arbeidsdeltakelse blant innvandrere gjennom kvalifisering og utdanning. For å lykkes med 
dette, er det viktig at kommunene tidlig kartlegger hvilket kvalifiseringsbehov den enkelte har, og 
legger til rette for at kvalifisering tilbys som en del av Introduksjonsprogrammet. Det må 
tilrettelegges for et godt samarbeid med NAV underveis og en høy overgang til arbeid. En del vil ikke 
bli ferdig kvalifiserte og jobbklare i løpet av sitt introduksjonsløp. For disse deltakerne blir et 
samarbeid med NAV avgjørende slik at påbegynte kvalifiseringsløp videreføres der det er mulig og 
ønskelig.  
 
Rundskriv G-27/2017 beskriver ansvar og forpliktelser i samarbeidet mellom de kommunale og 
statlige tjenestene i introduksjonsprogrammet. Ifølge samarbeidsrundskrivet skal samarbeidet 
mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten reguleres av en lokal samarbeidsavtale, uavhengig 
av om introduksjonsordningen inngår blant de kommunale tjenestene i NAV-kontoret. Kommunen 
skal ta initiativ til å etablere en slik skriftlig samarbeidsavtale med sitt lokale NAV-kontor. 
 
Revidert «Veileder til partnerskapsavtalen»  

KS og direktoratet har revidert «veileder til lokal samarbeidsavtale», og nå kalt den «veileder til 
partnerskapsavtalen». I den gamle utgaven lå tekstforslag til avtalen under hvert kapittel i 
veilederen. Forslag til avtaletekst er nå skilt ut i en egen mal. Revideringen inneholder i hovedsak 
språklig forenkling av eksisterende veileder og oppdatering av dokumentet slik at det er i tråd med 
Meld. St. 33 (2015-2016). Veilederen finner du her:  
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/partnerskapsavtale 
 
 
 
Med hilsen  
 
 

 

Sigrun Vågeng Kjell Hugvik 
etatsleder direktør 
Arbeids- og velferdsdirektøren Arbeids- og tjenesteavdelingen 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
 

 
 
 

                                                
3Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022, Kunnskapsdepartementet 2018. 
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Klage på vedtak om brudd på alkoholloven – Tildeling av prikker 
- Johs. H. Giæver AS 

 
Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her den 14.06.2019, 
samt vårt foreløpige svar av 08.07.2019. 
 

**** 
 
Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om å tildele to (2) prikker til Johs H. Giæver AS for brudd på 
alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3. 
 
Vi finner at vedtaket er truffet av rett organ, innholdsmessig lovlig, og har blitt til på 
riktig måte, jf. alkoholloven § 1-16.  
 
Vi vil begrunne dette nedenfor. 
 

**** 
 
Sakens bakgrunn 
Nordfjeldske Kontroll AS utførte den 30.11.2017 en kontroll ved Giæver landhandel. Det var i 
rapporten etter utført kontroll krysset av for at stedet ikke hadde et tilfredsstillende IK-system, samt 
at kommentaren «Mangler IK mappe ihht. alkoholloven» var påført.  
 
Nordreisa kommune fikk tilsendt rapporten den 07.12.2017 og sendte den 26.01.2018 ut et 
forhåndsvarsel til Giæver landhandel om tildeling av prikker. Frist for uttalelse var i forhåndsvarselet 
satt til 09.02.2019.  
 
Kommunestyret i Nordreisa kommune traff den 26.04.2019 vedtak i saken og tildelte Giævers 
landhandel to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med virkning fra 
overtredelsestidspunktet 30.11.17. Begrunnelsen var at stedet ikke hadde et tilfredsstillende 
internkontrollsystem. Tildelingen gjaldt 2 år fra hendelsen fant sted, 30.11.17.  
 
Vedtaket ble sendt til Giæver landhandel i brev datert 30.04.2019.  
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Vedtaket ble påklaget i Giæver landhandel sin klage av 07.05.2019. De skrev i klagen at de ikke 
aksepterte prikkbelastningen. De begrunnet dette med at de ikke hadde mottatt forhåndsvarsel av 
26.01.18 og at de dermed ikke hadde fått muligheten til å uttale seg. Videre begrunnet de sin klage 
med at de driver landets minste landhandel, og at det er eierne selv som driver landhandelen og at 
de har full kontroll over alt som har med salg av øl/tobakk o.l.  
 
Nordreisa kommune oversendte klagen til Fylkesmannen den 13.06.2019. Fylkesmannen sendte ut 
et foreløpig svar den 02.07.2019. Saken ble returnert fra Fylkesmannen til Nordreisa kommune, da 
Nordreisa kommune ikke hadde tatt stilling til klagen, jf. forvaltningsloven § 33, før saken var blitt 
oversendt til Fylkesmannen. Fylkesmannen ba Nordreisa kommune om å ta stilling til klagen.   
 
Klagen ble tatt opp til vurdering i kommunestyret i Nordreisa kommune 21.05.2019 og 
kommunestyret opprettholdt sitt opprinnelige vedtak og oversendte saken til Fylkesmannen for 
endelig behandling. De begrunnet dette med at det ikke var fremkommet opplysninger i forbindelse 
med klagen som gav grunn til endring av opprinnelig vedtak.  
 
Fylkesmannens myndighet 
Fylkesmannens myndighet som klageinstans er begrenset til å gjelde kommunens enkeltvedtak etter 
§ 1-8, kap. 3, 4 og 7. Som klageinstans kan Fylkesmannen prøve om vedtaket er innholdsmessig 
lovlig, truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte, jf. alkoholloven § 1-16.  
 
I kravet om at vedtaket skal være innholdsmessig lovlig, ligger både et krav om at det ikke skal stride 
mot lov, at vedtaket skal bygge på riktig lovtolkning og ikke være et utslag av myndighetsmisbruk. 
Fylkesmannen kan ikke overprøve kommunens frie skjønn. 
 
Den enkelte kommune har stor frihet til å fastsette sin egen bevillingspolitikk, og det forhold at 
Fylkesmannen skulle være uenig i den konkrete skjønnsutøvelsen i en sak, eller mene at vedtaket er 
uhensiktsmessig, gir ikke grunnlag for å kjenne et vedtak ugyldig. 
 
Fylkesmannens vurdering  
Klagen er fremsatt innen klagefristens utløp, og av en part med rettslig klageinteresse, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 og 29 første ledd. 
 
Denne saken gjelder klage på vedtak om tildeling av prikker som en følge av at innehaver av 
kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven, bestemmelser 
gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med 
alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket. 
 
Kommunens plikt til å tildele prikker i henhold til alkoholloven § 1-8 tredje ledd, jf. alkoholforskriften 
§§ 10-1 – 10-7, er i tillagt kommunestyret, jf. alkoholforskriften § 10-5 andre ledd. Vedtak om tildeling 
av prikker er i denne saken truffet av kommunestyret i Nordreisa kommune.  
 
Det følger av alkoholforskriften § 10-2 at kommunen skal tildele bevillingshaver et bestemt antall 
prikker ved overtredelser som nevnt i § 10-3. Mangler ved de krav som i henhold til alkoholloven § 1-
9 siste ledd, jf. kapittel 8 i alkoholforskriften stilles til bevillingshavers internkontroll, skal føre til 
tildeling av to (2) prikker, jf. alkoholloven § 10-3 tredje ledd andre alternativ.   
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Av alkoholforskriften kapittel 8 følger det at alle innehavere av salgs- eller skjenkebevilling skal føre 
internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og 
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.  
 
Krav om internkontroll innebærer at bevillingshaver systematisk skal kontrollere at de krav til 
virksomheten som er fastsatt i eller i medhold av loven, herunder i bevillingen, overholdes, jf. 
alkoholforskriften § 8-2. Bevillingshaver må videre ha et system for hvordan eventuelle overtredelser 
av disse kravene skal rettes og følges opp for å sikre at overtredelsen ikke gjentas. I praksis betyr 
dette at virksomheten må ha gode, dokumenterbare rutiner for å sikre at driften er forsvarlig og i 
samsvar med regelverket. 
 
Internkontrollsystemet må utformes etter de faktiske forholdene ved den enkelte virksomhet, jf. 
alkoholforskriften § 8-3. Internkontrollen må ha den form og det omfang som er nødvendig for å 
overholde krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. 
 
Selv om stedet har stor frihet til å utforme internkontrollsystemet etter eget behov, er det krav om at 
dokumentasjonen til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for kontrollmyndigheten. Dette 
innebærer f.eks. at systemet kan være nettbasert og lagres elektronisk eller være en del av et mer 
helhetlig internkontrollsystem mv. Det avgjørende er at beskrivelsen av systemet er praktisk plassert 
for å brukes i det daglige arbeidet og at den kan vises frem ved kontroll. Det mest praktiske er at 
internkontrollen eller at de mest sentrale delene finnes i en fysisk perm, som er lett tilgjengelig i det 
daglige, men også en internkontroll i andre format vil være tilfredsstillende.   
 
Giæver landhandel har i sin klage kommet med to anførsler. Den ene anførselen går ut på at 
forhåndsvarsel av 26.01.2018 ikke var mottatt og at de dermed ikke har hatt muligheten til å uttale 
seg i saken.  Den andre anførselen går ut på at Giæver landhandel er landets minste landhandel og 
at den drives av eierne og at de har full kontroll over alt som har med salg av øl og tobakk.  
 
Det følger av alkoholforskriften § 10-5 første ledd at kommunen skal sende ut forhåndsvarsel om 
tildeling av prikker, i de tilfeller hvor kommunen vurderer å gjøre dette. Forhåndsvarsel er i denne 
saken sendt, men ikke mottatt av Giæver landhandel. Hensynet bak kravet om forhåndsvarsel er at 
parten skal gis mulighet til å uttale seg om saken før det treffes vedtak. Siden forhåndsvarselet ikke 
er mottatt av Giæver landhandel fikk de ikke muligheten til å uttale seg til saken før vedtak ble 
truffet. De har imidlertid påklaget vedtaket og har på den måten fått muligheten til å uttale seg i 
saken, selv om dette var i form av en klage. I tillegg fikk de i forbindelse med kontrollen som ble 
utført 30.11.2017 en kopi av rapporten hvor det stod at de hadde en frist på 2 uker til å uttale seg i 
saken. Fylkesmannen kan derfor ikke se at dette forhold skal ha hatt betydning for vedtakets utfall.  
 
Da kontrollen ble utført den 30.11.2017 kunne ikke Giæver landhandel fremvise et 
internkontrollsystem hverken i form av en IK-perm, elektronisk system eller som del av et mer 
omfattende system. Tilstede under kontrollen var skjenkestyrer Hege Jakobsen. Det er heller ikke i 
etterkant fremlagt noen dokumentasjon i på at stedet har en internkontroll ut over at de i klagen har 
opplyst om at de har full kontroll over alt som har med salg av alkohol og tobakk.  
 
Selv om det ikke er noen formelle krav til hvor omfattende internkontrollsystemet skal være, må den 
likevel være slik utformet at den viser at kravene i alkoholforskriften § 8-3 andre ledd er oppfylt, 
samt at den også må ha en slik form at den kan fremlegges ved kontroll. 
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Ut over at Giæver landhandel i klage av 07.05.2018 har opplyst at de full kontroll over alt som har 
med salg av øl og tobakk, er det ikke dokumentert at stedet har et internkontrollsystem slik 
alkoholforskriften kapittel 8 krever. 
 
På bakgrunn av det som fremkommer ovenfor finner Fylkesmannen at det foreligger mangler ved 
Giæver landhandel sin internkontroll. Det følger av forskriftens § 10-3 tredje ledd at en slik mangel er 
en overtredelse som skal føre til tildeling av to (2) prikker.     
 
Fylkesmannen finner på bakgrunn av det ovennevnte at kommunens avslagsvedtak er truffet 
av riktig organ, på korrekt måte, og at vedtaket også innholdsmessig er lovlig. 
 
Klagen har med dette ikke ført frem. 
 
Med hjemmel i alkoholloven § 1-16 første ledd gjør Fylkesmannen følgende 
 

vedtak: 
 

Fylkesmannen stadfester Nordreisa kommune sitt vedtak av 26.04.2018 i PS 21/18 om tildeling av to 
(2) prikker til Giævers landhandel for brudd på alkoholforskriften §§ 8-1, 8-2 og 8-3.  

 
 

****** 
 
 
Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Klager anses underrettet ved kopi av dette 
brevet. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. 
forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
 
 
Med hilsen 
 
Anita Wahl Nilsen (e.f.) 
leder for sosial- og familieseksjonen 

  
 
Janne Iren Slemmen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Kopi: Nordreisa kommune 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  14.11.2019  2019/8296 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Janne Iren Slemmen, 77642066 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Vedtak i klagesak vedr. Alkoholloven oversendelse  - Johs. H. Giæver AS 

Vi viser til oversendelse av klagesak mottatt her 14.06.2019. 
 
Vedlagt følger Fylkesmannens vedtak av 13.11.2019 hvor Nordreisa kommune sitt vedtak av 26.04.18 
med ref. 2015/2083-23 stadfestes. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anita Wahl Nilsen (e.f.) 
leder for sosial- og familieseksjonen 

  
 
Janne Iren Slemmen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg: Fylkesmannens vedtak av 13.11.2019 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 27.11.2019 10:29:50
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Hanne Wiesener
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås
Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Britt Pedersen; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net);
jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens
Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet
Vedlegg: Protokoll RR 25.-26.11.19.docx;UFB_RegionraadNov2019.pptx
Hei!
Vedlagt finner dere protokoll og PP holdt i møte vedr Ullsfjordforbindelsen.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 10-2019 
STED: Skibotn helse og rehabilitering 
TIDSPUNKT: 25.-26. november 2019 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Hanne Wiesener for Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 
Hilde Nyvoll, Nordreisa  
Geir Varvik, Storfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Program: 
Mandag 25. november 
Kl. 11.00 Tur ungdom og ordførere 
Kl. 17.00 Fellesmøte ungdomsråd og regionråd 
 
Tirsdag 26. november 
Kl. 9.00 Møter 

 Parallelle møter - ungdomsråd og regionråd 
 Lunsj 

Kl. 13.00 Vel hjem! 
 
Mandag – fellesmøte kl 1700-1900: 

 Presentasjon av RUST ved ungdommen 
 Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms – verktøy for reell medvirkning - 

hvordan bruker vi denne i praksis? Innledning, drøfting og konklusjoner 
RUST ved regional ungdomskonsulent skriver protokoll. 
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TIRSDAG – REGIONRÅDET MØTESTART KL 0830 
 
Merknad til innkalling: ingen 
 
REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark Regionråd: brev til ENOVA: Utbygging av ladeinfrastruktur i 
Finnmark og Nord-Troms nå! 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. Status i saken sjekkes av  
ordfører i Storfjord og Kåfjord. I etterkant gjøres en vurdering om det er behov for å  
sette saken på dagsorden. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 42/19  Godkjenning av referat fra møte 05.11.19  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra konstituerende møte 5. november 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 5. november. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 43/19  Revisjon av retningslinjer saksordførerordningen  
Saksdokumenter:   

 Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14 
 Forslag til reviderte retningslinjer for saksordførere 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget til reviderte retningslinjer for saksordførere godkjennes. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Forslag til: 

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
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1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For 

hvert saksområde, eller for viktige enkeltsaker/prosjekter som pågår over tid, 
oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av 

regionrådet, og ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og 
nestleder. Utvalg, komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet 
informeres om hvem som er saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, 

og holde regionrådet orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken 
diskuteres i forkant med saksordfører. Saksordfører legger fram og redegjør 
for saken i møtesammenheng. 

 
4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet 
 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå 

utenfor regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og 
Storting 

 Informasjon til media og opptre som pressekontakt 
 

5. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra 
regionrådet i styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende 
saksområde som skal være regionrådets førstevalg. 

 
Saksopplysninger: 
Dagens retningslinjer ble revidert i januar 2014. Disse er tilpasset de tidligere 
vedtektene for regionrådet, og er ikke oppdatert i henhold til den nye 
selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i 2018.  
 
Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med 
selskapsloven. 
I regionrådsmøte 5. november ble det gjort følgende vedtak: 
 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og    
nestleder i regionrådet.  

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte  
 retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte i  
 regionrådet. 
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Vurderinger: 
I forslaget til reviderte retningslinljer er det lagt vekt på å forenkle og harmonisere  
retningslinjene i forhold til selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i  
2018. 
 
 
Sak 44/19  Valg av saksordførere  
Saksdokumenter:  

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende saksfelt og saksordførere i møte for  
perioden 2019-2021 (revideres ved valg av ny leder og nestleder) – se tabell. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt. 
 
 
SAK/AKTIVITET: 

 
SAKSORDFØRER: 

Statsbudsjettet/kommuneøkonomi Regionrådet 
Fylkesplan Regionrådet 
Tiltakssonen Regionrådet 
Tornedalsrådet Bernt Lyngstad og Geir Varvik 
Næring Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 
Samferdsel - infrastruktur Ørjan Albrigtsen, Dan-Håvard Johnsen 

og Geir Varvik 
Kompetanse og utdanning Hilde Nyvoll og Dan-Håvard Johnsen 
Kultur Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 
Helsetilbud Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 
Nord-Troms Studiesenter Hilde Nyvoll (valgt 5.11.19) 
Ungdomssatsing – RUST Bernt Lyngstad 
Styret for mastergradsstipend Hilde Nyvoll 
Ny organisering – regionrådet Regionrådet  
Skattlegging av vannkraftverk Geir Varvik 
Havbruksskatteutvalget Eirik L. Mevik 
Kvotemeldingen Ørjan Albrigtsen og Dan-Håvard 

Johnsen 
PROSJEKT:  
Drivkraft Nord-Troms Ørjan Albrigtsen (valgt 5.11.19) 
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Prosjekt Lyngshest Bernt Lyngstad (valgt 5.11.19) 
REPR ULIKE FORA:  
Styringsgruppe vekslingsmodellen Hilde Nyvoll 

 
Saksopplysninger: 
Å bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette 
kan gjøres både utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg 
til å vurdere omfanget på det enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt 
flere saksordførere på samferdsel som er et omfattende område. I tillegg har det 
vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som prosjekt, da har 
saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring. 
 
Vurderinger: 
Regionrådet bør i møtet drøfte om saksfeltene er dekkende for det arbeidet en ser  
for seg i nærmeste 2-årsperiode. I tillegg kan det være behov for å splitte noen av  
saksfeltene som er omfattende for eksempel samferdsel - stikkord; 

 RTP – regional transportplan 
 NTP – nasjonal transportplan 
 Forslag jernbaneutvalg Nord-Norge (KVU Nord-Norge banen) 
 KVU – innfarter Tromsø 
 Digital infrastruktur 
 Ladeinfrastruktur 
 Ulike delplaner (kollektivtrafikk, rassikring, trafikksikring mm) 

 
 
Sak 45/19  Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms  
Saksdokumenter:   

 Prosjektplan Drivkraft Nord-Troms 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til styringsgruppen for 
prosjekt Drivkraft Nord-Troms: 

 Fra UiT: Samfunnskontakt for Nord-Troms og Finnmark Marit Hansen  
 Fra næringsliv: leder Arena Nord-Troms Håvard Høgstad 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Drivkraft Nord-Troms er et prosjekt i regi av Nord-Troms Regionråd med støtte fra 
Troms Fylkeskommune. Drivkraft prosjektet har som overordnet mål å utvikle varige 
samarbeids-modeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen for å øke 
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sysselsetting og styrke kompetansen. Flere kompetanse-arbeidsplasser vil gjøre 
regionen mer attraktiv og skape vekst i hele samfunnet! 
 
Drivkraftprosjektet har fire satsingsområder: 
 Drivkraft Campus Nord-Troms 
 Drivkraft Ungdomsmedvirkning 
 Drivkraft Kvenkultur 
 Drivkraft Grensesamarbeid 

Regionrådet vedtok på møtet 27.11.18 følgende sammensetning av styringsgruppen 
på 5 personer for prosjekt Drivkraft Nord-Troms:  

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

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

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

 
Dagens styringsgruppe: 
Leder: rådsordfører Ørjan Albrigtsen (valgt 5.11.19) 
Fra fylkesnivået: John Karlsen 
Fra RUST/ungdom: Victoria M. Figenschou 
 
Næringslivsrepresentant har vært Tom-Rune Eliseussen, styreleder Halti 
Næringshage/Statskog. Eliseussen er blitt ordfører i nye Senja kommune, det er 
derfor behov å velge ny representant. 
 
Representant fra UiT har vært Marit Anne Hauan, styreleder Senter for nordlige 
folk/Tromsø Museum UiT. Hun har etter valget bedt om å fratre da hun har gått av 
som styreleder på Senter for nordlige folk, i tillegg har hun gått over i en 
forskerstilling på UiT.  
 
Vurderinger: 
Arbeidsutvalget i regionrådet har diskutert ulike kandidater til å ta over de ubesatte 
plassene i styringsgruppa.  Arbeidsutvalget har landet på følgende kandidater: 

 Fra UiT: Samfunnskontakt for Nord-Troms og Finnmark Marit Hansen  
 Fra næringsliv/Arena Nord-Troms: leder Håvard Høgstad 

 
Begge kandidatene er forespurt og har takket ja til oppdraget. 
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Sak 46/19  Felles kommunelege samfunnsmedisin  
Saksdokumenter:   

 Melding om vedtak fra rådmannsutvalget 
 Rapport fra utredning: felles kommuneoverlege i Nord-Troms 

Saksbehandler: rådmannsutvalget 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til forslaget om en felles kommunelege i  
 samfunnsmedisin for Nord-Troms. Regionrådet har forståelse for at  
 kommunene står i en utfordrende økonomisk situasjon, men oppfordrer  
 kommunene til å sette saken på dagsorden.  

2. Forslag til problemstillinger som kan drøftes;  
a. Hvordan kan man løse samfunnsmedisinske oppgaver?  
b. Er det mulig å fordele oppgaver mellom kommunene (for eksempel 

utarbeidelse av ulike planer)?  
c. Kan man løse oppgaver på en annen måte enn i dag? 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Oversendt sak fra rådmannsutvalget 2.10.19: 
 
«MELDING OM VEDTAK I RÅDMANNSUTVALGET 
EMNE: 67/19 FELLES KOMMUNELEGE SAMFUNNSMEDISIN 
STED: SKYPE 
TIDSPUNKT: Mandag 30. september 2019 

Kommuneoverleger har utredet muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 
arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin. Målet med en slik stilling er å få til en mer 
samordnet helsetjeneste i Nord-Troms, der kommunens og legers kunnskap om 
samfunnsmedisinske forhold økes, samt at samfunnsmedisinske oppgaver utføres 
med høyere kvalitet enn i dag. I tillegg vil stillingen være en mer tydelig 
premissleverandør i helsepolitiske saker. 

Vedtak: 

 Sendes videre til forankring i Regionrådet for anbefaling til kommunestyrene. 
 Kommunene kan legge den fram for helse og omsorgs-utvalg. 
 Det tas sikte på å ha felles kommunelege samfunnsmedisin innen 2021.» 

 
Klipp fra rapporten som er utarbeidet av: 
Anita Monsen Pedersen, Kåfjord kommune 
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Paul Odberg, Skjervøy kommune 
Øyvind Roarsen, Nordreisa kommune 
Kjell Nysveen, Kvænangen kommune 
Carol Pascoe, Lyngen kommune 
 
«Målsetning 
Rådmannsutvalget i Nord-Troms regionen har sammen med ledernettverket innen 
helse bedt om utredning av muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 
kommuneoverlegens arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin, altså en felles 
kommuneoverlege i Nord-Troms kommuner. Kommuneoverleger har gjennom 
utredningen hatt 3 felles møter for diskusjon omkring dette. 
 
Bakgrunn 
Kommuneoverlegen på Skjervøy, Paul Odberg, tok initiativ til dette. Det har gjennom 
mange år vært stabilitet blant kommuneoverleger i Nord-Troms kommuner, der 
mange av disse nå kan trekke frem momenter i historisk perspektiv gjennom flere 
tiårs erfaring.  
 
Man ser at oppgavene som ligger under kommuneoverlegens ansvarsområde er blitt 
mer omfattende de siste årene. Spesielt trekkes frem samhandlingsreformen som 
trådte i kraft i 2012. I små distriktskommuner har det samtidig vært vanlig å 
kombinere kommuneoverlegestillingen med kurativ praksis som fastlege. Det har 
vært, og er fortsatt, en generell økende arbeidsmengde som fastlege, der man 
spesielt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, ser økende oppgaveoverføring 
fra spesialisthelsetjenesten (sykehus) til primærhelsetjenesten (fastleger). Det 
handler blant annet om oppfølgende kontroller som tidligere ble utført på 
poliklinikk hos sykehusspesialist, nå gjøres hos fastlege, eller raskere 
utskrivelser fra sykehus som fører til behov for tett kontroll av pasient etter 
utskrivelse. Andre eksempler på nye arbeidsoppgaver tilført de siste årene er 
vurdering av førerkortsaker som tidligere lå hos Fylkeslegen.  
 
Det er en generell trend i samfunnet er at befolkningen oftere enn før oppsøker 
lege, som skyldes alt fra dokumentasjonskrav som er kommet til behov for 
bekreftelse på at man er frisk. Samtidig med dette skal kommuneoverlegen også 
fylle sin rolle innen det administrative i driften av legetjenesten, samt ansvar for de 
samfunnsmedisinske områdene innen blant annet smittevern, miljørettet helsevern 
og beredskapsarbeid innen helse. I historisk perspektiv er for eksempel smittevern 
mer aktuell i dag med økende reisende over landegrenser, økt antall flyktninger til 
landet og dermed økende behov for beredskap ved utbrudd av allmennfarlige 
smittsomme sykdommer. 
 

237



Møte regionrådet 26.11.19

9 

Man ser også over tid stadig økende avstand til ledelse både internt i kommunen og 
i helseforetaket og dermed økende utfordringer i å fremme viktige helsepolitiske 
saker, som for eksempel akuttmedisinsk beredskap i kommunen. 
 
Over tid er arbeidsoppgavene blitt så mange flere og mer sammensatte, uten at 
dette generelt er tatt hensyn til med å sette av mer tid eller økonomi for at alle 
arbeidsoppgavene kan gjøres tilfredsstillende. 
 
Kommuneoverleger i gruppen er enige om at det er de samfunnsmedisinske 
arbeidsoppgavene som oftest nedprioriteres, da dette ”haster minst”, men like fullt 
er lovpålagte arbeidsoppgaver som er ugjort. Det nevnes også behov for mer og mer 
spesialisert 4 kunnskap innen samfunnsmedisin, som mange føler de ikke har tid å 
sette seg inn i grunnet mange andre arbeidsoppgaver. 
 
Målet med en felles kommuneoverlege i Nord-Troms er 
- Lovpålagte samfunnsmedisinske oppgaver gjennomføres bedre enn idag 
- Bedre og mer samordnet helsetjenester i Nord-Troms 
- Øke kunnskap og fokus til kommuner og leger om samfunnsmedisinske forhold 
- En tydelig stilling som sterkere kan være premissleverandør og fronte viktige 
helsepolitiske saker kommunalt, regionalt og ovenfor helseforetaket» 
 
 
DRØFTING- OG ORIENTERINGSSAKER: 
KVU innfarter Tromsø ideverksted løsninger – januar 2020 

- Drøft/avklar deltakelse? 
«Invitasjon til verksted: 

- Her kommer invitasjon til status KVU Innfarter til Tromsø og et andre ideverksted om 
løsninger. 

- Den første delen av møtet blir orienteringer om hva som er gjort i KVUen fram til midten av 
januar 2019. Dette er blant annet basert på resultatene fra det første ideverkstedet i 
Nordkjosbotn i starten av oktober. Vi ønsker en bred og samfunnsmessig involvering i 
KVUen, og innspill på det som produseres underveis. I dette møtet blir temaene å handle 
om forståelse av situasjonen i området, hvilke utfordringer og problemstillinger som er 
aktuelle og hva slags behov som finnes relatert til transportsystemet knyttet til Tromsø. 

- Den andre delen av møtet blir et andre ideverksted om løsninger. Hva slags løsninger er 
aktuelle og i hvilken grad vil de oppfylle de behovene som har blitt avdekket. Dette blir et 
gruppearbeid, der alle gruppene skal få sjansen til å presentere sine resultater til slutt. 

- Til de som var med på det første ideverkstedet så vil vi få takke for en fremragende innsats 
der! Rapporten derfra er under utarbeidelse, og vi håper å kunne sende den ut og legge 
den på vår hjemmeside https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/innfarttromso i løpet av 
uke 45. Den kommer iallfall så snart den er ferdig. 

- Nærmere informasjon om hvor møtet i Tromsø 16. januar 2019 blir og endelig agenda blir 
det sendt oppdatering på i god tid før. 

- Vel møtt i Tromsø på nyåret! 
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- Med hilsen 
- Nils Petter Rusånes Prosjektleder KVU Innfarter til Tromsø 
- For spørsmål om møtet, ta kontakt med Monica Fastvold Bjarnesen Mobil: 94277012» 

 
Oppfølging: 
Enighet om at regionrådet ikke opptrer samlet på verkstedet, da vi ikke har deltatt 
som regionråd tidligere i prosessen.  
 
UFB – Ullsfjordforbindelsen –presentasjon ved ordfører i Lyngen og Tor Petter 
Christensen 

 Behov for å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag (inkl kostnader) for 
UFB 

 Vært i kontakt med Transportutvikling AS i Narvik som kan gjøre et 
utbedringsarbeid 

 PP finnes vedlagt 
 
Oppfølging: 
Ordfører i Lyngen følger opp saken. 
 
Oppfølging av henvendelse fra Kautokeino kommune 
«Tidligere behandling 19.09.19: 
Sak 33/19  Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms Regionråd 
Innstilling til vedtak (ikke beslutningsdyktig): 

1. Nord-Troms Regionrådet er positiv til henvendelsen fra Kautokeino kommune om 
medlemskap i Nord-Troms Regionråd.  

2. Det nye regionrådet (konstitueres 5.11.19) tar kontakt med Kautokeino kommune for å 
avklare gjensidige forventninger og behov. Et eventuelt medlemskap i regionrådet kan ikke 
iverksettes før ny organisering er på plass.»  

Orientering om status ved rådsordfører Ørjan Albrigtsen: rådsordfører følger opp 
kontakt med ordfører i Kautokeino. 
 
Aktuelt med samarbeid vedrørende kystsoneplan? 
Drøfting i møtet: 

 Alle kommunene signaliserer behovet for å rullere planene 
 Kan være aktuelt å bruke samme «delingen» som sist; en plan for 

Lyngenfjordbassenget (Lyngen, Kåfjord og Storfjord) og en plan for de tre 
nordligste kommunene 

 
Hvordan skal vi jobbe med strategiplan for Nord-Troms Regionråd 2020-2023? 

- Rådmannsutvalget er bedt av arbeidsutvalget om å lage et notat til 
samlingen som er foreslått i februar 

- Arbeidsmetode 
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- Hvem bør involveres (RU, NUNT, NTSS, RUST?) 
- Prosessplan  
- Ressursbruk 
- Eventuelt  

 
Drøfting i møtet: 
Administrasjonen utarbeider et forslag til prosessplan med ressursbruk til neste 
regionrådsmøte. Forslaget behandles i AU først. 
 

 
ÅPEN POST: Aktuelle saker på dagsorden 
 
Sak fremmet fra Hilde Nyvoll vedr nærsykehus i Alta: 

 Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta har tatt med hele Nord-Troms i 
beregningsgrunnlaget/nedslagsfeltet.  

 Hilde utarbeider et kort innspill som godkjennes pr epost før det oversendes 
til styret i UNN 

 
Ad møteplan: aktuelt å møte Stortingsbenken i Oslo i februar? Evt skal vi invitere til 
møte i Nord-Troms? 

 Hvordan skal vi jobbe for å få gjennomslag? 
 Ikke aktuelt å legge møte i februar i Oslo 
 Bedre å ta møte med aktuelle nasjonale politikere i enkeltsaker 
 Dette kan drøftes videre i påfølgende møter 

 
Info fra ordfører i Kvænangen: 

 Ordfører er valgt inn i KS-styret, oppfordrer regionrådet/ordførere til å spille 
inn aktuelle saker 

 
 
Til neste møte: 

 Samferdsel: sette opp saken på neste møte 
 Plankontor – Bernt Lyngstad følger opp saken til neste møte 

 
 
Møtet hevet kl 1200 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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Regional plan 
(2018) 
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Lyngseidet

Breivikeidet Svensby

Ullsfjorden

Fra Fv 91 til 
Nakkefjellet

Bru over 
Skarmunken

Bru over 
Kjosen

Hurtiggående ferge
Over Lyngen fjorden

Tunnel gjennom 
Nakkefjellet
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1. Hovedelementer:
1. Ca 10 km fylkesvei, 7,5 m vegbredde, standardklasse Hø 2
2. Konstruksjoner:

1. Ca 540 m bru over Straumen, betong/søyle-rett-frem-bru
2. Ca 1080 m bru over Kjosen         
3. Ca 250 m vegbru over Nakkedalen
4. Ca 210 m, tre mindre bruer (Jøvik-, Stor- og Mølnelva)
5. En kulvert i Jektvika, rassikring

3. 4,2 km Fjelltunnel gjennom Nakkefjellet
2. SUM investering Kr 2, 5 MRD 

(inkl. 450 mnok i uforutsette kostnader, landfylling kan redusere 
kostnader)

3. FINANSIERING:
4. Besparte rassikringsmidler
5. Fergeavløsingsmidler
6. Bompenger

5
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UFB - virkeområde
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Effekter: 
Miljø, tid og ulykker

Besparelse for samfunnet Volum Enhet
Distanseinnsparing 9 600 000 Km/år
CO2 3400 Tonn/år
NOX 15 Tonn/år
Redusert bensinforbruk 1 350 000 Liter/år
Tidsgevinster* 460 000 000 Kr
Ulykkeskostnader* 223 000 000 Kr
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Status, november 2019:

• Regional plan for Ullsfjordforbindelsen ble fremlagt 
høsten 2018 og vedtatt videreført av Fylkestinget i mars 
2019.
• Fylkestinget har sagt at UFB skal ses i sammenheng, og 
koordineres, med Holmbuktura og ny trasé over 
Breivikeidet.
• Detaljplanleggingen vil neppe være i gang før i 
januar/februar.
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Utfordring 1: KORREKTE TRAFIKKTALL

• Vegvesenets prognose: 150 biler (i tillegg til de 200 bilene fra nord som i 
dag tar begge fergene), vil benytte seg av UFB. 

• Den samfunnsøkonomiske delen av den fremlagte regionale plan lider 
under mangelen av skikkelige undersøkelser av fremtidig trafikk.

• Avgjørende både for det samfunnsøkonomiske resultat og 
bompengeinntektene.

• Vegvesenet har i denne første delen kun beregnet trafikk ut fra ferdig 
oppsatt skjema bygd på befolkningstilvekst i Nord-Troms-kommunene.

• Korrekte trafikktall vil også være helt avgjørende for at ferga som skal 
gjøre at Nord-Troms får nyte godt av UFB, blir dimensjonert riktig!

9
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Erfaring fra Trekantsambandet:
• Sterk trafikkvekst når nye forbindelser åpner
• Større årlig trafikkvekst, dvs. ferger reduserer transport
• Når bompenger forsvinner øker trafikken ytterligere
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• UFBAS har bedt Trafikkutvikling AS v/Stig Nerdal å lage en skisse til et 
prosjekt med siktemål å få frem så sikre trafikktall for UFB som mulig. 
Det har han gjort, og prosjektet er kostnadsberegnet til 350.000 kroner. 

• UFBAS ønsker at Nord-Troms Regionråd, sammen med UFBAS sørger for 
at studien gjennomføres og at tallene blir brukt i den videre planlegging. 
Dette vil få stor betydning for å vise realismen i prosjektet.

13

KORREKTE TALL ER NØDVENDIG!

253



Utfordring 2: Ramfjorden / E8

• Prosjektet KVU Innfartsvei til Tromsø pågår for fullt. Har man 
gjort seg noen tanker om hva man kan/bør gjøre for å påvirke 
denne prosessen?

• Med østre og TT vil veien fra Nord-Troms bli ytterligere ca 14-
15 km kortere. 
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• UFB gir rassikker veg, Tromsø - Kvænangsfjellet
• UFB gir vesentlig reduksjon i avstand/tid
• UFB gir store klima- og miljøbesparelser
• UFB gir utvidelse av kunnskaps- og arbeidsmarkedsregionen
• UFB bidrar til en mer robust storregion i nord
• UFB er en «selvfinansierende» vegforbindelse

• UFB ER ET AV DE BESTE VEIPROSJEKTENE I NORGE, 
VIDERE PLANLEGGING MÅ KONTINUERES STRAKS

16
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 02.12.2019 14:05:20
Til: Post Kafjord; Post Skjervoy; Nordreisa Kommune; Kvænangen Postmottak; Post Storfjord; 'Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no)'
Kopi: 

Emne: Protokoll RUST og Regionrådet 25.-26.11.2019
Vedlegg: RUST Protokoll 25.-26. november 2019.pdf
Se vedlagt protokoll fra møte i RUST og regionrådet.
 
Med vennlig hilsen
 
LISE JAKOBSEN
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
 
Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett
Mob / 918 13 803
Web / www.nordtromsportalen.no
E-post / rust@ntroms.no
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Protokoll fra fellesmøte 

Nord-Troms ungdomsråd og Nord-Troms regionråd 

 

Sted Skibotn helse og rehabilitering, Storfjord 

Tid 25.11.2019 kl. 17.00-19.00 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 

Greta Reiersen 

Nordreisa: 

Ramona Soleng Thomassen 

Jon-Andreas Fyhn 

Storfjord: 

Marcus Solvoll 

Ådne Gamst-Eriksen 

Lyngen: 

Johannes Lundvoll 

Andreas Simonsen 

Nord-Troms regionråd Ørjan Albrigtsen, Skjervøy                  

Geir Varvik, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen  

Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Hanne Wiesner, Kvænangen 

Nord-Troms regionråd - adm. Berit Fjellberg 

Lise Jakobsen  

Forfall   

Kåfjord: 

Mathias Nilsen 

Oliver Løvli 

Kvænangen: 

Lea Kaino-Hestnes 

Bjørn Kristian Henriksen 
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28/19 Presentasjon av RUST v/ leder og nestleder i Nord-Troms ungdomsråd 

Vedlegg: 

• PP-presentasjon  

 

29/19 Oppfølging av Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms 

Vedlegg: 

• Felles veileder for ungdomsråd i Nord-Troms 

 

Referat: 

Innledning v/leder i Nord-Troms ungdomsråd 

• Bakgrunn 

• Viktige punkt i veilederen 

o Barn og unges kommunstyre – intro og rekruttering til ungdområd 

o Representanter – ulik praksis på valg i kommunene. Lokal tilpassing 

viktig. 

o Sekretær – særlig viktig ressurs for ungdomsrådene 

o Politisk rådgiver. Nytt i Nord-troms i 2018. Svært bra og vkitg for å 

involverer ungdomsrådene enda mere , potensiale for videreutvikling. 

Nye etter valget; Hilde Nyvoll, Nordreisa, Charlotte Christensen og Siri 

Rodahl Johansen, Lyngen, Tonje Nilsen, Storfjord. Kvænangen, Kåfjord 

og Skjervøy velger i desembermøtene. 

o Ung tag – logo som viser til ungdomsmedvirkning i 

saksbehandlingsprosess. Logo sendes til kommunene. Buttons med 

logo delt ut til alle ordførere – deles ut til kommunstyrerepr. i 

desembermøtene. 

 

Verktøy for reell medvirkning - hvordan bruker vi denne i praksis? Innspill i møtet: 

• Viktig med dialog og at det er en person som prioriterer ungomsrådet, og 

at det er en som ungdommmee også ønsker 

• Positive erfaringer - får bedre innsikt og gode råd og mulighet til å gi 

innspill 

• Ungdomsmedvirkning til et høyere nivå hvis ungdomsrådet selv kommer 

med saker  

• Se på struktur for at ungdom kan løfte saker til kommunestyre 

• Planprosesser med krav om medvirkning. Viktig å tilrettelegge for at 

ungdomsrådet får mulighet – at det tilrettelegges på en god og 

pedagogisk måte som ungdom forstår. 

• Barn og unges representant i plansaker skal utnevnes 

• Engasjement, bruke andre verktøy og plattformer til å hente innspill, nye 

arena 

30/19 Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen 

259



 

Vedlegg: 

• Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen fra Lyngen ungdomsråd 

 

Referat:  

Innledning ved Lyngen ungdomsråd 

• Lyngen ungdomsråd samler alle ungdomsråd i Troms og Finmark om en sak. 

Nord-Norgebanen har for tiden mye oppmerksomhet og vi ønsker å etablere 

et varig engasjement og en samlende sak for ungdomsråd.  

 

Innspill i møtet: 

• Gode argumenter og flott initiativ! 

• Regionrådet setter pris på at ungdomsrådet fremmer saken 

• Utfordring til ordførere – KVU, Nordnorgebanen. Hvordan bruke dette 

initiativet og ungdommmenes engasjement i denne saken? Hvordan ta 

ungdom med? 

• Utbygging av bane har betyding for frakt over hele verden 

• Transport av sjømat viktig – mer enn behovet for frakt av folk 

• Viktig at ungdomsrådene står sammen og setter fokus, løfter saken, setter 

framtid og klima på dagsorden. 

• Få med enda flere ungdomsråd – hele den nye, store regionen. 

• Storfjord ungdomsråd har støttet uttalelsen 

• Nord-Troms ungdomsråd vil gjøre vedtak om å støtte aksjonen. 

• Viktig å fokusere på at en ønsker bane i Nord-Norge uten å diskutere 

strekninger - støtte og trykk på saken med både ungdomsråd, politikere på 

kommunalt og fylkesnivå.  

• Presse på til politikere fra Troms og Finnmark på Stortinget. 

 

 

31/19 Politisk fravær 

Siril Jørgensen fremmet sak om poltiske fravær i skolen: 

• Ungdomsmedvirkning som samfunnsfag – engasjerte ungdom som vil delta 

politisk blir “straffet” med fravær.  

• Skjervøy ungdomsråd fremmet interpellasjon i eget kommunestyre. Positive 

tilbakemeldinger, men hvis det ikke var en del av læreplanen så er det ikke en 

del av pensum og dermed kan det ikke godkjennes som et oppfylt 

læringsmål. Tar saken videre i neste møte. 

• Se på mulighet i lokale læreplaner når det gjelser elever i grunnskolen. 

 

Innspill i møtet: 

• Geir: Ungdområd er nå lovpålagt utvalg – altså politisk deltakelse på vegne av 

andre. De som er med i ungdomsråd har forpliktet seg til å representere, 
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byrden må fordeles og flere engasjeres. Det må være likhet i lovverket. Vil 

sjekke regelverk med Kent Gudmundsen. 

• Berit: Innspill om å se på Fagfornyelsen – tverrfaglige tema. Lage et innspill 

fra RUST til “skolesamarbeidet” i Nord-Troms om å få dette inne i lokale 

læreplaner.  

• Dan-Håvard: Paradokset er så stort at det vil tvinge seg fram en løsning. 

• Ørjan: Skjervøy tar det som en sak i kommunestyret. Lærernes utfordring er å 

ha vurderingsgrunnlag. Viktig at ungdom fordeler oppgavene – men samtidig 

er engasjementet viktig - at det er ungdom som vil gjøre en forskjell. 

Regionrådet vil finne en løsning på dette. 

• Bernt: Ønsker en sak til kommunestyret – RUST lager sak til kommunene i 

samarbeid med sekretær/koordinator. En felles sak som ungdommene bidrar 

inn med erfaring fra sin kommune, og samtidig øvelse i å løfte frem til sak til 

utvalg. 

• Hanne: Engasjerte ungdommer skal ikke ha dobbelt arbeid, og må settes pris 

på. Deltar i å forme framtia si. Det kan ikke være slik at de skal få fravær. 

• Ådne: Stor oppslutning i valg av ungdomsråd og RUST – mange vil være med, 

hele rådet ville være med i RUST. Ungdomsråd er lærerikt og meningsfylt. 

• Johannes: Elevrådsarbeid skrives ikke som fravær fordi man da er tilltitsvalgt. 

Dette bør gjlede ungdomsråd også. 

 

Vedtak:  Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Siril, Ramona, Andreas, 

Marcus, Jon-Andreas, Ådne og Lise som lager saksfremlegg. Lise innkaller til møte 

på Messenger. 

 

 

32/17 Nord-Troms Pride 

Dan Håvard Johansen fremmet sak om Nord-Troms pride som arrangeres i 

Nordreisa 6.juni 2019  

• Samfunnsutviklinga i Nord-Norge – flere eldre og færre ungdommer. 10 % av 

verdens befolkning er ikke heterofile. Inkludering og mangfold, raushet, 

åpenhet og respekt. Viktig å støtte arrangementet for å forme framtia i 

regionen 

Innspill i møtet: 

• Må kommunestyrene godkjenne at kommunene skal henge opp Pride-flagg? 

• Hvordan skal vi løfte denne saken? Debatten må opp i Nord-Troms! 

• Viktig sak og markering av en inkluderende region – støttes av alle ordførere 

• Sak til RUST – spille opp sak til Regionrådet. Nord-Troms ungdomsråd tar 

opp saken i eget møte. 

 

Møtet slutt kl 18.50 

261



 

 

Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd 

 

Sted Skibotn helse og rehabilitering, Storfjord 

Tid 26.11.2019 kl. 10.00-12.00 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 

Greta Reiersen 

Nordreisa: 

Ramona Thomassen 

Jon-Andreas Fyhn 

Storfjord: 

Marcus Solvoll 

Ådne Gamst-Eriksen 

Lyngen: 

Johannes Lundvoll 

Andreas Simonsen 

Nord-Troms regionråd - adm. Lise Jakobsen 

Forfall   

Kåfjord: 

Mathias Nilsen 

Oliver Løvli 

Kvænangen: 

Lea Kaino-Hestnes 

Bjørn Kristian Henriksen 

 

 

33/19 Godkjenning av protokoll fra møte 17.september 2019 

Vedlegg: 

• Protokoll RUST 17. September 2019 

 

Merknad: Skrivefeil i navn rettes opp 

Vedtak: Protokoll godkjennes 

 

 

34/19 Orienteringer og oppsummering av fellesmøtet med regionrådet 

Kommunerunden: 

NORDREISA:  

• Har hatt møte og valgt Ramona til leder og Oda Fossvoll til nestleder 

• BUK-møte, der leder i ungdomsrådet er ordfører og ordfører er rådmann. Få 

saker , men likevel lærerikt. Victoria holdt innlegg om sin vei fra ungdomsråd 

til kommunestyre. 

• Samarbeidsmøte om entreprenørskap 

• Landsbymøte der Ramona var med i sofasamtale – bolyst og blilyst 
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• Deltatt på kommunstyremøte 

• Politiske rådgiver: ordfører Hilde Nyvoll 

LYNGEN 

• Valgt nytt råd 

• Ikke valgt ny uavhengig repr. 

• Vært i kommunestyremøte 

• Politisk rådgiver: Charlotte Christensen , vara Siril Rodahl Johansen 

• Ny ungdomskontakt 

• Aktiv Lyngen – aktivitesdag 1.-6.klasse 

• Aksjon Nord-Norgebanen 

• Har tatt opp sak om klimabudsjett og miljøfyrtårn 

• Mekkegarasjen – venter fortsatt på den 

• Folkehelsemøte 

• Fellestur til Tromsø - bowling og pizza 

SKJERVØY 

• Valgt nytt råd, men mangler fra vgs. - vanskelig å engasjere 

• Ser på mulighet for å ha med noen fra andre kommuner som bor på hybel på 

Skjervøy. 

• Spillkveld på vgs, sammen med ungdomsbedrift på helsefag. Inviterte vgs og 

10.kl. Ca 40 unge som møtte. Planlegger juleverksted for samme målgruppe 

• Møteplassen - samarbeid mellom vgs, kommunen, ungdomsrådet 

• Innspill til arbeidsgruppe for opprusting av lekeplasser 

• Markering av verdensdagen for psykisk helse sammen med Mental helse 

Skjervøy  og kulturhuset – foredrag etc. 

• Markering av FNs barnekonvensjon for 6.klasse - rekruttering til 

ungdomsrådet 

• Har hatt møte med studenter fra UiT. Hadde spørsmål om hvordan det var å 

bo på Skjervøy etc. 

• Har vært  med å stemme på visjon for Skjervøy 

STORFJORD 

• Valg i ungdomsrådet - leder og nestleder og RUST-repr. Mange vil være med 

i begge rådene. 

• Saker: Nord-Norgebanen  

• Hilste på ordfører og sekretær 

• Politisk rådgiver: Tonje Nilsen 

RUST 

• Ramona på møte entreprenørskap 

• I jury på grunderidol 

• Møte med KS om Drivkraft Nord-Troms – spre RUST-modellen til 

folkevalgtopplæring etc.  

• Ny møteplan for 2020 – fastsette dato for møte i janauar/februar  
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Saker fra fellesmøtet med regionrådet som taes inn på saksliste til vedtak: 

35/19 Nord-Troms Pride 

Det vises til referat fra fellesmøtet 

 

Vedtak:  

• Nord-Troms ungdomsråd vil delta på Nord-Troms pride og ønsker at 

regionrådet blir med. 

• Ungdomsrådet og regionrådet holder apeller.  

• Det forelsås at fellesmøtet 26.mai. flyttes til 6.juni og samkjøres med 

arrangementet. Viser standpunkt og støtte til saken ved å legge møtet da. 

• Nord-Troms ungdomsråd ønsker at kommunale ungdomsråd og ordførere i 

kommunene tilrettlegger for at  ungdom i alle kommunene kan delta. 

Samarbeid med arrangøren om busstransport. 

• Vedtaket oversendes til regionrådet. 

 

 

35/19 Prøv sjøl-fondet: Rapport fra klatreprosjekt i Lyngen v/ Johannes Lundvoll 

Vedlegg: 

• Rapport med bilder 

Vedtak: Rapport godkjennes 

 

 

36/19 Prøv sjøl-fondet: Behandling av søknader fra elev- og ungdomsbedrifter på 

skolene i Nord-Troms 

Vedlegg: 

A) Hopp i Havet UB 

B) Skjitplast UB 

C) Skarven Fisk UB 

D) UB Storfisk 

E) Kvænangen 😊 

F) UB Livsgnist 

Ramona og Siril orienterer om hvordan søknadene behandles. Skjema for vurdering 

av søknader følger hver søknad. 

 

Vedtak:  

A) Hopp i Havet UB: God beskrivelse av bedriften. Spennende produkter! Mangelfull 

på inntekter. 

Forslag 5500kr 

Forslag 4500kr 8 stemmer 

Vedtak: Bedriften tildeles kr 4500,- 
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B) Skjitplast UB: Veldig god beskrivelse av bedriften. Langsiktige mål og 

fremdriftsplan. God og spesiell ide! Utgifter mangelfult beskrevet og dekkes av 

egenkapitalen.  

Forslag 3000kr 5 stemmer 

Forslag 2500kr 3 stemmer 

Bedriften tildeles: 3000kr 

 

C) Skarven Fisk UB: Noe mangelfull beskrivelse og informasjon i søknaden. Utgifter 

ikke satt opp.  

Forslag 4000kr: 3 stemmer 

Forslag 3500kr: 5 stemmer 

Vedtak: Bedriften tildeles kr 3500,- 

 

D) UB Storfisk: Mangelfull beskrivelse og informasjon i søknaden. Bl.a. ikke 

beskrevet hva de skal drive med. Utgifter ikke satt opp.  

Vedtak: Bedriften tildeles kr 3000,- 

 

E) Kvænangen 😊: God og kreativ ide, men fremdriftsplanen virker litt usikker. 

Utgifter og inntekter mangelfull.  

Forslag 5000 kr 8 stemmer 

Forslag 3000 kr  

Vedtak: Bedriften tildeles kr 5000,- 

 

F) UB Livsgnist: Sosialt entrprenørskap - samfunnsansvar som ikke gir inntekter 

Forslag 4000kr 7 stemmer 

Forlsag 3500kr 1 stemme 

Vedtak: Bedriften: Bedriften tildeles kr 4000,- 

 

Innspill i møtet: 

• Evaluere søknadsskjemaet - mange bedrifter har mangelfulle opplysninger.  

• Se på hvordan vi spør i søknaden - sette opp budsjett, være mer konkret. 

• Bedriftene har ikke tenkt gjennom alt før de søker. Kreve mer av de i 

søknaden. 

  

Møtet slutt kl 12.20 

 

Lise Jakobsen (referent) 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 06.11.2019 09:40:34
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Britt Pedersen; Hanne Wiesener; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net);
jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no
Kopi: Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger
Larsen; nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no); Daniel Vollstad Johnsen; Kristin
Vatnelid Johansen; Lise Jakobsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Gunbjørg Melkiorsen; Anne Berit
Bæhr; Jan Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord;
Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fra møte regionrådet 5.11.19
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 05.11.19.docx;Presentasjon Havnesamarbeid_Regradsmote NordTroms
051119.pdf
Hei
Vedlagt følger protokoll fra konstituerende møte i regionrådet i går.
Presentasjon fra Havneprosjektet er også vedlagt.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 9-2019 
STED: Senter for nordlige folk, Kåfjord 
TIDSPUNKT: 5. november 2019 kl 1030 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 
Hilde Nyvoll, Nordreisa  
Geir Varvik, Storfjord 

Varaordførere: Hanne Wiesener, Kvænangen 
Jan A. Rydningen, Lyngen 
Britt-Margrethe Pedersen, Kåfjord 
Inger Heiskel, Storfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
Kristin V. Johansen, leder studiesenteret 
Daniel Johnsen, studieadministrator 
Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent/sekretær RU 
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder 

Rådmannsutvalg: Cissel Samuelsen, Skjervøy 
Anne-Marie Gaino, Nordreisa 
Einar Pedersen, Kåfjord 
Trond-Roger Larsen, Storfjord 

Forfall: Kurt Michalsen, Skjervøy 
Karl-Gunnar Skjønsfjell, Nordreisa 

Program: 
Kl 1030 Åpning av møtet - Del I: Regionrådets virksomhet 
Kl 1130 Omvisning på senteret og lunsj 
Kl 1230 Orientering om havneprosjektet 
Kl 1300 Del II: Konstituering og vedtak 
Kl 1430 Beinstrekk med kaffe 
Kl 1445 Del III: Aktuelle politiske saker 
Kl 1545 Avrunding – evaluering av dagen 
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Merknad til innkalling: 
- ingen 

DEL I: REGIONRÅDETS VIRKSOMHET 
Orientering fra administrasjonen: 

 Om regionrådet ved daglig leder Berit Fjellberg (organisering, 
styringsdokumenter, arbeidsmetoder og økonomi) 

 Nord-Troms Studiesenter ved leder Kristin Vatnelid Johansen 
 RUST regional ungdomssatsing i Troms ved ungdomskonsulent Lise Jakobsen 
 Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» ved prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen 
 Interkommunalt samarbeid ved leder av rådmannsutvalget Cissel Samuelsen 

 
Mer info: www.nordtromsportalen.no 
 
Rådmenn og sekretær for RU fratrådte møtet. 
Næringsutviklere (NUNT) og havneansvarlige i kommunene tiltrådte møtet. 
 
ORIENTERING OM HAVNEPROSJEKTET VED PROSESSLEDER STIG NERDAL, 
TRANSPORTUTVIKLING 
 
PP presentert i møte er vedlagt protokollen. 
 
DEL II: KONSTITUERING OG VEDTAK 
 
Sak 37/19  Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i regionrådet 
Saksdokumenter:   

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd velger for perioden 2019-2021: 

 Som rådsordfører/leder: ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
 Som nestleder:  ordfører Geir Varvik, Storfjord 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
I selskapsavtalens § 5 Styre er det fastsatt at:  
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«Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret som består av 6 medlemmer 
og 6 varamedlemmer. Styret betegnes som regionrådet.  
 
Styremedlemmene velges formelt av representantskapet for 4 år og består av 
ordførerne i deltakerkommunene. Styret har 6 varamedlemmer som er 
deltakerkommunens varaordførere.  
 
Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 
styreleder eller nestleder og 3 styremedlemmer er tilstede. Som beslutning gjelder 
det som flertallet av de møtene har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som 
møtelederen har stemt for. Det føres protokoll fra styremøtene.»  
 
Vervene som leder/rådsordfører og nesteleder i styret går på omgang mellom  
kommunene. Siden etableringen av regionrådet har vervene hatt følgende  
rullering: 
   

ÅR: STYRELEDER/RÅDSORDFØRER: NESTLEDER: 
1997 Roy Waage, Skjervøy Hans Strandvoll, Storfjord 
1999 Hans Strandvoll, Storfjord Odd Solberg, Lyngen 
2001 Odd Solberg, Lyngen Harald Olsen, Kvænangen 
2003 Harald Olsen, Kvænangen John Karlsen, Nordreisa 
2005 John Karlsen, Nordreisa Bjørn Inge Mo, Kåfjord 
2007 Bjørn Inge Mo, Kåfjord Roy Waage, Skjervøy 
2009 Roy Waage, Skjervøy John Helland, Kvænangen 
2011 Sigmund Steinnes, Storfjord Jan Helge Jensen, Kvænangen 
2013 Jan Helge Jensen, Kvænangen Sølvi Jensen, Lyngen 
2015 Øyvind Evanger, Nordreisa Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
2017 Svein O. Leiros, Kåfjord Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

 
Vurderinger: 
Vervet som leder av regionrådet innebærer ekstra arbeidsbelastning. Det har derfor  
vært en god løsning at vervet går på omgang mellom kommunene med en syklus på  
2 år. Flere andre regionråd har en lignende løsning. 
 
 
Sak 42/19  Havnesamarbeid Nord-Troms 
Saksdokumenter:   

 Rapport Havnesamarbeid Nord-Troms 2018 
 Kai-oversikt Nord-Troms pr 2018 
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 Prosjektplan «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms» 2019  
Saksbehandler: Skjervøy kommune ved ordfører 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms 
havn. Det søkes om midler til etableringen gjennom Kystverket. Det må i løpet av 
2020 gjøres likelydende vedtak i alle kommunene som skal være med i IKS`et. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms 
havn. Saken legges fram til kommunene for tilslutning. Det søkes om midler til 
prosessen. Det må i løpet av 2020 gjøres likelydende vedtak i alle kommunene som 
skal være med i IKS`et. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd tok i november i fjor initiativ til videreføring av det 
havnesamarbeidprosjektet (fase 1) som ble avsluttet i november 2018.  
 
Fase 1 i 2018 bidro til sentrale føringer som er viktige for videre arbeid, bl.a. (hentet 
fra prosjektplanen):  
• Erfaringene fra fase 1 var gode og kommunene er positive til å arbeide videre med 
samarbeidsløsninger  
• Transport gjennom Nord-Troms (midt i den nye regionen Troms/Finnmark) 
benyttes av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen. 
Transportinfrastrukturen, herunder havnene, er derfor viktig for flere enn de som 
bor i regionen  
• Nord-Troms har 10% av befolkningen i Troms fylke, men flere næringsaktiviteter 
bidrar mer enn det befolkningen tilsier, bl.a. 65% av havbruksomsetningen i Troms.  
• Samlet, vurdert som f.eks. et IKS, er havnene i regionen å anse som en middels 
stor havn i nordnorsk sammenheng  
• Markedsgrunnlaget for havnene bør utvikles videre  
• Faglig utvikling bør videreføres i en ny prosjektfase  
• Infrastrukturoversikten, de kommunale kaianleggene, bør utvikles videre  
• Havene, og kaianleggene, bør synliggjøres bedre i markedet  
• Nærmere dialog med Kystverket er ønskelig og viktig  
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• Det bør arbeides med mulige fellesfunksjoner, samarbeidstiltak, enhetlige 
regulativer/regelverk mv  
• Det bør utvikles en «forretningsplan» for videre utvikling/samarbeid  
 
Dette var sentrale føringer for videre havneutvikling/samarbeid i prosjektets andre 
fase.  
  
Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder.  
 
Hovedmålet med prosjektets fase 2 er å videreutvikle erfaringene/resultatene fra 
fase 1 og bygge samarbeidet videre.  
 
Det langsiktige målet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid  
mellom kommunene som bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke  
sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og  
lavere kostnader for brukerne. 
 
Fase 2 i prosjektet er i avslutningsfasen, og det er behov for å gjøre avklaringer i  
forhold til videreføring av arbeidet. Det har i prosjektets sluttfase vært gjennomført  
en studietur, hvor følgende oppsummering er utarbeidet: 
 
Oppsummering studietur Helgeland 20.-22. okt. 2019 - Om felles havnesamarbeid 
Innspill fra kommunene (Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Kvænangen), hva gjør vi videre? 
Kommunene har ansvar for å forvalte havnene – Havne- og farvannsloven, den nye loven gir mer 
ansvar til kommunene. Dette oppleves som krevende for den enkelte kommune. 
Kommunene har et ansvar for å bidra til mer gods på sjø. 
 
Interkommunalt selskap: 

- Kommunene i regionen har erfaring på interkommunalt samarbeid. 
- Fordel med felles havnesjef som har kompetanse, vil gi nødvendig kunnskap og fokus til 

kommunene 
- Dannelse av IKS innen havneforvaltning bør utredes og det må settes av ressurser til å får gjort 

denne utredninga 
- Forankring av dette er viktig. Den enkelte kommune må ta stilling til dette 
- Må skalere arbeidsoppgaver etter behov 
- Kanskje kommunen ikke er klar for IKS-samarbeid på havn? 
- Den enkelte kommunes ressursbruk må avklares, hvem er med? 

o Egen ansatt og midler til felles stilling 
- Samarbeid med gjensidig nytte for å unngå venstrehåndsarbeid 
- Dette må på plass: 

o Selskapsavtale 
o Styre 
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- Lite aktiva i forhold til eks. Helgeland 
- Fordeler IKS vs prosjekt 

o Bygge kompetanse i organisasjonen, ikke i prosjektet 
Prosjektstilling/ forum: 

- Kan etablere prosjektstilling med mål om IKS 
- Mindre formelt? 
- Mulig dette vil bli en «halvveis-løsning» som kan fungere for den enkelte kommune 
- Felles forum? Utrede halvveis løsning? 

o Dersom ingen ressurser vil dette ikke fungere 
- Bygger kompetanse i prosjekt ikke nødvendigvis organisasjonen 

Samarbeid: 
- Hvilke mål har kommunene om havneutvikling og hva kan man få til med samarbeid? 
- Begynne med det man ser er gjennomførbart  
- Markedsføring 

o synliggjøre havn; brosjyrer, nettsider, Nord-Troms havn 
o Skape mer aktivitet 

- Felles mal reglement 
o Felles faktureringssystem? 
o Felles mal reglement/ forskrifter 

- Kompetanse 
o Behov for kompetansepåfyll hos den enkelte kommune om: 

 Ny havne- og farvannslov 
 Tilhørende forskrifter 
 Vederlag, avgifter 

 Havneforvaltning 
 Digitalisering betaling tjenester og bruk 
 Hvem bruker havna? Og hvem skal faktureres (smoltanlegg, fôrbåter, andre)? 

- Andre felles funksjoner vi kan løse bedre ved å samarbeide 
- Samarbeid med terminal/ hurtiguteekspeditør for å få mer synergier 
- Havnesaker kan utvides 
- Lage strategi for utvikling 

Utfordring: 
- Ikke sett på havn som utvikling for næring 

o Bakrommet til kai viktig for næringsutviklingen 
- For lite kunnskap om havn 

o Må drøftes i den enkelte kommune hva man går inn i 
- Kanskje ikke IKS-klar? For tidlig? 
- Ingen ressurser som jobber med dette, heller ingen aktivitet 
- Mangler kompetanse på området 
- Kommunen får kanskje ikke fakturert riktig i forhold til bruk av havnene? 
- Tilrettelegging: 

o Elektrifisering  
o Cruisebåter (i samarbeid med eks. Visit Lyngenfjord) 

- Må ta tak i dette mens det er varmt 
Skjervøys rolle: 
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- Største havn i Nord-Troms i forhold til antall kaier, båter 
- Skjervøy vil måtte være motoren i dette arbeidet 
- Må være villig til å dele info/ kompetanse med de andre 

Økonomi: 
- Må presenteres en modell for finansiering 
- Kommunene må være med på å finansiere dette 
- Farvannsavgift som grunnlag for stillingen? 

Mulighetsanalyse i det vi allerede har: 
- Fase 1 og 2 i havnesamarbeidet 
- Infrastrukturprosjektet 

Regionrådets rolle: 
- Prinsipiell avklaring 
- Stillingsbeskrivelse 

o De viktigste oppgavene 
o Usynlig i markedet 
o Få ensartet regulativer 

- Forankre arbeidet med administrasjonen v/ rådmenn 
 
 
REFERATSAKER: 
Fra Nord-Troms Regionråd:  

 Uttalelse til Statsbudsjettet: finansiering av studiesenter 
 Uttalelse vedrørende vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavner 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 36/19  Godkjenning av referat fra møte 19.09.19  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 19. september 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar protokollen fra regionrådsmøte 19. september 2019 til 
etterretning. Protokollen kan ikke godkjennes, da regionrådet ikke var 
beslutningsdyktige. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
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Sak 38/19  Orientering om saksordførerordningen 
Saksdokumenter:   

 Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og    
nestleder i regionrådet.  

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte  
 retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte i  
 regionrådet. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Dagens retningslinjer ble revidert i januar 2014. Disse er tilpasset de tidligere 
vedtektene for regionrådet, og er ikke oppdatert i henhold til den nye 
selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i 2018.  
 
Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med 
selskapsloven. 

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
 

1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde, 
eller for viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og 

ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg, 
komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er 
saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde 

hovedstyret orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med 
saksordfører. 

 
4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt 
og politisk nivå; 

 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 
regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 

 Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller 
hvor nye opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 
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 Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 
omgivelser/rammebetingelser. 

 Informasjon til media og opptre som pressekontakt. 
 

5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende, 
med vanlige rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem 
av et slikt utvalg, men det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger 
saksordfører inn i utvalget. 

 
6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i 

styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være 
regionrådets førstevalg. 

 
7. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 

saksordførere. 
 

8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om 
arbeidet/status i den enkelte sak. 

 
9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter. 

 
28.01.14 

 
Vurderinger: 
I tillegg til å revidere retningslinjene slik at de harmonerer med selskapsavtalen er 
det behov for å evaluere og drøfte saksordførerrollen. Hvordan skal den defineres? 
Hvilke forventninger stilles til rollen? Hvilke saksområder bør regionrådet prioritere? 
 
Å bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette 
kan gjøres både utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg 
til å vurdere omfanget på det enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt 
flere saksordførere på samferdsel som er et omfattende område. I tillegg har det 
vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som prosjekt, da har 
saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring. 
 
Stortingets ordning med saksordførere har følgende definisjon: 

 
 
 
Sak 39/19  Valg av representanter til råd og utvalg 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Forslag til vedtak: 
Følgende representanter velges til: 

1. Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter: ordfører - forslag fremmet i 
møte: Hilde Nyvoll 

2. Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms: rådsordfører 
Ørjan Albrigtsen 

3. Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet: ordfører forslag 
fremmet i møte: Bernt Lyngstad 

4. Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN): rådmann -
forslag fremmet i møte: Trond Skotvold, Kåfjord 

 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Selv om regionrådet ikke har valgt saksordførere for de ulike saksfeltene er det 
behov for å få på plass representanter i ulike styringsgrupper, slik at arbeidet ikke 
stopper opp. Det er behov for å oppnevne representanter til følgende: 

o Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter 
o Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms 
o Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet 
o Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN, velges blant 

rådmenn) 
 
Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter 
Utvalget ble etablert i 2015. Utvalgets mandat: 

1. Ressursutvalget oppnevnes av Nord-Troms Regionråd. 
2. Ressursutvalget skal være bredt sammensatt av representanter fra 
Universitetet i Tromsø, næringsliv, kommuner og andre kompetanseaktører i 
regionen. 
3. Leder i Nord-Troms Studiesenter innkaller og leder ressursutvalget. 
4. Ressursutvalget er rådgivende organ for leder av Nord-Troms Studiesenter og 
har følgende oppgaver: 

i. Gi faglige innspill i løpende saker 
ii. Gi råd ved utarbeidelse av strategier, handlingsplan og 

budsjett 
iii. Fungere som styringsgruppe i prosjekter 

 
Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms  
Regionrådets prosjekt Drivkraft Nord-Troms har fokus på følgende hoved-stolper: 
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 Campus Nord-Troms 
 Ungdomsmedvirkning 
 Kvenkultur 
 Grensetjenesten 

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

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

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

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

Styringsgruppa bør ledes av prosjekteier for å sikre legitimitet, forankring og 
beslutninger. Øvrige styringsgruppemedlemmer bør velges ut fra kompetanse og 
engasjement for regionen.  
 
Styringsgruppen på 5 personer har følgende sammensetning: 

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

fylkeskommune, 1 representant fra RUST, 1 representant fra regionalt 
næringsliv. 

 
Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen 
Prosjekt «Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og 
berikelse» er et forprosjekt, som er et samarbeid mellom kommunene i Tromsø-
områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd. 
 
Noe av bakgrunnen for prosjektet er utfordringen med å sikre hesterasen for 
framtiden. I tillegg skal prosjektet se på hvordan man kan bruke historier om 
Lyngshesten i reiselivssammenheng. 
 
Nord-Troms Regionråd ivaretar rollen som prosjekteier i forprosjektfasen, og har 
ledet styringsgruppa, ved ordfører Øyvind Evanger. 
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Oppnevning av ny representant til OSO 
OSO er forkortelsen for overordet samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl Lødingen. Målet for OSO er å  
legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et  
velfungerende samarbeid mellom kommunene og UNN. 
 
Rådmann i Nordreisa har vært representant fra Nord-Troms Regionråd i OSO, med 
rådmann fra Skjervøy som vararepresentant. Disse ble oppnevnt i 2014. 
 
Regionrådet har mottatt en henvendelse fra OSO om å foreta valg av representant 
fra Nord-Troms for neste 4-årsperiode. 
 
Vurderinger: 
For å sikre god forankring og eierskap er det å anbefale at regionrådet bør inneha  
lederfunksjonen i tilfeller hvor det gjelder styringsgruppe i prosjekter som eies av  
regionrådet. 
 
I tilfeller hvor regionrådet ikke er prosjekteier kan man oppnevne representant etter  
forespørsel. Representanten kan gjerne være saksordfører innen samme saksfelt (for  
eksempel vekslingsmodellen og utdanning som saksfelt).  
 
I andre samarbeidsorgan bør det gjøres vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
 
 
Sak 40/19  Budsjett regionrådet 2020 (ny behandling) 
Saksdokumenter:   

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2020 
 Kostnadsfordeling eierkommunene 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for 
2020, med en økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen 
skyldes den ekstraordinære utfordringen med finansiering av 
studiesenterets drift fra årsskiftet.  

2. Arbeidet med finansiering fra fylket og stat fortsetter. Dersom dette lykkes 
med virkning fra 2020, reduseres tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter 
fra kommunene tilsvarende.  

3. Kommunale driftstilskudd for 2020 fastsettes etter tidligere vedtatte 
fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 % etter folketall).  
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Forslag til tillegg i punkt 1: (siste setning): 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for 
2020, med en økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen 
skyldes den ekstraordinære utfordringen med finansiering av 
studiesenterets drift fra årsskiftet. Vedtaket forutsetter tilslutning i den 
enkelte kommune.  

 
Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt. 
 
Budsjettforutsetninger 2020: 

 Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til 
medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og 
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og 
sentrale myndigheter).     

 Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. 
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. 

 Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av 
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre 
post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år. 

 Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter fra kommunen for 2020 
foreslås økt til kr 1.000.000,- for å sikre drift av studiesenteret.  

 Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-. 
 
 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
Driftsinntekter – tilskudd fra 
kommunene  

 2.845.000  3.345.000 

Sum inntekter  2.845.000  3.345.000 
   
Lønn  1.220.000  1.220.000 
Andre personalkostnader     185.000     185.000 
Reiseutgifter      115.000     115.000 
Kontorhold     100.000     100.000 
Regnskap og revisjon       15.000      15.000 
Møtekostnader     225.000     225.000 
Data/hjemmeside – arkivsystem        30.000       30.000 
Annonser/informasjon       35.000       35.000 
Kjøp av mindre (data) utstyr       20.000       20.000 
Tiltak ungdom - RUST       50.000       50.000 
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Tilskudd til studiesenteret     500.000   1.000.000 
Avsetning til egenandel DRIVKRAFT     250.000     250.000 
Avsetning av midler til 
Mastergradsstipender 

      40.000       40.000 

Avsetning av midler til 
Arbeidslivsdag/profilering 

      50.000       50.000 

Avsetning av midler til oppfølging 
samarbeidsavtale TIL 

      10.000       10.000 

Sum kostnader  2.845.000  3.345.000 
 
KOMMUNE: DRIFTSTILSKUDD 

2019 
DRIFTSTILSKUDD 
2020 

Kvænangen    319.460          375.625      
Skjervøy    504.550          593.225    
Nordreisa    719.520               845.975 
Kåfjord    416.050             489.175 
Storfjord    388.420             456.675 
Lyngen    497.000              584.325 
SUM DRIFTSTILSKUDD 2.845.000      3.345.000 

 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådets budsjett for 2020 ble lagt fram til behandling i regionrådsmøte  
19.09.19. Regionrådet var ikke beslutningsdyktige i møtet (for få representanter),  
slik at budsjettet må behandles av det «nye» regionrådet.  
 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 9 i 
selskapsavtalen).   
 
Budsjettoppbygging 
Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 
2. Drift av ungdomssatsingen RUST 
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 
4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter 

 
Drift av sekretariatet i regionrådet 
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Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 
som sekretariatsleder. I henhold til selskapsavtalen (§ 9) skal NTRR ha et sekretariat 
med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse 
med ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å 
følge opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018. 
 
I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 
myndigheter eller i utvalg/styrer. 
 
Drift av ungdomssatsingen RUST 
Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 
personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 
tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 
regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 
eksempel Troms fylkeskommune). 

 
Drift av Nord-Troms Studiesenter 
Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. 
 
Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 
prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 
«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 
fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast 
forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet. 
 
 
Vurdering: 
Driftsbudsjett: 
Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 
kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Lønns- og 
prisstigning må derfor løses innenfor ramma. 
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Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for 
regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som 
betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader ble derfor 
justert opp forrige budsjettår.  
 
Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en 
egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til 
enkelttiltak. Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i 
vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000. 
 
Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 
år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune bidrar med 50 %. 
Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 
500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er 
midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på 
Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL 
(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Driftstilskudd studiesenteret: 
Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden 
oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. 
Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, 
og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med 
studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. Modellen 
er fleksibel, distribuert og digital. Til tross for mye positiv tilbakemelding får vi ikke 
på plass en fast finansiering.  
 
I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes 
virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT 
ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På 
møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur, 
regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat 
fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et 
hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være 
studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre 
at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene 
finansieres enhetlig over KD’s budsjett.»  I notatet er det også understreket at Nord-
Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å 
rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. 
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Det har også vært understreket at man ønsker en likebehandling mellom 
studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms har hatt finansiering over 
Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms tilskuddet via UiT. Det 
jobbes politisk mot utdanningskomiteen på Stortinget i forbindelse med 
Statsbudsjettet for 2020. Komiteen skal avgi innstilling til Stortinget 28.11.19. 
 
For å løse den ekstraordinære økonomiske situasjonen for studiesenteret fra 
årsskiftet er det sendt søknad til Troms fylkeskommune om tilskudd i en 3-
årsperiode fra 2020-2023, for å sikre driften av studiesenteret. 
 
Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte 
videre på dagens nivå (med 500’ fra kommunene og 500’ fra fylket) med 
minimumsbemanning på 2 stillinger. Dette skaper usikkerhet både for ansatte, 
studenter og samarbeidspartnere. 
 
I påvente av avklaringer vedrørende studiesentrenes rolle i utdanningssystemet, og 
hvem som skal bidra til finansiering, er det behov for å øke driftstilskuddet til 
studiesenteret med virkning fra 2020 for å sikre ansatte og følge opp de 
forpliktelser vi har overfor studenter og samarbeidspartnere.  
 
Det foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med 
samme fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Kommunene bidrar i 
tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Dette utgjør til sammen ca 1.2 mill 
kr pr år. 
 
 
Sak 41/19  Møteplan 2020 
Saksdokumenter:   

  Forslag til møteplan for regionrådet, rådmannsutvalget og arbeidsutvalget 
for 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til møteplan for 2020. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 

MØTEPLAN  2020 
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MØTE: DAG: DATO: STED: 

REGIONRÅD    

REGIONRÅDET – KICK OFF 
CAMPUS NORD-TROMS 

TORSDAG 09.01.20 KÅFJORD 

REGIONRÅDET – 
FELLESMØTE MED 
RÅDMANNSUTVALGET 

ONSDAG 29.01.20 

 

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.) 

REGIONRÅDET – MØTE 
TROMSBENKEN 

TIRSDAG - 
ONSDAG 

11.02.20 OSLO (KOM.POL.TOPPMØTE KS) 

REGIONRÅDET - 
STRATEGISSAMLING 

MANDAG -
TIRSDAG 

24.02.-25.02.20 STED? 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 24.03.20 SKYPE 

REGIONRÅDET – 
REPRESENTANTSKAPMØTE 

TIRSDAG 28.04.20 LYNGEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
OG RUST 

TIRSDAG 26.05.20 NORDREISA 

REGIONRÅDET TIRSDAG 23.06.20 SKYPE 

REGIONRÅDET – MØTE NUNT 
- SJØMATKONFERANSEN 

 SEPT SKJERVØY 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 29.09.20 SKYPE 

REGIONRÅDET –
FELLESMØTE 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 27.10.20 KVÆNANGEN 

REGIONRÅDSMØTE + TUR 
UNGDOM/RUST 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

23.-24.11.20 

 

SKJERVØY 

RÅDMANNSUTVALG    

KICK OFF - CAMPUS NORD-
TROMS 

TORSDAG 09.01.20 KÅFJORD 

RÅDMANNSUTVALGET - 
FELLESMØTE MED 
REGIONRÅDET 

ONSDAG 29.01.20 

 

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.) 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
REGIONRÅDET 

STRATEGISAMLING 

MANDAG - 
TIRSDAG 

 

24.-25.02.19 STED? 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
LEDERNETTVERK HELSE 

TEMADAG HELSE 

MANDAG 

HELDAGS 

23.03.19 NORDREISA 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 27.04.19 LYNGEN 
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REPRESENTANTSKAPSMØTE 
REGIONRÅDET 

HELDAGS 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

25.05.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

29.06.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET 

TEMA UTVIKLING OG 
LEDELSE 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

31.8-1.9.20 ALTA 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 28.09.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
OPPVEKSTLEDERE 

TEMA SKOLE 

MANDAG 

HELDAGS 

12.10.20 OLDERDALEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 

HELDAGS 

27.10.19 KVÆNANGEN 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

1200-1400 

26.11.18  SKYPE 

MØTE I ARBEIDSUTVALGET 
(Rådsordfører, leder 
rådmannsutvalget og sekretariatet) 

TIRSDAG 

0900-1030 

07.01.20 

04.02.20 

03.03.20 

02.04.20 

05.05.20 

02.06.20 

11.08.20 

01.09.20 

06.10.20 

03.11.20 

SKYPEMØTER 

 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet har i mange år hatt tirsdag som fast møtedag. Møteformen har variert 
mellom fysiske og digitale møter. Rådmannsutvalget har hatt møter mandag i 
forkant av regionrådsmøte tirsdag. Arbeidsutvalget har møter mellom 
regionrådsmøtene.  
 
Både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget har gitt positive tilbakemeldinger 
på bruk av digitale møteverktøy. Dette oppleves som nyttig fordi det er 
ressursbesparende på flere måter, og gir mulighet for å avvikle møter på kort varsel 
om behov. 
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Med ny kommunelov er det satt et sterkere fokus på viktigheten av politisk  
lederskap og samfunnsutviklerrollen. Regionrådet har derfor de siste år valgt å være  
til stede på ulike politiske arenaer, og koblet møter i tilknytning til for eksempel  
konferanser. 
 
Vurdering: 
Det er behov for å gjøre en avklaring i styret vedrørende hvilke møteplasser som er 
interessante/viktige å delta på sammen som regionråd. Det er lagt inn forslag om 
følgende: 

 Januar:  
o felles deltakelse på kick-off Campus Nord-Troms, Olderdalen 
o avvikling av regionrådsmøte i tilknytning til Fylkesmannens og KS sitt 

møte i Alta (felles med rådmenn) 
 Februar: 

o Deltakelse på kommunalpolitisk toppmøte, Oslo. Møte med 
Tromsbenken (Finnmarksbenken?) 

o Strategisamling regionrådet – felles med rådmannsutvalget 
 April: representantskapsmøte (formannskapene i eierkommunene) 
 Mai: fellesmøte RUST 
 September: regionrådsmøte og felles deltakelse Sjømatkonferansen, Skjervøy 
 Oktober: fellesmøte rådmannsutvalget 
 November: tur med RUST og regionrådsmøte 

 
Til drøfting: -hvem vil vi ha faste møter med?: 

 Stortingsrepresentanter 
 Fylkespolitikere 
 Sametinget 
 Tornedalsrådet 
 Næringsliv i regionen 
 Regionråd i Troms og Finnmark  

 
 
DEL III: AKTUELLE POLITISKE SAKER 
 
Drøfting – hvordan skal vi samarbeide om aktuelle politiske saker?  
Innledning ved ordfører Ørjan Albrigtsen 
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Nasjonal og regional transportplan - strategier for transportinfrastruktur Nord-
Troms.  
Innspill i møte: 

- Strekningsstrategier/regionrådet har prioritert 5 korridorer 
- Status Kvænangsfjellet – oppdraget overført til Nye veger, de gjør 

prioriteringen. Avklaring før nyttår 
- Forslag: kunne vi jobbet strategisk i et større fora? 
- Utfordring: hvordan kan vi lage gode høringsuttalelser? Samarbeidet med 

NLF, Arena Nord-Troms 
- Neste møte: velge saksordførere på dette feltet. Kanskje ha 2 saksordførere 

på dette området 
- Viktig å ha en klar prioritering på utbyggingsprosjekt i regionrådet, som man 

holder fast på over tid. Dette har gitt resultater tidligere 
- Vi må gjerne gi tilbakemelding til våre Stortingspolitikere vedr 

sammensetningen av ekspertutvalg 

Høring NOU 2019:16 skattlegging av vannkraftverk 
Innspill i møte: 

- Betydning for kommunene i Nord-Troms 
- LVK har laga et opprop som de 4 berørte kommunene har signert (Storfjord, 

Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen). Oppfordrer de 2 andre kommunene til 
også å skrive under 

- Tror ikke det fører frem med egen høringsuttalelse (frist 1. jan 2020) 

Havbruksskatteutvalget (innstilling legges frem 1. nov) 
Innspill i møte: 

- Forslaget har fått mye kritikk etter det ble lagt fram 
- Regionrådet bør ha en saksordfører på dette feltet 

Forslag om bortfall av føringstilskudd fiskemottak (omfatter Djupvik, Manndalen og 
Burfjord) 
Innspill i møte: 

- Det er sendt høringsinnspill fra Kåfjord, Kvænangen og Dyrøy 

Orientering om regionrådsstruktur – hva har skjedd det siste året? 
- Gjennomført møter med Tromsø-områdets regionråd 
- Forsøkt å få til møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke funnet dato som 

passet) 
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- Mottatt søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms 
Regionråd 

- Bør vi utrede dette nærmere? – fordeler og ulemper vedr ulike alternativer? 
- Må dele opp debatten; samfunnsutvikling og oppgavesamarbeid 

Til neste møte: 
- Saksordførerfordeling 
- Avklaring vedr søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-

Troms Regionråd 

 
 
Møtet hevet kl 1545 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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www.transportutvikling.no

HAVNESAMARBEID 2019

STYRKET SAMARBEID MELLOM

HAVNENE I NORD-TROMS

STIG NERDAL

DAGLIG LEDER TRANSPORTUTVIKLING AS

MØTE I NORD-TROMS REGIONRÅD

MANNDALEN 5. NOVEMBER 2019
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www.transportutvikling.no

PROSJEKTET OG PROSJEKTUTVIKLING

✓ PROSJEKTARBEIDET FOKUSERER PÅ HAVNESAMARBEID

MELLOM KOMMUNENE I NORD-TROMS

✓ ARBEIDET ER STØTTET/DELFINANSIERT AV

KYSTVERKET

✓ FASE 1 BLE GJENNOMFØRT I 2018

✓ VI ER NÅ I AVSLUTNINGEN AV FASE 2 (2019)

✓ SLUTTRAPPORT TIL KYSTVERKET FØR 30. NOVEMBER

2019
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PROSJEKTMÅL

✓ KYSTVERKETS AMBISJONER MED Å

STØTTE ARBEIDET ER:

✓ UTVIKLING AV KONKRET SAMARBEID

MELLOM KOMMUNALE HAVNER

➢ BIDRA TIL Å OVERFØRE MER TRANSPORT

FRA VEI TIL SJØ

✓ DET ER EN FORDEL FOR EVT. VIDERE STØTTE

FRA KYSTVERKET, - AT DET VISES KONKRETE

SAMARBEIDSRESULTATER/ BESLUTNINGER FRA

PROSJEKTARBEIDET
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STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ MYE INFRASTRUKTUR

✓ OVER 80 KAIANLEGG, 
HVORAV (MINST) 31 ER

KOMMUNALE

✓ VARIERENDE STANDARD OG

BRUK
0
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6

8
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12

SKJERVØY KVÆNANGEN KÅFJORD NORDREISA LYNGEN STORFJORD

11

6 6

4
3

1
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STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ DET ER UTVIKLET EN KAIOVERSIKT OVER 80 KAIER, MED

FOKUS PÅ DE KOMMUNALE ANLEGGENE (EXCEL-FORMAT)

✓ (KAINAVN, BELIGGENHET, TYPE KAI, LENGDE, BREDDE, AREAL, DYBDE, 
BYGGEMATERIALE, BYGNINGER/UTSTYR PÅ KAI, STRØM, VANN,  
BELYSNING, STANDARD, TILKNYTNING TIL VEI, TYPE ANLØP MV.)

✓ FOR FLERE AV ANLEGGENE MANGLER FORTSATT

SENTRALE DATA, SOM ER VIKTIGE FOR

MARKEDSFØRINGEN AV TILBUDET I REGIONEN

DATABASE
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BROSJYRE
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STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ VARIERENDE TRAFIKK

✓ TONN OVER KAI

✓ 2017: 726 012

✓ 2018: 231 769

✓ ENDRING: -494 243 (68%)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2017 2018

Alta:         556 922 t

Kirkenes:    78 242 t

Harstad:   700 936 t
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STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ I PROSJEKTET HAR HVER ENKELT KOMMUNE GJORT EN VURDERING

AV MARKEDSMULIGHETENE FOR ØKT TRAFIKK OVER HAVN

✓ DET ER SKISSERT MULIGHETER INNENFOR BÅDE SJØMAT, REISELIV, 
AVFALL, LANDBRUK OG VANLIG STYKKGODS

✓ MEN….
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STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ LITE EGEN MARKEDSFØRING OG INGEN FELLES

MARKEDSFØRING

✓ VANSKELIG FOR EKSTERNE BRUKERE Å FINNE

REGULATIVER OG HAVNEINFORMASJON

➢ DA ER DET VANSKELIGERE Å UTNYTTE

MARKEDSMULIGHETENE

HAVNENE ER LITE SYNLIGE FOR MARKEDSAKTØRENE
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STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ I PROSJEKTET ER DET VURDERT FLERE FORMER FOR Å ØKE

SYNLIGHETEN:

✓ STØRRE GRAD AV FELLES MARKEDSFØRING/DELE KOSTNADER

✓ BEDRE INFORMASJON PÅ NETTSIDER, GJERNE EN FELLES NETTSIDE FOR

«NORD-TROMS HAVN»

✓ FÅ DATA/INFORMASJON INN I OFFENTLIGE SYSTEMER (BARENTS WATCH) MV

I LØPET AV PROSJEKTET ER DET LAGET EN ENKEL BROSJYRE SOM VISER AT DET

FINNES TILGJENGELIGE KAIER, KONTAKTPERSONER PR. KOMMUNE MV
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STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS
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STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

SKIBOTN

SØRKJOSEN OLDERDALEN

VOLLNESET

SKJERVØY

BURFJORD
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STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

UENSARTET DOKUMENTASJON
✓ DET FINNES REGULATIV OG KUNNGJORTE BETALINGSBETINGELSER, MEN DOKUMENTENE HAR EN UENSARTET

FORM, FRA FYLDIGE DOKUMENTER MED LOVHENVISNINGER TIL ENKLERE REGNEARKOPPSETT.

✓ DET BENYTTES BEGREPER OG BEREGNINGSMETODER SOM IKKE SKAL BENYTTES I DAG. 

✓ DET ER UKLART OM HAVNEAVGIFTER SOM SKAL LEDSAGES AV FORSKRIFT, ER KUNNGJORT SOM FORSKRIFT. 

✓ VI HAR FUNNET ORDENSFORSKJRIFTER I 5 AV 6 KOMMUNER OSV

✓ DET ER VANSKELIG Å FINNE INFORMASJON

PROSJEKTET HAR UTARBEIDET ET FORSLAG TIL FELLES MAL FOR REGULATIV OG

BETALINGSBETINGELSER, - SAMT FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT (ETTER NY LOV)
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ORGANISERING OG SAMARBEIDSMULIGHETER

✓ SAMTLIGE KOMMUNER HAR ORGANISERT SIN HAVNEVIRKSOMHET SOM EN DEL AV DEN TEKNISKE

VIRKSOMHETEN I KOMMUNEN

✓ INGEN HAR ETABLERT KOMMUNALE FORETAK

✓ DE FLESTE HAVNEANSVARLIGE HAR ANDRE OPPGAVER ENN REN HAVNEDRIFT

✓ IKKE FORMELT SAMARBEID OM HAVN

UFORMELT

DRIFTSMESSIG

SAMARBEID

BLI ENIGE OM Å DELE PÅ

FUNKSJONER

MER OG SYNLIG FORMELT

SAMARBEID
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HAVNEDRIFT VIA IKS – MANGE HAR GJORT DET

MANGE HAVNER HAR ORGANISERT SIN VIRKSOMHET GJENNOM IKS:

• FLERE STORE: TRONDHEIM, STAVANGER MF.L.

• MANGE SOM ER LITT MINDRE, F.EKS.:

• KRISTIANSUND OG NORDMØRE

• MOLDE OG ROMSDAL

• NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS

• HELGELAND HAVN IKS

• NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS
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HAVNEDRIFT VIA IKS – KJENT ORGANISASJONSFORM

• KJENT LOVVERK FOR KOMMUNER

• NORD-TROMS REGIONRÅD ER

ET IKS

• DET KAN FORENKLE

UTVIKLINGSARBEIDET, DA MAN

HAR BEDRE KJENNSKAP TIL

UTFORDRINGER OG MULIGHETER
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HAVNEDRIFT VIA IKS – DELE KOSTNADER OG ØKE AKTIVITET

✓ MULIGHET FOR Å SETTE

FOKUS PÅ HAVNEDRIFTEN

FORDI KOSTNADER DELES

OG FELLESFUNKSJONER

KAN ETABLERES

MARKEDSFØRING/ SYNLIGGJØRING

SAKSBEHANDLING ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

OPPFØLGING ANLØP, STATISTIKK

UTDANNING, OPPLÆRING, KURS..

FØLGE OPP AVTALER OG REGULATIVER

SØKE UTVIKLINGSMIDLER

RAPPORTERING SSB

HAVNEDRIFT

OSV

FISKERIHAVNER
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DET BYGGES NETTVERK FOR SAMARBEID

VESTERÅLEN 2018 HELGELAND 2019
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 24.09.2019 12:40:28
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Lise Jakobsen; Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad
Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald
Jenssen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa
Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen;
Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Gunbjørg Melkiorsen

Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 19.09.19
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 19.09.19.docx;Drivkraft -Kompetanse 19.09.2019.pptx
Hei!
Det vises til vedlagte protokoll og presentasjon av prosjekt Drivkraft Nord‐Troms fra møte i regionrådet 19.
september i Nordreisa.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 8-2019 
STED: Gammelgården/Reisafjord hotel, Sørkjosen 
TIDSPUNKT: 19. september 2019 kl 1100 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder 

Forfall: Svein O. Leiros, Kåfjord 
Eirik Losnegaard Mevik/Ronald Jensen, Kvænangen 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

 
PROGRAM: 
Kl 1100 Møte i regionrådet (Behandling av saker på sakslista) 
Kl 1200 Lunsj 
Kl 1230 Fellesmøte med styringsgruppa for Kompetanseløft Nord-Troms: 

Sluttrapportering og evaluering 
o 1230 Presentasjon av sluttrapport inkl regnskap ved Kristin V Johansen 
o 1300 Drøfting og evalueringsrunde 
o 1400 Pause 
o 1415 Veien videre (Studiesenter/Campus, finansiering fra 2020) 
o 1515 Avrunding – info om program for resten av dagen 

Kl 1530 Middag på hotellet 
  Transport til Halti-bygget 
Kl 1700 Landsbyspelet Kyläpeli, Halti – Reisadalen  
  Retur til Halti/hotellet ca kl 2200 
 
Ingen merknad til innkalling.  
  
I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å ta opp: 
Sak 35/19 Høring oppdatert kunnskapsgrunnlag ny jernbane Fauske-Tromsø 
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REFERATSAKER: 
 Fra Midt-Troms regionråd: «Uttalelse vedr samiske barns rettigheter ved 

Sameskolen i Troms» 
 Fra prosjekt HoppIde grunnskole: «Sluttrapport» 

Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 28/19  Godkjenning av protokoll 25.06.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 25. juni 2019 i 
Olderdalen. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 29/19  Halvårsrapportering fra prosjekt Lyngshestlandet   
Saksdokumenter:  

 Halvårsrapport pr 12.07.09 
 Regnskap pr 30.06.19 

 
Saksopplysninger: 
Prosjekt Lyngshestlandet er et forprosjekt med 1 årig varighet. Prosjekteiere er 
Regionrådene i Nord-Troms- og Tromsøregionen ( i praksis Nord-Troms regionråd). 
Styringsgruppen består av representanter fra regionrådene.  
Prosjektleder: er Birgit D. Nielsen, Lyngshestlandet. 
 
Prosjektbeskrivelse 
Gjennom forprosjektfasen vil en kunne utforske ulike tiltak knytta til bruk av 
lyngshesten i næringsutvikling (reiseliv spesielt) og aktiviteter for og med 
lyngshesten i de enkelte kommunene i prosjektet.  
 
Overordna mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
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etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 
 
Forventet resultat av forprosjekt 
God oversikt overantall lyngshester og næringsaktører som bruker, eller ønsker å 
bruke lyngshesten i næring (reiseliv/"inn på tunet"). 
 
Etablert kontakt med destinasjonsselskaper og andre aktuelle samarbeidsparter som 
er interessert i å være med og utvikle reiseliv med lyngshest 
 
Etablert nettverk med relevante samarbeidsparter/nettverk i Sverige, Finland og 
Russland om bruk av nasjonale hesteraser for å oppnå økt verdiskapning i reiseliv 
og økt boglede i regionene. Samarbeid om prosjekter for økt kunnskap om 
nasjonale hesteraser, opprinnelse og kultur knytta til bruk av hesten. 
 
Gjennomført små konkrete prosjekter:  
- avtale/gjennomført museumsutstillinga Lyngshestfortellinger i Tromsø 
- brosjyrer/bilder/musikk/YouTube-filmer/fortellinger er samla og tilgjengeliggjort 
 
Grunnlag for å avgjøre om man skal søke finansiering for et hovedprosjekt 
foreligger. 
 
Samarbeidspartnere 
Regionrådene i Nord-Troms og Tromsøregionen har vedtatt støtte til prosjektet. 
Det er etablert kontakt med Visit Tromsø sitt prosjekt Sommer i Nord. 
Lyngshestmiljøet i regionen. Kompetansemiljøet på Halti i Nord-Troms, Midt-Troms 
museum og Visit Lyngenfjord er aktuelle samarbeidsparter. 
 
Målgrupper 
Offentlig forvaltning, politikere og befolkning generelt i regionen. 
Eiere/brukere av lyngshest 
Reiselivsaktører (etablerte og potensielle), både tilbydere og 
destinasjonsselskaperog tilsvarende 
 
Tidsplan 
Forprosjektfasen er planlagt å vare ett år - med en prosjektleder i 30 - 40% stilling. 
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Budsjett 
Forprosjektet har en ramme på kr 388.500. 8 kommuner har bidratt med kr 20.750, 
Sparebank1 Nord-Norge med samme beløp og Troms fylkeskommune med kr 
186.750. I tillegg kommer eget arbeid med kr 15.000. 
 
Regnskap 
Pr 30.06.19 er det kostnadsført kr 89.625, tilsvarende beløp er inntektsført slik at 
prosjektregnskapet er i balanse. 
 
Prosjektleder presenterer halvårsrapporten på regionrådets møte. 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd tar halvårsrapporten fra prosjekt Lyngshestlandet til 
orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 30/19    Regnskap pr 30.06.19 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 30.06.19 
 Delregnskaper 30.06.19 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger:  
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST og sekretariat rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter  
og prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms».  
 
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
 
Andre satsinger/prosjekter i regionrådet: 

 «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter: 
o Kompetanseløft Nord-Troms – avsluttes 30.06.19 
o Boligutvikling Nord-Troms – avsluttet 2018 
o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt;  

 Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar – avsluttes 31.08.19 
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 Videregående skole, prosjekteier Halti næringshage – avsluttes 
høst 2019 

 Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage – avsluttes 
okt 2019 

 
 Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med UiT og Halti 

næringshage 
 Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører 
 Infrastrukturprosjekt Nord-Troms avsluttet febr 2019 
 Havneprosjektet, prosjektansvar: Skjervøy kommune – del I avsluttet, del II 

avsluttes nov 2019 
 Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» - oppstart juni 2019. 4 prioriterte 

områder; Campus Nord-Troms, Kvenkultur, Unge og entreprenørskap, 
Grensetjenesten. Drivkraft Nord-Troms bygger på arbeidet som er gjort 
gjennom Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms  

 Prosjekt Lyngshestlandet – samarbeidsprosjekt med Tromsø-områdets 
regionråd. Prosjektansvar: Birgit D. Nielsen – oppstart jan 2019 

 
Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 
sekretariat for rådmannsutvalget viser et overskudd pr 30.06.19 på kr 183.175. 
 
Kommentarer til avvik på kostnadssiden;  

o «Lønn og personalkostnader» - mindreforbruk skyldes reduksjon i 
lønnskostnad daglig leder og regnskapsmedarbeider som henføres til 
prosjekter og økonomioppfølging i studiesenteret (kostnadsfordeling) 

o «Annonser, div kostnader» – overforbruk skyldes innkjøp av billedmateriale 
og utarbeidelse av presentasjoner, i tillegg til gaver utdelt på studietur til 
Sogndal mai 2019 

o «Møtekostnader» og »reisekostnader» - merforbruk skyldes studietur til 
Sogndal 6.-9. mai. Totalkostnad for studietur: kr 132.446. Kommunene ble 
fakturert egenandel på kr 9.500. Nettokostnad reigonrådet kr 75.446.  

o Øvrige poster forventes brukt i 2. halvår (tiltak ungdom, data, profilering, 
samarbavt TIL) 

 
Kommentarer ikke budsjetterte poster: 

 «Prøv sjøl» - dette er et fond hvor kommunene har bidratt med midler. I 
tillegg er det gjort vedtak om å bruke deler av midler fra «Næringsprisen for 
Troms» som RUST mottok til å fylle på fondet. Ungdom kan søke midler fra 
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fondet – bevilgninger kommer til uttrykk som kostnad – så inntektsføres 
tilsvarende beløp fra fondet. Dette påvirker ikke resultatet. 

  «Kjøp av tjenester»: omfatter flere aktiviteter: 
o Holm Rådgivning kjøp av tjenester i daglig leders sykefravær (medfører 

mindreforbruk lønn/ref sykepenger trekt fra) 
o Infrastrukturprosjektet – kjøp av tjenester fra Transportutvikling AS. 

Prosjekt i balanse - tilsvarende beløp er inntektsført (prosjektet er 
fullfinansiert) 

o Prosjekt Lyngshestlandet – kostnader og inntekter er ført – prosjekt i 
balanse 

o Kjøp av tjenester foto – til presentasjoner i regionrådet 
 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 22.089 pr 30.06.19. 
Studiesenteret har 2 fast ansatte. Disse utfører også oppgaver i prosjektet 
«Kompetanseløft i Nord-Troms» som er årsaken til at det er gjort en administrativ 
kostnadsfordeling. 
 
Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som Troms 
fylkeskommune har bevilget til drift. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike 
kurs, avvikling av eksamen o.l. 
 
Delregnskap/sluttregnskap prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms: 
Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse. Dette 
utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 
 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 

 
Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 
fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Prosjektet avsluttes 
regnskapsmessig 30.06.19.  Det er også utarbeidet en regnskapsoversikt for hele 
prosjektet (vedlegg) for perioden okt 2014-juni19. Sluttregnskapet for hele 
prosjektperioden og revisjonsrapport behandles i sak 34/19. 
 
Prosjekt Drivkraft og Lyngshestlandet 
Til orientering finnes en oversikt over inntekter og kostnader for prosjekt Drivkraft 
og Lyngshestlandet. Begge inngår i driftsregnskapet, men påvirker ikke resultatet. 
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Totalregnskapet: 
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.19 på 
kr 205.265. 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd tar halvårsregnskapet pr 30.06.19 til orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 31/19   Budsjett 2020 
Saksdokumenter:  

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2020 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 
selskapsavtalen/vedtektene).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 
kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 
etter folketall.  
 
Budsjettoppbygging 
Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 
2. Drift av ungdomssatsingen RUST 
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 
4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter 

 
Drift av sekretariatet i regionrådet 
Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 
som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 
permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse med 
ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å følge 
opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018. 
 
I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 
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myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 
myndigheter eller i utvalg/styrer. 
 
Drift av ungdomssatsingen RUST 
Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 
personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 
tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 
regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 
eksempel Troms fylkeskommune). 

 
Drift av Nord-Troms Studiesenter 
Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. 
 
Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 
prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 
«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 
fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast 
forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet. 
 
Vurdering: 
Driftsbudsjett: 
Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 
kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. En liten justering 
er gjort mellom posten «lønn» og «regnskap» - kr 100.000 er flyttet på, da dagens 
regnskapsfører slutter i regionrådet. Det er aktuelt å kjøpe regnskapstjenester fra 
vertskommunen. 
 
Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for 
regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som 
betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader ble derfor 
justert opp forrige budsjettår.  
 
Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en 
egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til 
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enkelttiltak. Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i 
vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000. 
 
Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 
år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune bidrar med 50 %. 
Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 
500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er 
midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på 
Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL 
(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Driftstilskudd studiesenteret: 
Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden 
oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. 
Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, 
og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med 
studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. Modellen 
er fleksibel, distribuert og digital. Til tross for mye positiv tilbakemelding får vi ikke 
på plass en fast finansiering. Det har også vært understreket at man ønsker en 
likebehandling mellom studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms 
har hatt finansiering over Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms 
tilskuddet via UiT. 
 
I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes 
virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT 
ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På 
møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur, 
regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat 
fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et 
hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være 
studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre 
at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene 
finansieres enhetlig over KD’s budsjett.»  I notatet er det også understreket at Nord-
Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å 
rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. 
 
Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte 
videre på dagens nivå (med 500’ fra kommunene og 500’ fra fylket) med 
minimumsbemanning på 2 stillinger.  I påvente av avklaringer vedrørende 
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studiesentrenes rolle i utdanningssystemet, og hvem som skal bidra til finansiering 
er det behov for å øke driftstilskuddet til studiesenteret med virkning fra 2020. Det 
foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med samme 
fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Det vil samtidig bli søkt/jobbet 
for å øke tilskuddet fra Troms og Finnmark fylkeskommune til 1.000.000. Dette er 
nødvendig for å sikre driften av studiesenteret fra 2020. 
 
Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Betydningen 
av studiebibliotekene i kroner og øre vil bli kartlagt, slik at vi synliggjør også denne 
aktiviteten overfor medfinansiører (eks fylkeskommunen i første omgang). 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett, med en  
økning av tilskudd til Nord-Troms studiesenter. Kommunale driftstilskudd for 2020  
fastsettes etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 %  
etter folketall).  
 
Forslag til vedtak fra nestleder Albrigtsen: 

1. Nord-Troms Regionråd vedtar budsjettramme på samme nivå som 2019. 
2. Formannskapene og kommunestyrene i eierkommunene orienteres om den 

økonomiske situasjonen for Nord-Troms Studiesenter. Med dagens 
finansiering er det ikke økonomi til å drifte studiesentret fra 1.januar 2020. 
Det sendes ut et eget notat vedrørende saken. 

3. Følgende arbeidsgruppe nedsettes med mandat å sørge for å få til statlig 
medfinansiering av Studiesentret. Arbeidsgruppen består av:  

 Ørjan Albrigtsen, leder 
 John Karlsen  
 Terje Olsen 
 1 repr fra fylkeskommunen 

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte av Albrigtsen ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 32/19   Energi- og klimaplan Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 
 Vedtak fra rådmannsutvalget sak 34/19 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Saksopplysninger: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen (Nord 
Troms- kommunene) har felles kommunedelplan for energi og klima. Eksisterende 
Energi- og klimaplan (2010-2014) ble vedtatt av Nord-Troms kommunene i 2010.  
 
Planens hovedmål var: 

1. Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014 
2. Redusere de totale klimagassutslippene med 20% sett i forhold til 1991 

nivå innen 2020  
3. Jobbe for økt bruk av fornybar energi 

Planens handlingsdel beskriver tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de satte 
mål.  
 
Rådmannsutvalget har vedtatt at de ønsker at regional energi og klimaplan rulleres, 
og at miljøfyrtårnarbeid tas inn og handlingsplan rulleres. 
 
Nasjonale føringer: 
Revisjon av planer som energi- og klimaplan skal vurderes minst hvert fjerde år i 
forbindelse med utarbeidelse og vedtak av kommunal planstrategi, jfr. pbl § 10. 
Handlingsprogrammet til energi og klimaplaner skal revideres årlig. 
 
Et viktig argument er myndighetenes vektlegging av klima og miljø i "Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, der ei av fire 
utfordringer er "Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en 
offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning".  
 
Status i arbeidet: 
De 6 kommunene i Nord Troms har bestilling fra kommunestyrene om å utvikle en 
aktuell og handlingsorientert plan for kommunenes arbeid med klima, miljø og 
energi. Rådmannsutvalget i Nord Troms oppnevnte en arbeidsgruppe med en 
representant fra hver kommune. 
 
Arbeidsgruppen har uttrykt at planens handlingsdel ikke gir tilstrekkelig mål-barhet 
da handlingene ikke er tilstrekkelig konkretiserte. Arbeidsgruppen er samstemte i at 
eksisterende plans fokusområder ikke er dekkende for de utfordringene som Nord-
Troms vil stå overfor de nærmeste år. Ny plan må utarbeides slik at denne er i tråd 
med dagens målsetninger, satt i nasjonale rammer som Norge er forpliktet til 
gjennom Paris-avtalen.  
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Det uttrykkes også behov for at ny plan må hensynta konsekvensene av 
klimaendringenes praktiske innvirkning på samfunn og miljø. Handlingsdelen må 
derfor også ta hensyn til mer krevende overvanns- og avløpshåndtering, 
drikkevannsforsyning, erosjonssikring mv 

Underveis i arbeidet, (mars 2019), ble det gjort henvendelse til Miljødirektoratet om 
støtte/tilskudd til prosjektledelse. Det viste seg at praksis fra direktoratet var at det 
ikke gis slik støtte men gjorde oppmerksom på muligheten for å søke støtte til å 
opprette et klimanettverk. 

Arbeidsgruppen vurderte det slik at man har mangler både med hensyn til 
kompetanse og kapasitet. Konsekvensen av dette vil etter arbeidsgruppens 
vurdering være at ferdigstilling av strategi og handlingsplan vil ligge uendelig langt 
frem i tid hvis vi først skal tilegne oss nødvendig kompetansen og så gå løs på 
arbeidet med å rullere planen. 

Vedtak fra Rådmannsutvalget: 
«34/19 ENERGI – OG KLIMAPLAN 
Med bakgrunn i at man ikke fikk finansiert en stilling til dette, har man alternativt 
sett på muligheten for å utarbeide en energi- og klimaplan gjennom 
konsulentbistand. Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag. Estimat på 
kostnader for hver enkelt kommune er ca. kr. 100 000,-. 
 
Vedtak: Saken videresendes til regionrådet for politisk forankring. Hver kommune 
vil få en kostnad på kr. 100 000,-. Det foreslås lagt inn som tiltak for å utarbeide 
energi- og klimaplan i budsjett for 2020.»  

 
Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler eierkommunene å prioritere bevilgning i 
budsjettet for 2020 på kr 100.000 pr kommune til kjøp av tjenester for 
revisjon av kommunedelplan for Energi og klimaplan for Nord-Troms. 

2. Lyngen kommune foreslås som administrativt ansvarlig for arbeidet. 
3. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt av en representant fra hver kommune. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 33/19  Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms 

Regionråd 
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Saksdokumenter:  
 Henvendelse fra Kautokeino kommune, med saksfremlegg og vedtak fra 

kommunestyret 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Kautokeino kommune har i kommunestyresak 17/19 enstemmig vedtatt å fremme 
søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd. Ordfører og rådmann er gitt 
fullmakt til å gjennomføre nødvendige formaliteter før 
selskapsavtale/samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret for endelig 
godkjenning. 
 
Kautokeino kommune har bedt om møte med Nord-Troms Regionråd for å avklare 
videre prosess.  
 
Klipp fra saksprotokoll i Kautokeino kommunestyret - 27.06.2019:  
«Kommunestyrets vedtak, enst.  
1. Kommunestyret ber ordfører og rådmann fremme søknad om medlemskap til 

Nord-Troms Regionråd.  
2. Fremforhandlet selskapsavtale og samarbeidsavtale legges frem for 

kommunestyret til endelig godkjenning.  
3. Kommunestyret sier opp medlemskapet i Ávjovárri urfolksregion med virkning 

fom. inntreden i Nord-Troms Regionråd.  
 
Saksfremlegg fra Kautokeino kommune: 
Sakens bakgrunn:   
Etter Porsanger kommunes utmeldelse av Ávjovárri urfolksregion i 2014 har regionrådet kun bestått av 
kommunene Kautokeino og Karasjok. De to gjenværende kommunene har i perioden 2014 - 2019 
fremdeles opprettholdt samarbeidet i regionrådet, men erfarer at en situasjon med kun to 
medlemskommuner og dermed små administrative ressurser har gjort det formelle regionrådsarbeidet 
svært utfordrende. Kautokeino kommune v/ordfører har diskutert situasjonen med Karasjok kommune 
v/ordfører der partene er enige om at begge kommuner trenger å se på alternativer for 
regionrådssamarbeid. Partene er gjensidig orientert om kontakten kommunene har hatt med hhv. 
Nord-Troms Regionråd (Kautokeino) og Øst-Finnmark Regionråd (Karasjok) om mulig medlemskap.  
 
Kautokeino kommune har etter drøfting om disse problemstillingene i formannskapet i 2018 tatt 
kontakt med Vest-Finnmark regionråd ang. mulig medlemskap. Vest-Finnmark regionråd behandlet 
henvendelsen på møte 1.– 2.10.18 med en konklusjon om å ikke øke antall medlemskommuner inntil 
regionrådet har revidert gjeldende strategiplan 2016 – 2019. Kautokeino kommune er ikke orientert 
om utfallet av en eventuell revidering.  
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Vurdering:  
 Kommunesektoren merker en sterkere dreining fra både regionale og statlige myndigheter i retning av 
dialog og samhandling med regionråd fremfor enkeltkommuner, noe det nye fylkesmannsembetet for 
Troms og Finnmark formelt også har ytret ønske om. Stadig flere av kontaktpunktene mellom 
kommune og region/stat fasiliteres gjennom regionale sammenkomster, der særlig regionråd har en 
økende formell rolle. Fylkeskommunene synes også i stadig større grad vektlegge høringsuttalelser 
fremmet av regionråd fremfor enkeltkommuner. I mange tilfeller er dette logisk, fordi tiltakene det 
gjelder omhandler fagfelt som berører flere kommuner, eksempelvis spørsmål rundt 
rammefinansiering, infrastruktur, nye lovpålegg etc. For politiske initiativ rettet fra kommune mot 
statlige myndigheter har det også vært en sterk dreining i retning av at regionråd er det foretrukne 
nivå å diskutere politiske saker med. Dette og øvrige politiske og administrative gevinster 
regionrådssamarbeid kan innebære tilsier at det vil være tilrådelig å være tilknyttet et funksjonelt og 
robust regionråd.  
 
Med henblikk til det høye politiske og administrative aktivitetsnivået i Nord-Troms Regionråd fremstår 
dette som et godt og funksjonelt alternativ til Ávjovárri urfolksregion, også målt opp mot prisen 
kommunen betaler gjennom medlemskontingenten. Kautokeino kommune vil gjennom Nord-Troms 
Regionråd få tilgang til et politisk kollegium der både kommunekategori og demografi er nokså 
sammenlignbart, noe som vil skape grunnlag til drøfting av mange felles utfordringer og muligheter. 
Videre ligger det historiske kulturelle og næringsmessige bånd mellom Kautokeino kommune og 
samtlige av kommunene tilknyttet Nord-Troms Regionråd, konkretisert særlig gjennom 
reindriftsnæringens tilhørighet til regionen. En relativt stor andel av innbyggerne i Kautokeino 
kommune har sommerbosted i Nord-Troms og benytter seg til en viss grad av de ulike tjenestetilbud 
som disse kommunene står for. Identitetsfølelse og tilhørighet er derfor også noe som taler for 
Kautokeinos deltakelse i Nord-Troms Regionråd.  
 
Av utfordringer kan manglende fysisk infrastruktur som binder Kautokeino til NordTroms utgjøre visse 
begrensninger for samarbeid, noe også språkforskjeller særlig ifbm. tjenesteproduksjon kan gjøre. 
Dette er imidlertid områder det finnes løsninger på. Av hensyn til geografiske avstander har 
regionrådet allerede i dag praksis med digitale møter, samt at fysiske møter settes i sammenheng med 
andre større sammenkomster der kommunene uansett deltar. Vedrørende samisk språk og kultur har 
kommunene i Nord-Troms de siste tiår utviklet seg relativt langt med tanke på samisk språk og kultur, 
der man i tillegg til Kåfjords status som språkforvaltningskommune også har språksentre og samiske 
tilbud i bla. Storfjord, Nordreisa og Kvænangen. I mange tilfeller kan Kautokeino med kommunens 
sterke posisjon for samisk språk, kultur og administrative kompetanse utgjøre en ressurs for disse 
kommunene med faglige og økonomiske gevinster for både kommuneorganisasjonene, næringsliv og 
innbyggere i hele regionen.  
 
Sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner med virkning fom. 01.01.2020 vil i dette 
tilfellet tale til fordel for Kautokeinos eventuelle rolle som medlem i Nord-Troms Regionråd. Regionråd 
har mye av sin aktivitet rettet mot det fylkeskommunale nivået, der en felles fylkeskommune fom. 
2020 vil fjerne eventuelle politiske og administrative skillelinjer. For Kautokeino kommune vil det også 
kunne virke positivt å være i allianse med flere kommuner i det som blir det geografiske sentrum i det 
nye fylket, bla. fordi dette er kommuner med inngående kjennskap til både det administrative og 
politiske miljøet i Troms, samtidig som Kautokeino med sin inngående kjennskap til Finnmark vil 
kunne være til nytte for kommunene i Troms.»  
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Vurdering: 
Hvorvidt det er aktuelt å gå i dialog med Kautokeino kommune for å drøfte 
deltakelse i Nord-Troms Regionråd må avgjøres av regionrådet (ordførerne).  
 
Som et innspill i vurderingen er det to forhold som administrasjonen vil trekke frem, 
i tillegg til de betraktninger som er gjort i saksfremlegget fra Kautokeino kommune 
vedrørende «nytt» regionalt nivå, med sammenslåingen av Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 
 
Regionrådstruktur Troms: 
Regionrådsstrukturen i Troms er i endring. Pr i dag har vi 4 regionråd i Troms. Sør-
Troms, Midt-Troms, Tromsø-området og Nord-Troms Regionråd. 
 
Fra 2020 opphører Sør-Troms regionråd og erstattes av Hålogaland 
interkommunale politiske råd – Hålogalandsrådet. Hålogalandsrådet består av 8 
kommuner i Nordland/Troms (kommuner fra Ofoten og Sør-Troms regionråd). 
 
Salangen kommune som i dag er med i Sør-Troms regionråd, blir medlem i Midt-
Troms regionråd fra årsskiftet. Midt-Troms regionråd vil i tillegg få en endring med 
at Senja kommune etableres fra 2020. 
 
Pr i dag foreligger ikke planer om å endre strukturen i Tromsø-området og Nord-
Troms. 
 
Selskapsavtalen – ny kommunelov: 
Ny kommunelov pålegger dagens regionråd ny organisering – nytt navn skal være 
interkommunalt politisk råd. Tjenestesamarbeid skal organiseres som 
oppgavefellesskap, ref ny kommunelov. Det er gitt signaler om en 4-årig 
overgangsfase for interkommunale samarbeid. Det vil si at Nord-Troms Regionråd 
må endre organisasjonsform i løpet av valgperioden. Dette arbeidet er ikke startet i 
Nord-Troms. 
 
I dagens Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd heter det: 

«§ 1 Foretaksnavn og deltakere 
Selskapets foretaksnavn er Nord-Troms Regionråd DA og selskapsloven gjelder for 
selskapet.  

I henhold til selskapslovens § 1-1, 5. ledd kan ikke kommuner, fylkeskommuner 
eller interkommunale selskaper delta i ansvarlige selskaper eller 
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kommandittselskaper etter loven. Nord-Troms Regionråd DA ble opprettet før lov 
om interkommunale selskaper trådte i kraft og kan fortsette å være organisert som 
et DA etter selskapsloven.1 Det er dog ikke mulig å ta inn nye kommuner som 
deltakere.» 
 
Konsekvensen av vedtektene er at det ikke er mulig å innlemme Kautokeino 
kommune som medlem i Nord-Troms Regionråd før ny organisering som 
interkommunal politisk råd skal gjennomføres. 
 
Saken legges fram uten innstilling. Regionrådet bes drøfte videre prosess i saken, 
og tilsvar på henvendelsen fra Kautokeino kommune. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte av nestleder Albrigtsen: 

1. Nord-Troms Regionrådet er positiv til henvendelsen fra Kautokeino kommune 
om medlemskap i Nord-Troms Regionråd.  

2. Det nye regionrådet (konstitueres 5.11.19) tar kontakt med Kautokeino 
kommune for å avklare gjensidige forventninger og behov. Et eventuelt 
medlemskap i regionrådet kan ikke iverksettes før ny organisering er på 
plass.  

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 34/19  Sluttrapportering – evaluering «Kompetanseløft Nord-Troms  
Saksdokumenter:  

 Sluttrapport 
 Prosjektregnskap 2014-2019 
 Revisjonsrapport 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Studiesenter er i avslutningsfasen av prosjektet «Kompetanseløft Nord-
Troms». Prosjektet har pågått over 5 år. Det overordna målet for prosjektet og 
studiesenteret er «Å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent 
arbeidskraft.» 
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Bakgrunn: 
I 2013 ble det avholdt en work-shop i regi av Troms fylkeskommune for å prioritere 
viktige satsingsområder for utviklingen av Nord-Troms. Dette ble grunnlaget for 
«Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» som var forankret i «Regional 
planstrategi for Troms»: 

«Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms 
Formål med planen: nylig innhenta statistikk viser at Nord-Tromsregionen 
står overfor en rekke utfordringer og scorer relativ lavt i forhold til resten av 
fylket med henblikk på sysselsetting og næringsliv, yrkesdeltakelse, 
utdanningsnivå, sosio-økonomiske forhold og befolkningsstruktur som 
fraflytting og alderssammensetning med økt antall eldre. 
 
Det er behov for å utarbeide en nærings- og utviklingsstrategi for regionen 
for å kunne møte disse utfordringene. 

 
Fylkeskommunen avsatte midler til satsing i en 3-5 årsperiode. For Nord-Troms ble 
følgende satsinger prioritert: 

 Kompetanseløft Nord-Troms 
 Boligprosjekt (for å bygge flere gjennomgangsboliger) 
 Entreprenørskapssatsingen HoppIdè (3 delprosjekter fra grunnskole til unge 

gründere) 
 
De andre 3 regionene i Troms deltok i satsingen «Byregionprogrammet», i nært 
samarbeid med Troms fylkeskommune. Byregionprogrammet var en satsing fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkeskommunen inviterte «Nord-
Troms satsingen» inn i arbeidet med byregionprogrammet gjennom deltakelse i 
regionale møter i Troms, men ikke i den nasjonale satsingen. 
 
Modell Kompetanseløft: 
Det har gjennom prosjektperioden vært gjennomført tre utviklingsprogram rettet 
mot utvikling av kompetanse i kommunesektoren, næringslivet og Nord-Troms 
Studiesenter. 
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Nærmere beskrivelse av modellen, satsinger og resultat i vedlagte sluttrapport. 
 
Regnskap og revisjon: 
Prosjektet fikk innvilget kr 5.000.000 over 5 år fra RDA-midlene i Troms 
Fylkeskommune. Dette skulle bidra til 75 % av finansieringen. Resterende 25 % var 
egenandel. Egenandelen består av egen inntjening og eget arbeidet, og 
overoppfyller kravet til egenandel. 
 
Som det går fram av vedlagte prosjektregnskap er det gjort opp i balanse. Revisor 
har ingen merknader til prosjektregnskapet. 
 
Vurdering: 
Troms fylkeskommune sin satsing på Nord-Troms har gitt rom og muligheter for å 
satse og utforme kompetansesatsingen som en utviklingsstrategi for regionen. 
Satsingen har vært viktig sett med utgangspunkt i de utfordringene regionen har på 
kompetansesiden. Også det momentet at dette har vært en satsing over 5 år, har 
bidratt til langsiktighet i arbeidet som skiller seg fra «ordinært» prosjektarbeid 
(maks 3 år). Det store løftet fra fylkeskommunen har gitt gode resultater i regionen. 
 
Mange aktiviteter er gjennomført, mange involverte har fått ny kunnskap/erfaring, 
og det er bygd flere nettverk som lever etter prosjektslutt, ikke minst koblingen til 
UiT. 
 
Videreutviklingen av modellen med Motor, Megler og Møteplass har også vært 
viktig. Den unike modellen som er distribuert og fleksibel mener vi passer godt for 
distrikter med samme utfordringer til Nord-Troms. 
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For øvrig vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd tar den fremlagte rapporten fra Kompetanseløft 
Nord-Troms til orientering. Resultater fra den pågående evalueringen bør tas 
med i rapporten. 

2. Prosjektregnskap og revisjonsberetning fra Kompetanseløft Nord-Troms tas 
til orientering. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 35/19 Høring oppdatert kunnskapsgrunnlag ny jernbane Fauske-Tromsø 
Saksdokumenter: 

 Høringsbrev fra Jernbanedirektoratet med link til hovedrapport og 
delrapporter 

 Forslag til høringsuttalelse fra Tromsø kommune 
 Vedtak fra Sør-Troms Regionråd (se nedenfor) 

 
«Vedtak fra Sør-Troms regionråd Sak 16/19:  

 Utredning av Nord-Norgebanen v/Eva Ottesen og Terje Traavik 
(videooverføring til regionrådsmøte i Ofoten regionråd).  

Vedtak: Sør-Troms regionråd tilslutter seg anbefalingen om å utarbeide et felles 
høringsinnspill sammen med regionrådene i Troms, og om mulig hele/deler av 
Nordland fylke. Kommunene gis anledning til å gi innspill og kommentarer til 
høringsinnspillet før den sendes fram 1. oktober.» 
 
På grunn av sent innkommet sak, legges denne fram for regionrådet uten innstilling. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Ørjan Albrigtsen og Knut Jentoft utarbeider et forslag til uttalelse fra Nord-Troms 
Regionråd vedr Nord-Norgebanen. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
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ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 
- ingen 

 
OPPFØLGINGSSAK: 

 Finansiering av Nord-Troms Studiesenter (fra 2020) – saken tatt opp i 
forbindelse med Budsjett 2020 og i felles evalueringsmøte 

 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Nordreisa kommune har fått gjennomført et forprosjekt:  
Halti III/Innovasjonssenter Nord  

o Vedlagt finnes rapport 
o Siden Halti-bygget huser mange regionale virksomheter og kontorene 

til regionrådet har administrasjonen utarbeidet et innspill til rapporten, 
se vedlegg 

 
Kåfjord eldreråd – særutskrift vedr uttalelse fra felles eldrerådsmøte ad post og 
epikrise – referert i regionrådet i tidligere møte 

 Eldrerådet ber om at sakene følges opp videre, og behandles som politiske 
saker (legges som orienteringssak til regionrådet da henvendelsen ble 
mottatt i dag. Neste møte i regionrådet er ikke før november – derfor legges 
saken til orientering) 

Det var enighet om følgende tilsvar på denne henvendelsen: 
Begge sakene fra fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms er behandlet som 
referatsaker. Dette anses som en fullgod behandling av sakene. 
 
 
FELLESMØTE MED STYRINGSGRUPPA FOR KOMPETANSELØFT NORD-TROMS (kl 1230) 
I tillegg til regionrådet møtte: 
Kristin Vatnelid Johansen, leder NTSS/prosjektleder Kompetanseløft 
Daniel Johnsen, studieadministrator NTSS 
Lisbeth Holm, tidligere prosjektleder Kompetanseløft 
Jan Fjære, tidligere prosjektleder Kompetanseløft 
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder Drivkraft Nord-Troms 
 
Fra styringsgruppa Kompetanseløft møtte: 

Medlem Representerer 
Marit Hansen UiT 
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Øyvind Evanger Ordførerne 
Cissel Samuelsen Rådmenn 
Sedolf Slettli Troms Fylkeskommune 
Jens Kristian Nilsen NUNT/ Næringslivet  
Mona Salamonsen Næringslivet 
Olaug Bergset Nord-Troms VGS. 

 
 
SLUTTRAPPORTERING OG EVALUERING 

 Presentasjon av sluttrapport inkl regnskap ved Kristin V Johansen 

Kommentarer i møtet: 
Fra næringsforeningen:  

 Næringsforeningen har sluttet med kursvirksomhet, da dette krever veldig 
mye jobb, og en egen kompetanse for å arrangere kurs. Sender henvendelser 
videre til studiesenteret. 

Kurstilbud havbruk:  
 Blått kompetansesenter står for mye av kursvirksomheten mot denne 

næringen. Stort potensiale innen denne sektoren 

Ønsker statistisk materiale  
 Hvem er brukere av studiesenteret – gjerne fordelt kommunevis. Viktig 

bakgrunnsmateriale 
 Hvordan bruker innbyggerne tjenestene? 

Noe av det unike som ntss; 
 Modellen med studiebibliotekene (unik i nasjonal sammenheng) 
 Kartleggingen i helse- og omsorgssektoren og strategi- og handlingsplanen. 

Når UiT kommer inn på denne måten løftes arbeidet på strategisk nivå. 
Helse- og omsorgslederne var sentrale i arbeidet. 

Lokale effekter: 
 Viktig med tilbud innen profesjonsutdanninger – går i hovedsak rett ut i jobb 

i en av nordtromskommunene etter endt utdanning 

Samarbeid med UiT: 
 Viktig med en slik inngang til utfordringer/behov – solid grunnlag for å gjøre 

tiltak. Faktagrunnlag viktig 
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 Også det å løfte flere «ting» samtidig – for eksempel satsingen innen helse- 
og omsorg, vekslingsmodellen, læringeløftet – gir gode effekter 

 
DRØFTING OG EVALUERINGSRUNDE 

- Felles evaluering i møtet 

Hva slags forventninger hadde du til prosjektet sett fra ditt ståsted? 
 Veldig bra med den omfattende kartleggingen innen helsefeltet 
 At det skulle bli flere studietilbud innen høyere utdanning i regionen 
 En av hovedmålsettingen var å få utdanningstilbud som Nord-Troms har 

behov for. Hva gjør man når UiT ikke kan/vil levere? 

Har prosjektet innfridd forventninger? Hvilke? 
 Innfridd på Helse- og omsorg 
 Det har vært viktig å få på plass en egen viserektor for Nord-Troms og 

Finnmark, gjort at det er blitt lettere «å bli hørt» 
 Viktig å ha med UiT inn i styringsgruppa/ressursgruppa 
 Er det mange søkere som ikke er kvalifisert? Ja, en del – har vært kjørt tilbud 

om prekvalifisering 

Hvilke forventninger er ikke innfridd? 
 På andre områder enn helsefeltet – hatt forventinger om større aktivitet på 

andre felt enn helse (oppvekst, teknisk, innkjøp) 

 
Hvilken effekt har prosjektet hatt? Måloppnåelse? Resultat? 

 Bevisstgjøring – forståelse av at kompetanse er viktig 
 Viktig å tenke langsiktige resultat 
 Både lærerutdanningen og sykepleien er viktig 
 Flere tiltak som har samme mål – for eksempel innen helse med 

vekslingsmodellen, lærlingeløftet mm 
 Næringslivet; litt skuffende med tilbakemeldinger/deltakelser 
 Det at vi er så små – lite utviklingskraft – vanskelig å få deltakere 
 Har produsert mange studiepoeng 
 Har laga noen nye fora – hvor kompetanse står på dagsorden 

(samhandlingsarenaer) 
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 Skapt en forventning om hva studiesenteret kan bidra med – usikkerhet rundt 
finansiering 

 Kurs mot næringslivet – hvor man kan bruke egen bedrift som case – dette 
opplegget har gitt gode tilbakemeldinger 

 Kunnskapsbaserte grep er viktige – for eksempel kartlegging og forslag til 
løsninger ut fra kartleggingen – kan være studiesenteret sin jobb 

 Viktig med samhandling mellom de ulike kompetanseaktørene 

 
Har du synspunkt på organiseringen av prosjektet? Arbeidsmetoder? 

 Viktig å ha med UiT og fylkeskommunen i denne type arbeid 

 
Hvordan bør studiesenteret jobbe videre med å løfte kompetansen i regionen? 

 Viktig med kompetansekartlegging –også i kommunene 
 Studiesenteret er god distriktspolitikk. Må settes på dagsorden – har vært 

jobba med siden 2007, uten at man er kommet i mål 

 
Kristin V.J. gikk gjennom mottatte tilbakemeldinger på skjema fra andre enn 
møtedeltakerne. 
 
 
VEIEN VIDERE (STUDIESENTER/CAMPUS, FINANSIERING FRA 2020) 
 
Presentasjon av Drivkraft-prosjektet, med fokus på kompetanse 
Ved prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen (PP vedlagt) 
 
Status finansiering av NTSS ved Kristin V. Johansen: 

 Kronologisk oversikt over møter/notater aktiviteter med mål om forutsigbar 
finansiering for perioden 2007-2019 

 Siste: møte med statsråd 30. april 2019. Fra Troms deltok UiT ved rektoratet, 
fylkesrådet og regionrådet (notat sendes styringsgruppa) 

Kommentarer: 
 Fra Sedolf Slettli: nye fylkeskommunen Troms og Finnmark – ny divisjon 

«Kompetanse og næring» 
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 Om studiesentrene skal finansieres over regionale budsjett – må rammene til 
dette økes. Aktuelt å ha med fylkeskommunen i det videre arbeidet? 

 Bør vurdere å endre navn? Gå bort fra studiesenterbegrepet – bør vurderes 
 Mål om Statsbudsjettet 2019 
 Be om å få komme i fylkestinget/komitè for å presentere saken. Både jobbe 

mot politisk og administrativt nivå 
 Divisjonsdirektør for Troms og Finnmark Børre Krutdå – viktig medspiller i det 

videre arbeidet 
 

 
Møtet hevet kl 1515 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Drivkraft Nord-Troms
Med kompetanse i fokus 19.09.2019

332



Drivkraft Nord-
Troms

• Drivkraft NT skal bidra til flere 
kompetansearbeidsplasser som gjør 
regionen mer attraktiv og skaper vekst

• Drivkraft NT skal utvikle varige 
samarbeidsmodeller mellom kompetanse- 
og utviklingsmiljø i regionen
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Fokusområder

• Samskaping for vekst gjennom
• Drivkraft Campus Nord-Troms (Foreslått endret til Kompetansehagen)

• Etablere en modell for utdanning og forskning 
• Samarbeid med kompetanseaktører, næringsliv, fylkeskommunen, 

• Drivkraft Ungdom
• Bygge en modell for ungdomsråd og opplæring av ungdomsråd basert på Nord-

Troms sin modell for ungdomsmedvirkning utover egen region
• Rekruttere utRUSTede ungdom til veilederkorps

• Drivkraft Kvenkultur
• Revitalisering av kvensk språk og kultur gjennom

• Etablering av kompetansearbeidsplasser innen Kulturminnevern, minioritetskultur 
og distriktsmusiker-stillinger

• Etablering av nasjonalt kventeater
• Drivkraft Grensesamarbeid

• Finansiering og videreutvikling av grensetjenesten i Skibotn (Nordkalottens 
grensetjeneste)
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Kompetansehagen

Kompetansehagen
Nord

Oppgaver/Aktiviteter:
-Samarbeidsavtaler
-Forskningsnoden
-Traineestillinger
-Oppgaveskriving

-Hospitering
-Møteplass

-Utviklingsleder?

Maritimt Senter
-Blått Kompetanse-senter

-VGS
-Newtonrommet

-Aurora Visningssenter
-Fagskolen?

Senter for nordlige folk
-Sametinget
-Språksenter
-Riddu Riddu

Haltimiljøet
-Studiesenteret

-Halti Næringshage
-Nord-Troms Museum
-Kvenkultursenteret

-NTRR
-Nasjonalparksenteret

Næringsaktører
-Arena Nord-Troms

-NUNT
-Næringsfabrikken 

Kvænangen
-Furuflaten

-Visit Lyngenfjorden

Fylkeskommune/
Kommuner

Kompetansemiljøer
-UiT

-Grensetjenesten
-Språksenterene
-Samisk Høgskole

-Utdanningstilbydere

Andre aktører
-Forskningsmiljøer

-Sametinget
-Innovasjon Norge

-NOH
? 

335



Videreføring av kompetanseløftet

• Fortsatt fokus på kompetanseheving
• Koordineringsrolle 
• Nettverksbygging 
• Samarbeid mellom forskjellige kompetanseaktører
• Samarbeid mellom Næring, organisasjoner, fagmiljøer

• Møteplass
• Studiebibliotekene
• Møtefaselitering 

• Innspill?
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 25.06.2019 13:24:49
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen;
Sigleif Pedersen (sigleif@avfallsservice.no); Hanne Braathen
Kopi: Lise Jakobsen; Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad
Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kvænangen
Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy;
Knut Jentoft; Øyvind Evanger; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar
Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Gunbjørg Melkiorsen

Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 25.06.19
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 25.06.19.docx
Hei!
Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte i regionrådet i Olderdalen.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 7-2019 
STED: Kåfjord 
TIDSPUNKT: 25. juni 2019 kl 1000 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Sigleif Pedersen med fullmakt for Øyvind Evanger, Nordreisa  
Hanne Braathen for Knut Jentoft, Storfjord 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen (med pr telefon) 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder 

 
Godkjenning av fullmakt: Fullmakt fra Nordreisa kommune ved ordfører: 
«Fullmakt - møte i Nord-Troms regionråd 25.06.2019  
Da både ordfører Øyvind Evanger og varaordfører Olaug Bergset er forhindret til å 
møte i Nord-Troms regionråds møte 25.06.2019 gis det med dette fullmakt til 
Sigleif Pedersen å representere Nordreisa kommune i møtet 26.06.2019.» 
 
Vedtak: Fullmakten godkjennes. 
 
Ingen merknad til innkalling. I tillegg til utsendte saksliste tas følgende saker opp: 

 Orienteringssak: tildeling av mastergradsstipend 

 
REFERATSAKER: 
Fra kommunene i Nord-Troms: «Vedtak vedrørende plansamarbeid Nord-Troms» 
Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Språk – epikriser» 
Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Postutlevering» 
Fra Lofotrådet: «Forsøksfiske etter rødåte og utvidet kvote – spørsmål til 
Fiskeriministeren» 

 
Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 26/19  Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 28. mai 2019 i 
Kvænangen. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 27/19  Høring «Ny struktur for yrkesfaga i Troms»   
Saksdokumenter:  

 Vedtak regionrådet sak 64/18 Ny struktur for yrkesfaga i Troms (27.11.18) 
 Notat fra drøftingsmøte 14.02.19 - ny struktur for yrkesfag i Troms 
 Høringsinnspill fra Nord-Troms Regionråd 14.06.19 

 
Saksopplysninger: 
Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående skole i 
Norge. Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i 
hovedsak at Norge mangler over 90.000 fagarbeidere i 2035. Næringslivet får ikke 
arbeidstakere med den nødvendige kompetanse og mange bedrifter mangler faglært 
arbeidskraft. Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at 
landet får nok fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet 
trenger. 
 
Saken ble sendt på høring til videregående skoler 16.05.2019, med vedlagt utkast til 
ny struktur.  
 
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole. Saken 
ble behandlet pr epost ved høringsfrist 14. juni 2019. 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole 
vedrørende ny struktur for yrkesfagene i Troms. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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ORIENTERINGSSAKER: 
 
Rapport fra KomRev Nord vedr innkjøpssamarbeidet 
Brev fra Knut Teppan Vik, Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
KomRev NORD IKS: 
 
«Jeg viser til rådmannsutvalgets behandling av sak 33/19.  
  
Forvaltningsrevisjonsrapporten om innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms har i perioden fra 
april og til dags dato vært behandlet i kontrollutvalgene i Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, 
Kvænangen og Lyngen. Den behandles i dag i kontrollutvalget i Kåfjord. Etter at rapporten 
ble behandlet i kommunestyret i Nordreisa den 21. mai i år, ble revisor gjort oppmerksom 
på at innkjøpssamarbeidet/kommunene - til tross for hva som tidligere har blitt opplyst – 
likevel har dokumentasjon for de tre anskaffelsene som i rapporten omtales som helt eller 
delvis «ikke-etterprøvbare».  
  
Jeg har i de av kommunene der det har virket sannsynlig at rapporten vil kunne komme opp 
til behandling i kommunestyret nå i juni; Skjervøy, Storfjord og Kvænangen, orientert 
ordførerne om situasjonen og anmodet om at behandlingen av rapporten utsettes fram til 
alle forhold er avklart. Dialogen vi har hatt med nåværende innkjøpssjef, tyder på at en 
avklaring vil foreligge i løpet av inneværende måned.  
  
På bakgrunn av ovenstående antar jeg at rapporten vil kunne behandles i de respektive 
kommunestyrene til høsten og at de endringene/justeringene som er naturlige i lys av 
hendelsesforløpet her, vil bli formildet fra vår side – høyst sannsynlig i form av et notat som 
vedlegges rapporten i forbindelse med kommunestyrenes behandling.» 
 
 
Tildeling av mastergradsstipend juni 2019 
Stipendstyret har tildelt 4 stipend. En av stipendmottakerne har takket nei. De som 
har takket ja, vil alle levere sine masteroppgaver våren 2020. Om stipendtildelingen: 
 
Ane Marie Lindskog tar master i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Tittel på hennes 
masteroppgave er «Bærekraftig bruk av Lyngsalpan landskapsvernområde».  
 
Problemstillingen for prosjektet hennes er: «Hvordan tilrettelegger forvaltningsmyndigheten 
(verneområdestyret) til Lyngsalpan landskapsvernområde for bærekraftig bruk av området.» 
Dette vil hun undersøke gjennom å se på hvordan styret jobber med utgangspunkt i 
forvaltningsplanen som nylig ble vedtatt og hvordan de fortolker og gjennom 
saksbehandling, vedtak og planarbeid (besøksstrategien) faktisk praktiserer mandatet. 
Fokuset hennes vil være på medvirkning, nemlig hvordan brukerinteressene i området og 
andre aktører blir inkludert i forvaltningen av området og kunnskap - hvilke 
kunnskapsformer som inkluderes når avgjørelser skal tas og hva som oppfattes som 
relevant når det planlegges for en bærekraftig framtid av Lyngsalpan.  
 

340



 

4 

Jørgen Nicolai Berg tar master i geologi. Tittel på hans oppgave er: «An engineering 
geology model of the Jettan rockslide, Troms». 
 
Fjellpartiet Jettan på Nordnesfjellet. Arbeid og undersøkelse av fjellområdet vil gi viktig og 
god kunnskap, som kan hjelpe med å få en bredere forståelse om hvordan det ustabile 
fjellområdet kanskje vil gli ut i framtiden. Dette vil da kunne gi varslingssystemet bedre 
grunnlag til når det skal varsles samt at en tidligere varsling og evakuering kan iverksettes. 
I området som skal studeres er det funnet en sone i mellom de ulike bergartslitologiene. 
Denne sonen har blitt tolket til å være et bergartslag med ulik litologi til bergartene rundt, 
men sonen har senere ført til diskusjon da det er mulighet for at denne sonen er en 
svakhetssone som har fungert som et glideplan tidligere. Ved å bestemme om denne sonen 
er et bergartslag eller et tidligere forkastningsplan kan den geologiske historien forstås 
bedre og videre gi større kunnskap om hvordan fjellpartiet vil bevege seg. 
 
Synøve Jahr tar master i Samfunnsplanlegging og Kulturforståelse. Tittel på hennes 
oppgave er: «Samstyring av havfisketurisme i Nord»  
 
Gjennom denne oppgaven vil Synøve søke å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om og for 
havfisketurisme i Troms og Finnmark. Ettersom næringen har skutt fart de siste årene, er 
kunnskap om forvaltning, utfordringer og muligheter viktig for hele regionen, inkludert 
Nord-Troms. Hun tar for seg Skjervøy kommune som en av case-kommunene for 
havfisketurisme.  
 
 
 
SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING: 
 
Finansiering studiesenteret ved Svein Leiros 

 Oppfølging etter møtet med statsråden 30.04.19, hvor også rektorat ved UiT 
og fylkesrådene deltok. Det ble avtalt å sende et felles brev fra UiT, fylket og 
regionrådet til statsråden 

 Status: vært møte med fylkesrådene sist uke. Skal tilskrive ministeren. 
Fylkestinget har også vedtatt en felles uttalelse vedr desentralisert utdanning. 

 Må også kobles til Drivkraftprosjektet 

 
Drivkraft Nord-Troms – forankring (prosjektleder deltar) 

 Presentasjon av prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen, startet 1. juni.  
 Kort innledning ved prosjektleder 
 Drøfting – hvordan sikre god forankring? 
 Viktig med forankring i de nye kommunestyrene – godt grep med møter i de 

enkelte k-styrene. Sjekk møtekalender for de enkelte kommunene til høsten. 
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Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros 

 Utsatt sak fra møte regionrådet 25. juni 
 Status: foreløpig ingen tilbakemelding vedr oppfølging av denne saken 

Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros 
 Utsett sak fra møte regionrådet 25. juni 
 Enighet om å utsette denne saken til etter valget 

Nord-Troms konferansen 29. august, ved saksordførere 
 I regionrådsmøte i mai ble det orientert om at det skulle sendes ut info om 

saken 
 De som var tiltenkt å være teknisk arrangør har trukket seg. Det er kort tid til 

planlagt tidspunkt for konferansen. Det er ikke kapasitet til å følge saken opp 
i sekretariatet. Det medfører at det ikke blir Nord-Troms konferanse i 2019. 
Fylkesmannen og Troms fylkeskommune orienteres om saken 

 
ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 

 (posten utgitt grunnet tidsmangel) 

 
Møtet hevet kl 1125 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: Ellinor Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 07.08.2019 10:31:10
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: FW: referat fra styremøter i Nordreisa Bygdedraktutvalg
Vedlegg: Styremøte i bygdedraktutvalget på Storslett skole 29.docx;Møte i Nordreisa bygdedraktutvalget 05.docx
 

From: Ann Mary Lund <Ann.Mary.Lund@nordreisa.kommune.no> 
Sent: Tuesday, September 11, 2018 8:03 AM
To: Ellinor Evensen <Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>
Subject: referat fra styremøter i Nordreisa Bygdedraktutvalg
 
 
Hei Ellinor
Go morn.
Kan du være så snill å  videresende/arkivere disse to referatene. Jeg har fått beskjed av Åshild og sende dem til
servicekontoret for arkivering. Jeg finner ikke noe adresse til servicekontoret.
 
MVH Ann Lund
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Styremøte i bygdedraktutvalget på Storslett skole 29.08.17 kl 15.00. 

 

Tilstede: Åshild Olsen, Ann Helen Jensen og Ann Lund 

 

Sak 1/17: Forandringer på kommunens hjemmeside – Bygdedraktsutvalget.  Ann Lund tar kontakt 
med May Halonen for å få gjort de forandringer som må gjøres. 

 

Sak 2/17: Flytting av lokaler for bygdedraktutvalget og husflidslaget, fra Sørkjosen skole til Point. 
Aashild Olsen og Ann Helen Jensen har deltatt på møte med kommunen i dag og ser positivt på 
saken.  De skal også fremme saken for Dag Funderud ved å argumentere for behovet for flytting. 
Dette må gjøres de nærmeste dagene. 

 

Sak 3/17: Registrering av deltakere på kurs for kommende sesong. Oppstart i løpet av oktober 2017 
på onsdager kl 18.00 – 21.00. 

 

 

Ann 

 

 

344



 

 

Møte i Nordreisa bygdedraktutvalget 05.09.18 på Flexi. 

  
Tilstede: Aashild Olsen, Ann Helen Jensen, Tove Olaussen og Ann Lund. 

 

Sak 1/18: Aashild Olsen og Ann Lund deltok 23.-24.02.18 på fagdager med tema bunad i 
Tromsø.  Temaene var «om opphavsrett og forvaltning av bunader, demostrasjon av 
forskjellige teknikker, omvisning på Husfliden, foredrag med Charlotte Engstad og Barbro 
Storlien og hvem skal sy fremtidens bunader/ har vi kurslærere nok? 

Et meget bra seminar. 

Sak 2/18: Tove har undersøkt saken med å få flere innslag pr cm på verkenstoffet til 
voksenbunaden. Det lar seg ikke gjøre i følge levrandøren. 

Sak 3/18: Distrubusjonskontrakt med Flexi Klær A/S brant opp. Det var opprinnelig to 
orginaler og servicekontoret fant ikke den andre orginalen. Aashild hadde en kopi. Det er nå 
blitt underskrevet på nytt en, 16.09.18. Kontrakten er levert sevicekontoret til arkivering. 

Sak 4/18: Pr 06.04.18 har Tove på Flexi fått sømbeskrivelser, materiallister og kopier av 
diverse som hun vil ha bruk for når alt kommer i gang igjen. 

Sak 5/18: Aashild Olsen fikk vite 12.06.18 at gullsmeden selger slipsnåler med Reisadrakten 
sine motiver samme som tørkleringen. Hun har vært på gullsmeden og bedt dem slutte å 
selge og sende tilbake slipsnålene. Det må sendes skriv til leverandøren av beltespenna. 

Sak 6/18: Tove undersøker om det er mulig å få produsert splinter til skjorteknappene. 

Sak 7/18: Tove har bestilt og fått alt av stoffer til voksen og barnedraktene og de kan kjøpes 
på Flexi. 

Sak 8/18: Tove har dekt utgiftene til barnebunadstoffet. Hun har lagt ut kr. 30864,-. Utvalget 
vil søke om å få dekt halvparten av utgiftene. Dette pga. at utsalgsprisen vil bli så høy siden 
det er et spesialvevd stoff. Aashild og Tove søker. 

Sak 8/18: Ann Helen har vevd 11 sjal som hun har for salg. 

Sak 9/19: Utlysning av kurs: Kvinnedrakt, barnedrakt og evt. enkelt deler. Påmelding innen 
1.okt.18, Solvoll skole kl 18-21, påmelding til Ann Lund på SMS. 

 

Ann Lund
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma. Nordreisa  
Tid 19.september 2019 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll,  
Ottar Evensen Storaas, 1 vgs 
Peter Eri Bråstad, montessori 9 kl.  
Jon Andreas Fyhn, montessori 9 kl.  
Alf Sindre Einevoll, 1 vgs 
Emma Halvorsen Agorsah, storslett skole 9a 
Joel Siayor, 8 B storslett 
Elias Olsen, 9B storslett skole 
Jens Severin Giæver, 10 B storslett.  
Mathilde Stabell, storslett skole 8a 
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli, strømfjordnes skole 
Isak Båtnes Lund, 2 vgs 
 
 

 

 

Sakskart 

 

24/19 Informasjon om Ungdomsrådet 

25/19 Valg av medlemmer og vara 

26/19 Valg av utvalgsområder 

27/19 Eventuelt 
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24/19 Informasjon om Ungdomsrådet 

Vi går gjennom eget reglement til Ungdomsrådet. Det informeres også om den nye kommuneloven 
som trer i kraft denne høsten. Her står det bl.a.:  

- Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen.  

- Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret, 
fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene. 

- Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så 
tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av 
saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det 
kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. 

- Vi møtes ca. hver 6 uke. Evt. oftere dersom det er behov. Vara innkalles dersom medlem ikke kan 
stille.  

- Egen innkalling til det utvalget man sitter i kommer på mail fra servicetorget. Vi skal ifølge 
servicetorget kontakte vara selv dersom vi ikke kan stille på møte.  

- Lønn for ungdomsrådet utbetales hvert kvartal. For utvalg utbetales hver måned.  

 

 

 

25/19 Valg av medlemmer og vara 

 

Leder:  Ramona   Vara: Oda 

Nestleder: Oda   Vara: Ottar  

Medlem: Mathilde  Vara: Joel 

Medlem: Emma  Vara: Elias 

Medlem: Jens   Vara: Ottar 

Medlem: Jon Andreas  Vara: Peter 

Medlem: Alf Sindre  Vara: Isak 

Medlem: Hedda  Vara: Elias 
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26/19 Valg av utvalgsområder:  

Kommunestyre (2 stk): Ramona, Oda 

BUK (2 stk): Jon Andreas, Alf Sindre,  

Miljø, plan og utvikling: Mathilde 

Helse og omsorg: Emma 

Oppvekst og kultur: Alf Sindre 

Formannskapet: Oda 

Næringsutvalget: Jens 

Rust (2 stk): Ramona, Jon Andreas 

 

27/19 Eventuelt 

Vi snakker om den nye ungdomsklubben og innhold her. Flere som har innspill som vi kan ta med oss 
videre. Planlegger et besøk i lokalene f.eks. ved neste møte.  

- Bilder og presentasjon av alle medlemmer og vara 

 

 

Neste møte er satt til 22.oktober. Innkalling kommer.  

 

Referent: Silje Båtnes, 20.09.19.  
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 02.10.2019 12:50:27
Til: Alf Sindre Einevoll; Elias Olsen; Emma Halvorsen Agorsah; Hedda J. Bjerkli; Isak Båtnes Lund; Jens severin
Giæver; Joel Siayor; Jon Andreas Fyhn; Mathilde Stabell; Oda Kristine Fossvoll; Ottar Evensen Storaas; peter Eri
Bråstad; Ramona Soleng Thomassen
Kopi: Else Elvestad

Emne: Referat møte i Ungdomsrådet 19.09.19
Vedlegg: Referat fra møte 19.09.19.docx
Hei J
 
Eg sender over referat fra møte i Ungdomsrådet 19.09.19.
 
Neste møte planlegges til 22.oktober. Da er det kun ordinære medlemmer som møtes, og vara innkalles ved
behov.
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

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

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

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Fra: Pål Eriksen (pve@kvenkultur.no)
Sendt: 03.10.2019 12:39:40
Til: Post Lyngen; Post Storfjord; Post Kafjord; Post Skjervoy; Kvænangen Postmottak; Nordreisa Kommune;
postmottak@tromsfylke.no
Kopi: 

Emne: Årsrapport og årsregnskap 2018 – Halti kvenkultursenter IKS
Vedlegg: Årsrapport 2018 KKS.pdf;Årsregnskap 2018 KKS.pdf;Revisjonsberetning 2018 KKS.pdf;Protkoll
240519 signert.pdf
Til eierne i Halti kvenkultursenter IKS,
v/ Lyngen kommune
v/ Storfjord kommune
v/ Kåfjord kommune
v/ Skjervøy kommune
v/ Kvænangen kommune
v/ Nordreisa kommune
v/ Troms fylkeskommune
 
Vedlagt ligger Halti kvenkultursenter IKS’ årsrapport og årsregnskap fra 2018, samt revisjonsberetning og
tilhørende protokoll fra representantskapsmøtet 24.05.19.
 
 
 
Tervheisin
Vennlig hilsen
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sentterin johtaaja – daglig leder
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www.kvenkultur.no
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Forord 

Nordreisa kommune startet i 2006 et kvenkulturprosjekt, der man blant annet skulle bygge 

opp et kvensk samarbeidsforum for utvikling av næringsliv og kultur, samt arrangere 

kvenkulturfestival. Samtidig startet man arbeidet med å opprette et permanent senter for 

kvenkulturen i Nord-Troms og Troms. 

I 2009 ble kvenkultursenteret stiftet som et SUS, og rett over nyttår i 2010 var Halti 

kvenkultursenter IKS et selskap opprett med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 

29.01.99. Alle de seks kommunene i Nord-Troms og Troms fylkeskommune gikk inn som eiere 

av selskapet. 

Halti kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere 

kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-

Troms – og i hele Troms fylke. Et viktig mål for kvenkultursenteret er å synliggjøre den 

kvenske kulturen i alle sammenhenger. 

I 2018 har Halti kvenkultursenter hatt et aktivt år med blant annet gjennomføring av en rekke 

faste tiltak, herunder regional trespråklig eventyrturné, markering av Kvenfolkets dag, kvensk 

språk og kulturleir, regional kvensk språkturné og Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-

Troms. Kvenkultursenteret har også arbeidet med prosjekter som Kyläpeli (verdiskapning), 

Kventeater (forprosjekt), Dokumentasjonsarbeid – kvensk kulturarv, kvenske barnebøker, 

Kieliaalto – kvensk språkbølge, samt med tiltak som Kvensk råd og KvääniÄänii. 

Kvenkultursenteret opplever at det er økende interesse og entusiasme rundt det kvenske i 

samfunnet, og i 2019 skal senteret fortsette det viktig arbeidet med å fremme det kvenske. 

Samtidig må senteret arbeide fram en ny strategiplan, prioritere satsingsområder og finne sin 

plass i lys av fylkessammenslåing og de samfunnsendringer som følger. 

Vi ønsker å takke våre eiere, finansieringskilder og samarbeidsparter, og ikke minst alle 

frivillige som har gjort det mulig for oss å bidra til å skape en stolthet for det kvenske gjennom 

positive, grenseløse og engasjerende opplevelser. 

På vegne av styret, 

 

Hilde Anita Nyvoll 

styyrinjohtaaja – styreleder  
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Om Halti kvenkultursenter IKS 

 

Halti kvenkultursenter IKS (org.nr 994 649 094) ble etablert som et selskap under stiftelse 

(SUS) i 2009 og stiftet som et interkommunalt selskap (IKS) i 2010. Eierandelene og 

forpliktelsene i selskapet fordeler seg slik:  

Nordreisa kommune 40 % 

Kvænangen kommune 10 % 

Skjervøy kommune 10 % 

Kåfjord kommune 10 % 

Storfjord kommune 10 % 

Lyngen kommune 10 % 

Troms fylkeskommune 10 % 

 

Nordreisa kommune er største eier og vertskommune for senteret. De kommunale eierne betaler 

inn årlige tilskudd til drift, og denne andelen fordeler seg slik: 

Nordreisa kommune 50 % 

Kvænangen kommune 10 % 

Skjervøy kommune 10 % 

Kåfjord kommune 10 % 

Storfjord kommune 10 % 

Lyngen kommune 10 % 

 

Senteret har fra og med 2015 vært mottaker av driftstilskudd over statsbudsjettet og mottar også 

årlig fylkeskommunalt driftstilskudd. Se mer om dette under «Økonomi». 

Kvenkultursenteret arbeider primært etter formålene i selskapsavtalen, som sier at senteret skal 

• bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket 

• arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 

• synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

• bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter 

• arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag 

i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms 
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Ansatte / Administrasjon 

 

Halti kvenkultursenter har to faste ansatte fordelt på 1,5 årsverk: 

Stilling Ansatt Stillingsprosent 

Sentterin johtaaja / Daglig leder Pål Vegard Eriksen (2014-) 100 % 

Kielityötelijä / Språkarbeider Tove Raappana Reibo (2011-) 50 % 

 

Senteret har også hentet inn ekstern kompetanse (innleid tjeneste/konsulenttjeneste), for 

eksempel knyttet til prosjektledelse eller ved annet behov. Dette er gjort blant annet til 

Forprosjekt kventeater, Kyläpeli verdiskapningsprosjekt og Kvensk språkturné i Nord-Troms. 

Kvenkultursenteret har tre kontorer på Halti i Nordreisa, men benytter kun 50 % av 

kontorkapasiteten per i dag. Det ene kontoret brukes kun på halvtid, et annet leies ut. Det er et 

uttalt mål å ha tre fulltidsansatte og dermed kunne bruke alle kontorene selv. 

 

Styret 

 

Styret i Halti kvenkultursenter velges av representantskapet. I 2018 har styret formelt avholdt tre 

styremøter og behandlet 26 saker. 

På representantskapsmøte av 26. oktober ble det foretatt endringer i styret. Hilde Anita Nyvoll 

ble valgt inn for Ann-Kristin Thorheim, mens varamedlemmet Stein Åge Midttun ble gjenvalgt. 

Lisa Vangen ble valgt inn for Jarle Myrhaug, mens Hege Anita Sørensen ble nytt varamedlem og 

ble valgt inn for Ingunn Karlsen. Kai Petter Johansen og vare Bente Haugsnes ble gjenvalgt. 

Hilde Nyvoll ble valgt som ny styreleder. 

Inntil forannevnte valg bestod styret av følgende medlemmer: 

Nr. Rolle Navn Valgperiode 

01 Styreleder Ann-Kristin Thorheim 2016-2018 

02 Nestleder Leif Bjørnar Seppola 2015-2017 

03 Styremedlem Jarle Myrhaug 2016-2018 

04 Styremedlem Johnny Mikkelsen 2015-2017 

05 Styremedlem Kai Petter Johansen 2016-2018 

06 Personlig vara (01) Stein Åge Midttun 2016-2018 

07 Personlig vara (02) Anne-Gerd Jonassen 2015-2017 

08 Personlig vara (03) Ingunn Karlsen 2016-2018 

09 Personlig vara (04) Lise Jakobsen 2015-2017 

10 Personlig vara (05) Bente Haugsnes 2016-2018 
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Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord, 

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune oppnevner hver 1 

representant til representantskapet. Medlemmene velges for fire år og valgene følger 

kommunevalgperioden. Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører. 

Representantskapet har hatt to ordinære møter i 2018 og har til sammen behandlet ti saker. 

Representantskapet for perioden 2015-2019 består av følgende medlemmer: 

Nr. Rolle Navn Representerer 

01 Ordfører Johanne Sommersæter Nordreisa kommune 

02 Varaordfører Irene Toresen Skjervøy kommune 

03 Medlem Svein O. Leiros Kåfjord kommune 

04 Medlem Guri Ellen Isaksen Kvænangen kommune 

05 Medlem Ole Anton Teigen Lyngen kommune 

06 Medlem Inga-Pirita Viik Storfjord kommune 

07 Medlem Siv-Elin Hansen Troms fylkeskommune 

08 Personlig vara (01) Bjarne Josefsen Nordreisa kommune 

09 Personlig vara (02) Ingrid Lønhaug Skjervøy kommune 

10 Personlig vara (03) Ludvig Rognli Kåfjord kommune 

11 Personlig vara (04) Tryggve Enoksen Kvænangen kommune 

12 Personlig vara (05) Rita Ribe Lyngen kommune 

13 Personlig vara (06) Ilmar Monlund Storfjord kommune 

14 Personlig vara (07) Terje Olsen Troms fylkeskommune 

 

Regnskap og revisjon 

 

Selskapet har, jf. Lov om interkommunale selskap, regnskapsplikt etter regnskapsloven og skal 

ha revisor som velges av representantskapet. Det er Reisa Regnskap AS (org.nr 981 339 193) som 

fører regnskapet og KomRev Nord IKS (org.nr 986 574 689) som utfører revisjon for Halti 

kvenkultursenter IKS. 

 

 

Representantskapet 
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Halti SA 

 

Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms 

Museum AS og Nordreisa kommune – kultur er samlokalisert på Halti i Nordreisa. I 2016 gikk 

disse enhetene sammen og stiftet foretaket Halti SA (org.nr 917 565 856), blant annet for å sikre 

felles vertskap, en god førstelinjetjeneste og samhandling på Halti. 

Kvenkultursenteret har interesse av et godt vertskap, og at besøkende og publikum opplever å 

bli tatt imot og få hjelp når de kommer til Halti. Senteret har dessuten produktutsalg i butikken 

som ligger i tilknytning til skranken, og anser dette som et viktig formidlingstiltak i seg selv. 

Halti SA har en fast ansatt i 80 %-stilling, Rita Mienna, men har i tillegg sesongbasert 

turistinformasjon der et par personer tilsettes for perioden etter ordinær ansettelsesprosess. I 

2018 fikk Halti SA støtte på inntil 1 million kroner gjennom Troms fylkeskommunes regionale 

utviklingsmidler til Utviklingsprosjekt Halti. Her skal nevnte Mienna inn som prosjektleder, og 

i den anledning har samvirkeforetaket i 2018 lyst ut og fått på plass en vikar for henne i 50 %. 

Eierenhetene i Halti SA utgjør styret i foretaket med hver sin representant og vara. 

Kvenkultursenterets representant, Pål Vegard Eriksen, har vært selskapets styreleder i 2018. Til 

sammen er det avholdt 11 møter og 77 saker er behandlet. 

 

Aktivitetsåret 2018 

 

Halti kvenkultursenter er et relativt lite senter, men har et nokså stort aktivitetsnivå. I 

løpet av et normalt driftsår gjennomfører senteret en rekke tiltak og arrangementer, i 

tillegg til å delta aktivt som samarbeidspart på andres tiltak eller prosjekter. 

 

Faste tiltak 

 

Trespråklig eventyrturné 

Den 15.-26. januar arrangerte Halti kvenkultursenter, Giellasiida/Samisk språksenter i Kåfjord, 

bibliotekene- og Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms en trespråklig evnetyrturné til elever 

på 1. trinn i kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa. 

Tilbudet har funnet sted årlig fra og med 2013. 

Besøkstall: 349 
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Kvensk uke 

I anledning Kvenfolkets dag tok skoler i Nordreisa initiativ til «Kvensk uke», blant annet med 

ønske om formidlingsopplegg knyttet til kvensk språk, kultur og historie. Halti 

kvenkultursenter, Halti nasjonalparksenter og Nord-Troms Museum sydde sammen et opplegg 

som skoleklasser kunne melde seg på, i tillegg var kvenkultursenteret og museet ute på noen 

skoler. Her har vi kun fått med besøkstall for det kvenkultursenteret var involvert i utenfor 

Halti. 

Besøkstall: 363  

 

Kvenfolkets dag 

Den 16. mars, på selve dagen, var kvenkultursenteret med på «Kvenferga» mellom Kåfjord og 

Lyngen kommune i samarbeid med Nord-Troms Museum. Her fikk alle reisende gratis 

kvenflaggbutton og gratis kaffe, de fikk delta på quiz, det var salg av kvenske produkter, sang og 

fortellinger og mye mer. Kvenlandsforbundet, Norske Kveners Forbund og Kåfjord kvenforening 

var også involvert i tilstelningen. 

Besøkstall: 500 

 

Kvensk lørdag 

Den 17. mars fortsatte markeringen med «Kvensk lørdag» på Halti. Her kunne publikum blant 

annet se den temporære minoritetsutstillingen «Ja takk, begge deler», de kunne høre foredrag 

om kvenkulturen i Nord-Troms ved Bjørnar Seppola fra Kvenlandsforbundet, de kunne se 

«Aikamatka Raisissa» – en musikalsk tidsreise med KvääniÄänii og ihana!, og det var kvensk 

eventyrstund for barn. Arrangementet var i samarbeid med Nord-Troms Museum, Halti SA og 

Nordreisa bibliotek.  

Besøkstall:  100 

 

Paaskiturné – kvensk språkturné  

28. mai – 1. juni arrangerte Halti kvenkultursenter, bibliotekene- og Bibliotek og kulturbussen i 

Nord-Troms en kvensk språkturné til elever på 5. trinn i kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, 

Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa. Kvenkultursenteret har et mangeårig samarbeid med 

musiker Erling Fredriksson fra Tornedalen, som også denne gangen var inne som språk- og 

musikalsk ressurs sammen med vår egen språkarbeider Tove Raappana Reibo. Tilbudet har 

funnet sted årlig fra og med 2013. 

Besøkstall: 123 
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Kvensk språk- og kulturleir  

Den 6.-8. april kunne Halti kvenkultursenter invitere til kvensk språk og kulturleir for 4. gang, 

denne gangen på Reisa Friluftssenter (tidl. Sappen Leirskole) i Reisadalen med deltakere 

mellom 5 og 54 år fra både Norge og Sverige. Daniel Särkijärvi fra Meän kulttuurikehto/Vår 

kulturvagga i Sverige deltok også dette året som språklig ressurs. Som et ledd i samarbeidet med 

Meän kulttuurikehto deltar også kvenkultursenteret aktivt på deres spårkleir i juli på Seskarö i 

Sveirge. Inger Birkelund fra ihana! AS hadde fortellerstund på Ovi Raishiin (Visitor Point), det 

var omvisning på Gamle Sappen skole ved eierne Else og Tore Elvestad, og den siste dagen ble 

viet til omvisning, teater og sang anført av Kristin Mellem ved Nord-Troms Museum på Halti på 

Storslett. 

 
Barna lærer farger og tall på kvensk og meänkieli gjennom lek. Foto: Pål Vegard Eriksen / Halti kvenkultursenter 

Etter å ha hatt leiren på fire ulike steder erfarer vi at Reisa Friluftssenter er godt egnet til denne 

type formål. Det er særlig nødvendig med nok soveplasser og et godt kjøkken med alt som 

trengs – til en overkommelig pris – en kombinasjon det ikke er overflod av i Nord-Troms. Derfor 

ønsker vi å se på mulighetene for å bruke Reisa Friluftssenter også i 2019. 

Besøkstall: 17 
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Paaskiviikko 2018 

Den 11.-17. juni gikk Paaskiviikko (kvenske kulturdager i Nord-Troms) av stabelen med 

arrangementer i kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvæangen og Nordreisa1. 

Festivalen kunne gjennomføres for 12. gang takket være støtte fra Norsk kulturråd og Troms 

fylkeksommune. 

Besøkstall: 1500 

 

 
Mange folk i nær sagt alle aldre, og et par hester, er involvert i forestillingen under Kyläpeli.  

Foto: Angelika Goldman 

Kyläpeli – Landsbyspel  

Den 19.-21. september ble Kyläpeli arrangert for 2. år på rad i Nordreisa, og som et bredt 

samarbeidsprosjekt. Halti kvenkultursenter eier verdiskapsningsprosjektet Kyläpeli, mens ITU 

Kvensk teater trupp eier den tilhørende forestillingen – og ihana! ved Inger Birkelund er 

prosjektleder på begge disse prosjektene.  

Halti nasjonalparksenter, Halti næringshage/Forskningsdagene og Nord-Troms Museum er 

involvert på ulike måter, og sitter blant annet i styringsgruppa til verdiskapningsprosjektet. 

Kyläpeli involverer ca. 70 amatører og profesjonelle, hvorav om lag 20 er barn og unge. 

                                                           
1 Festivalrapport Paaskiviikko 2018: https://kvenkultur.no/wp-content/uploads/sites/25/2018/12/Rapport-
Paaskiviikko-2018.pdf  
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Verdiskapningsprosjektet fikk i 2018 tilsagn om toårig støtte fra henholdsvis Troms 

fylkeskommune på 750 000,- og Nordreisa kommune på 200 000,-.  

Besøkstall: 340 

 

KvääniÄänii 

Kvenkoret KvääniÄänii (kvenske stemmer) har sitt naturlige utspring fra kvenkultursenterets 

mangeårige  språksatsing i regionen. Kvenkultursenterets språkarbeider, Tove Raappana Reibo, 

administrerer koret, organiserer øvinger og legger til rette for opptredner, i tillegg til å fungere 

som korets dirigent og kvenskspråklig ressurs. Koret kommer sammen til øving eller opptreden 

omtrent månedlig og har aktive medlemmer blant annet fra Nordreisa, Kåfjord, Lyngen, 

Storfjord, Bardu og Tromsø. 

 
KvääniÄänii besøker koret LauluVoima i Pajala. Foto: Laila Lanes/NRK 

 

Her er noen av koraktivitetene i 2018: 

• Lørdag 17. mars framførte KvääniÄänii og ihana! den musikalske tidsreisen «Aikamatka 

Raisissa» på Halti under «Kvensk lørdag» i tilknytning til Kvenfolkets dag. 

• Søndag 17. juni deltok KvääniÄänii på vandrefortellingen «Ingen er så trygg i fare – en 

vandrefortelling om evakueringshøsten 1944» på Tørfoss kvengård i Reisadalen under 

Paaskiviikko. Andre medvirkende var Inger Birkelund, Rolf Bakkeslett, Øystein 

Fredriksen og Kristin Mellem. 
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• Den 7.-9. september reiste KvääniÄänii på studietur til Pajala i Sverige, som en del av 

kvenkultursenter-prosjektet «Kieliaalto – kvensk språkbølge». Målet med reisen var 

blant annet å sette koret i kontakt med andre som synger på kvensk eller meänkieli, 

høste ideer og erfaringer, bygge nettverk og styrke samholdet internt. Koret hadde felles 

øvinger og kirkekonsert med det lokale koret LauluVoima (sangkraft) som synger på 

meänkieli. 

• Den 16. desember inviterte Kvænangen språksenter og Halti kvenkultursenter til 

«Jouluhetki» på Flerbrukshuset i Burfjord i Kvænangen kommune, der KvääniÄänii 

holdt julekonsert med kvenske sanger. 

 

Kvensk råd 

Kvensk råd er et tiltak som startet opp allerede i 2010 under navnet «Kvensk samarbeidsråd». 

Dette er en samarbeidsplattform bestående av kvenske lag og foreninger i Troms, uavhengig av 

organisasjonstilhørighet. Kvensk råd har mål av seg å styrke samarbeidet på tvers av 

organisasjonene og være et sterkt talerør for kvenene og den kvenske grasrota. Halti 

kvenkultursenter drifter rådet og fungerer som dets sekretariat. I 2018 har aktiviteten vært lavere 

enn ønsket, noe senteret ønsker å endre på i 2019. 

 

Prosjekter 

 

Kvenkultursenteret har arbeidet med en rekke ulike prosjekter i 2018: 

▪ «Dokumentasjonsarbeid – kvensk kulturarv» og «Kvensk barnebokutgivelse» fikk støtte 

i 2017 på til sammen 348 000 kr (inkl. merfinansiering) fra Kommunal og 

moderniseringsdepartementet, men kvenkultursenteret har ikke sluttført prosjektene. 

Det gjenstår 211 156,- og prosjektene søkes sluttført i 2019. 

▪ «Kvenske stedsnavn i Reisadalen» er et oppdrag kvenkultursenteret fikk fra 

fylkesmannen i 2018 for kr 40 000,-. Det gjenstår det å sluttføre rapporten. 

▪ «Forprosjekt kventeater» er et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter, ihana AS, ITU 

Kvensk Teater Trupp og Kultnett AS. Sammen utgjør disse styringsgruppa, og 

førstnevnte er formell eier. Prosjektet er støttet med inntil kr 370 000,- fra Troms 

fylkeskommune. Inger Birkelund fra ihana! AS er prosjektleder. I forprosjektet har det 

vært studieturer til Petrozavodsk, Pajala og Tromsø. Det har vært ett åpent 

innspillsmøte, ett innspillsmøte med bransjen og en workshop. 
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Hedda og lyngshestføllet «Kultani» deltok i musikkvideoinnspilling i prosjektet Kieliaalto med om lag 20 andre 

barn. Foto: Skjermdump 

 

▪ «Kieliaalto – kvensk språkbølge» fikk støtte i 2018 på inntil 300 000 kr fra Kommunal og 

moderniseringsdepartementet. Har blant annet gitt KvääniÄänii studietur til Pajala og 

innspilling av musikkvideoen «Kultani»2 med barn og unge. Prosjektet er ikke sluttført, 

det gjenstår 177 174,- og prosjektet søkes sluttført i 2019. 

 

Andre tiltak 

 

• Halti kvenkultursenter har vært praktisk tilrettelegger lokalt for Kvensk 

institutt/Språkreir Nordreisa i hele 2018, herunder blant annet lokaler, kontorrekvisita, 

kopiering mv. 

• Halti kvenkultursenter sitter i referansegruppa for forskningsprosjektet IMMKven og har 

deltatt på to møter i Alta i 2018. Forskere herfra tok en aktiv rolle i Forskningsnode 

Nord-Troms’ arrangement «Etnisk kultur som næring» under Paaskiviikko i 2018. 

                                                           
2 Musikkvideoen Kultani: https://www.youtube.com/watch?v=TolWCfJ2FHg  
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• Halti kvenkultursenter har deltatt i prosjektet «Innfallsport til natur, kultur og næring i 

Kvænangen»3 og tilhørende informasjonsrom («mikromuseum»), sammen med 

verneområdestyret, Kvænangen kommune, Nord-Troms Museum og Kvænangen 

næringsbygg. 

• Halti kvenkultursenter har i 2018 gjennomført et 20-timers begynnerkurs over ti kvelder 

på Halti i Nordreisa. Til sammen var det 18 påmeldte. 

• Halti kvenkultursenter er en av flere parter bak «Nord-Troms stipendet», og i desember 

2018 ble det «kvensk» uttelling når Kristin Mellem fikk 30 000,- til å undersøke kvensk 

salmetradisjon i Nord-Troms. 

• Halti kvenkultursenter har utsalgssted på Halti, samt en tilhørende nettbutikk. Her 

selges kvensk litteratur, musikk, skjorter og luer med kvensk tekst, kvenflagg og annet 

nips som er kvenskrelatert.  

 

 

Mediesaker 

 

Nedenfor er nyheter og mediesaker fra 2018 som enten omhandler eller angår Halti 

kvenkultursenter listet opp, (lenke på hver tittel): 

Dato Medie Tittel 

13.01 Framtid i Nord Skal reise på trespråklig eventyr med bokbussen 

25.01 Framtid i Nord – Bokbussen er kul! 

29.01 NRK Kvääni På tre språk i bokbussen 

22.02 NRK Kvääni Vil ha hovedsete for kvensk språk og kultur til Nord-Troms 

08.03 Ruijan Kaiku Populære språkkurs 

13.03 NRK Kvääni Der huldre og svovelpreken er blitt publikumssuksess 

13.03 NRK Kvääni Leven på Lyngenferga og Erna til Alta 

17.03 Framtid i Nord En fergetur utenom det vanlige 

03.05 Ruijan Kaiku - Dette har vært den beste leiren vi har hatt 

12.05 Framtid i Nord Skal lære 160 elever mer om kvensk språk 

29.05 NRK Kvääni Paaskiviikko – kvensk kulturskatt for barn og voksne 

30.05 Framtid i Nord Landsbyspelet får 750.000: – Kan bli et signaturprodukt for hele regionen 

11.06 Framtid i Nord Inntil 370.000 kroner til kventeater i Nord-Troms 

12.06 NRK Troms Paaskiviikko i full gang (radio) 

14.06 NRK Troms Paaskiviikko 2018 (radio) 

16.08 Framtid i Nord Straks klart for årets Kyläpeli 

23.08 Framtid i Nord Fylkeskommunen støtter utvikling av Halti 

31.08 NRK Kvääni Johanna Elise (5) får ikke lære kvensk i skolen 

                                                           
3 Sluttrapport «Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen»: 
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/Innfallsport/SluttRapport_innfallspor
ttilVOiKv%C3%A6nangen19nov.pdf  
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https://www.framtidinord.no/pluss/2018/01/14/Skal-reise-på-trespråklig-eventyr-med-bokbussen-15902869.ece
https://www.framtidinord.no/pluss/2018/01/26/–-Bokbussen-er-kul-15974545.ece
https://www.nrk.no/kvensk/pa-tre-sprak-i-bokbussen-1.13889142
https://www.nrk.no/kvensk/vil-ha-hovedsete-for-kvensk-sprak-og-kultur-til-nord-troms-1.13929084
https://www.ruijan-kaiku.no/populaere-sprakkurs/
https://www.nrk.no/kvensk/der-huldre-og-svovelpreken-er-blitt-publikumssuksess-1.13945851
https://www.nrk.no/kvensk/leven-pa-lyngenferga-og-erna-til-alta-1.13959388
https://www.framtidinord.no/pluss/2018/03/18/En-fergetur-utenom-det-vanlige-16303041.ece
https://www.ruijan-kaiku.no/8075-2/
https://www.framtidinord.no/pluss/2018/05/13/Skal-lære-160-elever-mer-om-kvensk-språk-16683763.ece
https://www.nrk.no/kvensk/paaskiviikko-_-kvensk-kulturskatt-for-barn-og-voksne-1.14049733
https://www.framtidinord.no/pluss/2018/05/30/Landsbyspelet-f%C3%A5r-750.000-%E2%80%93-Kan-bli-et-signaturprodukt-for-hele-regionen-16799192.ece
https://www.framtidinord.no/pluss/2018/06/12/Inntil-370.000-kroner-til-kventeater-i-Nord-Troms-16911274.ece
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02011718/12-06-2018#t=1h16m55.96s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02011918/14-06-2018#t=1h5m32.08s
https://www.framtidinord.no/kultur/2018/08/17/Straks-klart-for-årets-Kyläpeli-17339073.ece
https://www.framtidinord.no/nyheter/2018/08/23/Fylkeskommunen-st%C3%B8tter-utvikling-av-Halti-17381235.ece
https://www.nrk.no/kvensk/johanna-elise-_5_-far-ikke-laere-kvensk-i-skolen-1.14187534
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/Innfallsport/SluttRapport_innfallsporttilVOiKv%C3%A6nangen19nov.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/Innfallsport/SluttRapport_innfallsporttilVOiKv%C3%A6nangen19nov.pdf
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19.09 NRK Kvääni Gir ikke opp kampen om trespråklig bokbuss i Nord-Troms 

22.09 NRK Kvääni – Et unikt konsept – helt makaløs 

04.10 Framtid i Nord – Et prosjekt for hele regionen 

28.10 Framtid i Nord Nå får elevene mulighet å lære kvensk på skolen 

11.11 Framtid i Nord – Det er viktig for meg å bli kjent med våre forfedres kultur 

14.11 NRK Troms Vil opprette profesjonelt kventeater (radio) 

02.12 Framtid i Nord Undersøker salmesangen i Nord-Troms 

11.12 Ruijan Kaiku Hva med lønn for å lære kvensk? 

12.12 Ruijan Kaiku – Et kventeater kan bidra til regional vekst 

13.12 Ruijan Kaiku Synger julen inn på kvensk 

 

 

Halti kvenkultursenter har i 2018 mottatt driftsmidler over statsbudsjettet, samt 

fylkeskommunale driftsmidler og kommunale driftsmidler fra eierne på til sammen 1 486 000. 

Driftsmidlene går primært til å dekke lønnsutgifter og den daglig driften av senteret.  

Kommunal og mod.dep. Drift 750 000 50,47 % 

Troms fylkeskommune Drift 466 000 49,53 % 

Nordreisa kommune Drift 135 000 

Kvænangen kommune Drift 27 000 

Skjervøy kommune Drift 27 000 

Lyngen kommune Drift 27 000 

Kåfjord kommune Drift 27 000 

Storfjord kommune Drift 27 000 

SUM DRIFTSMIDLER 1 486 000 100 % 

 

På inntektssiden har senteret også mottatt prosjektstøtte og fått inn salgs- og leieinntekter. Av 

prosjektmidler nevnes støtte til Paaskiviikko på 100 000 fra Troms fylkeskommune og 250 000 

fra kulturrådet, samt støtte til Kyläpeli verdiskapningsprosjekt fra Troms fylkeskommune på 

375 000 og fra Nordreisa kommune 100 000. I tillegg til tilsagn fra Kommunal og 

moderniseringsdepartementet på 300 000 til prosjektet Kieliaalto – kvensk språkbølge, samt 

277 500 fra Troms fylkeskommune til Forprosjekt kventeater. Det har også kommet 

engangsrefusjon på 78 041 fra et tidligere prosjekt, i tillegg til at senteret hadde periodisert noe 

inntekt fra 2017 til 2018. 

Totalt har senteret fått inn 2 814 366 kr i 2018 og hatt kostnader for 2 670 068. Driftsresultatet 

viser dermed et overskudd på 144 298 kr, etter at prosjektmidler som ikke ble disponert i 2018 

er periodisert og inntektsført i 2019.  

Økonomi 
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https://www.nrk.no/kvensk/gir-ikke-opp-kampen-om-trespraklig-bokbuss-i-nord-troms-1.14212887
https://www.nrk.no/kvensk/_-et-unikt-konsept-_-helt-makalos-1.14218697
https://www.framtidinord.no/pluss/2018/10/05/–-Et-prosjekt-for-hele-regionen-17642653.ece
https://www.framtidinord.no/nyheter/2018/10/29/Nå-får-elevene-mulighet-å-lære-kvensk-på-skolen-17778208.ece
https://www.framtidinord.no/nyheter/2018/11/11/–-Det-er-viktig-for-meg-å-bli-kjent-med-våre-forfedres-kultur-17854949.ece
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02022818/14-11-2018#t=1h29m36.76s
https://www.google.com/url?q=https://www.framtidinord.no/pluss/2018/12/03/Unders%25C3%25B8ker-salmesangen-i-Nord-Troms-17996007.ece&sa=U&ved=0ahUKEwidtNDg3pXhAhWq8aYKHVpaBFEQFggXMAY&client=internal-uds-cse&cx=001944520860209589128:zpi5lbti0s8&usg=AOvVaw36PeUYnMZ_Q80j9mUJLszF
https://www.ruijan-kaiku.no/hva-med-lonn-for-a-laere-kvensk/
https://www.ruijan-kaiku.no/et-kventeater-kan-bidra-til-regional-vekst/
https://www.ruijan-kaiku.no/synger-julen-inn-pa-kvensk/
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Senteret påbegynner ikke nye prosjekter før pågående prosjekter knyttet til dokumentasjon, 

barnebok og Kieliaalto er sluttført. 

 

Kvenkultursenteret ble stiftet som et interkommunalt senter i 2009/10, og det tok om lag seks 

driftsår før senteret i 2015 omsider ble mottaker av statlig driftstilskudd. Til tross for større 

nedslagsfelt enn språksentrene, mottar kvenkultursenteret i dag tilskudd av samme 

størrelsesorden som 3 av 4 språksentra, hvorav to av disse er helt nyetablert. Selv om det er 

veldig positivt for den kvenske revitaliseringsprosessen at kvenske språksentra kommer til, kan 

denne utviklingen ha hatt en noe begrensende effekt for Halti kvenkultursenter isolert sett. 

Nødvendige økninger til flere ansatte har, i samme periode som flere nye språksentra har 

kommet til, ikke vært å spore fra statlig hold. 

Det er noen vesentlige forskjeller på Halti kvenkultursenter og kvenske språksentra for øvrig. 

Det er viktig for oss å påpeke at kvenkultursenteret ikke er et språksenter som sådan, noe man 

ser av navnet. Senteret er dessuten et regionalt senter med et mye bredere nedslagsfelt enn et 

kommunalt språksenter. Mens et språksenter gjerne har én kommune som virkeområde, har 

kvenkultursenteret seks kommuner som primært nedslagsfelt, og hele Troms fylke som et 

sekundært nedslagsfelt.  

Et språksenter arbeider gjerne mest språkrettet, mens kvenkultursenteret er mye mer 

kulturorientert. Kvensk kulturliv styrker personlig identitet og gruppeidentitet, og bidrar til 

levende lokalsamfunn og bolyst. Kvenske kulturutøvelse, i lag med kvensk kunst- og 

kulturaktiviteter, bidrar til både tilhørighet, livskvalitet og trivsel, og kan bidra til relevante 

arbeidsplasser. Det bidrar også til kunnskap og sunnere holdninger i samfunnet. Vi tror en 

sterk satsing på kvenkultur og kvensk kulturliv også vil kunne gi økt interesse rundt språket og 

språkopplæringen.  

Halti kvenkultursenter er det eneste senteret av sitt «slag», og er et senter som ønsker å være 

et kvensk kraftsenter, et kvensk ressurs- og besøkssenter, en sterk kvensk formidlingsenhet og 

et knutepunkt innen kvensk kulturliv. Kvenkultursenteret har i en årrekke meldt seg klare for 

nasjonale oppgaver knyttet til kvenkultur, og har hele veien vært et operativt kvenkultur-

senter. På bakgrunn av dette var det overraskende å lese at Regjeringen, i forbindelse med 

2019-bevilgningen til Vadsø kommune/Varanger museum, skriver at «Prosjektet innebærer 

ombygging, slik at bygget bl.a. kan fungere som et nasjonalt senter for kvensk/norskfinsk 

Utfordringer 
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kultur», sitat slutt. I ettertid har vi forstått at dette nok var en skrivefeil, men likevel ser vi at 

man snart har to kvenske kraftsentra i dagens Finnmark som har nasjonale oppgaver, mens i 

dagens Troms har man foreløpig ingen. 

 

Avslutning 

 

Nok et spennende og aktivt år er gjennomført ved Halti kvenkultursenter IKS. Vi ønsker å takke 

for alle som har støttet arbeidet og våre samarbeidspartnere. 

Det er en gledelig interesseøkning rundt det kvenske i samfunnet, noe senteret også kjenner på i 

form av henvendelser og forventninger.  

Det stilles ulike forventninger fra ulike hold til det arbeidet som gjøres. Styret i Halti 

kvenkultursenters har påbegynt arbeidet med å revidere strategiplanen. Vi gjennomfører en 

grundig prosess på hvilke tiltak vi ønsker å prioritere utifra ressursene vi har. Samtidig skal vi 

sette oss noen ambisjoner, for vi har tro på at med den erfaringen og kompetansen Halti 

kvenkultursenter har opparbeidet seg, så er det et godt utgangspunkt for videreutvikling både 

med tanke på økte ressurser og ansvarsområder. Det håper vi at øgså våre eiere og statser behov 

for. 

På vegne av styret, 

 

 

Yykeänperä / Lyngseidet 15.02.19, 

 

Hilde Anita Nyvoll  Leif Bjørnar Seppola   Johnny Mikkelsen 

styreleder    nestleder    styremedlem 

 

 

Pål Vegard Eriksen  Lisa Vangen    Kai Petter Johansen 

daglig leder   styremedlem    styremedlem 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  17.06.2019  2019/8239 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Tom Olav Stavseth, 78 95 03 96 
  
 
 
  

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Att. rådmannen 
 

  
 

Varsel om tilsyn med kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 21. – 22. oktober 2019 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark varsler med dette at det vil bli gjennomført tilsyn med Nordreisa 
kommune som en del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. Tilsynet gjelder 
kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. 
 
Miljørettet helsevern (MHV) er regulert i lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og i utfyllende 
forskrifter. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid etter 
folkehelseloven, jf. folkehelseloven § 31. Fylkesmannens lovlighetskontroll med MHV gjelder 
folkehelseloven §§ 8 og 9, samt § 30 om internkontroll. Fylkesmannens tilsyn er avgrenset til 
lovlighetskontroll, jf. kommuneloven kapittel 10 A.  
 
Kommunen er i folkehelselovens kapittel 3 gitt myndighetsutøvelse med privat og offentlig 
virksomhet og eiendom som kan ha innvirkning på helsen. Kommunens tilsynsansvar med MHV 
fremgår av lovens § 9. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. oppstiller en 
rekke krav til blant annet internkontroll, og til uteområder, inneklima, renhold, vedlikehold, 
smittevern, måltider mv. Det er presisert i forskriften § 25 at kommunen skal føre tilsyn med at 
kravene i forskriften overholdes.  
 
Formålet med Fylkesmannens tilsyn  
Barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø er av stor betydning for helse, trivsel og prestasjoner 
blant barn og unge.  
 
Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at 
barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarns og elevers helse og trivsel, og 
forebygger sykdom og skade. 
 
Gjennomføring av tilsynet 
Fylkesmannens tilsyn utføres ved en gjennomgang av innhentet dokumentasjon, tilsynsbesøk, samt 
intervjuer med personell i kommunen. Det vil i tillegg bli gjennomført samtaler med 
brukerrepresentanter.  
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Vi vil utarbeide skriftlig rapport etter tilsynet. Tilsynsrapporter er offentlige, jf. offentlighetsloven § 3. 
Endelig tilsynsrapport vil bli publisert på Statens Helsetilsyns nettsted.  
 
Tidsplan 
Vi har satt opp 21. og 22. oktober 2019 for tilsynsbesøk. Vi vil utarbeide et program i forkant av 
tilsynsbesøket i samarbeid med kommunen.  
 
Ved tilsynsbesøket vil vi intervjue utvalgte personer. Aktuelle kandidater kan være:  
 Rådmann/administrasjonssjef 
 Kommunalsjef helse og omsorg  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur  
 Leder teknisk/drift  
 Kommunens barnehagemyndighet  
 Enhetsledere barnehage og skole  
 Kommuneoverlege  
 Ansatte som har oppgaver knyttet til tilsyn med MHV i skoler og barnehager 
 Folkehelsekoordinator (hvis vedkommende har oppgaver knyttet til tilsyn)  
 Elevrådsrepresentanter (ungdomsskolen og eventuelt mellomtrinnet) 
 Representanter for foreldrerådets arbeidsutvalg i barnehager og barnetrinnet  
 
Vi ber om at aktuelle personer holder av dagene for mulig intervju.  
 
Innsending av opplysninger  
Fylkesmannen ber om følgende opplysninger: 
1. Organisasjonskart som viser plassering av tilsynsorganet i kommunen 
2. Delegasjon av tilsynsmyndighet og oppgaver til kommunens tilsynsorgan 
3. Kommunens samlede oversiktsdokument, jf. Folkehelseloven § 5 
4. Oversikt over personell tilknyttet miljørettet helsevern i kommunen og deres stillingsbeskrivelser 
5. Oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus 
6. Plan for gjennomføring av tilsyn i barnehager og skoler (f.eks. årshjul e.l.) 
7. Oversikt over eventuelle risikovurderinger knyttet til miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

lokalisert i kommunen 
8. Oversikt over gjennomførte tilsyn og ikke-avsluttede tilsyn 
9. Kopi av de siste 3 tilsynsrapportene hvor det ikke ble påpekt lovbrudd 
10. Kopi av de siste 5 tilsynsrapportene hvor det ble påpekt lovbrudd, samt kopi av tilhørende 

korrespondanse om oppfølging og eventuell avslutning av tilsynet 
11. Rutiner/prosedyrer for oppfølging av barnehager og skoler ved lovbrudd 
12. Rutiner/prosedyrer for å informere ledelsen hvis ikke tilsyn blir forsvarlig ivaretatt 
13. Kopi av meldte avvik/andre opplysninger som kan knyttes til risikoforhold ved ute-/innemiljø, 

skader, ulykker mv. ved barnehagene og skolene i perioden  
14. Oversikt over FAU repr. elevrådsledere og foreldrerepresentanter fra barnehager, med navn, 

rolle og telefonnummer 
15. Annen dokumentasjon som kommunen mener er relevant 

Fylkesmannen som tilsynsmyndighet skal ha tilgang til kommunens dokumenter og lokaler, jf. 
kommuneloven § 60 c. Dokumentasjonen som sendes inn kan bare unntas offentlighet i den grad 
dette er hjemlet i offentlighetsloven.  
 
Frist for innsending av dokumentasjon er 20. august 2019.  
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Vi ber kommunen oppnevne en kontaktperson for tilsynet. Navn og kontaktinformasjon bes sendt til 
Fylkesmannen innen 27. juni 2019. 
 
Tilbakemelding gis til revisjonsleder Tom Olav Stavseth per e-post fmfitost@fylkesmannen.no  
 
 
 
Med hilsen 
 
Snorre Manskow Sollid (e.f.) 
assisterende helse- og sosialdirektør 

  
 
Tom Olav Stavseth 
revisjonsleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/648-1 

Arkiv:                200  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
77/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Kvartalsrapport 3.kvartal 2019 

 

Rådmannens innstilling 
Kvartalsrapporten tas til orientering.  
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 3.kvartal i 2019. Regnskap og budsjett for 3.kvartal er 
hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  
Per 1.kvartal skal forbruket ligge på 72,7 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 
budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 75,0 % for å være innenfor 
budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. På pensjon 
skal forbruket ligge på 75,0 % for å være innenfor budsjett. Denne kvartaloversikten viser 
regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som 
står i regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk 
forbruks % i regnskapet for 3.kvartal. Kolonnen ”reelt avvik” viser det faktiske avviket etter at 
vi har korrigert for periodisering av budsjett og regnskapstall. Årsaken til avvikene forklares 
under hver sektor. 
 
Prosjekter holdes utenfor da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med 
diverse tilskudd. Det gjøres heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne 
sektoren er selvfinansiert. Denne sektoren er også holdt utenfor oversikten av total drift.  
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1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 8 616 456 12 169 676 70,80 -230 898 -230 898
Pensjon 2 386 752 3 275 172 72,87 -69 627 -257 627
Øvrige utgifter 7 457 948 10 303 385 72,38 -269 591 140 909
Inntekter -395 121 -938 192 42,12 308 523 22 523
Totalt avvik sektor 1 18 066 035 24 810 041 72,82 -261 593 -325 093

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 71 238 771 98 848 149 72,07 -623 833 -623 833
Pensjon 11 610 564 14 727 226 78,84 565 144 565 144
Øvrige utgifter 40 552 916 46 602 499 87,02 5 601 041 3 010 041
Inntekter -14 036 985 -18 794 253 74,69 58 705 -290 295
Totalt avvik for sektor 2 109 365 265 141 383 621 77,35 5 601 057 2 661 057

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 95 193 756 125 825 194 75,66 3 718 840 3 718 840
Pensjon 17 145 542 24 171 618 70,93 -983 172 -905 922
Øvrige utgifter 33 189 401 39 337 797 84,37 3 686 053 6 707 463
Inntekter -25 554 420 -48 272 615 52,94 10 650 041 -1 711 759
Totalt avvik for sektor 3 119 974 278 141 061 994 85,05 17 071 762 7 808 622

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 18 694 894 25 952 613 72,03 -172 655 -172 655
Pensjon 3 698 208 5 106 664 72,42 -131 790 -131 790
Øvrige utgifter 20 128 945 24 739 386 81,36 1 574 406 1 830 129
Inntekter -8 754 469 -12 852 250 68,12 884 718 -206 482
Totalt avvik sektor 6 33 767 578 42 946 413 78,63 2 154 678 1 319 201

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -275 127 472 -348 623 100 78,92 -13 660 147 -3 842 500
Totalt avvik sektor 7 -275 127 472 -348 623 100 78,92 -13 660 147 -3 842 500

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsutgifter 24 429 069 13 932 554 175,34 13 979 654 3 000 000
Driftsinntekter -5 019 610 3 983 000 -126,03 -8 006 860 -2 000 000
Totalt avvik sektor 8 19 409 460 17 915 554 108,34 5 972 794 1 000 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 193 743 877 262 795 632 73,72 2 691 453 2 691 453
Pensjon 34 841 065 47 280 680 73,69 -619 445 -730 195
Øvrige utgifter 125 758 279 134 915 621 93,21 24 571 563 14 688 542
Inntekter -328 888 077 -425 497 410 77,29 -9 765 019 -8 028 513
Totalt avvik sektor 1-8 25 455 144 19 494 523 130,58 16 878 552 8 621 287  
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Sektor for administrasjon 
 
Oversikt for sektoren: 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 8 616 456 12 169 676 70,80 -230 898 -230 898
Pensjon 2 386 752 3 275 172 72,87 -69 627 -257 627
Øvrige utgifter 7 457 948 10 303 385 72,38 -269 591 140 909
Inntekter -395 121 -938 192 42,12 308 523 22 523
Totalt avvik sektor 1 18 066 035 24 810 041 72,82 -261 593 -325 093  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på kr 0,23 mill på lønn og kr 0,257 på pensjon, og skyldes 

vakanser.  
 

 Øvrige utgifter: 
o Merforbruk på kr 0,14 mill og avvikene skyldes i hovedsak merforbruk på 

lisenser og gebyrer. 
 

 Inntekter: 
o Mindreinntekt på kr 0,022 mill og anses for å være i balanse. 

 
 
 
Sektor for oppvekst og kultur 
 
Oversikt for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 71 238 771 98 848 149 72,07 -623 833 -623 833
Pensjon 11 610 564 14 727 226 78,84 565 144 565 144
Øvrige utgifter 40 552 916 46 602 499 87,02 5 601 041 3 010 041
Inntekter -14 036 985 -18 794 253 74,69 58 705 -290 295
Totalt avvik for sektor 2 109 365 265 141 383 621 77,35 5 601 057 2 661 057  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på kr 0,623 mill på lønn og merforbruk på kr 0,56 mill på 

pensjon, og skyldes: 
 Bruk av sykelønnsvikar og svangerskapsvikar har et mindreforbruk sett 

mot sykelønnsrefusjon og refusjon fødselspenger kr. på kr 142.300 sett 
mot budsjett. 

 Mindreforbruk på lønn faste stillinger, spes.ped og faste tillegg på 
511.000,- 

 Merforbruk på lønn ferievikarer på kr 261.000 
 Merforbruk på overtid på kr 467.000 
 Introduksjonsstønad har et mindreforbruk på kr 707.800 
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 Godtgjøringer fosterhjem og besøkhjem har et mindreforbruk på kr 
87.000,- 

 
 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på kr 3,0 mill og avvikene skyldes: 
 Mat/drikkevarer/forbruksmateriell har et mindreforbruk på kr 0,133 mill 
 Hotellovernatting/kurs/reiser har et merforbruk på kr 0,352 mill  
 Utgiftsdekning/forebyggende tiltak har et mindreforbruk på kr 0,985 mill 
 Annonsering/abonnement/TV/lyd har et mindreforbruk på kr 0,162 mill 
 Drivstoff og vedlikehold biler har et merforbruk på kr 0,083 mill 
 Husleie har et merforbruk på kr 0,163 mill 
 Kontingenter/faste avgifter/lisenser har et merforbruk på kr 0,779 mill  
 Edb utstyr og inventar har et mindreforbruk på kr 0,173 mill 
 Konsulenttjenester har et merforbruk på kr 0,145 mill 
 Diverse bidrag har et merforbruk på kr 1,19 mill  
 Opphold i institusjon har et merforbruk på kr 0,565 mill 
 Tjenestekjøp fra andre kommuner har merforbruk på kr 1,007 mill  
 Kjøp fra private merforbruk på kr 0,865 mill i hovedsak: 

 kjøp fra fylket på opplæring flyktninger kr 0,510 mill 
 telemarksforskning kr 0,130 mill 

 Tilskudd til private barnehager har et mindreforbruk på kr 0,2 mill 
 Kjøp spesialundervisning har et mindreforbruk på kr 0,250 mill 

 
 Inntekter: 

o Merinntekt på kr 0,29 mill og skyldes: 
 Egenandeler og matpenger har mindreinntekt på kr 0,119 mill 
 Mindreinntekt på refusjon på psykologstilling da denne stillingen ikke er 

besatt, og utgjør kr 0,270 mill 
 Merinntekt på barnevern til forsterkning fosterhjem med kr 0,172 mill 
 Norsktilskudd flytkninger har mindreinntekt på kr 0,375 mill  
 Merinntekt på refusjon fra stat/fylke på ca kr 0,525 mill 
 Refusjon fra private på kultur har en mindreinntekt på kr 0,178 mill.  

 
 
 
 
Sektor for helse og omsorg 
 
Oversikt for sektoren: 
3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 95 193 756 125 825 194 75,66 3 718 840 3 718 840
Pensjon 17 145 542 24 171 618 70,93 -983 172 -905 922
Øvrige utgifter 33 189 401 39 337 797 84,37 3 686 053 6 707 463
Inntekter -25 554 420 -48 272 615 52,94 10 650 041 -1 711 759
Totalt avvik for sektor 3 119 974 278 141 061 994 85,05 17 071 762 7 808 622  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn:  
o Merforbruk på kr 3,7 mill på lønn og mindreinntekt på kr 0,9 mill på pensjon, 

som skyldes: 
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 Fast lønn har merforbruk på kr 0,10 mill 
 Faste tillegg har merforbruk på kr 1,202 mill 
 Lønn svangerskapsvikariat og sykelønn har merforbruk på kr 3,84 mill, 

og refusjon fødselspenger og sykepenger har merinntekt på kr 5,61 mill.  
 Ferievikarer har merforbruk på kr 0,92 mill.  
 Ekstrahjelp har merforbruk på kr 0,185 mill 
 Overtid har merforbruk på kr 2,008 mill.  
 Godtgjøringer har merforbruk på kr 1,1 mill  
 Kvalifiseringsstønad er i balanse 
 Pensjon har et mindreforbruk på kr 0,905 mill 
 

 Øvrige utgifter: 
o Merforbruk på kr 6,7 mill og avvikene skyldes: 

 Mat og drikke har merforbruk på kr 0,205 mill 
 Andre driftsutgifter har merforbruk på kr 0,430 mill 
 Faste avgifter har merforbruk på kr 0,234 mill 
 EDB utstyr har merforbruk på kr 0,506 mill 
 Bruk av konsulenter har merforbruk på kr 2,685 mill 

 Helseadministrasjon kr 0,084 
 Sonjatun sykehjem kr 1,262 mill 
 Hjemmesykepleien kr 0,075 mill 
 Guleng bofellesskap kr 0,371 mill 
 Guleng 3 kr 0,544 mill  
 Sonjatun sykestue kr 0,298 mill 

 Kjøp av private tjenester har merforbruk på kr 1,641 mill 
 Overføring legehonorar har merforbruk på kr 0,194 mill 
 Sosiale bidrag har merforbruk på kr 0,4 mill  
 Utskrivningsklare pasienter har merforbruk på kr 0,095 mill  
 Drift og vedlikehold har merforbruk på kr 0,122 mill  

 
 Inntekter: 

o Merinntekt på kr 1,7 mill og avvikene skylds: 
 Merinntekt på fastlønnstilskudd på kr 0,40 mill  
 Merinntekt på refusjon fra staten på kr 1,16 mill fordelt på legetj. og NAV 
 Refusjonen på ressurskrevende tjenester er ikke beregnet, og analysen er 

foretatt basert på en samlet inntekt på kr 13 mill per årsskiftet.  
 
 
 
 
Sektor for drift og utvikling 
 
 
Oversikt for sektoren: 
6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 18 694 894 25 952 613 72,03 -172 655 -172 655
Pensjon 3 698 208 5 106 664 72,42 -131 790 -131 790
Øvrige utgifter 20 128 945 24 739 386 81,36 1 574 406 1 830 129
Inntekter -8 754 469 -12 852 250 68,12 884 718 -206 482
Totalt avvik sektor 6 33 767 578 42 946 413 78,63 2 154 678 1 319 201  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
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 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn:  

o Mindreforbruk på kr 0,172 mill på lønn og kr 0,131 på pensjon, og skyldes i 
hovedsak vakanser.  

 
 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på kr 1,8 mill og avvikene skyldes: 
 Forbruksvarer og rengjøringsmateriell har et merforbruk på kr 0,136 mill 
 Kurs og reiseutgifter har et mindreforbruk på kr 0,156 mill 
 Drivstoff og vedlikehold biler har et merforbruk på kr 0,163 mill 
 Strøm og fjernvarme er i henhold til budsjett 
 Forsikringer har et mindreforbruk på kr 0,038 mill 
 Husleie har et mindreforbruk på kr 0,168 mill 
 Kommunale gebyrer og renomvasjon har merforbruk på kr 0,065 mill 
 Inventar og utstyr har et merforbruk på kr 0,13 mill 
 Leasing biler har merforbruk på kr 0,109 mill 
 Vedlikehold VVS og vedlikehold anlegg har merforbruk på kr 1.305 mill 
 Materiell vedlikehold har et merforbruk på kr 0,207 mill 

 
 Inntekter: 

o Merinntekt på kr 0,2 mill og skyldes: 
 Mindreinntekt på gebyr landbruk på kr 0,030 mill 
 Merinntekt på husleie på kr 0,393 mill 

 
 
Skatt og rammetilskudd 
 
 
Oversikt for sektoren: 
7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -275 127 472 -348 623 100 78,92 -13 660 147 -3 842 500
Totalt avvik sektor 7 -275 127 472 -348 623 100 78,92 -13 660 147 -3 842 500  

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Inntekter:  
o Merinntekt på tilsammen kr 3,84 mill som skyldes 

 Økte inntekter på integreringstilskudd på kr 1,5 mill 
 Kriseskjønn fra fylkesmannen på kr 1,24 mill 
 Økte skatteinntekter på kr 0,5 mill  
 Økte inntekter på eiendomsskatt på kr 0,7 mill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skatt og rammetilskudd 
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Oversikt for sektoren: 
8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsutgifter 24 429 069 13 932 554 175,34 13 979 654 3 000 000
Driftsinntekter -5 019 610 3 983 000 -126,03 -8 006 860 -2 000 000
Totalt avvik sektor 8 19 409 460 17 915 554 108,34 5 972 794 1 000 000  
 
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Driftsutgiftene:  
o Økte utgifter til pensjon på kr 3,0 mill 

 Driftsinntektene 
o Økte inntekter på utbytte på kr 2,0 mill  

 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har per 3.kvartal 2019 er merforbruk på kr 8,6 mill. Det er merforbruk på 
lønnsutgifter på helse- og omsorgssektoren, og merforbruk på øvrige utgifter på samtlige 
sektorer.  
 
Det er nødvendig å gjøre endringer i driften av kommunen for å tilpasse inntektene til utgiftene, 
da utgiftene øker mer enn inntektene. En omstilling av kommunen må være første prioritet i 
2020, og det må gjøres innenfor samtlige sektorer. I tillegg må de skriftlige rutinene i 
forbindelse med budsjettavvik overholdes, slik at et merforbruk avdekkes tidlig, og at tiltak kan 
iverksettes raskt.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/638-21 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
78/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Regulering av budsjett 2019, nr 2 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommunar og fylkeskommunar (Kommuneloven) 

 
 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger: 
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar

2 Sektor for oppvekst og kultur 2 600 000 Økning jamfør budsjettkontroll
3 Sektor for helse og omsorg 7 800 000 Økning jamfør budsjettkontroll
6 Sektor for drift og utvikling 1 300 000 Økning jamfør budsjettkontroll
7 Skatter og rammetilskudd -1 500 000 Økte inntekter integreringstilskudd
7 Skatter og rammetilskudd -1 242 000 Økte inntekter, kriseskjønn fylkesmannen
7 Skatter og rammetilskudd -500 000 Økte skatteinntekter
7 Skatter og rammetilskudd -600 000 Økte inntekter på eiendomsskatt
8 Renter, avdrag og avsetninger -8 858 000 Bruk av disposisjonsfond
8 Renter, avdrag og avsetninger 3 000 000 Økte utgifter til pensjon 
8 Renter, avdrag og avsetninger -2 000 000 Økte inntekter utbytte

14 700 000 -14 700 000  
 

 Investeringsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger: 
Prosjekt

Enring i 
ramme

Høgegga barnehage -19 000 000 Rammen redusere da prosjektet ikke er kommet i gang, overføres ubrukte lånemidler
KLP innskudd 1 300 000 Endre finansiering fra salg av tomter til bruk av ubundne investeringsfond

Kommentar

 
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene.  
 
Det foreslås endringer i driftsbudsjettet som følge av analyse i budsjettkontrollen for 3.kvartal 
2019. 
 
Det foreslås bruk av utbytte på kr 2 mill som en del av finansieringen, da det vil inngå som en 
del av strykningsreglene dersom kommunen går med merforbruk. Med bruk av disposisjonsfond 
i 2019 og 2020 vil disposisjonsfondet reduseres helt og kun havbruksfondet igjen.    
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Vurdering 
Nordreisa kommune har store utfordringer i forhold til å oppnå økonomisk balanse. Det er 
spesielt innenfor de to store sektorene, oppvekst- og kultur og helse- og omsorg. De økonomiske 
rammene blir strammere og strammere for hver år, og behovene i sektorene øker. Det gir et gap 
som blir større for hvert år. Det er helt nødvendig å se på hvordan vi kan gjøre tjenestene på en 
mindre ressurskrevende måte. I følge kommuneloven skal rådmannen gjøre tiltak når det er 
overskridelser. Som følge manglende inndekning foreslås det å benytte disposisjonsfond. Det å 
benytte disposisjonsfond er ikke heldig, men ut fra dagens situasjon er det vanskelig å foreslå 
noe annet.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1293-2 

Arkiv:                231  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 05.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Driftsutvalget 21.11.2019 
36/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 26.11.2019 
38/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 25.11.2019 
45/19 Nordreisa formannskap 28.11.2019 
79/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Kommunale avgifter og gebyrer 2020 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Priser kommunal renovasjon 2020 
2 Gebyrregulativ_Felles_brannvern 1938_1940_1941_1942_1943_2020 

3 Betalingssatser - gebyrregulativ 2020 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 fastsettes i hht følgende 
dokumenter: 

 Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker 

 Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 
Nord Troms brannvesen.  

 Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres.  
En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 
2018, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% av opprinnelig gebyr. 
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.11.2019  
 

Behandling: 
Jfr fvl § 6 fratrådte Sigleif Pedersen (Ap) daglig eder i Avfallsservice behandlingen av saken.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 fastsettes i hht følgende 
dokumenter: 
• Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- 
og delingssaker 
• Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 
Nord Troms brannvesen.  
• Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres.  
En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 
2018, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% av opprinnelig gebyr. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  
 

Behandling:  
Innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 fastsettes i hht følgende 
dokumenter: 

 Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker 

 Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 
Nord Troms brannvesen.  

 Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres.  
En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 
2018, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% av opprinnelig gebyr. 
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Saksprotokoll i Driftsutvalget - 21.11.2019  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 fastsettes i hht følgende 
dokumenter: 

 Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker 

 Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 
Nord Troms brannvesen.  

 Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres.  
En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 
2018, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% av opprinnelig gebyr. 
 
 

Saksopplysninger 
I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2020 er det lagt opp til en generell lønns- og 
prisvekst (kommunal deflator på 3,1 %). I rådmannens forslag til gebyrregulativ er det for de fleste 
områder lagt inn en økning på 3,1 %. De ulike områdene er beskrevet under.  
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2020 legges det til grunn en pris- og  
lønnsvekst i kommunal sektor på 3,1%.  
 
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  
 Rentekostnader  
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med  
 lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette 

opp av deflatoren.  
 Demografikostnader.  
 
Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 % innenfor de 
foreslåtte inntektsrammer for 2020.  
I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene 
med prisstigningen på 3,1 %.  
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I tillegg ønskes videreføring av målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske 
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette 
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført. 
 
Vedtak i 2018 om gratis betaling av trening for barn inntil 16 år innen 3 år, videreføres med 
reduksjon med en tredjedel for 2020.  
 
Feiing, vann og avløp og renovasjon  
I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2020 innen VAR sektoren og feiing:  
 Gebyr vann økes med 6 %  
 Gebyr avløp reduseres med 3,5 %  
 Renovasjon økning med 3,0 % 
 Gebyr feiing økning med 0,6 %  
 
Det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,6 %. Kalkulatorisk rentenivå for 2020 er satt i 
samarbeid med økonomiavdelinga.  
Gebyr vann økes med 6 % i forhold til 2019. Fast gebyr blir da kr 3036 eks mva/ kr 3798 inkl 
mva. Variabelt gebyr kr 15,60 eks mva/ kr 19,50 inkl mva pr m2/m3.  
Hovedplan vann vedtatt juni 2017 sammen med kalkulatorisk rente legger til grunn gebyrøkning 
på 6 % fra 2019 til 2020, for deretter årlige endringer på mellom 3 og 3,5%  
 
Gebyr avløp økes med 3,5 % i forhold til 2019. Fast gebyr 3540 eks mva/ 4425 inkl mva. 
Variabelt gebyr kr 17,60 eks mva/ 22,00 inkl mva pr m2/m3.  
Hovedplan avløp vedtatt november 2014 sammen med kalkulatorisk rente legger til grunn 
gebyrøkning på 3,5 % fra 2019 til 2020, for deretter årlige endringer på mellom 3 og 3,5% 
 
Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2021 – 2024 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig 
lønns- og prisstigning på 3 %. Det er videre forutsatt et fortsatt lavt rentenivå der kalkulatorisk 
rente økes fra 2,0 % i 2019 til 3,5 % i 2022. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye 
sammen med renteutvikling, lønn- og prisstigning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selvkostberegninger gebyrer vann og avløp       
Gebyrutvikling 2012 - 2020 for 120 m2 bolig. Beløp inkl 25 % mva     
Vann          
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% endring fra forrige år 15,0 % 0,0 % -8,0 % 1,9 % -6,5 % -5,0 % 4,0 % 6,5 % 6,00 % 

Beløp for året inkl mva 6280 6280 5778 5885 5505 5227 5435 5791 6138 

Endring 2012-2020, reduksjon 2,2 %           
Hovedplan vann 2017-2025 vedtatt juni 2017        
Avløp          
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% endring fra forrige år 0,0 % -4,1 % 0,0 % 3,0 % 3,5 % 0,0 % -7,5 % 3,0 % 3,5 % 

Beløp for året 7026 6730 6730 6932 7176 7176 6635 6833 7065 

Endring 2012-2020, økning 0,55 %           
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Hovedplan avløp 2015-2021 vedtatt november 2014       
           
Gebyrframskriving 2020 - 2024 for 120 m2 bolig. Beløp inkl 25 % mva     
Vann           
År 2020 2021 2022 2023 2024  

    
% endring fra forrige år 6,00 % 3,5 % 3,5 % 3,0 % 3,0 %      
Beløp for året inkl mva 6138 6355 6577 6771 6975      
Hovedplan vann 2017-2025 vedtatt juni 2017        
           
Avløp           
År 2020 2021 2022 2023 2024  

    
% endring fra forrige år 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,0 % 3,0 %      
Beløp for året 7065 7316 7572 7798 8028      
Hovedplan avløp 2015-2021 vedtatt november 2014       

 
Renovasjon: 
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 3 % for renovasjonsgebyret og 3,5 % for slam. 
 
Selvkostregnskapet for 2018 viser følgende: 
Renovasjon -390.000, Slam -461.000   Sum -851.000. 
Akkumulert underskudd: -129.000, -329.000  Sum -458.000. 
 
Selvkostregnskapet for 2019 forventes å gå med et mindre overskudd både for renovasjon og 
for slam slik at noe av akkumulert underskudd dekkes inn. 
Prisene de senere år er justert som følger: 
 

År Renovasjon Slam 
2015 2,0 % 2,0 % 
2016 1,0 % 0,0 % 
2017 2,5 % 2,0 % 
2018 1,0 % 2,0 % 
2019 4,0 % 4,0% 

Forventet lønnsvekst for 2019 er på 2,9 %  
Forslag om nytt gebyr for papirfaktura er ikke tatt inn, pga av at kommunen mener at det ikke er 
lov, på samme måte som for vann og avløp. 
 
 
 
Byggesak og oppmåling  
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette  
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygnings-myndighetene 
gjennom endring av lov eller forskrift.  
I forslag til nye gebyrer for 2019 er det lagt til grunn generell prisvekst på 3,1 %. 
 
Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om  
økning i henhold til prisvekst på 3,1 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering, 
seksjoneringsbegjæring. Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr.  
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av 
gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 3,1 %.  
 
Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme 
gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis 
jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet. 

393



 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand oppjusteres etter statlige justeringer. 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 199.716  kr          217 

2-3 G 199.717 299.574  kr       1 300  

3-4 G 299.575 399.432  kr       2 167  

4-5 G 399.433 499.290  kr       3 467  

Over 5 G 499.291 ---  kr       4 334  

Timepris hjemmehjelp kr 217 for de under 2 G, de resterende 433. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men 
maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.  

Trygghetsalarm    

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 199.716 kr 217 

Over 2 G 199.717 --- kr 271 

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. 

Middagsombringing    
Inkludert transport 

  Pris 
Storslett - distriktet 

Middag hel porsjon kr 102  kr   130  -  141  

Middag redusert porsjon kr 78  kr   102  -  118  
 
Institusjonsopphold    

  Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag/ 
egenbetaling 

  Kr 170 Kr 88 Kr 8 660 
Enkelte takster er med forbehold. Makspris på opphold på institusjon samt minstebeløp for fribeløp egenbetaling reguleres av 
forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet. Kommunene kan ikke sette en høyere pris på opphold eller et lavere fribeløp enn 
det forskriften tilsier, disse satsene er derfor med forbehold siden de ennå ikke er kjent.  
 
Oppvekst og kultur 
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 3,1 %. Billetter kino justeres etter filmprisøkning 
fra filmbyråene. 
 
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 3,1 %. Regjeringen foreslår 
maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 3 135 kroner per måned. 
Kommunens forslag følger statlig maksimalpris.  

Skolefritidsordning (SFO) – redusert foreldrebetaling. Følgende tekst er hentet fra 
Statsbudsjettet: 

«Regjeringen foreslår å bevilge 58 millioner kroner for å innføre inntektsgradert 
foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020, og 21 millioner kroner til gratis 
SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.» 
Dette tas inn i 2020 når endelige avklaringer kommer. 

394



 
 
Det innføres en avbestillingsavgift for Kulturscenen. Avlysning av arrangement senere enn tre 
uker før oppsatt arrangement: kr.1000. 
 
Det legges ikke inn økning på: billetter svømmehall, kopiering mm 
 
E-faktura  
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet for 
papirfaktura eller avtalegiro. Det sendes ut ca 4000 fakturaer i faste avgifter (barnehage, kommunale 
avgifter og hjemmehjelp/sykehjemsplass ol)  
I 2017 ble det sendt ut 1003 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (40,85 %), deretter på 
kommunale avgifter (28,29 %), og minst på helsetjenester (9,24 %).  
I 2018 sendes det ut 1056 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (41,7 %), deretter på kommunale 
avgifter (31,05 %), og minst på helsetjenester (12,08 %).  
I november 2019 blir det sendt ut 1365 efakturaer. Som tallene viser, andelen efakturakunder går 
opp for hvert år. Det er positivt, men fortsatt er det mange potensielle igjen. Ordningen med 
uttrekking av Ipad foreslås derfor videreført en gang i året. Trekning gjøres i desember.  
 
Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for 
salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.  
 
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås  
det en økning på kommunal deflator på 3,1 %. 
 
Kommunestyret gjorde denne bestillinga i sak 76/18 
 
Rådmann må gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere 
belastninger for minstepensjonister.  
 
Vurdering 
Ut fra regelverket og kommunens vedtatte prinsipp om 100 % selvfinansiering på vann og 
avløp, forstår administrasjonen det slik;  
Redusert sats for minstepensjonister vil medføre at øvrige abonnenter inkludert barnefamilier 
må betale høyere pris for å dekke reduksjonen.  
 
Utdrag fra H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstje
nester.pdf 
1. SAMMENDRAG  
Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må 
kommunen utarbeide en selvkostkalkyle. Kommunene skal utarbeide en budsjettkalkyle 
(forkalkyle) og foreta en etterkalkulasjon (etterkalkyle) av de reelle kostnadene innenfor de 
aktuelle tjenesteområdene. Dette gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke 
overstiger kommunens selvkost. Der hele selvkosttjenesten er ivaretatt av ett selskap, kan 
selskapet utarbeide selvkostkalkylen.  
Til grunn for anbefalingene i disse retningslinjene ligger følgende prinsipper:  
1 Definisjon Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å 
produsere en bestemt vare eller tjeneste. Kap. 3  
2 Generasjonsprinsippet En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste 
generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte 
av tjenesten. Kap. 3 
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… 
3. SELVKOSTPRINSIPPET Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på prinsippet om 
at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse tjenestene koster, også omtalt som 
generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp. Dette innebærer at en generasjon 
brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene 
som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.» 
 
Det samme prinsippet vil gjelde for både feiing og renovasjon. Det er selvkostområder der alle 
abonnenter deler kostnadene. For eiendomsskatt sier eiendomsskatteloven loven at skattesats 
ikke kan justeres etter inntekt. 
 
Oppsummert så oppfatter administrasjonen regelverket slik at det ikke er mulig å sette egne 
satser for minstepensjonister. 
Avfallservice opplyser at de praktiserer at abonnenter der det er en person boende, benyttes liten 
dunk og derved et redusert gebyr. Innen vann og avløp så ligger det et valg om å betale etter 
areal, som de fleste har, eller forbruk. (Krever installasjon av måler) For en abonnent hvor det 
bor en eller to i huset, vil dette kunne redusere både vann og avløpsavgift, hvis huset er over en 
viss størrelse og forbruket er moderat. 
En siste måte er at kommunen kan gi støtte til minstepensjonister er gjennom en egen 
tilskuddsordning. 

Vurdering 
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst; deflator i 
Statsbudsjettet.  
For utleie av idrettshallen, gymsal og svømmehallen til barn inntil 16 år, følges planen om reduksjon 
i leieprisen jf vedtak i 2018. 
  
For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer.  
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn premiering til 
de som bruker disse.
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Økning 

renovasjon 3,0 %

     Tekst          |        År     Økning 

miniab. 3,0 %

Type abonnement  Eks. mva.  Inkl. mva.  Eks. mva.  Inkl. mva. Økning 

fritidsab. 3,0 %

RENOVASJON
Økning 

slam 3,5 %

Standardabonnement             3 401             4 251             3 503             4 379 

Miniabonnement             2 766             3 458             2 849             3 561 

Miniabonnement kompost             2 766             3 458             2 849             3 561 

Storabonnement             4 944             6 180             5 092             6 365 

Fritidsabonnement                865             1 081                891             1 114 

Fritidsabonnement m/dunk             1 886             2 358             1 943             2 428 

Byttegebyr dunk                267                334                275                344 

Kjøp av dunk                640                800                659                824 

Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.                998             1 248             1 028             1 285 

SLAM
Slam inntil 4 m3

-         tømming hvert år             1 727             2 159             1 787             2 234 
-         tømming hvert 2. år                864             1 080                894             1 118 

Slam  fritidsboliger
-         tømming hvert 3. år                576                720                596                745 
-         tømming hvert 4. år                432                540                447                559 

Slam pr. m3 (> 4 m3)                475                594                492                615 

Ekstra tømming septik             2 277             2 846             2 357             2 946 
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04             3 415             4 269             3 535             4 418 

Gebyr manglende merking/rydding                530                663                549                686 

Gebyr papirfaktura                  36                  45 NY

Gjelder fra 01.01.2020

Kommunal renovasjon eierkommunene

2019 2020

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2020
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Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
 
Vedtatt av kommunestyre   
1938-00002019, 1940-00002019, 1941-00002019,1942-00002019,1943-00002019 
 
 
Gebyrregulativ 2020  
1938 Lyngen, 1940 Kåfjord, 1941 Skjervøy, 1942 Nordreisa, 1943 Kvænangen  
 
Hjemmel:  
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging. 
 
Formål. 
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg. Samt tilleggstjenester for Nord-Troms Brannvesen. 
 
Virkeområde. 
Gebyrregulativet gjelder kommunene, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
 
Hjemmel. 
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging. 
  
Hyppighet for feiing. 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov.  
 
Hyppighet for tilsyn. 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk.   
 
Varsling. 
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 
og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 
 
Gebyr 

1. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

2. Samt tilleggstjenester.  
 
Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.   
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Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
 
Vedtatt av kommunestyre   
1938-00002019, 1940-00002019, 1941-00002019,1942-00002019,1943-00002019 
 
 
Prisliste 
 
Grunnlag 
 

Pris 
 

1. Røykløp – Årsgebyr   
 

364,- 

2. Røykløp – Fresing  
 

1000,- 

3. Røykløp – Filming  
 

1000,- 
 

4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller 
fyringsanlegg etc. 

364,- 

5. Feiing – Fyrkjele og anbringer 
 

2500,- 

6. Feiing – Lite – ildsted  
 

364,- 

7. Feiing – Stort – ildsted   
 

800,- 

8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

 
Priser eks. MVA 
 
 Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 
 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 
nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 
fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 
 
Gebyrfritak. 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 
Byggeier plikter å melde ifra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending 
av røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, fastsettes straffegebyr. 
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 
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Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
 
Vedtatt av kommunestyre   
1938-00002019, 1940-00002019, 1941-00002019,1942-00002019,1943-00002019 
 
 
Andre tjenester. 
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 
bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Nord-Troms Brannvesen. 
 
Nord-Troms Brannvesen tilbyr tjenester til kommuner som ikke er tilsluttet samarbeidet. 
Ta kontakt for tilbud. 
 
Byggeiers / brukers plikter. 
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 
samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 
 
Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  
 
Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  
I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 
 
Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 
mot utskliding.  
 
Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 
atkomst til røykløp. 
 
Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 
innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 
under feiing. 
 
Feierens plikter 
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 
beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 
av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   
 
Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har betydning for 
brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings apparater. Ved avvik 
som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for 
retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir 
gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. 
 
Klage. 
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 
eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon  

Prisene er inkl 25 % mva  

Tilknytningsavgifter 

Tilknytningsavgift vann  kr                                  8 038  

  

Tilknytningsavgift kloakk  kr                                  8 093  

Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa 
kommune skal foreta selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes 
før tilknytningen skjer. 

Årsgebyr vann  

Årsgebyr vann fast  kr                                  3 798  

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 19,50 pr m2 

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 19,50 pr m3 

  

 Salg av vann hentet i tankbil til ulike tjenester   Kr 34,50 pr m3 

Årsgebyr kloakk 

Årsgebyr kloakk fast  kr                                  4 425  

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 22,00 pr m2 BRA 

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 22,00 pr m3 

Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 

    

Feiing og tilsyn 

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg, se eget regulativ for 
Nord Troms brannvesen 

  

 

Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år  kr                                  2 234  

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år  kr                                  1 118  

Slam pr m3 (> 4 m3)  kr                                     615  

Ekstra tømming septik  kr                                  2 946  

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4.  kr                                  4 418 

Slamtømming fritidsbolig 

Tømming hvert 3. år  kr                                     745  

Tømming hvert 4. år  kr                                     559  

Gebyr manglende merking slamtank 
 kr                                     686 
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Renovasjon 

Standardabonnement  kr                                  4 379  

Miniabonnement  kr                                  3 561  

Miniabonnement/kompost  kr                                  3 561  

Storabonnement  kr                                  6 365  

Fritidsabonnement  kr                                  1 114  

Fritidsabonnement m/dunk  kr                                  2 428  

Byttegebyr dunk  kr                                     344  

Kjøp av dunk  kr                                     800 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter  kr                                  1 285  

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger 
Inkl 25 % mva  

Dagtid  kr                                     858  

Etter arbeidstid  kr                                     1052  

Dokumentasjon(minnebrikke) kr                                      125 

Gravemeldinger  

Inkl 25 % mva  

Behandling av gravemelding  kr                                     278  

Eiendomsskatt  

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a 

Ved utskriving av eiendomsskatt for 2020 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger 
nyttes en sats på 5 promille.  

Meglerpakke   

Eiendomsmeglerpakke   kr                                  1 436   

Skattetakst   kr                                     109   

Bygningsdata   kr                                     179   

Grunnkart   kr                                     304   

Grunnkart med naboliste   kr                                     357   

Ledningskart   kr                                     178   

Målebrev   kr                                     109   

Godkjenne bygningstegninger   kr                                     572   

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest   kr                                     466   

Gjeldende planstatus med bestemmelser   kr                                     313   

Innsendte reguleringsplaner   kr                                     178   

Kommunale avgifter og gebyrer   kr                                     178   

Legalpant    kr                                     109   
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Konsesjon   
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og 
delingssaker   

Konsesjonssaker   

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner  
3 000 000,- Behandlingsgebyr på kroner  

   

 kr                                  1 500   

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 000 000,- 
eller mer: Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen, 
men inntil kroner 

   

 kr                                  5 000   

I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta 
eiendommen, vil det ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.  

Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle 
lovbestemt boplikt. 

 

Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.  

Fellingsavgift   

Fellingsavgift elg  

Voksen elg  kr                                     562   

Elgkalv  kr                                     331   

Avgiften følger statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske 
Settogskutt.no gis det en rabatt på 20%. 

Plasserings og beliggenhetskontroll   

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:  

Bare høydeplassering  kr                                  1 199   

Horisontal og vertikal plassering av bygning:    

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting)  kr                                  1 180   

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)  kr                                  4 077   

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før 
avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.  

 

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  
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Karttjenester    
Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase 
på papir uten plan, eiendoms- og annen registerinformasjon betales i 
henhold til tabellen under:  

FKB Format A1 

FKB kr                              252 kr               335 kr          414 

Tilleggskopi kr                                 47 kr                 61 kr             78 

Utskrift med fylte fargeflater:  

Temakart kr                               335 kr               446 kr          510 

    

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg. 

    

For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: kr. 180 og kr. 
0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for 
tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I 
tillegg kommer selvkost for CD er.  

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)  

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 

Areal fra 0 – 500 m2   kr                                12 957  

Areal fr 501 – 2000 m2   kr                                14 290  

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.   kr                                     969  

    

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Areal fra 0 – 500 m2   kr                                12 957  

Areal fra 501 – 2000 m2   kr                                14 290  

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.   kr                                  9 470  

    

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon   

Areal fra 0 – 50 m2   kr                                  6 779  

Areal fra 51 – 250 m2   kr                                  6 779  

Areal fra 251 – 2000 m2   kr                                     756  

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  kr                                     969  

    

Oppretting av anleggseiendom   

Gebyr for oppretting av grunneiendom   

Volum fra 0-2000 m3  kr                                14 290  

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3  kr                                     969  
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Registrering av jordsameie   

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres 
etter medgått tid 

 kr                                  2 508  

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   

I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre 
oppmålingsforretning 

 kr                                  2 508  

    

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering   

Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes 
til 1/3 av fullførte gebyrsatser 

    

Grensejustering   

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi 
areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til 
vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.  

Areal fra 0 – 250 m2  kr                                  2 580  

Areal fra 251 – 500 m2  kr                                  4 408  

    

Anleggseiendom   

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men 
den maksimale grensen settes til 1000 m3 

Volum fra 0 – 250 m3  kr                                  2 580  

Volum fra 251 – 1000 m3  kr                                  4 408  

    

Arealoverføring   

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring 
utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål 

Areal fra 0 – 250 m2  kr                                  3 758  

Areal fra 251 – 500 m2  kr                                  7 003  

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning 
av gebyret på  

 kr                                     969  
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Anleggseiendom   

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være 
registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. 
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum 

Volum fra 0 – 250 m3  kr                                  3 758  

Volum fra 251 – 500 m3  kr                                  7 003  

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning 
av gebyret på 

 kr                                     969  

    

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved 
oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter  kr                                  2 580  

For overskytende grensepunkter, pr punkt   kr                                     993  

    

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved 
oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter 

For inntil 2 punkter  kr                                  4 387  

For overskytende grensepunkter, pr punkt  kr                                  1 789  

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid   

    

Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring   

Der det ikke foretas befaring fastsettes et gebyr på 3 ganger 
rettsgebyret 

Rettsgebyr * 3 

Der det fortas befaring fastsettes i tillegg et gebyr på 2 ganger 
rettsgebyr 

Rettsgebyr * 2 

Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr 50 % 

Gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. Endring i rettsgebyret reguleres av 
Staten. (For 2017 er rettsgebyret 1049 kr) 

    

Privat grenseavtale   

For inntil 2 punkter  kr                                  2 580  

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde  kr                                  1 711  

Billigste alternativ for rekvirent velges   
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Urimelig gebyr   

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det 
arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har 
gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme 
forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av 
gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

    

Betalingstidspunkt   

Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.   

    

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken   

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, 
opprettholdes likevel gebyret 

    

Utstedelse av matrikkelbrev   

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr                                     236 

Matrikkelbrev over 10 sider kr                                     468 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige 
kostnadsutviklingen. 

  

Overføring gods Sørkjosen havn og Oksfjord- og Klubbenes havn 
Overførselspris   

Vekt over 1,0 tonn Kr 54,00 pr. tonn 

Vekt 0 - 500 kg Kr 28,60 pr. kolli 

Vekt 500 - 1000 kg Kr 54,00 pr. kolli 

For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel 

Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg   

Overførselspris   

Volum 0 - 0,5 m3 Kr 45,60 pr. kolli 

Volum 0,5 - 1,0 m3 Kr 80,00 pr. kolli 

Volum over 1,0 m3 Kr 80,00 pr. m3 

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter  kr                                     446  

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter  kr                                     556  

Overføring containere inntil 6 meter  kr                                     335  

Overføring containere mellom 6 og 9 meter  kr                                     446  

Overføring containere over 9 meter  kr                                     556  

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 Vederlag for turistbåter som ligger til kai i Sørkjosen og benytter strøm  kr 196 pr døgn eks mva 
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Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 

Tilknytning Direktevarsling   

Tilknytning Direktevarsling brannalarm          kr                                  4 809  

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet          kr                                  8 402  

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet    kr                                  7 612  

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet          kr                                  6 880  

Billettpris svømmehall  

Voksne kr                                        70 

Pensjonister/studenter/uføre kr                                        40 

Barn og unge under 16 kr                                        30 

Klippkort 12 klipp   

Voksne Kr 300 - 2 klipp pr besøk 

Pensjonister/studenter/uføre Kr 300 - 1 klipp pr besøk 

Familie Kr 300 - 4 klipp pr besøk 

Barn Kr 200 - 1 klipp pr besøk 

Billettpriser kino  

Barnefilm kr                                        90 

Ungdomsfilm  kr                                      100 

Voksenfilm kr                                     110 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer.  

Foreldrebetaling kulturskole  

Høstsemester kr                                  1 050 

Vårsemester kr                                  1 270 

Ti ukers kurs kr                                     570 

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere. 

Betalingssatser skolefritidsordning  

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke kr                                  2 254 

Halv plass, inntil 9 t pr uke kr                                  1 690 

Full plass med søskenmoderasjon kr                                  1 129 

Halv plass med søskenmoderasjon kr                                     845 
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Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon   

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

Skolefritidsordning (SFO) – redusert foreldrebetaling 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020, gratis SFO for 
elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra staten.  

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

G-grense 
Nedre inntekt grense 

kr 
Øvre inntekt 

grense kr 
Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 199.716  kr          217 

2-3 G 199.717 299.574  kr       1 300  

3-4 G 299.575 399.432  kr       2 167  

4-5 G 399.433 499.290  kr       3 467  

Over 5 G 499.291 ---  kr       4 334  

Timepris hjemmehjelp kr 217 for de under 2 G, de resterende 433. Mottakerne av praktisk bistand 
betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.  

Trygghetsalarm    

G-grense 
Nedre inntekt grense 

kr 
Øvre inntekt 

grense kr 
Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 199.716 kr 217 

Over 2 G 199.717 --- kr 271 

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. 

Middagsombringing    

  Pris 
Inkludert transport 

Storslett - distriktet 

Middag hel porsjon kr 102  kr   130  -  141  

Middag redusert porsjon kr 78  kr   102  -  118  

Institusjonsopphold    

  Døgnopphold 
Dag eller 

nattopphold 
Fribeløp vederlag/ 

egenbetaling 

  Kr 170 Kr 88 Kr 8 660 

Enkelte takster er med forbehold. Makspris på opphold på institusjon samt minstebeløp for fribeløp 
egenbetaling reguleres av forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet. Kommunene kan ikke sette 
en høyere pris på opphold eller et lavere fribeløp enn det forskriften tilsier, disse satsene er derfor 
med forbehold siden de ennå ikke er kjent.  
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Betalingssatser barnehage    

Hel plass - 100 %                                             kr                                  3 135 

80 %                                                                 kr                                  2 822 

70 %                                                                 kr                                  2 508 

60 %                                                                 kr                                  2 195 

50 %                                                                 kr                                  1 881 

Dagsats ved kjøp av enkeltdager                     kr                                     175 

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre 

og videre. 

Utleie lokaler  

KOMMUNEHUSET   

Utleie formannskapssalen, pr møte  kr                                     280  

Utleie kommunestyresalen, pr møte  kr                                     550  

    

NORDREISAHALLEN   

Timepris idrettshall 1/1 til trening, idrettslag barn inntil 16 år  kr                                      43 

Timepris idrettshall 1/1 til trening  kr                                     137  

Timepris idrettshall 1/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år  kr                                        26  

Timepris idrettshall 1/3 til trening  kr                                        82  

Timepris idrettshall 2/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år kr                                        35 

Timepris idrettshall 2/3 til trening  kr                                     110  

Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs  kr                                        95  

Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs  kr                                     137  

Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs  kr                                     193  

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn         kr                                11 738  

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer 

pr.dag  kr                                  2 209  

Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time   kr                                     137  

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall  pr.døgn           kr                                  6 216  

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn           kr                                  4 144  

Rigging  i hall pr.døgn  kr                                     965  
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Rigging 1/2 dag  i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld)  kr                                     482  

Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang  

 kr                                  8 283    Prisen er inkl. kafeteria.   Leie av kinosal kommer i tillegg.        

Leie hall større møter 1/1 hall, ( til bryllup kaf. i tillegg )pr.døgn    kr                                  2 208 

Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for 

kantina.  
 

GARDEROBER:  

Leie garderober u/hall pr.time (pr stk) kr                                     110 

MINIATYRSKYTEBANEN:   

Skytebanen u garder. pr. time, barn inntil 16 år  kr                                     36  

Skytebanen u garder. pr. time  kr                                     110  

Skytebanen u.garder.   pr.dag, barn inntil 16 år  kr                                     198  

Skytebanen u.garder.   pr.dag  kr                                     636  

KAFETERIA:   

Leie av kafeteria  pr.dag over 3 timer   kr                                     636  

Leie av kafeteria under 3 timer   kr                                     210  

Arrangement i kaf.  pr. dag f.eks    bingo, loppemarked, basar 

, private arr., inntektsbring. arr. 
 kr                                     906  

KAFETERIA OG KINOSAL:   

Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer   kr                                     990  

Leie kaf. og kinosal under 3 timer    kr                                     424  

Inntektsbringende arr. basar, loppemarked,  private arr., 

pr.dag         
 kr                                  1 840  

  

STORSLETT SAMFUNNSHUS   

Timepris gymsal til trening, idrettslag barn inntil 16 år  kr                                        28  

Timepris gymsal til trening   kr                                        90  

Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken  kr                                  3 654 

Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken  kr                                  2 490  

Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken  kr                                  1 174  

Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken)  kr                                  1 645  
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SVØMMEHALL   

Timepris svømmehall  kr                                     913  

Timepris svømmehall for idrettslag kr                                     134   

Leie av badstu pr time  kr                                     188  

  

SØRKJOSEN SKOLE   

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc  kr                                        76  

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)   kr                                     327  

Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar 

etc) pr dag 
 kr                                     543  

Timepris, utleie av klasserom kr                                        76 

   

MOAN -, STORSLETT- , ROTSUNDELV SKOLE OG 

OKSFJORD OPPVEKSTSENTER 
 

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc kr                                        76 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)   kr                                     327  

Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar 

etc) pr dag 
 kr                                     543  

Timepris, utleie av klasserom  kr                                        76  

    

KANTINA KOMMUNEHUSET   

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)   kr                                     327  

    

HALTI   

KULTURSCENE 

  Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende 

arrangement kreves det et tillegg tilsvarende 10 % av 

billettinntekter.  

Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm  kr                                  1 630 

Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm kr                                  3 260 

Grunnpris*, ideelle organisasjoner kr                                  1 630 

Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører  kr                                  4 350 

Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen) kr                                     540 
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Driftsteknikker, prøvedag timepris kr                                     540 

Driftsteknikker pr forestilling kr                                  3 260 

Driftsteknikker for konferanser, møter mm kr                                  1 630 

Utleie som seremonirom, begravelse og vielse                                       Gratis  

Utleie som seremonirom, andre seremonier kr                                  2 175 

ISHAVSSTUDIO  

Inntil 4 timer kr                                     273 

Over 4 timer kr                                     540 

HALLEN og KANTINE til arrangement  

Renhold ved arrangement i helger, pr dag kr                                  2 110 

Avlysning av arrangement Halti kulturscene senere enn tre 

uker før oppsatt arrangement: 

kr.                                 1 000 

 

*Grunnprisen inkluderer renhold, lån av bord og stoler, lån av amfi, tilgang til garderober, 

sidescener og salg av forfriskninger i hall i forbindelse med arrangement.  

Leie av skrankeområde må avtales med Halti SA.  

Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via eBillett. 

Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter.  

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
Priser ved fakturering 

Kopiering A4  4,00 pr ark  

Kopiering A3  5,00 pr ark  

Laminering A4 og A5 6,00 pr ark  

Laminering A3 8,00 pr ark 

Andre tjenester 

Prosjektor leie (inntil 2 døgn) Kr 250,- 

Transparenter/spiraler 8,00 pr stk 

Telefaks utgående/inngående  10,00 pr ark 

Telefaks utenlands 15,00 pr ark 

Etablererprøven for styrer av serveringssted   kr                                     400  

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling  kr                                     400  

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling  kr                                     400  
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Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om 

alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter.  
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Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 
- Planforslag og konsekvensutredning 

- Bygge- og delingssaker 

 

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa 
kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012. 

 

 

Innholdsoversikt: 

 

Kap. Emne  

1 Fellesbestemmelser 

2 Planforslag og konsekvensutredninger  

3 Byggesaker 

4 Ulovlige tiltak – tilsyn  

5 Delingssaker 

 

1 Fellesbestemmelser 
1.1 Betalingsplikt:  

Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører 
innenfor teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.  

 

1.2 Beregningstidspunkt:  

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad 
eller krav foreligger.  

 

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette 
likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.  
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Hovedkategorier faktura:  

 

1. Forskuddsfaktura:  

Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.  

 

2. Etterskuddsfaktura:  

Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.  

 

Innfordring: 

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt 
purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for 
tvangsinnfordring.  

 

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. 
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

 

A. Kontorarbeid  

Saksbehandler kr 930,-  

 

1.5 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det 
betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet 
gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

1.6 Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 

1.7 Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte 
timesatsen, kan ikke påklages.  

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på 
søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i 
forvaltningsloven § 28.  Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 
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2       Planforslag og konsekvensutredninger 

2.1 Generelt  

 

·       Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.  

·       Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.  

·       Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er 
betalt.  

 

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut 
til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.  

 

 

2.2 Fritak for gebyr 

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:  

·       Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 
12- 5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  

·       Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. 
Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  

·       Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5  

·       Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1  

·       Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5  

·       Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er 
til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller 
dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.  

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner    

  

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning 
                                    

20 950  

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning 
                                    

31 490  

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd 
                                    

19 170  

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  
                                      

7 770  
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2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr 
Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7. 
 

2.5 Konsekvensutredninger 

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal 
det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr. 

 

3. Bygge og delingssaker: 

3.1 Generelt 

• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  

• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.  

• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.  

• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt 
purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for 
tvangsinnfordring.  

• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.  

 

3.1.1 Reduksjon i gebyr  

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd 
i.f.  

 

3.1.2 Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak.  

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første 
gangs behandling.  

 

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid 

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. 
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 930,-.  
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3.1.4 Arealberegning  

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers 
bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.  

 

3.1.5 Forhåndskonferanse  

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.  

 

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det 
betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet 
gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 

3.1.7 Nedsettelse av gebyr 

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 

3.1.8 Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte 
timesats kan ikke påklages. 

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på 
søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- 
og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. 

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til 
gebyrsats. 

 

3.1.10 Overgangsbestemmelser  

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal 
behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  
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3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva      

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet 

Bruksareal m² Ett-trinns søknad 
Ett-trinns søknad 
komplett 

Ramme tillatelse 
Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

BRA< 250  kr                                  8 654   kr           6 072   kr       7 772  kr     1 730  kr        867 

BRA> 250  kr                                12 116  kr           8 472  kr     10 900  kr     2 422  kr     1 213 

Når garasje/uthus mm søkes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset.   

        

Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet 

Bruksareal m² pr. boenh Ett-trinns søknad 
Ett-trinns søknad 
komplett 

Ramme tillatelse 
Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

BRA< 120  kr                                  5 648  kr           3 947  kr       5 100  kr     1 155  kr        578 

BRA> 120  kr                                  7 893   kr           5 526  kr       7 100   kr     1 580  kr        790 
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Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg   

Betales etter bygningens bruksareal BRA   

0 - 50 m²  kr                                  3 053  

51 - 100 m²  kr                                  5 763  

101 - 200 m²  kr                                15 768  

201 - 400 m²  kr                                20 660  

401 – 600 m²  kr                                31 535  

601 – 1000 m²  kr                                38 060  

Pr m2 utover 1000 m²  Kr 38 pr m²  

For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene. 

Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.   

Driftsbygninger.   

For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales 
halvparten av satsene ovenfor, men minimum 

 kr                                  2 428 

 Maksimum kr                                  9 402 

    

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid)  kr                                     958  

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1  kr                                     339  

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8  kr                                     618  

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt 
søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som kommunen må 
registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4  

 kr                                     543  

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid   

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 
3.1.3 

 kr                                     958  

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. 
§ 20-1, f) 

 kr                                     670  

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt  kr                                     670  

Midlertidig brukstillatelse  kr                                  1 597  

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g)  kr                                     958  

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått 
tid 

 kr                                     958  

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid  kr                                     958  

Dispensasjonssøknader  kr                                  2 943  

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)  kr                                11 173  

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av 
eksisterende) 

 kr                                  5 700  

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 930 pr/t 

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 930 pr/t 

Utslippstillatelse  kr                                  2 823  
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4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen   

4.1.1   

For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales 
gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  

4.1.2   

For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal 
det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  

4.1.3  

Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht 
regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra 
bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at 
bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr 
iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig 
oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.  

4.1.4  

Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. 
Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres 
når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.  

4.1.5  

Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

  

4.2 Gebyr ved tilsyn  

4.2.1 Generelt   

Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 528.- pr. sak. 

  

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter 

  

5. Delingssaker  
5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1  

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 

Beskrivelse Beløp i kr 

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt 2000 

Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling 2000 

Resterende delingssøknader 1200 

Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader 2420 

Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra 
samme eiendom 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1419-1 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
80/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Forskuddsvedtak for 2020; formues-, inntekts- og eiendomsskatt 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) 
 Lov om skatt og formue og inntekt (skatteloven) 

 

Rådmannens innstilling 

 Ved ligning for 2020 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skatteøre for inntekt 
og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven §15. 

 Ved utskrivning av eiendomsskatt 2020 nyttes en sats på generell sats på 7 0/00, og på 
boliger og fritidsboliger nyttes en sats på 5 0/00. Dette jamfør eigedomsskattelova §11, 
§12 og § 13. 

 
 

Saksopplysninger 
Etter skatteloven § 15-3 skal kommunene vedta skattesatser for påfølgende år innen 1. 
november. Samme paragraf gir departementet anledning til å forlenge fristen. Skattedirektoratet 
har hvert år siden 1976 foretatt en generell fristforlengelse til 20. desember, eller til den 
nærmeste påfølgende virkedag dersom 20. desember er helligdag. Fra 1978 har det også vært 
bestemt når vedtak ikke er truffen innen fristen, skal vedtaket fra foregående år legges til grunn.  
 
I henhold til Lov om skatt av formue og inntekt § 15, skal Stortinget vedta hvor stor den 
kommunale skattøren skal være. Vedtaket skal ved intervaller angi minimums- og 
maksimumssatser for inntektsskatt for kommuner og fylkeskommuner. 
 
Fra 2020 har Stortinget redusert eiendomsskattesatsen til 5 0/00 på boliger og fritidsboliger. I 
tillegg har Stortinget vedtatt en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % i takstene for boliger og 
fritidsboliger.  
 

Vurdering 
Fylkesmannen og KSE (KS eiendomsskatteforum) anbefaler kommunene, for å gardere seg mot 
eventuelle endringer, å bruke et standardformular i sine vedtak: «Skattøren fastsettes til høyeste 
lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak» 
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Ved ligning er det tidligere år i Nordreisa kommune benyttet høyeste skattøre for både inntekt 
og formue og eiendomsskatt med en generell sats på 7 0/00 og likelydende sats på boliger. Fra 
2020 har Stortinget redusert satsen til 5 0/00 på boliger og fritidsboliger. I tillegg har Stortinget 
vedtatt en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % i takstene for boliger og fritidsboliger.  
 
Ettersom Nordreisa kommune har innført eiendomsskatt, skal det etter eiendomsskatteloven 
gjøres et formelt vedtak om hvor høy satsen skal være.   
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1419-2 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
81/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Eiendomsskatt 2020 - Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, esktl) 

 

Rådmannens innstilling 

 For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav a.  

 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket. 

 Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 19.12.2019 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jmf esktl § 10.   

 Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster framsatt ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd 
for eiendomsskatt.  

 Takstgrunnlagene for bolig og fritidsbolig kontorjusteres med 4% fra 2020 jamfør KST 
vedtak 14/18. 

 Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den skrives ut og 
kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.  

 For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og 
faktura sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne 
selv gir beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson.  

 Følgende er fritatt for eiendomsskatt: 
o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten, jmf esktl § 7a.  
o Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b:  

 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1 
 Tre bygninger «Fiskerbondens stue» Bakkeby, gnr 50 bnr 1. 

 I tråd med esktl §7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt: 
o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO. 
o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO. 
o Eiendommer eiet av Nordtro AS. 
o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner. 
o Eiendommer eiet av grendelag. 
o Eiendommer eiet av Nordreisa Menighetsråd. 
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o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus. 
o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.  
o Gnr 15, bnr 3, bolighus «Krone» 1 bygning. 
o Gnr 43, bnr 78, spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning. 
o Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning.  
o Gnr 80, bnr 1 «Butikken» på Havnnes, 1 bygning.  

 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyret vedtok i sak 71/09 at det skal skrives ut eiendomsskatt for alle 
eiendommene i kommunen. Kommunestyret har ikke gjort noe vedtak om bunnfradrag, eller 
andre reduksjoner i forhold til eiendommens verdi. Fra 2020 har regjeringen vedtatt at det skal 
benyttes en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på eiendomsskattetakstene for boliger og 
fritidsboliger. 
 
Eiendomsskatten for 2019 utgjør kr 17,7 mill kroner.  
 
Selv om eiendomsskatt er innført i hele kommunene er det fritak for følgende: 

 Statlige eiendommer 
 Lufthavner 
 Kirker og helseforetak 
 Kommunale og fylkeskommunale eiendommer 
 Eiendommer som har offentlig vernestatus 

 
Kommunestyret kan gi fritak for bygninger av verneverdi, som ikke har fått offentlig vernestatus 
(fra Riksantikvaren og Sametinget). Dette kan kommunestyret, jmf eiendomsskatteloven §7, gi 
for ett år av gangen. Vedtak om fritak som allerede er fattet av kommunestyret innarbeides i 
oversikten over bygninger som er fritatt etter vedtak i denne sak.  
Kommunestyret kan også fastsette ulike satser for: boligdelen av eiendommen, eiendommer, 
husløs eiendommer, bygninger og grunn, avgrensede områder av kommunen, verker og bruk.  
 
Det er ikke mulig å tilpasse skattesatsene etter andre kriterier, for eksempel størrelse på inntekt 
og formue. Takstgrunnlagene er i hovedsak gjort ved hoved taksering i 2009. Bolig og 
fritidsbolig som er oppført etter den tid er det «Sakkyndig nemd for eiendomsskatt» som 
fastsetter eiendomsskatt på bakgrunn av sjablong. Taksering av næringseiendommer og øvrige 
næringstakster gjøres av offentlige godkjente takstmenn. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har gjennom flere år vært i en vanskelig økonomisk situasjon da 
driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene. Eiendomsskatt har vært nødvendig både for 
kommunens likviditet og fremtidige drift. Nordreisa kommune var i 2016 og 2019 gjennom en 
prosess for å redusere driftsnivået, og det ble gjennomført en bemanningsreduksjon på over 30 
stillingshjemler begge årene. Utfordringen er å holde driftsnivået stabilt. Selv om det har vært 
gjennomført to nedbemanninger har økte behov innenfor helse og omsorg medført at antall 
ansatte totalt sett er på samme nivå som før nedbemanningen.  
 
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 
pensjonsøkning. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke behovet kommunen har 
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innenfor sine tjenester, og økte utgifter må tas innenfor eksisterende ramme. I budsjettet er det 
foreslått bruk av disposisjonsfond for å gi sektorene  
 
 for 2020 er det i Rådmannens forslag lagt inn kr 11,95 mill i bruk av disposisjonsfond for å 
unngå urealistiske store reduksjoner i driftsnivået til de to største sektorene 
 
Rådmannens vurdering er at det ikke er tilrådelig å redusere driftsnivået tilsvarende inntektene 
av eiendomsskatt med virkning fra 2020, da handlingsrommet allerede er presset i forhold til at 
utgiftene øker mer enn inntektene. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/599-14 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 12.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
82/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Klage på avslag om etterlønn 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_10 
Ny kommunelov https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=ny kommunelov 
 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune 
 
Vedlegg 
1 klage 

 

Rådmannens innstilling 
Klagen fra Øyvind Evanger tas ikke til følge. 
Begrunnelse: Det er ikke fremkommet nye momenter i saken som endrer Formannskapets 
vedtak av 18.10.19. 
 
Kommunestyret stadfester Formannskapets vedtak 18.10.19:  
Det gis ikke etterlønn ved en frivillig avståelse fra ordinær inntekt, slik en ulønnet permisjon vil 
være. 
Begrunnelse: formålet med etterlønn er å sikre fratredende ordfører lønn i maksimum 3 
måneder, dersom vedkommende ikke har en stilling å gå tilbake til.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 

Saksopplysninger 
Øyvind Evanger sendte 11.10.19 et spørsmål om 3 måneders etterlønn dersom han tok 3 
måneders ulønnet permisjon fra sin stilling når han fratrer vervet som ordfører. Den ulønna 
permisjonen ble begrunnet med ønske om å være lenger hjemme med barn født 04.02.19.  
 
Siden reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune; sist endret 08.04.19 ikke 
omhandler problemstillingen, så ble saken lagt frem for formannskapet for en tolkning/ 
prinsippavgjørelse. 
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I reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune, vedtatt av 
kommunestyret 21.06.18, står det i 10.6.1 Godtgjørelse til ordfører, 5. 
kulepunkt: 
Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper:  
Det gis ettergodtgjøring ved valgperioden utløp inntil 3 måneder regnet fra dato for uttreden av 
vervet. Dersom vedkommende går inn i nytt arbeid i løpet av denne perioden bortfaller etter- 
godtgjørelsen fra tidspunktet for inntreden i den nye stillingen.  
 
Reglementet omhandler ikke om etterlønn skal gjelde dersom avtroppende ordfører tar ulønnet 
permisjon fra stillingen han skal tilbake til.  Det må derfor gjøres et prinsippvedtak om 
tolkningen av 5. kulepunkt i reglementets kap 10.6.1. 
 
I det gamle reglementet av 17.12.09 (kst sak 78/09) stod det følgende om ettergodtgjøring til 
ordfører: 
Ordfører gis slik ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp: 

- I 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. 
- I 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. 

 
Da reglementet ble endret i kommunestyret 26.10.17, ble blant annet ordførers godtgjørelse 
endret til 80 % av Stortingsrepresentantenes godtgjøring, og skal justeres årlig i tråd med gjeldende 
satser. Ordføreren ble også gitt samme sykelønns- og ferierettigheter som tjenestemennene.  
 
Det er ikke nevnt noe i saksfremlegget om etterlønn, selv om etterlønnen ble endret. I det gamle 
reglementet fikk man etterlønn i 1,5 måned, selv om man gikk inn i ny stilling og 3 måneder dersom 
man ikke gikk inn i ny stilling.  
 
Reglementet er endret to ganger etter 26.10.17. Første endring 21.06.18 omhandlet godtgjørelse for 
ungdomsrådet og andre endring 08.04.19 omhandlet ordførers rett til permisjon i samsvar med 
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15.  
 
I gammel kommunelov er etterlønn ikke nevnt særskilt. Det er lovfestet at folkevalgte har krav 
på godtgjøring etter reglement fastsatt av kommunestyret, jfr §42 i gammel lov. 
 
I ny kommunelov (gjeldende fra kommunestyrets konstituering i 2019) omhandles etterlønn 
spesifikt i § 8-6. Ettergodtgjøring: 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de 
fratrer vervet. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi forskrift om lengden slik 
ettergodtgjøring kan ha, men ikke utover alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen 
eller fylkeskommunen. 
Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder 
for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. 
 
I ny lov er det ikke krav på etterlønn dersom man frivillig avstår fra ordinær inntekt. 
 
Formannskapet behandlet saken 18.10.19 og gjorde følgende vedtak: 
Det gis ikke etterlønn ved en frivillig avståelse fra ordinær inntekt, slik en ulønnet permisjon vil 
være. 
Begrunnelse: formålet med etterlønn er å sikre fratredende ordfører lønn i maksimum 3 
måneder, dersom vedkommende ikke har en stilling å gå tilbake til.  
 
Øyvind Evanger har 30.10.19 klaget på formannskapets vedtak. 
I klagen fremføres følgende argumenter: 

- Formannskapet har satt til side kommunestyrets reglement om 3 måneders etterlønn 
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- Arbeidsgruppa var i forarbeidene til kommunestyrets behandling av reglementet enig om 
formuleringen om etterlønn 

- Formannskapet har ikke kompetanse til å gjøre endringer i reglementet 
- Det er ingen betingelser i kommunestyrets vedtatte reglement utover at man ikke skal ha 

gått inn i nytt arbeid 
 
 

Vurdering 
 
I reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune, som kommunestyret vedtok 
21.06.18, har ordfører samme sykelønns- og ferierettigheter som ansatte i kommunen. Dette 
innebærer at ordfører ved sykdom får sykelønn, samt feriepenger for avvikling av ferie. 
 
Ordfører har ikke oppsigelsestid, slik ansatte har, men har etter reglementet krav på etterlønn i 
inntil 3 måneder etter fratreden, dersom vedkommende ikke går inn i nytt arbeid. 
 
Fratrådt ordfører har en fast stilling å gå tilbake til. Han søker om 3 måneders ulønnet permisjon 
fra sin arbeidsgiver, og mener at reglementet dermed gir ham krav på etterlønn i 3 måneder. 
 
Formannskapet behandlet saken, da formuleringen i reglementet om etterlønn er uklar. Etter 
reglementet kan formannskapet avgjøre særlige tilfeller som ikke er fanget opp av reglement, jfr  
2.2 gyldighet, siste setning: 
Ved særlige tilfeller som ikke er fanget opp av reglementet avgjøres dette av formannskapet. 
Formannskapet har ikke satt til side kommunestyrets vedtatte reglement, men har kommet med 
en tolkning av hva formuleringen er ment å dekke. Tolkningen er at etterlønn i reglementet er 
ment til ordfører som ikke har stilling å gå tilbake til. 
 
Siden saken er påklaget, så løftes klagen til organet som har vedtatt reglementet; 
kommunestyret, for en endelig avgjørelse av formålet med etterlønna. 
 
Evanger anfører at arbeidsgruppa i forarbeidene var enig om formuleringen om etterlønn (han var 
medlem i arbeidsgruppa). Det er sikkert riktig at man i arbeidsgruppa var enig om formuleringen 
om ettergodtgjøring, men det er jo nettopp formuleringen som er uklar og som medførte at saken 
først ble tatt opp i formannskapet. 
 
Hva er kommunestyrets formål med etterlønn i reglementet? Er den ment for ordfører som ikke 
har en stilling å gå tilbake til, eller gjelder den også hvis vedkommende tar ulønnet permisjon 
umiddelbart etter ordførerperioden? 
 
Siden etterlønn ikke er nevnt i saksfremlegget i saken 26.10.17, så må det gjøres en tolkning av 
formålet med etterlønna. I nytt reglement kan det tolkes at det er strengere krav til etterlønn i 
forhold til reglementet av 2009, da ordfører fikk 1,5 måned etterlønn selv om vedkommende 
hadde en stilling å gå tilbake til. 
 
Formannskapet har ikke gjort endringer reglement, slik Evanger anfører. Det formannskapet har 
gjort i sitt vedtak, er å klarere tolkningen og formålet med formuleringen i 5. kulepunkt i 
reglementets kap 10.6.1. Formannskapet har tolket at formålet med etterlønn er å sikre 
fratredende ordfører lønn i maksimum 3 måneder, dersom vedkommende ikke har en stilling å 
gå tilbake til.  
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En slik tolkning samsvarer også med at gjeldene reglementet er strengene i forhold til etterlønn 
enn tidligere reglement. Tolkningen er også i samsvar med ny kommunelov, der etterlønn ikke 
gis dersom man frivillig avstår fra ordinær inntekt, slik en ulønnet permisjon vil være. 
 
I formuleringen om etterlønn er betingelsen at man ikke går inn i nytt arbeid i løpet av 
etterlønnsperioden.  
Evanger har etter gammel kommunelov § 40 2. ledd hatt lovmessig rett til 4 års permisjon fra 
sin stilling. Det betyr at han kan gjeninntre i sitt arbeidsforhold etter valgperiodens slutt. 
Det at man kan tre inn i sitt gamle arbeidsforhold er en rettighet Evanger har. 
Kommunestyret må ta stilling til om etterlønn skal gis, selv når Evanger ikke benytter sin rett til 
å tiltre sin stilling, men velger å søke om permisjon uten lønn. 
 
Utgiften for etterlønn vil utgjøre kr. 88 500 pr måned (inkl pensjon og feriepenger), totalt  
kr 265 500 for 3 måneder. 
 
Det er ikke fremkommet nye momenter i saken, som endrer formannskapets vedtak. 
Klagen anbefales ikke tatt til følge. 
 
Rådmannen viser til Formannskapets vedtak om formålet med etterlønn og anbefaler 
kommunestyret å stadfeste Formannskapets vedtak. 
 
En frivillig avståelse fra ordinær inntekt, slik en ulønnet permisjon vil være, samt kostnadene til 
etterlønn i 3 måneder, tilsier at etterlønn ikke bør innvilges. 
 
Det er heller ikke satt av midler til etterlønn i budsjettet.
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Øyvind Evanger 

Moan 13 

9151 Storslett 

 

Nordreisa kommune 

 

Klage på avslag om etterlønn som ordfører 
 

Formannskapet behandlet 18.okt i sak 38/19 etterlønn til ordfører - prinsippavgjørelse. 

Jeg finner det urimelig at formannskapet kan sette til side et reglement vedtatt av kommunestyret og 

avslå min anmodning om 3 måneder etterlønn. Vedtakets begrunnelsen er at frivillig avståelse av 

lønn ikke gir rett til etterlønn. Saksfremstillingen fra rådmannen tar utgangspunkt i både gammel og 

ny kommunelov. Dette mener jeg både er feil og irrelevant all den tid spørsmålet om 

ettergodtgjøring er regulert i kommunestyrets vedtatte reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte 

(2018). I departementets vurdering i forarbeidet til ny kommunelov er det henvist til at 

kommuneloven kun skal sikre en minimumsbehandling av folkevalgte, og at det er kommunestyrene 

selv som vedtar nærmere regler for folkevalgtes godtgjøring og økonomiske vilkår. En kan således 

ikke legge kommuneloven til grunn når kommunestyrets vedtatte reglement begunstiger folkevalgte 

i forhold til loven, og sette kommunestyrets vedtatte reglement til side. 

En kan derimot ta utgangspunkt i forarbeidene til kommunestyrets behandling av sitt eget 

reglement. Undertegnede var medlem i arbeidsgruppen som utarbeidet forslaget til kommunestyret. 

Når det gjelder etterlønn var det full enighet i den vedtatte formuleringen i arbeidsgruppen. Den var 

heller ikke gjenstand for uenighet eller diskusjon under behandlingen i kommunestyret. En må da 

uten forbehold kunne anta at formuleringen er dekkende for kommunestyrets vilje. Undertegnede er 

også av den formening at formannskapet ikke innehar kompetanse til å gjøre endringer i 

reglementet. Formannskapet er kun gitt kompetanse til å avgjøre spørsmål som ikke er fanget opp av 

reglementet, spørsmålet om etterlønn er behørig behandlet og avgjort i reglementet av 

kommunestyret. 

Det er mulig jeg formulerte meg litt tvetydig i min anmodning. Jeg gikk av som ordfører 24.okt 2019. 

Jeg har permisjon uten lønn fra min tidligere arbeidsgiver frem til februar 2020 for å ta meg av min 

nå 8 mnd gamle datter. Dette er avklart med min tidligere arbeidsgiver for lang tid tilbake, og det er 

tatt inn vikar for meg i min stilling. Jeg mener derfor det etter reglementet ikke er tvil, og heller ingen 

prinsippavgjørelse når jeg anmoder om 3 mnd etterlønn som ordfører. Ordlyden i Nordreisa 

kommunes reglementet er som følger: 

Etter endt tjeneste innrømmes ordfører etterlønn etter følgende prinsipper: 

Det gis ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp inntil 3 måneder regnet fra dato for uttreden av 

vervet. Dersom vedkommende går inn i nytt arbeid i løpet av denne perioden bortfaller 

ettergodtgjøringen fra tidspunkt for inntreden i den nye stillingen.  

Det ligger ingen betingelser utover dette i kommunestyrets vedtatte reglement, og det har heller 

aldri vært fremmet. At jeg kan ha mulighet til å motta foreldrepenger fra Nav i denne perioden er 
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korrekt, men dette var jeg helt klar på i min anmodning at jeg ønsket å forskyve til februar 2020 da vi 

ikke kan søke barnehageplass før til neste høst. Det er også vår rett som foreldre å bestemme når jeg 

ønsker å ta ut foreldrepenger helt frem til barnet er 3 år.  

Som en konsekvens av formannskapets vedtak i sak 38/19, har jeg vært nødt å starte 

foreldrepengeperioden min fra 25.okt da jeg har et forsørgeransvar og ikke kan leve uten noen form 

for godtgjøring. Dette kan likevel ikke brukes som argument for å avslå ettergodtgjøring på 

nåværende tidspunkt, da det var en forutsetning på behandlingstidspunktet at perioden skulle starte 

i februar 2020.  

Jeg formoder at min klage tas til følge, da vil den resterende foreldrepengeperioden umiddelbart 

utsettes, og jeg vil søke om utvidet permisjon uten lønn etter aml §12-5 fra Troms fylkeskommune 

for å avvikle resten av foreldrepermisjonen etter at etterlønnsperioden er utgått, dette har jeg kra 

på. Utsettelse av foreldrepermisjon hos NAV må gjøres før inntreden i «arbeid», slik at 

etterlønnsperioden nå må settes fra en spesifikk dato slik at jeg får anledning til å melde fra til Nav 

om utsettelsen før denne fastsatte dato. 

Jeg er medlem av Fagforbundet Nordreisa avd 414 og sender kopi av denne klagen til dem for 

informasjon og oppfølging. 

 

 

Med hilsen 

Øyvind Evanger 

 

Kopi: Fagforbundet avd. 414. 

436



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1234-2 

Arkiv:                F30  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 10.12.2019 
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Bosetting av flyktninger 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Oppmoding om busetjing av flyktningar i 2020 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune vedtar å bosette 18 flyktninger i 2020. Det er en økning på 3 i forhold til 
anmodningen i 2019. 
 
 

Saksopplysninger 
 
IMDI har i brev av 23.10.19 sendt anmodning om bosetting av 18 flyktninger i 2020.  
Fristen til å svare på anmodningen er 20.12.19. 
 
Kommunestyret vedtok 20.04.17 (sak 11/17) å bosette 24 flyktninger (inklusive enslig mindreårige) 
pr år fra og med 2017. IMDI reduserte bosettingsanmodningen i 2018 til 13 flyktninger. 
I 2019 var anmodningen å bosette 15 flyktninger. 
 
2017: 22 (17 kvoteflyktninger) 
2018: 22 (13 kvoteflyktninger) 
2019: 14 (14 kvoteflyktninger) 
 
Familiegjenforening kommer i tillegg til anmodningen. 
 
Fraflytting: Av de som har kommet siden 2015 har 18 flyttet til andre kommuner. 
 
 

Vurdering 
Det har i løpet av sommeren vært noe fraflytting til andre kommuner. Flyktningetjenesten ser derfor 
positivt på å kunne ta imot flere flyktninger. Det vil pga. nevnte fraflyttinger være ledige boliger og 
ny bosetting vil dekke inn en del av fraflyttingen.  
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Nordreisa kommune har fått redusert kvoten betraktelig siden 2017, og en anmodning om økning er 
et signal om at IMDI ønsker å benytte Nordreisa kommunes tjenester og kompetanse. 
 
Kommunestyret har i 2017 gjort vedtak om å bosette inntil 24 flyktninger pr år. Det foreslås å 
vurdere bosettingen hvert år i eget vedtak, fremfor å forholde seg til et tall på 24. 
I den årlige vurderingen kan flyktningetjenesten redegjøre for kapasiteten til å bosette flyktninger, 
både i forhold til ressurser til oppfølging og nok boliger. Til- og fraflytting av flyktninger vil også 
avgjøre hvor mange flyktninger som kan bosettes årlig. 
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Oppmoding om busetjing av flyktningar i 2020 
 
Busetjing er første steg i integreringsprosessen, og rask busetting er avgjerande for raskare oppstart 
av kvalifiserings- og integreringsløpet i ein kommune. Kommunane gjer ein god innsats for å leggje 
til rette for rask busetting og kvalifisering av flyktningar, slik at fleire kan delta i arbeid og 
samfunnsliv.  
 
Kvart år oppmodar IMDi aktuelle kommunar om å busette eit bestemt tal på flyktningar i påfølgande 
år, på bakgrunn av nasjonale prognosar for behovet for busetting.  
 
Kunnskapsdepartementet har avgjort eit sett med kriterium for oppmoding om busetjing i 2020, sjå 
vedlegg. IMDi har, i samråd med KS, vurdert oppmodinga til kommunane ut i frå desse kriteria.  
 
På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) om at Nordreisa kommune 
buset 18 flyktningar i 2020. 
 

Svar på oppmodinga 
Vi ber om at det kommer tydeleg fram av vedtaket kor mange flyktningar kommunen vedtek å 
busette i 2020. Vi oppfordrar kommunen til å fatte vedtak i tråd med talet på oppmodinga. Vedtaket 
skal ikkje inkludere familiesameinte eller ha andre atterhald. 
 
Frist for å svare på oppmodinga er 20.12.2019. 
 
Når vedtak er fatta, bes kommunen om å: 

 registrere vedtakstalet i IMDi sitt fagsystem for busetjing (IMDinett) 
 sende skriftleg kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no  

 

Bakgrunn for tala 
Dei nyaste prognosane frå Beregningsgruppa for utlendingsforvaltninga viser at det er naudsynt å 
busette om lag 5 100 flyktningar i Noreg i 2020, inkludert 140 einslege mindreårige kor av 40 er 
under 15 år.  
 
Det berekna busetjingsbehovet har bakgrunn i: 

 prognosar over talet på asylsøkjarar til Noreg 
 prognosar over talet på innvilga asylsøknadar 
 prognosar over talet på overføringsflyktningar  
 andre internasjonale forpliktingar 
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Side 2 av 2 

 

 
Prognosane og busetjingsbehovet kan endre seg gjennom året som følgje av faktorane over. Den 
endelege busetjinga for året kan difor verte høgare eller lågare enn det som ligg til grunn for 
oppmodinga. Det er difor viktig at kapasiteten til å busette flyktningar kan justerast i tråd med 
behovet. IMDi vil uavhengig av dette fordele flyktningar fortløpande. 
 
Personar som er søkt ut til kommunen i 2019 og vert registrert som busett over nyttår, tel på 
kommunen sitt vedtak for 2020. 
 

Tilskotsordningar  
 

 Kommunar som buset flyktningar får utbetalt integreringstilskot. Dette utbetalast etter at 
IMDi mottar krav om tilskot frå busetjingskommunen etter at flyktningar er busett. Tilskotet 
skal medverke til at kommunane har eit aktivt busetjings- og integreringsarbeid for at 
flyktningane skal kome i arbeide, forsørge seg sjølv og delta i samfunnet så raskt som 
mogleg. Integreringstilskotet dekka 99,6 prosent av kommunanes utgifter i forbindelse med 
busetjing av flyktningar i 20181.  

 Kommunar som buset einslege mindreårige flyktningar mottar eit særskilt tilskot i tillegg til 
integreringstilskotet. Dette må også søkjast om etter busetjing.  

 Nokre flyktningar har eit særskilt behov for oppfølging knytt til funksjonsnivået sitt. 
Kommunar som buset flyktningar kan difor rekne med at einskilde personar som skal 
busetjast har særskilte behov. Kommunar som buset personar med nedsett funksjonsevne 
og/eller åtferdsvanskar kan søkje tilskot frå IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter.  

 Kommunar mottar også tilskot for vaksne innvandrarar som har rett og plikt til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap. 
 

Les meir om tilskot på IMDi sine nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/ 
 

Kontakt 
 

Ta kontakt med IMDi ved busettingsteamet dersom dykk har spørsmål om oppmodinga.  
 
Med helsing 
for lntegrerings- og mangfaldsdirektoratet 
 
 
Dulo Dizdarevic   
Regiondirektør IMDi Nord   
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og treng difor ikkje handskriven signatur. 
 
 
 
Vedlegg 1: Kriterier for oppmoding 2020 
 

                                                           
1 Jf. Beregningsutvalgets rapport for 2018, «Utgifter til bosetting og integrering 2018» 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/900-10 

Arkiv:                B07  

Saksbehandler:  Siri Ytterstad 

 Dato:                 19.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 26.11.2019 
84/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Skolestruktur Storslett 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Sluttrapport fra Telemarksforsking - Moan og Storslett skoler 
2 Høringsuttalelse-sluttrapport skolestruktur 
3 Høringsuttalelse 
4 Høringsutalelse 
5 Klubbmøte Storslett Skole - Skolestruktur i Nordreisa 
6 Høringsinnspill skolestruktur Nordreisa ved Ungdomsrådet 
7 Innspill til høring - sluttrapport fra Storslett - og Moan skole 
8 Vedlegg Høringsinnspill til skolestruktur 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  
 

Behandling: 
Ragnhild Dyrstad (Sp) fremmet følgende endringsforslag: Rotsundelv skole opprettholdes som 1-7 skole.  
 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende endringsforslag fra Ap og Krf:  
Pkt 1- som innstilling.  
Tillegg til innstilling: Pkt 2 – (…..). Det lages en oversikt over mulige bruk av restarealer til andre 
kommunale tjenester basert på det vi vet i dag. Dette legges frem som del av saken til kommunestyret 19. 
desember.  
Nytt pkt - Rådmannen utarbeider en tillegg til skolestruktursaken som omhandler Rotsundelv skole i tre 
alternativer som legges frem for kommunestyret 19. desember.  
Alternativer 

       1.-4. skole –oppvekstsenter 
       1.-7 skole 

Nytt punkt – det innarbeides en utredning av konsekvenser for skoledrift ved at større andel av elevene 
velger offentlig skole framfor privat skole.   
 
Det ble først stemt over forslaget fra Dyrstad (Sp). 2 stemte for og 5 stemte imot. Forslaget falt dermed. 
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Benonisen (Ap). 4 stemte for og 3 stemte imot. Forlaget 
dermed vedtatt. 
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Vedtak: 

 Moan skole bygges ut til en 1.-7. skole, med oppstart prosjektering 2020.  I utbygging av Moan vil 
det også tas høyde for konsekvenser ved eventuelle endringer i elevtall ved private skoler og 
grendeskoler.  

 
 Storslett skole blir en 8.-10. skole og det utredes videre hvilke muligheter restarealet på Storslett kan 

brukes til.  
 

 Tillegg til innstilling: Pkt 2 – (…..). Det lages en oversikt over mulige bruk av restarealer til andre 
kommunale tjenester basert på det vi vet i dag. Dette legges frem som del av saken til 
kommunestyret 19. desember.  

 Rådmannen utarbeider en tillegg til skolestruktursaken som omhandler Rotsundelv skole i tre 
alternativer som legges frem for kommunestyret 19. desember.  

 Alternativer 
       1.-4. skole –oppvekstsenter 
       1.-7 skole 

 Det innarbeides en utredning av konsekvenser for skoledrift ved at større andel av elevene velger 
offentlig skole framfor privat skole. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Moan skole bygges ut til en 1.-7. skole, med oppstart prosjektering 2020.  I utbygging av Moan vil 
det også tas høyde for konsekvenser ved eventuelle endringer i elevtall ved private skoler og 
grendeskoler.  

 
 Storslett skole blir en 8.-10. skole og det utredes videre hvilke muligheter restarealet på Storslett kan 

brukes til.  
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Bakgrunnen for utredningen er vedtak  i Nordreisa kommunestyre 18. desember 2017. 

Det gjennomføres en utredning for å sikre langsiktige og gode pedagogiske og bygningsmessige 
løsninger for ansatte og elever ved Nordreisaskolen.   

Utredninga må se på ulike løsninger herunder   
- Bevare 1-3 trinn ved Moan skole og 4-10 ved Storslett  
- etablering av en barneskole fra 1.-7. trinn på Storslett. I denne utredningen vurderes muligheten 

for bytte av skolebygg mellom nytt barnetrinn og ungdomstrinnet. Videre vurderes behovet for 
ombygging av skolene ved bytte av skolebygg mellom barne- og ungdomstrinn.   

- Sørkjosen skole som oppvekstsenter  
- Hensynet til de minste barnas behov for gode utearealer må ivaretas,  
- Ivaretakelsen av Moan skoles uteskolepedagogikk og elevtallsutviklinga ihht økonomiplanen må 

tas med i utredninga   
- Saken legges frem for oppvekst- og kulturutvalget innen 30.06.17 

 
 
 
 

442



 
 

Vurdering 
 
 
Skolestruktur Nordreisa kommune 
Plan for skolebygg i Nordreisa fra 2020 

Innledning 

Denne planen bygger på utredning fra Telemarksforskning og tillegg. Høringssvar er lagt til grunn for de 
endelige vurderingene. På bakgrunn av at Nordreisa har to privatskoler ønsker en av høringsinstansene at 
rapporten hadde tatt med hvilke konsekvenser det ville hatt for kommunenes skoledrift hvis driften skulle 
reduseres eller legges ned ved en eller begge privatskolene. En annen konsekvens er en eventuell 
nedleggelse av Rotsundelv skole. Hva vil det ha å si for skolestrukturen på Storslett? 
En innstilling om grunnskolestrukturen med tilleggsutredning på konsekvenser ved evt. reduksjon i privat 
skoledrift i Nordreisa og eventuell avvikling av Rotsundelv skole utarbeides og legges fram for 
kommunestyret for behandling i desember 2020. 
  

Skolestruktur1 

Rett bygg - på rett sted – til rett tid 
En viktig målsetning med planlegging av skolestruktur er å planlegge for at kommunen skal ha rett bygg, på 
rett sted, til rett tid. Gjennom planarbeidet klargjøres det reelle behovet og det gis svar på om det bør bygges 
nytt, eller om det over tid både vil være bedre og mer lønnsomt å bygge på, bygge om eller 
oppgradere/rehabilitere eksisterende anlegg. Endring av struktur kan også innebære reduksjon i antall 
barnehager/skoler eller reduksjon i totalt areal benyttet til dette formålet. 
 
I praksis handler planleggingen om; 

 å sikre et forsvarlig skoletilbud til elevene 
 å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte 
 å sikre en god utnyttelse av anleggene 
 å oppnå en best mulig skole innenfor gitte rammer (undervisningsplaner, styringsformer og 

økonomi). 

Målsettingene for planleggingen av skolestruktur er vanligvis: 
 å gi en oppdatert oversikt over den totale skolebyggmassen i kommunen. 
 å analysere dagens situasjon i lys av framtidige behov. 
 å gi sammenligningsgrunnlag på ulike plan, og påpeke muligheter og begrensninger innenfor de 

totale rammene som skoleanleggene setter. 
 å vurdere og avklare det reelle behov for strukturendring og/eller investering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Tekst hentet fra - http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/barnehage-og-skolestruktur  
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 å presentere forslag til løsninger for å møte de behovene som avdekkes. Foreslå helhetlige og 
fleksible løsninger som ivaretar endringer i elevtall, nye undervisnings- og organisasjonsformer og 
nye bygningstekniske krav til skoleanleggene. 

 å gi den politiske beslutningsprosessen et godt og objektivt grunnlag for å ta nødvendige avgjørelser 
om utbygging, ombygging, rehabilitering eller avhending av skoleanlegg. 

 
 

Hovedmål for skolestruktur og Nordreisa 

I Nordreisa skal alle elever ha tilgang til skolebygg og uteområder som trivsel, læring og helse. Det er store 
og viktige investeringer. Det handler om å investere i helse og gode oppvekst-vilkår. Skolebygg er 
arbeidshverdagen til våre elever i 10 år og vi skal tilby våre barn et arbeidssted som gir gode pedagogiske 
rammevilkår. I skolegården tilbringer barn rundt 2000 timer i løpet av grunnskolen. Skolegården er barnas 
fristed og lekearena. Gode uteområder på skolene kan bidra til å å utjevne sosiale ulikheter i helse. Et godt 
uteområde vil også gjøre det enklere for skolen å legge til rette for undervisning ute av klasserommet. 
 

Skolestruktur for grunnskolen i Nordreisa oppsummert 

Følgende skolestruktur for grunnskolen skal utvikles; 
 Skole Skoleslag Antatt 

investeringsbehov 
(2020-2023) 

Elevtall  Grupper/ 
klasser 

   Bygg Tomt og 
uterom 

Gj.snitt Maks Gj.snitt Maks 

H Oksfjord 
oppvekstsenter 

1.-4. trinn 0 0 12 20 2 3 

H Storslett 
Ungdomsskole 

8.-10.trinn 0 (2mill)2 160 180 6 6 

H Moan 
barneskole 

1.-7.trinn 33,5mill (2+3mill)3 300 360 14 14 

? Rotsundelv 
skole 

1.-4.trinn (utredes) 0  ?  ? 

? Rotsundelv 
skole 

1.-7.trinn (utredes) 0  ?  ? 

 SUM NY 
STRUKTUR 

    540 
(+Rotsund) 

  

         
A Storslett barne- 

og 
ungdomsskole 

1.-10.trinn 33mill (6mill)4     

         

 
 
 
 
 
 
 
 
2 Opprustet uteområde tilpasset ungdomstrinn 
3 Kjøp av tomt pluss kostnad til uteområde (bane+annet) 
4 Beregnet kostnad for ny ekstra gymsal 
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? Rotsundelv 
skole 

1.-4.trinn       

         
? Rotsundelv 

skole 
1.-7.trinn       

         
I Sørkjosen 

oppvekstsenter 
1.-4.trinn 
og 
(barnehage) 

      

         
I Moan 1.-4.trinn        

H =  Hovedalternativ - A=andre vurderte alternativ – I = Ikke aktuelt 

Samlet vurdering 

Hensikten med å fastsette en skolestruktur i Nordreisa er at skolestrukturen pr 2018 har noen svakheter som 
er nødvendig å rette opp. Særlig;  

- Areal og kvalitet på bygningsmasse på Moan skole er ikke tilpasset en drift som vi har hatt og vil ha 
de neste årene. Dette mht elevtall, antall grupper og lærerstab. Det er også helt manglende spesialrom 
som forventes i en moderne skole.  

- Storslett skole er bedre tilpasset elevtall og moderne skoledrift. Skolen har 12 klasserom hvor alle 
har flere tilhørende grupperom. I tillegg har skolen spesialrom som naturfagrom, skolekjøkken, 
musikkrom, språkrom med tilhørende grupperom, kunst og håndverksrom for søm og tegning, eget 
våtrom til keramikk og sløydrom. Gymsal og svømmebasseng på samfunnshuset. Gymsalen er den 
eneste på Storslett så ungdomstrinnet bruker Idrettshallen til sine gymtimer.  

- Moan skole  

Det er utarbeidet en rapport som konkluderer med at det mest økonomisk fordelaktige alternativet er å samle 
1.-10. på Storslett skole. Det forutsetter at gjenbruksverdien av Moan skole er mer enn 7,5 mill. Det er 
derimot ikke tatt høyde for gymsalbehovet og heller ikke uterom og arealbehov.  
Skolestrukturen i Nordreisa for de neste årene bygger på at grunnskolene omstruktureres noe. Hovedgrepet 
er å samle barneskolen i egnede lokaler som ligger plassert i et område som er trafikksikkert, har godt med 
utearealer og egnet naturtomt som kan brukes til ekskursjoner og turer. Skolestrukturen ble i utgangspunktet 
begrenset til å gjelde Moan og Storslett skole. Det som strukturen må ta høyde for er kommunens ansvar for 
å legge til rette for elever som ønsker å gå på en offentlig skole. Det må være en struktur som beregner at 
grendeskolen kan legges ned og at de private skolene. 
Grendeskolen i Oksfjord opprettholdes som i dag. Hvis elevtallet reduseres ytterligere må det gjøres en ny 
vurdering av hensyn til kvalitet for elevene.  
Rotsundelv skole legges ned etter innstilling fra rådmannen grunnet kommunens økonomiske situasjon. 
Alternativet til nedleggelse er å opprettholde drift som i dag eller endring til skole for 1.-4.trinn, dette 
utredes nærmere i samarbeid med Telemarksforskning. 
Alternativet med å samle elever på Storslett skole, dvs 1.-10.trinn vurderes som mindre egnet pga følgende 
forhold; 

- Tomten som skolen ligger på et sted som gjør at utviklingsmulighetene er svært begrenset. Ved 
utbygging av en ny fløy vil utearealet være på rundt 6800m2. Det tilsvarer om lag 12m2 pr elev 
(540). 

- Investeringene som er nødvendig er beregnet til å være om lag det samme som for utbygging på 
Moan (Kr 33mill). Det er da ikke tatt høyde for at det trolig må bygges ny gymsal også på Storslett. 
Om alle elever fra 1-7 trinn skal få bruke gymsal i kroppsøvingsfaget etter fag – timefordelingen i 
Nordreisa er det ikke tilstrekkelig med én gymsal. Elevene har litt mer enn 2 timer pr. uke fordelt på 
14 klasser. Det utgjør 28 timer og en uketimeplan gjennomsnittlig for elever på 1-7 trinn er 20 timer. 
Gymsalen lånes også ut til privatskoler og barnehager. Selv om hele ungdomstrinnet bruker 
Idrettshallen og private skoler og barnehager ikke får tildelt timer, vil det være minst 8 timer hver 
uke som ikke dekkes opp.  
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- De trafikale forholdene inn mot skolen er uoversiktlige og oppleves mindre trygg enn alternativet.  
- En 1-10 skole er en skolestruktur som mange tettsteder og byer anvender. Det er flere 

stordriftsfordeler med hensyn til sambruk av ressurser, et større fagmiljø med tilgang på 
fagkompetanse innenfor flere fagfelt. Det er enklere å rekruttere mannlige lærere til en 1-10 skole og 
mannlige pedagoger er mangelvare i dagens 1-4 skole. Utfordringen med å ha et så stort spenn som 
undervisning i første klasse og på ungdomstrinnet vil være å få til et godt og trygt utemiljø for alle. 
De minste trenger et skjermet område med lekeapparater som er tilpasset aldersgruppen. Skolegården 
som i utgangspunktet har et begrenset uteområde vil få utfordringer med å tilpasse seg 
aldersdifferansen. Det er også noen organisatoriske utfordringer med fellesmøte og utviklingstid. 
Fokus til ungdomstrinnet er i større grad konsentrert om fag, fagseksjoner, vurdering med karakter 
og eksamen. Ungdomstrinnet har sin egenart og det stilles andre kompetansekrav til lærere som skal 
undervise i fagene. 

 

Vurderinger i mer detalj 

Moan barneskole 1.-7.trinn 
Elevtallsutvikling 
I henhold til vurderinger gjort i utredning bør vi beregne ut fra et gjennomsnitt elevtall pr årskull 48 1.-4 
trinn og 56 5.-7.trinn.  Elevtallet øker om det skal tas med i betraktning at grendeskolene legges ned og at 
det skjer endringer i privatskoletilbudet.  
 
Trinn Beregnet gjennomsnitt pr kull  Antall grupper 

1. trinn 48 2 
2. trinn 48 2 
3. trinn 48 2 
4. trinn 48 2 
5. trinn 56 2 
6. trinn 56 2 
7. trinn  56 2 

SUM 360 14 
 
Eksisterende bygningsmasse og arealvurderinger 
På Moan skole er det i dag ca. 1500m2 og om lag 150 elever.  
Ved utbygging til 1.-7.skole vil det anslagsvis være behov for nybygg 1100-1300m2 til klasserom, 
grupperom, garderober, personalrom, kontorarbeidsplasser. I tillegg spesialrom i sum 900 – 1000m2. 
(Bibliotek, naturfag, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, kroppsøving.  
Det er betydelig areal tilgjengelig rundt skolen som er potensial byggegrunn for utvidelse. Hhv 13/2 og 
52/167. Dette er privat eiendom og må eventuelt erverves. Den kommunale tomta er på 18 000m2. 
Uteområdet på Moan er pr i dag preget av slitasje og lite tilrettelegging. Det må tas høyde for utbygging av 
utearealet. 
Området som Moan skole ligger i er sentralt i forhold til de største boligområdene. Det er gangavstand fra 
Høgegga, Moan, sentrum, Rovdas og Flomstad. Trafikksikkerhet er vurdert som meget god med sykkel og 
gangveier inn mot skolen fra alle retninger.  
 
Pedagogisk vurdering 
Barneskolen er fra 1-7 og bør ikke deles opp. Barneskolen har sin egenart med lik kompetansekrav til lærere 
minimum 30 studiepoeng for å kunne undervise i norsk, matematikk og engelsk. Felles for barneskolen er 
underveisvurdering uten karakter. Barneskolen har felles fag med ungdomstrinnet med unntak av valgfag og 
språklig fordypning eller arbeidslivsfag. Barneskolen har ikke ordensanmerkninger, eller mulighet for 
nedsatt ordren eller oppførsel, men kommuniserer med foresatte om elevers sosiale utvikling og behov for 
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støtte og veiledning i opplæringen. Det er også egne regler for bortvisning på barneskolen, mens 
ungdomskolen har regler om utvisning.  
I barneskolen er det også behov for sterk fagkompetanse, men lærere arbeider mer tverrfaglig enn på 
ungdomstrinnet. Barnetrinnet er ikke organisert i fagseksjoner som ungdomstrinnet har, men har egne 
lovkrav til intensiv opplæring for elever som trenger det.  
I Nordreisa har overgangen fra 4. til 5. trinn vært utfordrende for elevene, lærerne og skolelederne. Første 
måling på mestringsnivå i lesing, regning og engelsk er lagt til 5. trinnet og her har kommunen hatt 
utfordringer med for høy andel av elevene på de laveste mestringsnivåene. Det har også vært en overvekt av 
henvisninger til PPT fra slutten av 4. årstrinn og inn på mellomtrinnet. Nordreisa har en høy andel av sine 
elever med spesialundervisningsvedtak til sammenlikning med fylket og på landsbasis. Det vurderes som 
hensiktsmessig at barneskolen samles og dermed får et større faglig miljø. Flere lærere med lærerutdanning 
og kompetanse i fagene og flere mannlige lærere. Det vurderes som en styrke at et samlet kollegia gir 
opplæring til elever gjennomgående i barneskolen.  Lærere som til vanlig underviser på 5., 6. og 7. trinn er 
tilgjengelig for fagdiskusjoner og til rektors disposisjon for god utnyttelse av fagkompetansen i sin 
timeplanlegging vil være en styrke for elevene og kollegiet ved skolen. Uteområdet og naturen rundt passer 
særlig godt til barnetrinnet behov for kort vei til ekskursjoner og opplæring utenfor klasserommet.  
 
 
 
 
Investeringsbehov 
Med beskrevet arealbehov forventes en rammekostnad, om enn med usikkerhet, for investeringer; 

- Skolebygg    20 mill (650m2) 
- Gymbygg    6 mill (300m2) 
- Renovering/ombygging  7,5mill (1500m2) 
- Uteområde   (3 mill) (xxm2) 
- Kjøp av areal   (1mill?) (xxm2) 

SUM investeringer  (38,5 mill) 

Kapitalkostnader er satt til 5 % p.a. (40 år nedbetaling og 2,5 % gjennomsnittlig rente) 
Det er stor usikkerhet knyttet til alle disse forutsetningene. 

- Driftskostnad pr år  (ikke oppgitt) 
SUM drift og kapital  (ikke oppgitt) 

 
 

Storslett ungdomsskole 8.-10. trinn 
Elevtallsutvikling 
Gjennomsnitt elevtall for ungdomstrinn har vært 146, det vil si 48,8 pr kull. Det legges til grunn følgende 
elevtall i videre planlegging. Alle elever i kommunal skole går på ungdomstrinnet ved Storslett skole. 
Eventuell endring i privatskoletilbudet kan endre beregningen av gjennomsnittet pr. kull. 
 
 
 
Trinn Beregnet gjennomsnitt pr 

kull  
Antall grupper 

8. trinn 60 2 
9. trinn 60 2 
10.trinn  60 2 

   
SUM 180 6 

 
Eksisterende bygningsmasse og areal 

447



På Storslett vil et være mye ledig plass ved fraflytting av mellomtrinnet. Det utgjør ca. 1100 til 1300 m2.  
Verdien av dette arealet er avhengig av alternativ bruk. Voksenopplæring, PPT og barnevern er nevnt som 
mulige brukere med en reduksjon i utgiftene til leie i andre lokaler. 

Barnevernet har behov for 9 lydtette kontorplasser, barnerom og samtalerom. 
PPT har behov for 6 lydtette kontorplasser og møterom. 
Voksenopplæring har behov for 5 arbeidsplasser, 3 klasserom og grupperom. 

Annen mulig bruk 
Kulturskolen  
Nord-Troms studiesenter  
 

Pedagogisk vurdering 
Det er pedagogisk riktig å knytte forebyggende tjenester tett på skolene, med den hensikt at de har en 
forbyggende rolle. Kompetansen om barnevern, spesialpedagogikk og tilrettelegging for den enkelte elev vil 
være uvurderlig å kunne ha tett på undervisningen. Dialogen mellom tjenestene vil kunne styrkes ved å være 
samlokalisert i form av felles daglige treffpunkter, faglig og sosialt. Det vil også forenkle møtepunkter 
mellom skole og forebyggende enheter og gjør det mulig for foresatte å ha ett treffpunkt med kontaktlærer, 
spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver og barnevernskontakt. Den tette samhandlingen er også 
sterkt ønsket på de lavere trinnene og det bør sees på hvilke muligheter man ender opp med for å ha 
pedagogisk psykologiske rådgivere og barnevernskontakter også på 1-7 skolen. Tidlig innsats, tidlig 
forebygging og tett samhandling med skolene er viktig. 
 
Investeringsbehov 
Det er ved denne løsningen ingen utbyggingskostnader, men det kan påløpe noe kostnader for ombygging 
avhengig av hvilken etterbruk det legges opp til. I dagens organisering er både barnevernet og PPT i private 
kontorlokaler med årlige utleiekostnader på ca. kr 800.000,- 

Generelt om kvalitet 

 
- Alle elever har rett til en god undervisning og et likeverdig skoletilbud 
- Størrelse på fagmiljø. Oppdatert kunnskap og fagkrav. 
- Sårbarhet for relasjon elev/lærer og elev/elev. 

Kvalitet, samt faglige og sosiale hensyn er avgjørende for en framtidig skolestruktur. Dette er derfor 
vektlagt i vurderingene som er gjort. Hvordan en måler kvaliteten ved en skole er imidlertid et 
komplekst og kontroversielt spørsmål med mange ulike svar. Kunnskapsdepartementet bruker 
definisjonen «i hvilken grad de ulike målene for grunnopplæringen i samfunnsmandatet faktisk 
virkeliggjøres». Mer konkretisert benevnes strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet som ulike 
deler av kvaliteten i grunnskolen. Dette vil igjen påvirkes av en rekke viktige faktorer som mulighet for 
faglig samarbeid og fagnettverk, kompetanse, lærertetthet, rekruttering, tid og ressurser til 
utviklingsarbeid, lokaliteter, klassestørrelse, psykososialt miljø, lengde på skolevei, tilgang på 
spesialrom og funksjoner som helsesøster og miljøterapeut m.m.   

Plan for gjennomføring av skolestrukturen 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Moan skole 1.-7.trinn      

- Plan og prosjektering x     

- ferdigstillelse   x   
Storslett skole      

- Plan for gjenbruk x     
- Innflytting     x  

Rotsundelv skole      
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- Plan for drift x     
      

 
 
 
 
 
 

Grunnlag for vurderinger 

Elevtallsutvikling 
Erfarte og gjennomsnitt pr skole 

 
 
 
Sentrumsskolene 
I store kommuner kan man planlegge med bortimot fulle klasser når man bygger skoler.  I en liten kommune 
med forholdsvis små skoler vil årskullene variere så mye at kapasiteten ved den enkelte skolen bør ligge noe 
over forventet elevtall, gjerne 10 – 15 %. Når dette tas i betraktning, og hvis man forventer en økning på ca. 
10 % i tidsrommet man planlegger for, bør man planlegge for en kapasitet på 20–25 % over erfart elevtall de 
senere årene.  

- 1.–4. trinn kan det ut fra samme betraktningsmåte planlegges for 48 elever per årstrinn. 
- 5.–7. trinn planlegge for hhv 56 elever per års trinn  
- 8.–10 trinn synes det derfor rimelig å og 60 elever per årstrinn (to fulle klasser).  

I sum ville dette gi 540 elever for sentrumsskolene.  
Forskjellen i antall barn per årskull kan forklares både av skolestrukturen i kommunen og av at årskullene 
vokser pga.tilflytting.  
Rotsund 
(Kartlegges av Telemarksforskning, resultat av kartlegging legges frem i utvalgsmøtet) 

Reiseavstander 
 
KJØRETID    Vurdering av reisetid jmf regler 
Fra Til Km Kjøretid 

(min) 
1.-3. trinn 4.-6. 

trinn 
8.-10. 
trinn 

    45min 60min 75min 
Kommunegrense 
v E6 

Rotsundelv 
skole 

8,5 10    

Rotsund 
fergeleie 

Rotsundelv 
skole 

4 5    

Helgeli  Rotsundelv 
skole 

4,5 6    

Bakkeby Rotsundelv 
skole 

10-13 10    
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Ravelseidet Rotsundelv 
skole 

8 – 11 8    

Hamneiedet Rotsundelv 
skole 

20 18    

       
Kommunegrense 
v E6 

Storslett 
skole 

25 30    

Rotsund 
fergeleie 

Storslett 
skole 

20 20    

Helgeli  Storslett 
skole 

21 24    

Bakkeby Storslett 
skole 

19 20    

Ravelseidet Storslett 
skole 

16 20    

Hamneiedet Storslett 
skole 

30 30    

       
Oksfjord skole Storslett 

skole 
26 25    

       
Rovdas 
(bussplass) 

Storslett 
skole 

2,8 5    

Høgegga 
(bussplass) 

Storslett 
skole 

2 3    

Sørkjosen 
(havna) 

Storslett 
skole 

5 8    

Sappen Storslett 
skole 

31 30    

Svartfoss Storslett 
skole 

40 38    

       
GANGTID  Km Gangtid    
Rovdas 
(Utsikten) 

Storslett 
skole 

2 25    

Høgegga 
(Lundefjvn) 

Storslett 
skole 

2 25    

Flomstad Storslett 
skole 

1,5 16    

Rovdas 
(Utsikten) 

Moan skole 1,6 20    

Høgegga 
(Lundefjvn) 

Moan skole 0,8 10    

Flomstad Moan skole 2 25    
       
Fargeskala Trolig ikke 

innenfor 
regelverk 

Innenfor 
regelverk 

Bør 
vurderes 

Innenfor 
regelverk 

Skyssbehov 
buss må 
vurderes 

  

 
I bestemmelsene knyttet til opplæringsloven er det angitt følgende størrelser når det gjelder skoleskyss: 
Eleven har rett på skoleskyss når det er mer enn: 

 2 km vei fra heimen og til skolen for elever på 1. trinn 
 4 km vei fra heimen og til skolen for elever på 2.-10. trinn 
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Når eleven har rette til skoleskyss er grensen for gangavstand til offentlig transportmiddel 
 1 km vei fra heimen og til holdeplass for elever på 1. trinn 
 2 km vei fra heimen og til holdeplass for elever på 2.-10. trinn 

I departementets veiledning om tidsbruk knyttet til reise- og ventetid ved skyss heter det (Rundskriv N-
4/85): 
Ved praktiseringen av grunnskoleloven har Kirke- og undervisningsdepartementet anbefalt følgende når det 
gjelder «akseptabel» tid underveis (reisetid + gangtid + ventetid en vei): 

 For 1. - 3. klasse: inntil 45 minutter 
 For 4. - 6. klasse: inntil 60 minutter 
 For 7. - 9. klasse: inntil 75 minutter 

Reisetiden etter dette omfatter også en gjennomsnittlig ventetid på ca. 10-12 minutter på bussholdeplass. 
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Konklusjonen i dette notatet er: 

Hvis summen av nødvendige renoveringskostnader for videre skoledrift ved Moan skole 

og restverdien ved en fraflyttet og solgt skole er større enn 7,5 millioner kroner, vil 

kommunen komme økonomisk best ut ved å sette opp en ny skolebygning for 1. – 4. 

årstrinn ved Storslett skole. 

Denne konklusjonen bygger på en del forutsetninger; bl.a. om byggekostnader (kr 

30 000 + mva. per m2) og driftskostnader (kr 400 per m2 til reinhold, vedlikehold og 

energi). 

I innledningen viser vi til at Nordreisa kommune engasjerte Telemarksforsking til et 

analyse- og utredningsbistand som grunnlag i arbeidet med en utredning av utbyg-

ging/ombygging av Moan og Storslett skoler. Oppdragets omfang er i hovedsak begren-

set til å vurdere muligheter og kostnader ved undervisningstilbud i Moan skole og Stors-

lett skole. I oppdraget er det nevnt en rekke alternative plasseringer av klassetrinnene. 

Vi har sett på følgende alternativer. 

1. Beholde dagens struktur (1. – 4. trinn på Moan og 5. – 10. trinn på Storslett) 

2. Fjerde trinn flyttes til Storslett. (1. – 3. trinn på Moan og 4. – 10. trinn på Stors-

lett) 

3. Bytte av skolebygg. (1. – 7. trinn på Storslett og 8. – 10. trinn på Moan) 

4. Samle barnetrinnet på Moan. (1. – 7. trinn på Moan og 8. – 10. trinn på Storslett)  

5. Samle alle elevene på Storslett (1. – 10. trinn på Storslett) 

Ut fra fødselstall og de siste års elevtall ser vi i kapittel 3 at det i Storreisa gjennomgå-

ende er 100 flere elever (ca. 20 %) enn det fødselstallene skulle tilsi. SSB gir en befolk-

ningsframskriving som tyder på en midlertidig nedgang i elevtallet fram til 2027. Deret-

ter forventes elevtallet å vokse til 10 % over nivået de siste årene til nesten 700 elever. 

I kapittel 4 sammenligner vi utgiftene til grunnskolesektoren i Nordreisa med utgiftene i 

Troms fylke, hele landet og de tre kommunene Bardu, Balsfjord og Målselv. Driftsutgif-

tene per elev er større i Nordreisa enn i fylket og landet, men ikke store sammenlignet 

med de tre kommunene. Dette forholdet gjelder også lønnsutgifter per elev, som er den 

største kostnaden i grunnskolen med ca. 80 %. Lærertettheten i ordinær undervisning i 

de kommunale skolene i Nordreisa er betydelig høyere enn i sammenligningsgrunnla-

get. 

Det finnes ingen nasjonale arealnormer for skolebygg. Det er vanlig å legge til grunn 

2,5 m2 per elev i hjemmeklasserom, eventuelt medregnet arealet i nærliggende gruppe-

rom. Tilsvarende er det en anerkjent norm for lærernes kontorarbeidsplasser på 6 m2 per 
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lærer. I kapittel 5 ser vi at planleggingsnormene for Bergen, Bærum, Oslo, og Trond-

heim alle ender opp på ca. 8 m2 per elev i netto areal, men fordelingen på ulike funksjo-

ner varierer en del. (Areal til kroppsøving er ikke regnet med.) En sammenligning av 

Moan og Storslett med Bergensnormen viser at arealet for de to skolene samlet synes 

tilstrekkelig for 600 elever. Dette er flere elever enn man kan regne med i de to skolene. 

Vi ser også at Storslett skole med noen tilpasninger kan romme en barneskole med det 

forventede elevtallet for barnetrinnet.  

I kapittel 6 vurderer vi Moan skole og Storslett skole slik de framstår i dag. Det er lite 

som mangler i Storslett skole, bortsett fra et skolebibliotek. Det kunne også være ønske-

lig med ett ekstra naturfagrom. På Moan skole mangler det også et skolebibliotek. I til-

legg er det en rekke forhold som kan forbedres mht. vanlige klasserom, spesialrom og 

kontorarbeidsplasser. Det synes også å være en del tekniske mangler ved skolebygget, 

noe som kan hemme undervisningen.  

I kapittel 7 vurderes ulike løsninger på plassproblemet for 1. – 4. årstrinn. 

1. Å beholde dagens struktur (1. – 4. trinn på Moan og 5. – 10. trinn på Stors-

lett) tilsier ingen store endringer i Storslett skole. Ett klasserom med tilleggs-

arealer kan med fordel bli et naturfagrom nr. to. Det bør også finnes plass til et 

skolebibliotek, eventuelt fordelt på flere rom.  

I Moan skole bør det vurderes flere vesentlige endringer både teknisk og når det 

gjelder rominndelinger,  

Nybygg: Ca. 380 m2. (Gymnastikksal og formingsavdeling) 

Renovering: Ca. 1 500 m2 i Moan skole. 

2. Å la fjerde trinn flyttes til Storslett. (1. – 3. trinn på Moan og 4. – 10. trinn 

på Storslett) vil måtte medføre noen endringer i Storslett skole. I utgangspunk-

tet synes Storslett skole å ha to flere klasserom enn hva en 5 – 10 skole vil kreve. 

Det synes mulig å la fjerde årstrinn å bruke fløy D (rom B1-01) med tilliggende 

rom og likevel tilfredsstille behovet for bibliotek og/eller naturfagrom innenfor 

dagens bygningsmasse.  

I Moan skole frigjøres det – ved en overføring – klasserom og grupperom til to 

klasser. Dermed bør det være plass til en formingsavdeling.  

Nybygg: Ca. 250 m2. (Gymnastikksal) 

Renovering: Ca. 1 500 m2 i Moan skole. Mindre endringer i Storslett skole 

3. Bytte av skolebygg. (1. – 7. trinn på Storslett og 8. – 10. trinn på Moan). 

Barnetrinnet kan nærmest uten videre få plass i Storslett skole.  

På Moan skole er det plass til klasserom, grupperom, kontorarbeidsplasser og 

skolebibliotek til seks ungdomsskoleklasser i første etasje. Øvrige kontorer og 

møterom vil det være plass til i underetasjen.  

Nybygg: Ca. 900 – 1 000 m2 til spesialrom 

Renovering: Ca. 1 500 m2 i Moan skole.  

458



4. Samle barnetrinnet på Moan. (1. – 7. trinn på Moan og 8. – 10. trinn på 

Storslett). På Storslett vil et være mye ledig plass ved fraflytting av mellomtrin-

net. Verdien av dette arealet er avhengig av alternativ bruk.  

På Moan vil man kunne beholde 1. – 4. årstrinn i dagens bygning med endringer 

som nevnt ved å beholde dagens struktur.  

Nybygg: Ca. 2 000 – 2 300 m2 (Mellomtrinnets rom og spesialrom) 

Renovering: Ca. 1 500 m2 i Moan skole. 

Frigjort: Ca. 1 100 – 1 300 m2 i Storslett skole til disposisjon. 

5. Samle alle elevene på Storslett (1. – 10. trinn på Storslett). På Moan vil det 

være mye ledig plass ved fraflytting av skolen. Verdien av dette arealet er av-

hengig av alternativ bruk.  

På Storslett må det finnes plass til fire klassetrinn, hver med inntil 48 elever. Ett 

av disse trinnene kan få plass i dagens bygningsmasse. De tre øvrige trinnene 

trenger nye lokaler. Én mulighet er å forlenge D-fløyen og gi plass til de til-

trengte rommene der. Et alternativ kan være å bygge et frittstående skolebygg 

for 1. – 4. årstrinn. Bortsett fra kontorer til ledelsen og spesialrom vil 1. – 4. 

årstrinn kreve alle typer lokaler.   

Nybygg: Ca. 900 – 1 100 m2. 

Frigjort: Ca. 1 500 m2 i Moan skole til disposisjon. 
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Nordreisa kommune etterspør ekstern ressurs om analyse- og utredningsbistand i arbei-

det med utredning av utbygging/ombygging av Moan og Storslett skoler. Bakgrunnen 

for kommunens forespørsel er vedtak i Nordreisa kommunestyre 18. desember 2017. 

Det gjennomføres en utredning for å sikre langsiktige og gode pedagogiske og 

bygningsmessige løsninger for ansatte og elever ved Nordreisaskolen.   

Utredninga må se på ulike løsninger herunder   

- Bevare 1-3 trinn ved Moan skole og 4-10 ved Storslett  

- etablering av en barneskole fra 1.-7. trinn på Storslett. I denne utredningen 

vurderes muligheten for bytte av skolebygg mellom nytt barnetrinn og ung-

domstrinnet. Videre vurderes behovet for ombygging av skolene ved bytte av 

skolebygg mellom barne- og ungdomstrinn.   

- Sørkjosen skole som oppvekstsenter  

- Hensynet til de minste barnas behov for gode utearealer må ivaretas,  

- Ivaretakelsen av Moan skoles uteskolepedagogikk og elevtallsutviklinga ihht 

økonomiplanen må tas med i utredninga   

- Saken legges frem for oppvekst- og kulturutvalget innen 30.06.17 

 

Kommunen ønsker også å få en vurdering av elevgrunnlaget i alle de kommunale sko-

lene mht. framskriving av elevtall. Videre ønskes det en pedagogisk vurdering av stør-

relsen på skolene. 

Utredningsarbeidet skal gi en vurdering av ulike modeller for bruken av bygningene, 

heriblant også en annen inndeling enn dagens med første til fjerde klasse på Moan skole 

og femte til tiende klasse på Storslett skole. 

 

Utredningen tar utgangspunkt i: 

 Tall og prognoser fra SSB når det gjelder barne- og elevtallsutvikling 

 Kommuneanalyse av utgifter i grunnskolen. 

 Tall fra GSI mht. elever, personalbruk og personalets kompetanse 

 Tall fra Udir/skoleporten mht. resultater, ressursbruk og sammenligning med 

andre kommuner 

Utredningen bygger videre på opplysninger gitt av kommunen. 

 Regnskapstall for 2017 og 2018 

 Tegninger av Moan skole og Storslett skole 

 Tilstandsrapport for 2017 og 2018 

 Ståstedsanalyser av nyere dato for de to skolene  
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 Skolepolitisk plan - Nordreisa   

Nordreisa kommune har i dag seks skoler, hvorav to er private med ca. 140 elever (god-

kjent for 142 elever). Dette tas det hensyn til i vurderingen av plassbehovene ved Moan 

skole og Storslett skole. 

Vi ser på økonomiske, kvalitetsmessige og kapasitetsmessige forhold knyttet til dagens 

struktur i Nordreisa kommune. Personalbruken er av særlig interesse. 

Arealbruken vurderes med referanse til «vanlig bruk» i bygging av nye grunnskoler og 

til forholdene i Moan skole og Storslett skole nå. 

Avslutningsvis ser vi på behovet for nybygg og ombygging ved fem ulike alternativ for 

plassering av elevene i de to skolene. 
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Vi tilegner oss kunnskap om Nordreisa kommune på flere måter. 

1. Gjennom intervjuer med ansatte i kommunen.  

a. Rådmann 

b. Sektorleder 

c. Rektorer og plasstillitsvalgte 

d. Hovedtillitsvalgte 

e. Verneombud 

f. Sektorleder for drift og utvikling 

2. Gjennomgang av informasjon oversendt fra kommunen: 

a. Politiske vedtak 

b. Årsregnakap  

c. Målsatte tegninger (PDF) over skolebyggene 

d. Kart som viser uteområder og tilgrensende områder 

3. Gjennom offentlig statistikk og informasjon 

a. Kostra/SSB, GSI, Udir/skoleporten m.m. 

i. Økonomidata 

ii. Tjenestedata 

iii. Befolkningsdata 

 

 

 

Hovedtilnærmingen her er å sammenligne ressursbruken i grunnskolen målt mot et 

landsgjennomsnitt, Troms fylke, Kostra-gruppe 3 og tre sammenligningskommuner fra 

Troms: Bardu, Balsfjord og Målselv. 

 

Det er ulike meninger om hva som kjennetegner «kvalitet i skolen». I en skolebruksplan 

skal hovedvekten legges på strukturkvalitet. I en slik gjennomgang blir det viktig å vur-

dere strukturelle endringer som samtidig kan ivareta kvalitet og solide fagmiljøer. 
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Strukturkvaliteten tar for seg de formelle rammene. I dette notatet begrenser vi oss til å 

vurdere de fysiske rammene. Vi vil legge hovedvekt på krav til «klasserom», «spesial-

rom» og kontorarbeidsplasser for ansatte.  

2.1.3  

Skoleanleggene vurderes med henblikk på tjenlighet og kapasitet. Den bygningstekniske 

standarden vurderes ikke av oss, men vi tar utgangspunkt i synspunkter fra informan-

tene. Vi vurderer hvor godt anleggene kan tilpasses endringer i strukturen.  

Vurderingene vil basere seg på  

 Barnetall 

 Elev-, klasse(gruppe)- og lærertimetall 

 Utleverte tegninger 

 Befaring av anleggene 

Når det gjelder vurderinger av barne- og elevtallsutvikling vil vi ta utgangspunkt i SSBs 

framskrivninger og supplere disse med kjente tall på skolekretsnivå, både når det gjelder 

fødsler og flytting.  
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Elevtallet i Nordreisa har de siste fem årene vært i gjennomsnitt 615. Av disse har 478 

gått i kommunale skoler og 137 gått i private skoler. Andelen på ca. 27 % elever i pri-

vate skoler i Nordreisa er uvanlig stor. Andelen i Troms og i hele landet er på ca 4 %. 

 

Figur 1 viser SSBs prognose (MMMM) for antall barn i grunnskolealder (6 – 15 år) 

fram mot 20140. Vi ser en antatt topp i 2020 med 648 elever for så å synke til under 600 

elever i 2027. Deretter ventes det en betydelig vekst som etter framskrivingen vil gi 690 

elever i 2040. 

Framskrivingen av barnetall baserer seg på kjente og forventede fødselstall og flyt-

tinger. Figur 2 viser tallet på levendefødte i Nordreisa de 20 siste årene.  Tendensen sy-

nes å være fallende fødselstall. Befolkningspyramiden (figur 3) illustrerer situasjonen 

med forholdsvis få kvinner i fruktbar alder. 
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Elevtallsprognosen viser en bare kortvarig nedgang, til tross for at fødselstallene synker. 

Barna som er født i 2018 skal begynne på skolen i 2024 og fortsette i grunnskolen til 

2034. Økt elevtall må derfor i stor grad basere seg på forventet tilflytting. Figur 4 viser 

hvordan netto tilflytting til Nordreisa har gitt mer enn 100 flere elever i de kommunale 

og private skolene enn hva fødselstallene skulle tilsi de siste fem årene. Gjennomsnittlig 

har hvert årskull årlig vokst med ca. én elev.   
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Elevtallene i de enkelte kommunale skolene er både avhengig av det samlede elevtallet i 

kommunen, tallet på elever i de private skolene og fordelingen mellom de kommunale 

skolene. Et gjennomsnitt av de siste fem årene gir følgende fordeling. 

På barnetrinnet er de tradisjonelle klassedelingsgrensene på 28 elever, 56 elever osv. 

Årskullene ved Moan skole varierer de ti siste årene mellom 28 og 50. Skolen har nor-

malt åtte klasser med en klassestørrelse som varierer fra 14 til 25.  

For 5. – 7. trinn på Storslett har årskullene tilsvarende variert mellom 23 og 52, mens 

årskullene har variert mellom 30 og 71 på ungdomstrinnet. For ungdomstrinnet er de 

tradisjonelle klassedelingsgrensene på 30 elever, 60 elever osv. De siste fire årene har 

det vært elevtall til 12 klasser ved Storslett skole, mens man tidligere hadde noen store 

årskull på ungdomstrinnet med tre klasser på trinnet og opptil 15 klasser ved skolen. 

I planleggingen kan man ta utgangspunkt i tidligere erfaringer og i prognoser for framti-

dige elevtall. Kommunen kan i betydelig grad selv styre elevene inn på de kommunale 

skolene ved å bestemme hvilke klassetrinn de enkelte skolene skal ha. Når ikke annet er 

vedtatt, er det naturlig å legge til grunn dagens struktur i vurderingen. En sentralisering 
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innenfor kommunen ved at barnefamiliene bosetter seg på Storslett vil likevel kunne 

endre fordelingen noe, med en økning av elevtallet i Moan og Storslett skoler.  

Mer direkte kan foreldrevalg virke inn på elevtallet ved Moan og Storslett ved at færre 

søker seg til Reisa montessoriskole eller Straumfjordnes skole. Hvis f. eks. halvparten 

av elevene ved disse skolene skulle bli overført til kommunens skoler, ville årskullene 

ved Moan og Storslett skoler gjennomsnittlig øke med sju. Anslagsvis ville dette gi tre 

flere klasser.
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I dette kapittelet ser vi på bruken av ressurser i grunnskolen på kommunenivå. Vi sam-

menligner med ressursbruken i hele landet, fylket og de tre kommunene Bardu, Bals-

fjord og Målselv. Disse kommunene er vurdert som de tre kommunene i Troms som i 

struktur og elevtall ligner mest på Nordreisa. Når det ligger til rette for det, sammenlig-

ner vi også med gjennomsnittet for Kostra-gruppe 3.  

Nordreisa har seks skoler. To av disse er private, fådelte og med både barnetrinn og 

ungdomstrinn. De fire kommunale skolene har noe forskjellig inndeling i klasser og 

trinn. Oksfjord skole er fådelt med 1. – 4. trinn. Rotsundelv skole er fådelt med 1. – 7. 

trinn. Moan skole er fulldelt med 1. – 4. trinn. Storslett skole er fulldelt med 5. – 10, 

trinn og dermed den eneste kommunale skolen med ungdomstrinn.  

Vi ser i figur 5 at gjennomsnittlig elevtall per skole i Nordreisa er på nivå med Kostra-

gruppe 3 og de tre sammenligningskommunene. To kommunale skoler i Nordreisa ville 

gitt et gjennomsnitt omtrent som for landet, mens tre skoler ville gitt et gjennomsnitt 

omtrent som i fylket. 

Det er vanlig at små skoler er dyrere i drift per elev enn store skoler. Figur 6 viser at 

Nordreisa kommune ligger omtrent i midten i samlede driftsutgifter per elev til grunn-

skoleundervisning. Utgiftene i Nordreisa er vesentlig lavere enn i Balsfjord og omtrent 

på nivå med Bardu og Målselv. Alle de fire kommunene har vesentlig høyere driftsut-
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gifter enn gjennomsnittet for fylket og for landet. Et utgiftsnivå på linje med gjennom-

snittet for Troms ville gitt en reduksjon på ca. fem millioner kroner. Utgifter på lands-

nivå ville gi en reduksjon på ca. ti millioner kroner. 

  

Figur 7 viser at Nordreisa gjennomgående har hatt forholdsvis små driftsutgifter til in-

ventar og utstyr. For alle kommunene utgjør likevel disse utgiftene en forholdsvis liten 

del av de samlede utgiftene. Et gjennomsnittlig forbruk på ca. kr 800 per elev og år 

ville medføre en økning på ca. kr 200 000 i Nordreisa.  
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Figur 8 viser Nordreisa gjennomgående har hatt middels store driftsutgifter til undervis-

ningsmateriell. Her er det også liten forskjell fra år til år, mellom kommunene og i for-

hold til fylket og landet.

Figur 9 viser brutto areal per elev i grunnskolen. Vi ser at gjennomsnittsarealet i Nord-

reisa er forholdsvis stort. Vanligvis har de små skolene større areal per elev enn de 

store. I denne sammenheng er det de to største skolene vi skal se nærmere på. Vi vil da 

gå inn på areal til undervisning, spesialrom, kontorer og personalrom. 
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Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av skolebyggene har en rekke kostnadsele-

menter. Kostra har delt inn utgiftene i energi, vedlikehold, reinhold, drift og eiendoms-

forvaltning. Vi ser på energi, vedlikehold, reinhold. Figur 10 viser at FDV-kostnadene 

per m2 i Nordreisa er forholdsvis små. Sammenlignet med de andre kommunene gjelder 

dette både energi og vedlikehold, mens reinholdskostnadene per m2 er forholdsvis høye. 

Når det er forholdsvis lave driftskostnader på forholdsvis store arealer, blir resultatet 

middels store kostnader per elev, slik figur 11 viser.    

Figur 12 viser at lønnskostnadene utgjør den klart største delen av driftskostnadene i 

grunnskolen, rundt 80 %. Slik er det også for Nordreisa.  
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Lønnsutgiftene per elev er forholdsvis høye i sammenligningskommunene og betyde-

lig over gjennomsnittet for Troms og nasjonalt. Det er i hovedsak lønnsutgiftene som 

bidrar til den store forskjellen i driftsutgifter per elev mellom Nordreisa, fylket og lan-

det. 
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Nordreisa har skoleåret 2018/19 hele 46,11 årsverk til ordinær undervisning. Dette gir 

gjennomsnittlig 10 elever per lærer i timene. (Spesialundervisning kommer i tillegg.)  

Figur 14 viser at lærertettheten i Nordreisa lenge har vært forholdsvis stor, og den har 

økt de to siste årene. (Stor lærertetthet gir få elever per lærerårsverk.) I den skolepoli-

tiske planen står det på side 13, under mål. 

Det nasjonale gjennomsnittet var 16,3 elever per lærer og i Troms var det 14,3. Hvis 

man skulle komme ned på lærertettheten nasjonalt eller i Troms, måtte man redusere 

med hhv 17,8 og 13,6 årsverk. Fortsatt ville man både tilfredsstille den nasjonale lærer-

normen og det generelle minstekravet om minst én lærer per time i alle klasser. 

Stor lærertetthet i ordinær undervisning kan medføre mindre behov for lærertimer til 

spesialundervisning. Figuren under viser at omtrent en tredel av forskjellen mellom 

Nordreisa og hele landet blir borte når vi regner inn ressursene til spesialundervisning 

og særskilt språkopplæring. Likevel er forskjellen i lærerressurser per elev på mer enn 

40 %. Også her ligger gjennomsnittet for Troms omtrent midt i mellom Nordreisa og 

gjennomsnittet for landet.  

Figur 15 de fire kommunale skolene i Nordreisa. Vi ser at Moan og Storslett skole har 

noen flere elever per lærerårsverk til undervisning enn de to fådelte skolene. 
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Vi har sett at elevtallet i Nordreisa kommune er fallende, med et forventet laveste antall 

i 2027. Deretter vil elevtallet vokse, trolig til ca. 10 % over dagens nivå i 2040.  I større 

grad enn elevtallet er forventet klassetall bestemmende for hvor store arealer en skole 

trenger. For Moan og Storslett skoler vil det normalt være to klasser på årstrinnet. I ta-

bellen under ser vi at elevtallet for to fulle paralleller vil være betydelig større enn erfa-

ringstallene fra de siste fem årene.  

I store kommuner kan man planlegge med bortimot fulle klasser når man bygger skoler. 

I en liten kommune med forholdsvis små skoler vil årskullene variere så mye at kapasi-

teten ved den enkelte skolen bør ligge noe over forventet elevtall, gjerne 10 – 15 %. Når 

dette tas i betraktning, og hvis man forventer en økning på ca. 10 % i tidsrommet man 

planlegger for, bør man planlegge for en kapasitet på 20 – 25 % over erfart elevtall de 

senere årene. For 5. – 7. trinn og for 8. – 10 trinn synes det derfor rimelig å planlegge 

for hhv 56 elever per årstrinn og 60 elever per årstrinn (to fulle klasser). For 1. – 4. trinn 

kan det ut fra samme betraktningsmåte planlegges for 48 elever per årstrinn. I sum ville 

dette gi 540 elever for de to skolene. Forskjellen i antall barn per årskull kan forklares 

både av skolestrukturen i kommunen og av at årskullene vokser pga. tilflytting.   

Det finnes ingen «standard» for planleggingen av skoler ut fra forventet elevtall ved 

skolen. En metode er å vurdere behovet for klasserom, grupperom, spesialrom, gardero-

ber/toaletter og personalavdeling og å beregne samlet arealbehov med utgangspunkt i 

dette. Dette er vanlig ved behov for ombygginger og utvidelser. I neste kapittel skal vi 

benytte denne metoden.  

I noen av landets største kommuner har man sett det som hensiktsmessig å utarbeide 

mer generelle normer for planleggingen av skoler.  Vi vil her ta utgangspunkt i slike 

normer. Norconsult har i 2015 på oppdrag for Utdanningsdirektoratet sammenlignet og 

sammenfattet normene for Bergen, Bærum, Oslo, Stavanger og Trondheim.1 Det skilles 

mellom rene barneskoler (1 – 7), kombinerte skoler (1 – 10) og ungdomsskoler (8 – 10). 

Det er ikke gitt normer for skoler med bare de fire første trinnene eller bare de seks 

1
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siste, slik inndelingen er i Nordreisa. I en vurdering av arealbehovet i Nordreisa mot 

disse normene bør en derfor ta utgangspunkt i en kombinert skole, Moan og Storslett 

skole samlet, eller for løsninger med en barneskole (1 – 7) og en ungdomsskole (8 – 10). 

En annen ulempe i å ta utgangspunkt i normene for store kommuner er at de gjerne 

planlegger for større skoler enn for to paralleller. Sammenligningsgrunnlaget kan der-

med bli noe tynt.  

For rene barneskoler gjengir Norconsult arealnormene for «små» skoler både i Bergen 

(400 elever), Bærum (420 elever) og Stavanger (420 elever).  For kombinerte skoler 

gjelder normene stort sett for større elevtall. For både barneskoler (1 – 7) og kombinerte 

skoler (1 – 10) kan disse normene danne et sammenligningsgrunnlag. Bergen, Bærum 

og Stavanger har normer for en ungdomsskole med fem paralleller (400 – 450 elever) 

som de minste. Dette gir et noe dårligere sammenligningsgrunnlag for Nordreisa (Stors-

lett). 

I Norconsult rapport er skolearealene inndelt etter arealets bruk. (Tekniske rom og tra-

fikkareal er ikke med i dette.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har med utgangspunkt i romlister og tegninger klassifisert Moan skole og Storslett 

skole tilsvarende. Noen arealer kan ha mer enn én funksjon og innebærer dermed en 

usikkerhet i tallmaterialet. Eksempel på dette er at noen trafikkareal også kan fungere 

som garderober (som i Storslett skole) eller som del av en SFO-base (som i Moan). 
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Moan 715 0 255 106 12 0 305 0 112 

Storslett 1361 578 372 0 122 0 684 392 1547 

Sum 2076 578 627 106 134 0 989 392 1659 
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Figur 16 baserer seg på tall fra Norconsults rapport og har bare med seg normer for de 

minste skolene gjengitt i rapporten. Vi ser at arealnormene varierer en del mellom kom-

munene og skoleslagene. Grunnlagsmaterialet viser en forholdvis beskjeden reduksjon 

med økende elevtall for samme skoleslag og kommune. Det tilsier at ved mindre skoler 

enn angitt i materialet bør en kunne forvente en liten øking i arealet per elev.

 

Figur 17 viser disponibelt areal per elev i Moan/Storslett skoler, forutsatt at det samlet 

er hhv. 500 og 600 elever. Til sammenligning er arealbruken etter Bergensnormen for 

en kombinert skole med 600 elever angitt. Vi ser at med 500 elever synes det samlet sett 

å være tilstrekkelige arealer i de to skolene. Både for generelle læringsarealer, elevgar-

derober og personalet/administrasjonen. For spesialiserte læringsarealer kan det være 

noe snaut areal, siden en mindre skole (500 elever) er noe mindre arealeffektiv enn en 

større skole. Med 600 elever ville det være arealknapphet både i generelle og spesielle 

læringsarealer på anslagsvis 420 m2. Noe av dette kunne trolig hentes fra arealer avsatt 

til personal og administrasjon. Det samlede skolearealet framstår dermed som tilstrekke-

lig for et antatt måltall på 540 elever. 

0 2 4 6 8 10

Stavanger - ungdomsskole 420 elever
Bærum - ungdomsskole 420 elever
Bergen - ungdomsskole 400 elever

Bergen - kombinert skole 600 elever
Stavanger - barneskole 420 elever

Bærum - barneskole 420 elever
Bergen - barneskole 400 elever

Normert areal (m2) per elev 

Generelle læringsareal Spesialiserte læringsareal Elevgarderober og toalett

SFO-areal Støtteareal Elevtjenester

Personal og adminstrasjon Fellesareal

477



 

Figur 18 viser Storslett skole (ikke med Moan skole) som en kombiner skole (1 – 10) 

etter Bergensnormen er for liten enten den har 500 eller 600 elever. Bygget må ut fra 

normen utvides med hhv ca. 500 m2og 1 300 m2 netto for å romme alle ti årstrinn.  
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Figur 19 viser disponibelt areal per elev, forutsatt at det samlet er hhv. 300 og 400 bar-

neskoleelever i Storslett skole. Til sammenligning er arealbruken etter Bergensnormen 

for en barneskole2 med 300 og 400 elever angitt. Vi ser at med 300 elever synes det 

samlet sett å være tilstrekkelige arealer i Storslett skole, både for generelle læringsarea-

ler, spesialisert læringsarealer, elevgarderober og personalet/administrasjonen.  Arealer 

til base for SFO bør det være mulig å finne ved en omdisponering av generelle lærings-

arealer eller fellesarealer. Med 400 elever ville det være arealknapphet for generelle og 

spesielle læringsarealer og SFO, mens øvrige arealer vil være tilfredsstillende. Samlet 

ville det være behov for ca. 320 m2 nettoareal. Noe av dette kan trolig hentes ved omdis-

ponering av bl. a. fellesareal. Noe kunne trolig også hentes fra arealer avsatt til personal 

og administrasjon. Det samlede skolearealet framstår dermed som tilstrekkelig ved et 

måltall på 360 elever. 

Samling av 1. til 7. trinn i Storslett skole frigjør Moan skole. Å flytte ungdomstrinnet 

dit, vil forutsette en arealutvidelse på fra 400 til 600 m2 til spesialrom, bibliotek og fel-

lesareal. I tillegg kommer også kroppsøvingsarealer (gymnastikksal). 
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Hoveddelen av Moan skole er fra 1997. Skolen hadde opprinnelig en åpen løsning med 

senere inndeling ved hjelp av «lettvegger». Skolen har derfor få bærende vegger innven-

dig. Dette gir også i framtida en stor fleksibilitet for endringer av rominndelingen. 

Romliste og justerte tegninger viser sju klasserom av «vanlig størrelse» på ca. 60 m2 og 

to små klasserom på ca. 38 m2.  Da er det i tillegg ca. sju «grupperom» på fra 10 til 35 

m2.  SFO holder til i et fellesareal (trafikkareal) midt i bygger (ca. 100 m2).  

Ved befaringen og samtaler med en rekke ansatte på kommunenivå og i skolen kom det 

fram en del punkter man kunne tenke seg å forbedre3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsrom 

1. For de laveste klassetrinnene er det anbefalt minst 2,5 m2 per elev. Når det gjel-

der undervisningsrom, synes bygget rent umiddelbart tilpasset sju klasser med 

inntil ca. 22 - 28 elever. Da framstår bygget som tilfredsstillende. Med flere enn 
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sju klasser kan de to små klasserommene tas i bruk (inntil 17 elever). Samlet kan 

bygget teoretisk romme i overkant av 200 elever. Siden årskullene vil variere, vil 

det normalt være plass til ca. 180 elever (gjennomsnittlig 45 per trinn) i klasse-

rommene.    

Personalavdelingen 

Personalavdeling er i «underetasjen» og har fem små og et stort arbeidsrom for lærere 

med samlet areal på ca. 14 m2. Det er tre kontorer (35 m2) og et personalrom på ca. 42 

m2.  

Det synes ikke å være tilrettelegging for bevegelseshemmede mellom personalavde-

lingen og undervisningsarealene. 

Personalavdelingen synes ikke tilstrekkelig til et personale på 19 lærerårsverk og to as-

sistentårsverk. Med en norm på gjennomsnittlig 6 m2 per lærer synes det å være plass til 

inntil 17 lærere. Inntrykket er imidlertid at plassen er for liten. Skolen har for tida uvan-

lig mange lærerårsverk. Med 10 elever per lærerårsverk skulle man ha ca. 15 årsverk. 

Plassen synes liten også for dette antallet. Det framstår som lite hensiktsmessig at mate-

riell skal fraktes opp og ned for bruk i undervisningen. Det bør etableres bedre nærla-

gerkapasitet knyttet til undervisningsrommene. Trolig burde man også forsøke å finne 

plass til en del lærerarbeidsplasser i tilknytting til undervisningsrommene.  

Elevgarderober mv, 

Arealmessig synes elevgarderobene mer enn store nok. Ni elevtoaletter er etter en faktor 

på 20 elever per toalett tilstrekkelig for en skole med 180 elever.  

Bibliotek og spesialrom 

Det er ikke bibliotek eller andre spesialrom i skolebygget. Boksamlingen er spredd på 

klasserommene. Dette er lite tilfredsstillende for praktisk bruk. 

Bortsett fra svømmeundervisning foregår all kroppsøving ute. Dette er lite tilfredsstil-

lende i kaldt vær eller i sterkt regnvær. 

Fagplanene i mat og helse legger vekt på hygiene og sammensetning av «skolemålti-

det». Skolebygget er ikke innrettet med en kjøkkenavdeling som er egnet til dette. 

Slik Moan skole nå er inndelt, er det avsatt store arealer til intern kommunikasjon. Ved-

legg 1 viser gjennom en idéskisse at det er mulig å få plass til fire undervisningsområder 

med to store klasserom og ett grupperom (ett område for hvert trinn).4 Det kan i første 

etasje dessuten være plass til kontorarbeidsplasser for13 lærere og en SFO-base med 

4
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egen garderobe. Behovet for møterom og kontorer for resten av personalet kan løses i 

underetasjen. Behovet for et skolebibliotek og plass til matstell knyttet til faget mat og 

helse kan dekkes i tilknytning til SFO-basen. 

Selv med en svært rasjonell bruk av dagens bygning vil det fortsatt mangle gymnastikk-

sal og sløydsal.  

Moan skole vil i det daglige arbeidet være langt mindre fleksibel enn Storslett skole når 

det gjelder organisering og arbeidsmåter. Bl. a. mangler det rom innredet til å ta imot 

multifunksjonshemmede elever. 

 

Skolen har fram til 2013 gjennomgått en langvarig ombygging. Bygningen framstår 

som velholdt og med god plass.  

Ungdomstrinnets klasserom ligger forholdsvis godt samlet i andre etasje. Hvert trinn 

kan disponere et vanlig klasserom på ca. 60 m2 og et større rom som lar seg dele i to 

med en fleksibel vegg. Alle rommene har tilliggende grupperom. Dermed er det plass til 

to store eller én stor og to små klasser på hvert trinn. Dette er en meget fleksibel romløs-

ning for årstrinn med ulik størrelse. 

Barnetrinnets klasserom ligger noe mer spredt, med to av trinnene nær hverandre i fløy 

F, mens det tredje trinnet er i to andre fløyer. 

Spesialrommene ligger i første etasje. De er stort sett godt samlet med grei tilgang både 

fra ungdomstrinnets og barnetrinnets klasserom.  

Personalavdelingen 

Antatt seks kontorer til ledelse mv. er det plass til 17 arbeidsrom for lærere med plass til 

ca. 35 kontorarbeidsplasser. Det synes tilstrekkelig til et personale på ca. 37 lærerårs-

verk. Man si at skolen for tida har uvanlig mange lærerårsverk med et elevtall på 280. 

Selv med en forventet ca. 10 % økning av elevtallet vil 35 kontorarbeidsplasser være til-

strekkelig om lærertettheten nærmer seg gjennomsnittet for Troms. Hvis målet er en læ-

rertetthet på landsgjennomsnittet, har man rikelig med arbeidsplasser for lærerne. 

Elevgarderober mv, 

Det synes å være tilstrekkelig med toaletter. Garderobene er i stor grad lagt til korrido-

rene. 

Spesialrom og bibliotek 

Skolen har ikke bibliotek 
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Gymnastikksal og svømmebasseng ligger i samfunnshuset. Ungdomstrinnet bruker også 

idrettshallen. 

Skolen har ett naturfagrom. Dette synes bare å kunne dekke ungdomstrinnets behov, 

hvis ikke deler av undervisningen foregår i vanlig klasserom.  

Skolen har to store rom til kunst og håndverk. Det kan være tilstrekkelig, hvis det meste 

av undervisningen foregår med hele klasser, eller at noe av undervisningen foregår i 

vanlig klasserom. 

Skolen har ett musikkrom. Det synes tilstrekkelig. 

Undervisningsrom  

Romliste og tegninger viser 16 klasseromsenheter med svært ulik tilknytning til nabo-

klasserom og grupperom. Det synes å være god plass til 14 store klasser). Åtte av klas-

serommene er gruppert to og to, adskilt av en fleksibel vegg. To av disse parene er så 

små at de ikke kan romme mer enn ca. to ganger18 (23) elever, med 2,5 (2,0) m2 per 

person.  

Hvis skolen bruker ett av klasserommene til bibliotek og ett rom til naturfag5, har sko-

len de rommene den trenger for to paralleller fra 5. til 10. klasse.  

 

5
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I oppdraget er det nevnt en rekke alternative plasseringer av klassetrinnene. Vi skal se 

på følgende alternativer. 

1. Beholde dagens struktur (1. – 4. trinn på Moan og 5. – 10. trinn på Storslett) 

2. Fjerde trinn flyttes til Storslett. (1. – 3. trinn på Moan og 4. – 10. trinn på Stors-

lett) 

3. Bytte av skolebygg. (1. – 7. på Storslett og 8. – 10. på Moan) 

4. Samle barnetrinnet på Moan. (1. – 7. på Moan og 8. – 10. på Storslett) 

5. Samle alle elevene på Storslett (1. – 10. trinn på Storslett) 

Vi har i kapittel 4 sett at skolene i Nordreisa har stor lærertetthet. Det gir seg utslag i et 

stort behov for kontorarbeidsplasser for lærerne og det kan, avhengig av organiseringen 

av undervisningen, gi behov for mange grupperom. I kommunens skolepolitiske plan 

står det som mål å ha «bemanningsplaner basert på lærertetthet som landsgjennomsnit-

tet». Dette skulle tilsi at man tilpasser behovet for kontorarbeidsplasser noe. 

Ut fra de siste års elevtall, SSBs befolkningsframskriving og usikkerheten knyttet til va-

rierende årskull har vi i kapittel 5 anslått behovet for kapasitet på 1. – 4. trinn til 48 ele-

ver per årstrinn. For 5. – 7. trinn er anslaget 56 elever og for 8. – 10. trinn 60 elever. Det 

skal gi rom for naturlige svingninger i årskullene, forutsatt netto tilflytting til kommu-

nen og at elevene kommer fra Oksfjord skole etter 4. trinn og fra Rotsundelv skole etter 

7. trinn. Det er ikke tatt høyde for vesentlig færre elever ved de to private skolene, med 

en tilsvarende økning i de kommunale. 

Det finnes ingen nasjonale arealnormer for skolebygg. Det er vanlig å legge til grunn 

2,5 m2 per elev i hjemmeklasserom, eventuelt medregnet arealet i nærliggende gruppe-

rom6. Tilsvarende er det en anerkjent norm for lærernes kontorarbeidsplasser på 6 m2 

per lærer7. I kapittel 5 ser vi at planleggingsnormene for Bergen, Bærum, Oslo og 

Trondheim ender alle opp på ca. 8 m2 per elev i netto areal, men fordelingen på ulike 

funksjoner varierer en del. Areal til kroppsøving er ikke regnet med. En sammenligning 

av Moan og Storslett med Bergensnormen viser at arealet for de to skolene samlet er til-

strekkelig for 600 elever. Dette er flere elever enn man kan regne med i de to skolene. 

6
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Vi ser også at Storslett skole med noen tilpasninger kan romme en barneskole med det 

forventede elevtallet.  

I kapittel 6 viser vi ved et eksempel at Moan skole kan tilfredsstille arealnormene for en 

skole med åtte klasser med gjennomsnittlig 24 elever per klasse. I skolen vil det trolig 

være enklere å få plass til seks klasser med 30 elever. 

 

Denne løsningen tilsier ingen store endringer i Storslett skole. Ett klasserom med til-

leggsarealer kan med fordel bli et naturfagrom nr. 2. Det bør også finnes plass til et sko-

lebibliotek, eventuelt fordelt på flere rom. 

I Moan skole bør det vurderes flere vesentlige endringer. I dette ligger nybygg på til 

sammen ca. 380 m2 og renovering av ca. 1 500 m2. 

 

 Det bør etablere minst åtte store klasserom (minst 60 m2), og lærerarbeidsplas-

ser bør flyttes opp i 1. etasje. Om mulig bør det etableres en egen SFO-base i 

bygget.  

 Veggmaterialene, spesielt i garderober og korridorer, bør være i slitesterkt mate-

riale.  

 Etterklangen i rommene bør måles og eventuelt reduseres. 

 Kapasiteten i ventilasjonssystemet bør forbedres.  

 Det bør vurderes å montere en heisløsning mellom underetasjen og 1. etasje.  

 Det bør vurderes i tilknytning til SFO-basen å etablere en kjøkkenløsning som 

også kan brukes i faget mat og helse.  

 

Brakkeløsningen bør erstattes av permanente grupperom. (Anslag på brutto 30 m2) 

Det bør bygges en gymnastikksal. (Anslag på brutto 250 m2) 

Det bør bygges et formingsverksted med bl. a. mulighet for tresløyd. (Anslag på brutto 

100 m2.) 
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I utgangspunktet synes Storslett skole å ha to flere klasserom enn hva en 5. – 10 skole 

vil kreve. Skolen mangler imidlertid skolebibliotek og et naturfagrom nr. 2. Den mest 

naturlige plasseringen av et fjerde årstrinn er å bruke fløy D (rom nr. B1-01) med tillig-

gende rom. Her vil det være plass til to klasserom, grupperom og kontorarbeidsplasser 

for lærerne. Spørsmålet er om man kan tilfredsstille behovet for bibliotek og/eller natur-

fagrom innenfor dagens bygningsmasse. I vedlegg 2 skisseres en mulig løsning. 

I Moan skole frigjøres det klasserom og grupperom til to klasser. Dermed bør det være 

plass til en formingsavdeling. Det vil fortsatt være behov for en gymnastikksal (Anslag 

på brutto 250 m2.).  Flytting av fjerde klasse til Storslett vil dermed redusere behovet for 

nybygg med ca. 100 m2. 

 

I Storslett skole vil det med betraktingene over være plass til 14 klasser. Det enkleste er 

å tenke seg at mellomtrinnet får ungdomstrinnets rom i A-fløyen, og at 1. – 4. årstrinn 

flytter inn i de lokalene som dermed blir ledige. (Behovet for et andre naturfagrom faller 

bort, så ombygging av B201 – B209 vil være mindre aktuelt.) Kantina kan bli en meget 

romslig SFO-base. 

På Moan skole er det plass til klasserom og grupperom til seks ungdomsskoleklasser, 

kontorarbeidsplasser og skolebibliotek i første etasje. Øvrige kontorer og møterom vil 

det være plass til i underetasjen. 

Det vil være behov for nybygg til følgende spesialrom, samlet ca. 900 – 1 000 m2 

brutto. 

 Naturfag (anslagsvis 130 m2 brutto) 

 Kunst og håndverk(anslagsvis 250 m2 brutto) 

 Mat og helse (anslagsvis 100 m2 brutto) 

 Musikk (anslagsvis 120 m2 brutto) 

 Kroppsøving (anslagsvis 350 m2 brutto)
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På Storslett vil et være mye ledig plass ved fraflytting av mellomtrinnet. Verdien av 

dette arealet er avhengig av alternativ bruk. Voksenopplæring, PPT og barnevern er 

nevnt som mulige brukere med en reduksjon i utgiftene til leie i andre lokaler. 

På Moan vil man kunne beholde 1. – 4. årstrinn i dagens bygning med endringer som 

nevnt ved å beholde dagens struktur. 

Det vil være behov for nybygg på ca. 1 100 – 1 300 m2 brutto til 5. – 7. trinn for å 

romme klasserom, grupperom, garderober, kontorarbeidsplasser og personalrom. 

Det vil være behov for nybygg til følgende spesialrom, samlet ca. 900 – 1 000 m2 

brutto. 

 Bibliotek(anslagsvis 100 m2 brutto) 

 Naturfag (anslagsvis 100 m2 brutto) 

 Kunst og håndverk(anslagsvis 200 m2 brutto) 

 Mat og helse (anslagsvis 100 m2 brutto) 

 Musikk (anslagsvis 120 m2 brutto) 

 Kroppsøving (anslagsvis 300 m2 brutto) 

 

På Moan vil et være mye ledig plass ved fraflytting av skolen. Verdien av dette arealet 

er avhengig av alternativ bruk. Beliggenheten ville egne seg for en barnehage. Byg-

ningen synes å kunne romme en romslig barnehage for seks avdelinger, hver med 24 

plasser, i alt ca. 100 barn. Alternativt kan det være plass til voksenopplæring, PPT og 

barnevern. 

På Storslett må det finnes plass til fire klassetrinn med inntil 48 elever. Ett av disse trin-

nene kan som nevnt i kapittel 7.2 få plass i dagens bygningsmasse. De tre øvrige trin-

nene trenger nye lokaler. Én mulighet er å forlenge D-fløyen og gi plass til de tiltrengte 

rommene der. Det kan gi en fin samling av 1. – 4. årstrinn.  

Et alternativ kan være å sett opp et frittstående bygg for 1. – 4. årstrinn. Det synes å 

være plass til det sør for Storslett skolebygning eller øst for samfunnshuset. I så fall bør 
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det vurderes å stenge veien. Et frittstående bygg kan gi større frihet i utformingen av et 

avskjermet uteområde. 

Bortsett fra kontorer til ledelsen og spesialrom vil 1. – 4. årstrinn kreve alle typer loka-

ler.  

Ved en forlengelse av D-fløyen vil man trolig kunne klare seg med ca. 900 m2. Et ny-

bygg vil trolig kreve ca. 1 100 m2. 

 

Vurderingen av arealbehov ut fra Bergensnormen og utfra gjennomgang av dagens virk-

somhet i de to skolene, synes å gi svært like resultater. 

I vurderingen av de fem alternativene mot hverandre ligger det flere usikre forhold. 

Selv om man kan vurdere omfanget av behovet for nybygg i alle alternativene, vil det 

være usikkerhet med hensyn til kostnadene. Gymnastikklokaler vil gjerne ha en lavere 

kvadratmeterpris enn vanlige skolelokaler. Om man som utgangspunkt antar at kvadrat-

meterprisen for skolelokaler er kr 30 000 (+MVA), kan man anta at kvadratmeterprisen 

for kroppsøvingslokaler kan ligge nærmer kr 20 000 (+MVA). 

Den største usikkerheten knytter seg likevel til ombyggingskostnader. En grundig tek-

nisk gjennomgang på Moan skole er nødvendig for å fastsette kostnadene for de ca. 

1 500 m2 som bygget nå består av. Med gjennomsnittskostnader på ca. kr 5 000 per 

kvadratmeter og erstatning av brakka, ville man få kostnader i samme størrelsesorden 

som ved nybygg av gymnastikksal og sløydsal. 

Verdien og anvendelsen av frigjorte lokaler er også vanskelig å vurdere. Det må forven-

tes ombyggingskostnader når man går fra skolebruk til annet bruk, selv om lokalene er 

egnet til ombygging (Moan).  

Uteområdene har også en verdi. Kostnadene ved å opparbeide lekeareal er små, sam-

menlignet med kostnader for skolebygg. Plasseringen av skolebygget kan imidlertid 

sette grenser for hva man kan oppnå. Uteområdene ved Moan skole berømmes av dem 

som arbeider der. Det er lite trolig at en flytting til Storslett kan gi tilsvarende rammer. 

En plassering av 1. – 4. årstrinn i og ved D-fløyen (mot nord) vil gi en konkurranse om 

utearealet med ungdomsskolen. Da vil en plassering sør eller øst for skolen være en 

bedre løsning. Da bør man også her kunne få gode leke- og læringsmuligheter. 

Skoleveien for de yngste er også av betydning. Moan skole ligger ideelt mellom de to 

største boligområdene på Storslett. Avstanden til Storslett skole er likevel ikke lang, un-

der to km for de fleste. 
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Når man skal vurdere alternativene mot hverandre, vil momentene nevnt over represen-

tere en betydelig usikkerhet i konklusjonene. 

I tabell 4 er det forsøksvis satt opp kostnader med de ulike alternativene. Forutset-

ningene er følgende: 

 Investeringskostnad for skolebygg er satt til kr 30 000 per kvatratmeter. 

 Investeringskostnad for gymsalbygg er satt til kr 20 000 per kvatratmeter. 

 Renoveringskostnader for Moan er satt til 7,5 millioner kroner (kr 5 000 per 

kvadratmeter) 

 Kapitalkostnader er satt til 5 % p.a. (40 år nedbetaling og 2,5 % gjennomsnittlig 

rente) 

Det er stor usikkerhet knyttet til alle disse forutsetningene. 

Alternativene gir ulike skolestørrelser å drifte. Alternativet med ungdomstrinnet til 

Moan og barnetrinnet til Storslett gir størst ekstra driftsareal, hele 920 m2. Med dette 

kan det forventes ca. kr 368 000 i årlige økte driftskostnader til reinhold, vedlikehold og 

energi (kr 400 per m2). Tilsvarende er beregnet for de andre alternativene. Det er da 

ikke tatt hensyn til at nye bygg har noe laver energikostnader. 

 
Skolebygg Gymbygg Renovering 
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1. Beholde 
dagens  
struktur 

130 3900 250 5000 1 500 7 500 16 400 820 140 960 

2. Fjerde 
trinn flyttes 
til Storslett 

30 900 250 5000 1 500 7 500 13 400 670 100 770 

3. Bytte sko-
lebygg (1-7 
på Storslett) 

600 18 000 350 7 000 1 500 7 500 32 500 1625 368 1993 

4. Samle  
barnetrinnet 
på Moan 

650 19 500 300 6 000 1 500 7 500 33 000 1650 -20 1630 

5. Samle  
elevene på 
Storslett 

1100 33 000     33 000 1650 -160 1490 
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Med forutsetningene nevnt over vil alternativ 2 være det rimeligste for kommunen. Det 

vil imidlertid være flere vesentlige driftsmessige ulemper knyttet til dette alternativet.  

 SFO må enten deles eller elevene på Storslett må ha SFO-tilbudet på Moan. Er-

faringsmessig er det så få elever fra fjerde årstrinn som bruker SFO, at et eget 

tilbud på Storslett vil falle urimelig kostbart.  

 Planverket for grunnskolen forutsetter at undervisningen i første til fjerde klasse 

sees i sammenheng. De har felles læreplanmål og felles krav til lærertetthet. En 

deling på to skoler synes driftsmessig uheldig. 

Nest rimeligst er alternativ 1, beholde dagens struktur, men ruste opp Moan skole og 

bygge gymnastikksal og sløydsal.  

Opprustningen av Moan skole vil tilsynelatende måtte koste mer enn 18 millioner kro-

ner (!) før alternativ 1 skulle gi større kostnader enn alternativ 5, samle elevene på Stor-

slett. Ved en samling til én skole vil man imidlertid få anslagsvis en halv million kroner 

lavere administrasjonskostnader (ca. 60 – 70 % av et lederårsverk). Når dette tas i be-

traktning, kommer alternativ 1 og alternativ 5 likt ut med renoveringskostnader på 7,5 

millioner kroner. Lavere renoveringskostnader er til fordel for alternativ 1.  

I regnestykket over er ikke restverdien av Moan skole regnet med. Hvis verdien av en 

fraflyttet Moan skole er betydelig, vil alternativ 5 kunne komme best ut rent økonomisk.  

Hvis summen av nødvendige renoveringskostnader for videre drift ved Moan skole og 

restverdien ved en fraflyttet skole er større enn 7,5 millioner kroner, vil kommunen 

komme økonomisk best ut ved å sette opp en ny skolebygning for 1. – 4. årstrinn ved 

Storslett skole.8 

  

8
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Sluttrapport skolestruktur - høringsuttalelse fra Nordreisa Arbeiderparti 
 
Hovedtrekk i rapporten 

• Det er i rapporten beregnet behov for areal skoleareal for samlet elevtall 540 elever. 
Fordelt med antall elever pr årstrinn:  
48 elever 1.-4. trinn sum 192 elever 
56 elever 5.-7. trinn sum 168 elever 
60 elever 8.-10. trinn sum 180 elever  
Det er da beregnet ut fra erfart elevtall og tillegg på ca 20%. 

• Det er antall grupper (klasser) som betyr mest for arealbehovet. I distriktskommuner er 
det ofte slik at klassene/gruppene ofte eller enkelte år ikke er fylt opp. Det er derfor en 
utfordring å finne riktig balanse for areal og behov.  

• Rapporten bygger på en bestilling fra kommunestyret og en presisering / fortolkning 
fra oppvekst og kulturutvalget. Det er gitt oppdrag til å vurdere 5 ulike alternativer. 

• Arealberegninger bygger på sammenlikning med skoler tilsvarende elevtall i større 
byer. Det synes å være et greit utgangspunkt.  

 
Kommentarer til rapporten og innholdet 

• Rapporten tar forutsetning at Nordreisa kommune i sin skolepolitiske plan har mål om 
at antall elever pr lærer (lærertetthet i ordinær undervisning) skal være som 
landsgjennomsnitt. Selv om det står slik formulert i den kommunale planen, så er det 
som trolig riktig at kommunen ønsker en lærertetthet som den den nye lærernormen 
(gjeldende fra høst 2019) legger opp til. Dvs. gjennomsnitt for skolen 15 elever pr 
lærer 1.-4. trinn, 20 elever 5.-7. Og 20 elever 8.-10.trinn. Dette vil bety mye for videre 
tolkning og arbeid, da gjennomsnitt i landet 2018-2019 er 16,3 elever pr lærer og i 
Nordreisa 10. 

• Rapporten diskuterer ikke utearealer, og legger da sannsynligvis til grunn at arealet er 
stort nok. Helsedirektoratet har i sine utredninger (trolig retningslinjer) at det skal 
være uteareal tilsvarende ca 50m2 pr elev. For store skoler bør arealet være 15 000 m2 
og middels store skoler 10 000m2. På Storslett er det om lag 13 000m2 uteareal brutto, 
dvs alt innenfor dagens skoleeiendom. Det betyr at skolen ut fra de kriteriene har for 
lite areal. På Moan er det et uteareal innenfor kommunens eiendom på ca 12000m2. 
Det er tilstrekkelig til et elevtall på 240 elever. Hvis elevtallet øker til over 300 må de 
kjøpes inn tilstøtende arealer. Det er potensiale for det rundt Moan. 

• Kvalitet på utearealer. Det er generelt slik at utearealene både på Storslett, men særlig 
på Moan har veldig lav kvalitet. Det er lite opparbeidet og de fasilitetene en har er slitt 
eller ikke eksisterende. Det bør omtales og utredes i det videre. 

• Rapporten konkluderer med at det er stort nok areal til to paralleller 5.-10.klasse selv 
om en disponerer ett til naturfag og ett til bibliotek (pekt 6.2). Vi er kjent med at FAU 
og SU ved flere anledninger har fått opplyst fra skolehold at det faktisk ikke er god 
nok plass med dagens klassetall. Men det må klargjøres hva som er riktig. 

• Nordreisa har mange elever på privatskoler. Gjennomsnitt er 30% av totalt elevtallet. 
Det utgjør i alt 147 av 616 elever. Det er i gjennomsnitt 14 pr trinn (varierer mellom 6 
og 17). Kommunen vil få et ansvar for å gi tilbud til elever som velger å skrive seg inn 
på offentlige skoler. Rapporten burde omtalt dette mer i detalj og vurdert 
konsekvenser hvis et større andel av elevene velger offentlige skoler enn vi ser for 
inneværende skoleår. 
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Vurderinger 
• Slik vi ser det vurderer rapporten tre realistiske alternativer. Det vil si 

o Modernisere Moan men beholde 1.-4. trinn der og 5.-10 på Storslett 
o Bygge ut Moan skole til en 1.-7. trinn. Det vil da planlegges for et elevtall på 

360 elever. Storslett skole vil da bli ren ungdomsskole for elevtall beregnet inn 
til 180 elever. 

o Bygge om Storslett skole til 1.-10. trinn 
• Konsekvensene for de ulike alternativene er beskrevet i form av investeringsbehov og 

arealbehov. Ut over dette er ikke gitt ytterligere opplysninger. Hvor mye areal vil bli 
ledig på Storslett ved utbygging 1.-7. på Moan? Hva skal ledige arealer brukes til? Er 
det nok med en gymsal hvis 1.-10. på Storslett? Utearealene? Osv. 

• Selv om det faglige grunnlaget i rapporten synes å være faglig sett greit, så er det 
begrensninger. Det har sannsynligvis å gjøre med den bestillingen som kommunen har 
gitt før utarbeidelse av rapporten. Det er derfor en del spørsmål denne rapporten ikke 
svarer på som vi mener er nødvendig for å ha et bra nok beslutningsgrunnlag. I tillegg 
er rapportens rammer ikke helt i tråd med det som anbefales for denne type planer 
(skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no). Det mest hensiktsmessige vil være å få en 
oversikt over den totale skolebyggmassen og annen relevante bygningsmassen i 
kommunen og analysere i lys av framtidens behov. Skoleanleggsituasjonen i 
kommunen er nok ganske godt kjent, men den er ikke satt i en helhetlig sammenheng 
og heller ikke på et nivå som gjør at kommunen kan planlegge investeringer på lang 
sikt, og slikt sett bidra til planmessig og strukturert utvikling over år. 
Utdanningsdirektoratet har en veiledningstjeneste som beskriver slike planprosesser i 
mer detalj – se http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/grunnskole  
 
Noen ubesvarte spørsmål: 

o Hvilke av de presenterte løsningene er den beste pedagogisk sett for elevene? 
o Hvilke konsekvenser får de ulike løsningene for annen infrastruktur, eks 

trafikksikkerhet? 
o Hva er det faktiske gjenbrukspotensialet for de enkelte bygg og ved de ulike 

alternativene? Hvilke kostnader – besparelser knyttes til det? 
o Vedr to skoler. Skal det være en eller to gymsaler? 
o Utearealer 

 
Og andre viktige spørsmål: 

o Hvordan bør grendeskolene dimensjoneres? 
o Når skal Rotsundelv bygges om? Hvor stor skal den være? 
o Hva skal skje med Sørkjosen skolebygg?  
o Hvilke andre tjenester / funksjoner skal tenkes inn i dette? (Altså – skal ha 

plass i byggene?). 
 
 
Nordreisa AP vil gi følgende innspill og kommentarer 

• Hensikten med å utarbeide skolstrukturplan er å sikre «rett bygg, på rett plass, til rett 
tid». Det fordrer et helhetlig blikk og gi rom for minst mulig «løse tråder». Hvis ikke 
er mulighetene for feilinvesteringer (over- eller underinvesteringer) til stede.  

• Den foreliggende rapporten omtaler bare i begrenset grad hvilke konsekvenser de 
ulike alternativene vil gi, og det er ikke gitt noe form for vurdering av hvilke løsninger 
som pedagogisk sett er best. Vi anser derfor denne rapporten for å være et bidrag, men 
ikke et godt nok grunnlag til å vurdere hvilken skolestruktur vi skal ha på Storslett.  
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• Saken bør utredes videre for hele kommunen og bygge på det arbeidet som allerede er 
gjort. En helhetlig prosess bør følge de anbefalingene for slike prosesser som er gitt av 
Utdanningsdirektoratet. Herunder at det etableres en arbeidsgruppe/styringsgruppe for 
prosessen med reprise fra skolene (alle grupper), politisk, elever og foreldre.   

• Helhetlig rapport/plan for grunnskoleskolestruktur i Nordreisa utarbeides og legges 
frem for kommunestyret for endelig behandling i juni 2020.  

 
 
Styret Nordreisa Arbeiderparti 
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NORDREISA         
 
 

HØRINGSSVAR TIL RAPPORTEN «MOAN OG STORSLETT SKOLER I NORDREISA KOMMUNE» 
 
Telemarksforsknings rapport har sin bakgrunn i Nordreisa kommunestyres sak PS 72/17 fra 
18.desember 2017 hvor vedtaket lød:  
 
Det gjennomføres en utredning for å sikre langsiktige og gode pedagogiske og bygningsmessige 
løsninger for ansatte og elever ved Nordreisaskolen.  
Utredninga må se på ulike løsninger herunder 
 

 Bevare 1-3 trinn ved Moan skole og 4-10 ved Storslett 
 etablering av en barneskole fra 1.-7. trinn på Storslett. I denne utredningen 

vurderes muligheten for bytte av skolebygg mellom nytt barnetrinn og 
ungdomstrinnet. Videre vurderes behovet for ombygging av skolene ved bytte 
av skolebygg mellom barne- og ungdomstrinn. 

 Sørkjosen skole som oppvekstsenter  
 Hensynet til de minste barnas behov for gode utearealer må ivaretas, 
 Ivaretakelsen av Moan skoles uteskolepedagogikk og elevtallsutviklinga ihht 

økonomiplanen må tas med i utredninga 
 Saken legges frem for oppvekst- og kulturutvalget innen 30.06.17  

 
 
Nordreisa kommunes komplette bestilling finner vi i rapportens pkt. 1, s. 9 og i tillegg til 
kommunestyrets vedtak finner vi: 
 
Kommunen ønsker også å få en vurdering av elevgrunnlaget i alle de kommunale skolene mht. 
framskriving av elevtall. Videre ønskes det en pedagogisk vurdering av størrelsen på skolene.  
 
Utredningsarbeidet skal gi en vurdering av ulike modeller for bruken av bygningene, heriblant 
også en annen inndeling enn dagens med første til fjerde klasse på Moan skole og femte til tiende 
klasse på Storslett skole.  
 
Utdanningsforbundet Nordreisa vil først bemerke at rapporten kun tar for seg forhold ved 
Moan og Storslett skoler. En vurdering av Sørkjosen skole som oppvekstsenter finner vi ikke. 
 
Videre kan vi heller ikke finne en pedagogisk vurdering av størrelsen på skolene eller at 
hensynet til de minste barnas behov for gode utearealer er vurdert. 
 
Slik vi ser det er det bare de 2 første av kommunestyrets vedtak som er ivaretatt i 
Telemaksforsknings rapport.  
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Utdanningsforbundet Nordreisa mener at disse manglene i stor grad svekker rapporten og at 
den dermed ikke i så stor grad blir et nyttig verktøy for kommunestyret når en framtidig 
skolestruktur på Storslett skal fastsettes. 
 
I forhold til Sørkjosen skole som oppvekstsenter kan vi bemerke at Sørkjosen skole i sin tid var 
en nærskole for alle elevene i Sørkjosen. Den var kommunens eneste skole hvor alle elevene 
hadde gangavstand til skolen og dermed ikke hadde behov for skolebuss. 
I tillegg hadde skolen et unikt uteområde som ble flittig brukt i pedagogisk sammenheng. 
Et oppvekstsenter i Sørkjosen ville etter vår mening kunnet være med på å styrke bolysten der 
og ville vært en stor avlasting på de plassproblemene Moan skole i dag opplever. 
 
Så til det rapporten tar for seg. 
 
Utdanningsforbundet Nordreisa mener at den beste løsningen for Nordreisa kommune ville 
vært å samle barnetrinnet (1.- 7. klasse) på Moan. 
 
Det er flere grunner til dette. 

1. Det er naturlig at skolestrukturen følger skolenes læreplaner.  
I de nye læreplanene som innføres høsten 2020 er det kompetansemål og vurdering 
etter 2. trinn, 4. trinn, 7. trinn og 10. trinn. 
Det vil derfor være naturlig at skolestrukturen på kommunens to største skoler også 
følger denne inndelingen.  
Å flytte 4. trinn til Storslett skole vil derfor være svært uheldig. Man vil da få en flytting 
midt i en periode og vurdering av i hvilken grad kompetansemålene er oppnådd eller at 
elevene har fått den undervisningen de bør ha vil bli svært vanskelig. 
De pedagogiske virkemidlene på småtrinnet (1.- 4. trinn) og mellomtrinnet (5.- 7. trinn) 
samsvarer i stor grad. Det vil derfor være hensiktsmessig å samle disse trinne ved 
samme skole. Dette gjenspeiler seg også i at ungdomstrinnet har sin egenart (vi 
kommer tilbake til dette) og har egne behov i forhold til spesialrom og kompetanse. 
 

2. Barneskolen går fra 1. – 7. klasse. 
Å dele denne opp midt i barneskoleløpet skaper en problematisk overgang midt i 
barneskoleløpet. Nordreisa kommune beskriver dette som «et markant skifte for 
elevene» i sin skolepolitiske plan (s. 21, pkt. 5.2.1).  
Midt i dette markante skifte kommer elevenes første møte med nasjonale prøver, hvor 
elevene fra Nordreisa tradisjonelt har gjort det dårligst.  
Utdanningsforbundet Nordreisa vil ikke gå så langt at man tilskriver de dårlige 
resultatene dette skifte, men vil påpeke at det å tro at det ikke har betydning vil være 
naivt.   
1. – 4. klasse blir i mange sammenhenger pekt på som de viktigste årene i skoleløpet. 
Det er i disse årene at de grunnleggende ferdighetene som lesing, skriving og regning 
legges. Å ikke ha oversikt over det som er skjedd med elevene de 4 første, viktige 
årene, vil være utfordrende for de som «tar over elevene» etterpå. 
Det å få en felles standard innenfor klasseledelse, vurderingsarbeid og grunnleggende 
ferdigheter er noe som Nordreisa kommune peker på som viktig i sin skolepolitiske 
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plan (pkt. 4.2, s. 7). Ved å samle barnetrinnet på samme skole vil i stor grad lette dette 
arbeidet 
Ved å samle hele barnetrinnet på en skole vil også de ansatte på 1. – 7. trinn få et 
større fagmiljø, det vil kunne bli en jevnere kjønnsfordeling i personalet og de yngste 
guttene vil få flere voksne rollemodeller.  

 
3. Moan skole har et unikt uteområde 

Dette uteområdet brukes allerede i dag i utstrakt grad til pedagogisk aktivitet. 
Uteområdet stimulerer i stor grad elevene til lek. Leken er en arena for barns utvikling 
og læring, og for sosial og språklig samhandling. 
Den nye overordnede delen av de nye læreplanene sier bl.a. dette om lekens 
betydning: «For de yngste barna er lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i 
opplæringen som helhet gir lek mulighet til kreativ og meningsfylt læring.» (Overordnet 
del av læreplanverket pkt. 1.4). 
Moan skole bruker allerede «Uteskole» som en metode og en arena for læring og 
utvikling. Dette gir positive bidrag og muligheter til å utnytte uterommet for å oppleve 
en bedre samhandling, mestring, fysisk aktivitet og andre momenter det kan være 
krevende å få inn i et tradisjonelt klasserom. 
Et slikt uterom er spesielt viktig for de yngste elevene og noe lignende vil være svært 
vanskelig å skape rundt Storslett skole. 
Et godt utemiljø er et svært viktig element for elevenes trivsel og trivsel er igjen med 
på å danne grunnlaget for læring. 
Samtidig er det viktig at i en plan for framtidens skole i Nordreisa vil det være både 
naturlig å riktig å også inkludere en oppgradering av uteområdet på Moan. 

 
4. Moan skole har en trygg skolevei. 

Storslett har 3 store boligfelt; Moan, Rovdas og Høgegga. Fra alle disse boligfeltene er 
det mulig å følge egne gangveier for å komme seg til skolen.  
For å komme seg til Storslett skole må alle disse elevene krysse Fv. 856. I tillegg vet vi 
at mye av gang -og sykkeltrafikken til Storslett skole foregår gangs E6. 

 
5. Ungdomstrinnets egenart. 

At ungdomstrinnet har sin egenart er hevet over enhver tvil. Det er karakterer, tester 
og prøver i et helt annet omfang enn på barnetrinnet. Det er egne utviklingsprogram 
for ungdomstrinnet (f.eks. Ungdomstrinn i utvikling 2013 – 2017) og trinnet har også 
fått sin egen stortingsmelding (Stortingsmelding 22 Motivasjon – Mestring – 
Muligheter – Ungdomstrinnet 2010 – 2011). 
Det er i denne alderen at elevene for alvor møter pubertet og former sin identitet. I 
økende grad tar de også større ansvar for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. De 
utvikler verdier og holdninger, og de orienterer seg i mye større grad mot framtidig 
utdanning og yrker. 
Ungdomsskolens egenart ser vi også tydelig ved de kompetansekravene som stilles til 
lærere som skal undervise ved ungdomstrinnet. 
Alt dette taler for at det vil være naturlig med en egen ungdomsskole.  
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De lokalene som blir frigjort på Storslett skole ved at 5. – 7. klasse flytter til mellomtrinnet vil 
kunne benyttes til f.eks. voksenopplæring, PPT og forebyggende tjenester. 

 
Dersom vi ser på økonomien i de fem alternativene som er skissert går det fram at de er i to 
kategorier: 

 +/- 15 millioner kroner (beholde dagens struktur og å flytte 4. trinn til Storslett skole). 
 +/- 33 millioner kroner (bytte skolebygg 1-7 på Storslett, samle barnetrinnet på Moan 

og samle alle elevene på Storslett). 
 
Dette viser at Nordreisa kommune står over for en utfordring uansett hvilken løsning som 
velges.  
Rapportens elevtallsutvikling viser at vi de nærmeste årene vil få et lite fall i barnetallene, for så 
å få en økning fram mot år 2040. Sett under ett vil elevtallet øke fra dagens tall på ca. 620 til ca. 
700.  
Når Nordreisa kommune nå skal planlegge og rigge skolene på Storslett for de neste 20 årene er 
ikke en differanse på ca. 15 millioner veldig stor.  
 
I Nordreisa kommune har vi i dag 2 private skoler. Disse har godkjenning og et elevtall på ca. 
140 elever fra 1. – 10. klasse.  
Flere steder i landet har vi sett at private skoler etter en tid legges ned. Dersom dette skulle 
skje i Nordreisa vil kommunen få ansvaret for de elevene dette eventuelt skulle ramme. Slik det 
er i dag er det ikke kapasitet til å ta i mot disse elvene. Dette må legges inn i de planer som nå 
legges for de kommunale skolene i framtiden.  
 
Utdanningsforbundet Nordreisa ønsker også å si noe om de andre alternativene som er nevnt i 
rapporten. 
 
Beholde dagens struktur 
Dette er den løsningen Utdanningsforbundet Nordreisa ser som den nest beste.  
I argumentasjonen for å samle 1.- 7. trinn på Moan skole ser vi at denne ivaretar den samme 
inndeling som i læreplanene. Vi tror imidlertid at det vil være flere fordeler å samle hele 
barnetrinnet på en skole. Dette både i forhold til elever og ansatte. 
Når vi tar i betraktning at elevtallet vil øke de neste 20 årene vil Moan skole måtte rustes 
opp/bygges ut uansett. 
Denne løsningen ivaretar også den trygge skoleveien for de minste elevene. 
 
4. trinn flyttes til Storslett skole 
Slik Utdanningsforbundet Nordreisa ser det er dette den dårligste løsningen. 
Begrunnelsen for dette kan vi i stor grad se ut fra begrunnelsene vi har skissert over. 
 
Bytte skolebygg (1.- 7. trinn på Storslett skole) 
Med denne løsningen vil hele barneskoletrinnet (1.- 7. trinn) miste et unikt uteområde.  
Det vil også være en dårlig løsning med tanke på skoleveien. 
Det er også det alternativet som har de høyeste kostnadene pr. år. 
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Samle alle elevene på Storslett skole 
Denne løsningen har den samme argumentasjonen som alternativet over. 
I tillegg vil kommunen få en stor utfordring med å finne en fornuftig gjenbruk av Moan skole. 
Andre instanser/virksomheter kan nok flytte inn, men vil neppe kunne utnytte hele arealet.  
Slik Utdanningsforbundet Nordreisa ser det vil det være svært vanskelig å få igjen en verdi som 
er større enn 7,5 millioner kroner ved salg eller å bruke Moan skole til noe annet. Rapporten 
peker på denne summen når den ser på hva som vil være det mest økonomiske for å flytte alle 
elevene til Storslett skole. 
  
Å benytte lokalene til kommunens barnehageavdelinger har vært nevnt, men 
Utdanningsforbundet Nordreisa vil minne om at renovering/utbygging av Høgegga barnehage 
er iverksatt og dette derfor ville være en lite hensiktsmessig bruk av ressurser.  
Dette ville også føre til at kommunens barnehageplasser i Sørkjosen ville forsvinne, noe som er 
svært uheldig i forhold til bolyst og tilflytting i Sørkjosen. 
En så stor barnehage som dette ville blitt har sine egne utfordringer. Slik Utdanningsforbundet 
Nordreisa ser det ville dette vært en svært dårlig løsning. 
 
Økonomi bør ikke være et stort tema i denne debatten. Vi skal nå rigge skolene på Storslett for 
de neste 20 – 40 årene. Da er det viktig at vi gjør det rette og beste, først og fremst i forhold til 
kommunes elever.  
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Høringsuttaleslse fra Moan skole angående skolestruktur på Storslett. 

 
På Moan skole har vi hatt klubbmøte, og vil kommen med en høringsuttalelse angående 
skolestrukturen på Storslett. Vi har lest rapporten fra Telemarksforsning. 
 
Slik vi ser det er alternativ 1-7 på Moan skole den beste løsningen. 

- Ved Moan skole har vi et unikt uteområde, og har gode erfaringer og rutiner med det 
uteområdet vi har. Vi har etablert området til gode læringsarenaer. Vi har Dalijenka, 
Kongleskogen, myr og fjell. Vi har mulighet til ski (med bakker) i umiddelbar nærhet.  

- Til Moan skole er det trygg skolevei for mange elever. Elever fra områder rundt trenger ikke 
krysse E6 eller «Dalaveien» for å komme til skolen. Det betyr at flere barn kommer til og fra 
skolen selv, noe som betyr mer fysisk fostring. 

- Ved en 1-7 skole blir det lettere med overgangene 4-5 klasse. De yngste elevene vil også ha 
noen å strekke seg etter faglig. 

- I småskolen mangler vi menn, og slik det ser ut nå vil det ikke bedre seg. Med en 1-7 skole vil 
det bli lettere å rekruttere menn også til de yngste elevene.  

- Det vil også bli et større faglig miljø med en 1-7 skole. Vi kan også få en mulighet til å 
undervise i flere trinn. Vi kan utnytte hverandre sin kompetanse, både faglig- og 
relasjonskompetanse.  
  

 
Det er to alternativer som vi på Moan skole ser på som lite gunstig. 

- 1-3 på Moan, og 4-10 på Storslett. 
Da tappes Moan for personale, vi får dårligere status både i samfunnet og blant andre i 
skolemiljøet.  
Kompetansemålene i kunnskapsløftet er det i trinn 1-4, 5-7 og 8-10. Det vil være svært 
uheldig faglig å begynne å splitte målene på ulike skoler. 

- 1-10 på Storslett skole 
Det blir en uoversiktlig mengde elever, spesielt for de yngste elevene. Vi mener at det blir 
utrygt. Vi mener et det er for stor aldersforskjell på elevgruppa med dette alternativet i en 
stor sentrumsskolene.  
Vi setter også spørsmål med om uteområdet vil bli for lite for den elevmassen. Med 
utbygging eller eget bygg så vil det spise av området.  
Et annet argument vi har mot denne løsningen er at vi frykter det kan bli «en skole i skolen.» 
Med det mener vi at avstanden mellom de ansatte blir for store. Med et nybygg vil de som da 
jobber 1-4 i det nye bygget ha en lang vei å gå til personalrommet. Det sammen vil skje med 
en ny fløy, men kanskje i noe mindre grad. Vi synes det er viktig at man i en skole føler 
tilhørighet til resten av kollegiet. Det handler om kultur, samarbeid, følelse av tilhørighet, 
nærhet til ledelse m.m 

 
 
Slik vi ser det er det viktig for fremtidens skole å tenke først og fremst på det pedagogiske. Skolen 
skal være en arena for både trivsel og læring. Derfor mener vi 1-7 skole på Moan er den beste 
løsningen totalt sett.  
 
Utdanningsforbundet 
V/Moan skole,  
Judith Wiik, arbeidsplasstillitsvalgt 
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Skolestruktur  i  Nordreisa

Klubbmøte ved Storslett skole 27.08.19 [61/a

12 medlemmer var tilstede ' 05.09.19

Til avd. oppvekst ved Siri Ytterstad

Vi i klubben mener hele prosessen omkring skolestrukturendringi Nordreisa har gått fort.

Klubben er ikke enig om en bestemt struktur, men har drøftet rapporten i sin helhet.

Vi ser flere fordeler med å beholde Moan som barneskole; kort skolevei, nærhet til boligfelt,

utearealet og at personalet blir «spesialister» på småtrinnet ved å ha et fast

småskolepersonale. Vi føler Moan passer best til småtrinnet.

Vi synes samtidig at det er unaturlig å skille mellom 1-4 og 5—7 slik som det gjøres i dag. De

aller fleste skoler har 1-7 og 8-10.  Samtidig er klubben opptatt av at alle 3 «enheter»  altså 1-

4, 5—7 og 8-10skal  bli  gode.  Vi vil ha  3  solide og gode enheter. Vi vil selvsagt at alle som

jobber  i Nordreisa skolen skal  være som en stor enhet med et godt kollegiale. Pr. i dag føler

vi en dårlig kommunikasjon mellom enhetene, kanskje nettopp fordi vi er fysisk skilt fra 1-4.

I  forhold til det som beskrives i rapporten ang. Storslett skole, så kjenner vi oss ikke igjen. At

vi lett flytte 4. trinn Storslett skole, når det allerede i dag ikke er rom nok til hele

mellomtrinnet (2  klasser blir  spredt rundt på huset) (?). ltillegg blir det ikke tatt hensyn til  i

rapporten at klassene tidvis er delt i  3  (KUHÅ) eller at vi har minoritetsklasser, samt at

språkrommet skal regnes som et klasserom(?).

Klubben ser det ikke ønskelig å få 4. trinn hit. Årsplanene er lagt opp 1—4, 5-7 og 8—10 og vi

ønsker derfor ikke endre på dette. Vi synes også der er betenkelig hvordan utearealet skal

være egnet for å ha en 1-10 skole ved Storslett skole. Det er veier rundt hele uteområdet

blant annet.

Klubben ved Storslett skole ønsker en utbedring av mellomtrinnet, vi trenger to klasserom

til, slik at vi kan jobbe som en solid enhet. Kontorene er stor nok slik de er i dag, men også

her hadde det vært ønskelig at vi jobbet nærmere sammen i enheten 5-7.

Det var vanskelig å kjenne seg igjen i rapporten, når vi ikke følte tallene «stemte».

Vennlig hilsen klubben ved Storslett skole, ved tillitsvalgt Cesilie Jørgensen
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Høringsinnspill på skolestrukturen i Nordreisa.  

 

Nordreisa Ungdomsråd har sett over Telemarks-rapporten, og ønsker å komme med følgende 
innspill:  

- Dersom det fortsatt skal driftes skole på Moan skole så bør den utbedres med plass til gymsal og 
bibliotek. I Nordreisa har vi mange dager hvor det er svært kaldt, og ute gym er ikke det mest 
optimale da.  

- Uteområdet på Moan skole er bedre egnet for de yngste barna. Uteområdet på Storslett skole er 
flatt – noe som ikke er det beste for barns motoriske utvikling.  

- Vi synes ikke det er en god idé å flytte barneskolen til Storslett for da må 1-4.klasse krysse veier som 
er mer trafikkert som kan være utfordrende for de yngste mtp sikkerhet. I tillegg er fartsgrensen 50 
km/timen i sentrum.  

- Det å samle alle sammen på samme skole tror vi heller ikke er positivt, da det blir et svært stort 
sprang fra yngst til eldst. Dette kan føles skummelt for de yngste, og det er viktig at de er trygge.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Nordreisa Ungdomsråd.  

 

Referent: Silje Båtnes, sekretær for Ungdomsrådet.  
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Innspill til høring -  sluttrapport skolestruktur fra Storslett  — og Moan. skoler

. . . ., iq ”jar.; .
Dette er et innspill til sluttrapport om skolestruktur pa Moan og Storslett.  U  kas tll innspillet

er utarbeidet av Rune Benonisen (medlem Moan FAU og leder Storslett FAU) og sendt ut til

FAU medlemmer for skoleåret 2018/2019 både på Moan og Storslett. Innspillet må anses

som foreløpig da det også bør behandles i FAU for skoleåret 2018/2019 og høres i klassene

og foreldregruppa. Det vil ikke være mulig å få til før etter foreldremøter og konstituering av

FAU i løpet av høsten 2019, fortrinnsvis før 15.11.2019.

Om prosessen og høringen

Vi ser av kommunens nettsider at FAU på skolenes inviteres til å gi innspill til høringen av

rapp01ten om skolestruktur. Det er så vidt vi kan se ikke sendt ut varsel om dette, så det var

tilfeldig at dette ble oppdaget og at vi sånn sett kan gi innspill.

Høringen har veldig kort frist, og kommer i en periode hvor FAU på skolene ikke er

operative. I dette ligger det at nye FAU ikke er konstituert og det er ikke gjennomført

klassekontakt valg i alle klassene. Det kan hende at vi vil klare å få innspill fra forrige års

FAU medlemmer, men det er ikke sikkert. Det vi ikke vil klare, er å ha en god prosess mot

foreldregruppa som gir rom for utfyllende informasjon og tid til å drøfte denne relativt

komplekse saken.

FAU på Storslett ble informert om prosessen med planen, og er klar over at det kom i stand

på kort tid i vår. Vi mener allikevel det hadde vært lurt at også foreldre og elever hadde fått gi

innspill til konsulenten underveis i planarbeidet. Aller helst allerede mens tilbudet til

konsulenten ble utarbeidet. Når det ikke ble gjort har mulighetene til faktisk medvirkning blitt

dårligere enn den burde være.  I  denne fasen av planarbeidet (høringen) er mange av

premissene allerede lagt. Det er ikke sikkert det gir konsekvenser for planen, men det er ikke

god oppfølging i forhold til intensjoner om best mulig dialog og samarbeid mellom foreldre

og skole/skoleeier.

Foreløpige innspill til utredningen

Utredningen som er gjort synes å være grundig og utført i henhold til bestillingen (vedtak i

Oppvekst og kultur utvalget). Vi kan gi følgende innspill på dette stadiet;

. Nordreisa har en høy andel elever på privatskoler. Det er ikke så vidt vi vet sannsynlig

at det vil endre seg. Hvis det likevel skjer uforutsette ting med en eller flere av de

private skolene, som gjør at elever vil over i de offentlige skolene, så er det et ganske

stort antall samlet sett. Vi mener denne utredningen bør se på konsekvenser for

kommunens skoledrift ved et slikt tilfelle.

o Utredningen tar utgangspunkt i at det i flere av alternativene er nok

undervisningsareal på Storslett skole. Det fremgår ikke tydelig om det er tilstrekkelig

slik det er i dag, eller om det er behov for mer undervisningsareal frem i tid.

Gitt disse kriteriene, er det uteareal til maks ca 320 elever på Storslett skole (bruttoarealet, alt

på skoleeiendommen medregnet), men sannsynligvis i realiteten ikke flere enn ca 190 elever
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(nettoareal, trafikkareal og ubrukbart areal tatt ut). Tar vi med “Skogeiendommen” så får vi

areal til ytterlige  90-100  elever. I alt altså ca 300 elever. Det er vel uansett færre en forutsatt

elevtall i denne rapporten?

Hvis dette kriteriet skal vektlegges og at beregningen og tallgrunnlaget er riktig, så kan det

bety at alternativet å samle alle skolene på Storslett faller bort.

På Moan er det, innenfor kommunens eiendom, et uteareal på om lag 12000m2. Det er

tilstrekkelig til 240 elever etter kriteriene over. Det er så vidt vi kan skjønne potensiale for

utvidelse av uteområdet enten på Lundejordet eller på Henriksen  — eiendommen. Dette

forutsetter selvfølgelig kj øp.

Men dette må bemerkes. Kvaliteten på uteområdet på Moan er under enhver kritikk. Det er

nok potensiale, men slik det fremstår i dag er det trasig og lite opparbeidet og tilpasset. På

Storslett er det heller ikke mer enn "sånn passelig” med hensyn til uteområdet. Det ble gjort

et arbeid for planlegging for noen år siden, men utførelsen av arbeidet er ikke veldig bra. Det

er for store mangler for på kunne kalle dette for et bra og tilpasset uteområde.

Innspill fra Moan FAU

Fokuset fra Moan FAU bygger på hva som er best for barna. Man ser at en  1-10  skole vil

være utfordrende i forhold til skolevei og trafikk avvikling. Og med et så stort antall elever

vil uteareal, eller mangel på dette være spesielt utfordrende. Da der er viktig at elevene kan

identifisere seg med miljø og areal, samt benytte utearealet som læringsområde. For å oppnå

dette må utearealet være inkludert i første byggetrinn. Og ikke være en salderingspost, men

med lik prioritet som skolearealet for øvrig. Moan skole har et unikt uteareal med stort

potensiale.

En 1—7 skole på Storslett ser FAU som en god løsning, dersom ungdomstrinnet flyttes

nærmere videregåendeskole. Kan det for eksempel være mulig å etablere et nytt bygg for

ungdomstrinnet på Flomstadområdet?

Høringen gir ikke svar på hva som er best for elevene. Og Moan FAU mener bestemt at

fokuset må ligge på nettopp hva som er best for elevene. Elevene har krav på de beste

forutsetningene for å utvikle seg faglig og sosialt, og dette må vektlegges i større grad enn

økonomi. Dersom økonomi blir det viktigste argumentet så fører det ikke nødvendigvis til

økt læring, sosial kompetanse og trivsel hos elevene. Et best mulig læringsmiljø for elevene

må være det førende argumentet!
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06.11.19 

SAMMENDRAG AV HØRINGSINSPILLENE 

1. KLUBBEN V/STORSLETT SKOLE 
Klubben er ikke enig om en bestemt struktur. 

Mener Moan skole passer best til småtrinnet; kort skolevei, nærhet til nærmiljø, uteareal og 
personal som blir spesialister på småtrinnet. 

Synes det er unaturlig å skille mellom 1-4 og 5-7. Klubben ønsker tre solide og gode enheter. 
De syns per dags dato at det er dårlig kommunikasjon mellom enhetene.  

Klubben kjenner seg ikke igjen i rapporten i forhold til antall klasserom og at det skal være 
plass til flere klasser i bygget. 

Klubben ønsker ikke å få fjerde trinn dit. De stiller også spørsmålstegn om hvordan 
uteområdet kan være egnet for en 1-10 løsning. 

2. KLUBBEN V/MOAN SKOLE 
De mener alternativet 1-7 på Moan skole er den beste løsningen. De peker på et unikt 
uteområde, trygg skolevei, bedre overgang mellom små- og mellomtrinnet. Det vil 
sannsynligvis bli lettere å rekruttere mannlige lærer, og det vil gi et større faglig miljø hvor 
undervisningspersonalet kan utnytte hverandre sin kompetanse. Klubben ved Moan skole 
mener det er viktig for framtiden skole å tenke på det pedagogiske, og at 1-7 løsningen på 
Moan skole vil være det alternativet som totalt sett vil vektlegge det.   

Moan skole ønsker ikke 1-3 på Moan og 4-10 på Storslett skole. De mener det er uheldig for 
Moan skole å miste personale, og vil gi skolen lavere status. Kompetansemålene i 
kunnskapsløftet som er delt inn i 1-4, 5-7 og 8-10 vil da for småtrinnet måtte splittes. 

Moan skole ønsker ikke løsningen 1-10 på Storslett skole. Begrunnelsen er uoversiktlig med 
så mange elever, særlig for de yngste. Uteområdet er for lite, og å bygge et ekstra bygg for 1-
4 vil gi «en ny skole i skolen».  

3. FORELØPIG INNSPILL FRA FAU 
FAU kommenterer at høringen kommer i en periode hvor FAU på skolene ikke er operative. 
De ønsker også at de hadde hatt muligheten til å komme med innspill til konsulenten fra 
Telemarksforskningen.  

På bakgrunn av at Nordreisa har to privatskoler ønsker FAU at rapporten hadde tatt med 
hvilke konsekvenser det ville hatt for kommunenes skoledrift hvis driften skulle legges ned 
ved en eller begge privatskolene.  
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De mener det ikke kommer tydelig nok fram på enkelte av alternativene, om 
undervisningsarealet på Storslett skole er stort nok slik det er, eller om noe må endres.  

1-10 løsning. På uteområdet mener FAU at Storslett skole ikke har stort nok område, mens 
ved Moan skole kan det kjøpes opp områder rundt skolen for å kunne dekke det behovet.  

Innspill fra Moan FAU er at 1-10 skole vil være utfordrende i forhold til skolevei og 
trafikkavvikling. 1-7 skole på Storslett skole kan være en god løsning hvis 8-10 flyttes 
nærmere videregående skole. De mener videre at fokuset må ligge på hva som er best for 
elevene. Et best mulig læringsmiljø for eleven må være det førende argument.  

 

4. NORDREISA ARBEIDERPARTI 
Nordreisa arbeiderparti mener rapporten fra Telemarksforskningen vurdere tre realistiske 
alternativer:  

- Modernisere Moan men beholde 1-4 trinn der og 5.-10.trinn på Storslett 
- Bygge ut Moan skole til 1.-7- trinn. Det vil da planlegges for et elevtall på 360 elever. 

Storslett skole vil da bli ren ungdomsskole for elevtall beregnet inn til 180 elever. 
- Bygge om Storslett skole til 1.-10.trinn. 

De anser denne rapporten for å være et bidrag, men ikke et godt nok grunnlag til å vurdere 
hvilken skolestruktur vi skal ha på Storslett. Nordreisa AP mener videre at saken bør utredes 
videre for hele kommunen, og bygge på det arbeidet som allerede er gjort. Etablerer en 
arbeidsgruppe/styringsgruppe for prosessen med reprise fra skolene, politisk, elever og 
foreldre. 

En helhetlig rapport/plan for grunnskolestrukturen i Nordreisa utarbeides og legges fram 
for kommunestyret for endelig behandling i juni 2020. 

 

5. UTDANNINGSFORBUNDET NORDREISA 
Utdanningsforbundet Nordreisa mener den beste løsningen for Nordreisa kommune vil være 
å samle barnetrinnet (1-7.klasse) på Moan skole. De begrunner det med at den nye 
skolestrukturen bør følge skolens læreplaner, og de pedagogiske virkemidlene på 
småtrinnet og mellomtrinnet samsvarer i stor grad. Det vil gi gode muligheter for å få en 
felles standard innenfor klasseledelse, vurderingsarbeid og grunnleggende ferdigheter. 
Personale på 1.-7.trinn vil også få et større fagmiljø. Moan skole har et unikt uteområde, og 
de har en trygg skolevei hvor elevene fra mange av de store boligfeltene kan komme seg til 
skolen uten å krysse Fv. 856 og E6.  

Ungdomsskolen har sin egenart, med karakterer, tester og prøver. Pubertet og forming av 
egen identitet. Kompetansekravene til lærerne på ungdomstrinnet er noe annerledes enn på 
barnetrinnet. 
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Lokalene som blir frigitt på Storslett skole kan foreslås kan brukes av f.eks 
voksenopplæringa, PPT, helsesykepleiere.  

Utdanningforbundet Nordreisa mener forslaget med å flytte 4.trinn til Storslett skole er den 
dårligste løsningen. De mener også at å ha 1.-7 på Storslett skole vil gjøre at barnetrinnet vil 
miste et unikt uteområdet. Skoleveien vil være en utfordring. Løsningen med 1.-10.trinn 
samlet vil gi mange av de samme utfordringen. 

Det må legges inn i planene at private skoler kan legges ned. 

Utdanningforbundet Nordreisa mener økonomi ikke bør være et stort tema i debatten, da 
dette er skolestrukturen for sentrumsskolene for de neste 20-40 årene. 

 

6. UNGDOMSRÅDET I NORDREISA 
Hvis det fortsatt skal være drift på Moan skole bør det utbedres med plass til gymsal og 
bibliotek. De mener uteområdet på Moan egner seg bedre enn på Storslett skole. Videre 
ønsker de ikke å flytte de laveste trinnene til Storslett skole da det vil føre til at barna vil 
måtte krysse veier.  

Å samle alle eleven på en skole, lager stort sprang fra yngst til eldst. Dette mener 
ungdomsrådet kan skape utrygghet for de yngste. 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 20.11.2019 
2/19 Driftsutvalget 21.11.2019 
39/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 25.11.2019 
35/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 26.11.2019 
23/19 Nordreisa administrasjonsutvalg 28.11.2019 
43/19 Nordreisa formannskap 28.11.2019 
85/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 
   
   
   
   

 

Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner 

 
Vedlegg 
1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023 
2 Fylkesmannen - Statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for kommunene 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2019  
 

Behandling: 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende endringsforslag til investeringsbudsjettet: Vi støtter 
forslaget fra driftsutvalgets innstilling og enstemmige vedtak av 21. november 2019.  
 
Anne Kirstin Korsfur (FrP) fremmet følgende forslag:  
1. Mellomtrinnet Rotsund legges ned. Ny 1-4 skole i Rotsund. Moan skole bygges om til 4-6 

avd barnehage. De overflødige og berørte barnehager selges og finansierer ombygging. 
Familiesenteret legges til Moan. Høgegga barnehage til 46 mill bygges ikke ut. Ny 1-4 skole 
bygges ved/på Storslett skole. Sørkjosen skole omreguleres og selges. Mengde lærere tas 
ned til et nivå som kom.gr, stat, fylke. Besparelse på større drift med 1 skole, barnehage; 
rektor 1, ledelse, drift.  

2. Formannskapet ber driftsutvalget om å se på annen bygningsmasse i forhold til salg.  
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag fra Ap, KrF og Høyre:  
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1. Utbygging av Høgegga barnehage utsettes til 2021. Innsparinger overføres disposisjonsfond.  
2. Rammen for 2020 sektor 2, økes tilsvarende 3 lærerstillinger kr 954.000 og kr 1.057 mill for 

2021. Inndekkes fra disposisjonsfondet.  
3. Investeringstiltak «Storslett skole» endres til «ombygging/utbygging skoler» i påvente av 

vedtak i sak om skolestruktur behandling skolestruktur og beløpet settes til 40 mill i 2021 og 
46 mill i 2022.  

 
Tanja Birkeland (Sp) fremmet følgende forslag: Formannskapet ber administrasjonen utarbeide 
en søknad om midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til å oppgradere kjøkkenet på 
Sonjatun. Det vises til brev datert 19.november 2019.  
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag fra Ap, KrF og Høyre: For 2022 og 2023, 
tas rammene ned med kr 1,8 mill pr år. Fordeles likt per sektor.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Korsfur (FrP).  
Punkt 1 fikk 1 stemme, 6 stemte imot. Forslaget falt derved.  
Punkt 2 enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt punktvis over forslaget fra Evanger (Sp).   

- Ut av inv.budsjett 2020: Liftbil kr 3 250 000. Enstemmig vedtatt.   
- Ut av inv.budsjett 2020: Prosjektering svømmehall kr 1 200 000. Enstemmig vedtatt.  
- Inn i inv.budsjett 2021:Tankbil brann kr 2 500 000. Enstemmig vedtatt.  
- Inn i inv.budsjett 2020: Rotsundelv skole prosjektering kr 1 000 000. 3 stemte for 

forslaget og 4 stemte imot. Forslaget falt derved.   
- Inn i inv.budsjett 2021: Rotsundelv skole bygging, totalt 40 mill kr. 3 stemte for 

forslaget og 4 stemte imot. Forslaget falt derved.  
- Inn i inv.budsjett 2020: Brannsikring kirke kr 500 000. Enstemmig vedtatt.  
- Inn i inv.budsjett 2020: Garderobe brannstasjon kr 800 000. Enstemmig vedtatt.   
- Inn i inv.budsjett 2020: Tilstandsrapport Sonjatun kr 1 000 000. Enstemmig vedtatt. 
- Inn i inv.budsjett 2020: Asfalt kr 1 150 000. Enstemmig vedtatt.  

 
Det ble så stemt over fellesforslaget fra Ap, Krf og Høyre. 
- Punkt 1, 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.   
- Punkt 2, 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.  
- Punkt 3, 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.  
 
Det ble så stemt over forslaget fra Birkeland (Sp). 2 stemte for forslaget og 5 stemte imot. 
Forslaget falt derved.  
 
Det ble så stemt over forslaget fra Ap, Krf, H. Forslaget fikk 6 stemmer og 1 stemte imot. 
Forslaget vedtatt.  
 
Det ble til slutt stemt over rådmannens innstilling med vedtatt endringsforslag. Rådmannens 
innstilling med endringsforslag fikk 4 stemmer og 3 stemte imot. Rådmannens innstilling med 
endringsforslag vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet ber driftsutvalget om å se på annen bygningsmasse i forhold til salg. 
 
Utbygging av Høgegga barnehage utsettes til 2021. Innsparinger overføres disposisjonsfond.  
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Rammen for 2020 sektor 2, økes tilsvarende 3 lærerstillinger kr 954.000 og kr 1.057 mill for 
2021. Inndekkes fra disposisjonsfondet.  
 
Investeringstiltak «Storslett skole» endres til «ombygging/utbygging skoler» i påvente av vedtak 
i sak om skolestruktur behandling skolestruktur og beløpet settes til 40 mill i 2021 og 46 mill i 
2022. 
 
For 2022 og 2023, tas rammene ned med kr 1,8 mill pr år. Fordeles likt per sektor. 
 
Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med vedtatte endringer. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett 
for 2020. 
 
Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
 

 
 
Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering: 
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 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 35.090.000 i 2020. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.  

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

 Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.  
 Finansielle måltall foreslås som følger: 

o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 % 
o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 % 
o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 % 

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 28.11.2019  
 

Behandling: 
Det ble fremmet følgende fellesforslag fra administrasjonsutvalget: Rådmannens forslag i sak 
Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 tas til orientering.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Rådmannens forslag i sak Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 tas til orientering.  
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Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende endringsforslag fra Ap, H og Krf: Rammen for 2020 
økes tilsvarende 3 lærerstillinger. Inndekkes fra disposisjonsfondet.  
 
Det ble stemt over fellesforslaget fra A, H og Krf. 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget 
dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling: 6 stemte for og 1 stemme imot. Innstillingen 
dermed vedtatt.  

Vedtak: 

 Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020. 
 Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
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• Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering

 
 
• Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.  
• Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  
• Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.  
• Finansielle måltall foreslås som følger: 
o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 % 
o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 % 
o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 % 
 
Rammen for 2020 økes tilsvarende 3 lærerstillinger. Inndekkes fra disposisjonsfondet. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.11.2019  
 

Behandling: 
Det ble stemt over innstillingen. 6 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen vedtatt.  
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Vedtak: 
• Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020. 
• Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
 

 
 
• Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering

 
 
• Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.  
• Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  
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• Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.  
• Finansielle måltall foreslås som følger: 
o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 % 
o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 % 
o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 % 
 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 21.11.2019  
 

Behandling: 
Driftsutvalget fremmet følgende forslag, endringer i investeringsbudsjettet: 
Tekst  2020 2021 2022 2023 
Liftbil -3 250 000    
Prosjektering 
svømmehall 

-1 200 000    

Tankbil brann  2 500 000   
     
Rotsundelv skole 
prosjektering 

1 000 000    

Rotsunelev skole 
bygging 

 20 000 000 20 000 000  

Brannsikring kirke 500 000    
Garderobe 
brannstasjon 

800 000    

Tilstandsrapport 
Sonjatun  

1 000 000    

Asfalt 1 150 000    
 
Det oppfordres til å søke tilskudd til brannsikring av kirken 
 
Administrasjonen bes lage en oversikt over brøyting av kommunale veier, både de som brøytes i 
egen regi og der det leies inn brøyting. Den må inneholde kostnader for brøyting fordelt på de 
forskjellige veiene. Videre bes det om at administrasjonen tar kontakt med SVV og Troms og 
Finnmark fylkeskommune for evt samarbeid om drift av enkelte veier. 
 
Administrasjonen bes om å lage en oversikt over driftskostnader og timeforbruk for 
Anleggsdrift sin gravemaskin. 
 
Administrasjonen bes om å vurdere investering i solcellepanel og eller mer LED lys i 
kommunale bygg. 
 
Rådmannens innstilling med endrings,- og tilleggsforslag fra utvalget, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020. 
 Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
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1 Sektor for administrasjon 30 133 023 29 448 023 29 548 023 29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 138 963 680 135 258 480 134 258 480 136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg 149 324 359 145 324 359 146 424 359 148 424 359
5 Selvkost -8 551 482 -9 411 434 -10 369 859 -10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling 41 308 703 42 773 703 43 373 703 43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd 300 000 300 000 300 000 300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger -15 346 426 -15 346 426 -15 346 426 -15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000 330 000 330 000 330 000

336 461 857 328 676 705 328 518 280 333 171 680

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

 
 

 Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering 

Egenkapitalinnskudd KLP 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000 9 200 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 20 000 000 2 500 000 22 500 000
Digital innbygger 500 000 500 000 1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak 0
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 0
Prosjektledelse 1 340 000 1 370 000 1 400 000 1 430 000 5 540 000
Ombygging gamle kinosal 0
Utbygging skole 20 000 000 26 000 000 46 000 000
Prosjektering svømmehall 1 200 000 1 200 000
Asfaltering av veier 200 000 200 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 600 000
Ny gravlund 10 000 000 10 000 000 20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole 1 400 000 1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum 5 000 000 5 000 000 10 000 000
Velferdsteknologi 2 500 000 2 500 000 2 500 000 7 500 000
Mannskapsbil 0
Brannsikring kirke 500 000 500 000
Hovedplan vann 5 600 000 1 200 000 2 000 000 8 800 000
Hovedplan avløp 500 000 1 200 000 500 000 2 200 000
VAR investeringer 5 000 000 5 000 000

64 390 000 57 870 000 50 700 000 14 730 000 187 690 000

Opptak av lån -51 190 000 -49 470 000 -42 600 000 -6 430 000 -149 690 000
Ubrukte lånemidler -5 000 000 -5 000 000
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten 0
Overført fra drift -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -1 600 000 -5 200 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -500 000 -500 000 -1 000 000

-64 390 000 -57 870 000 -50 700 000 -14 730 000 -187 690 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022

Budsjett       
2023

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

 
 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.  

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

 Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.  
 Finansielle måltall foreslås som følger: 

o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 % 
o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 % 
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o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 % 
 
 
Forslag fra driftsutvalget, endringer i investeringsbudsjettet: 
Tekst  2020 2021 2022 2023 
Liftbil -3 250 000    
Prosjektering 
svømmehall 

-1 200 000    

Tankbil brann  2 500 000   
     
Rotsundelv skole 
prosjektering 

1 000 000    

Rotsunelev skole 
bygging 

 20 000 000 20 000 000  

Brannsikring kirke 500 000    
Garderobe 
brannstasjon 

800 000    

Tilstandsrapport 
Sonjatun  

1 000 000    

Asfalt 1 150 000    
 
Det oppfordres til å søke tilskudd til brannsikring av kirken 
 
Administrasjonen bes lage en oversikt over brøyting av kommunale veier, både de som brøytes i 
egen regi og der det leies inn brøyting. Den må inneholde kostnader for brøyting fordelt på de 
forskjellige veiene. Videre bes det om at administrasjonen tar kontakt med SVV og Troms og 
Finnmark fylkeskommune for evt samarbeid om drift av enkelte veier. 
 
Administrasjonen bes om å lage en oversikt over driftskostnader og timeforbruk for 
Anleggsdrift sin gravemaskin. 
 
Administrasjonen bes om å vurdere investering i solcellepanel og eller mer LED lys i 
kommunale bygg. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 20.11.2019  

Behandling: 
Fellesforslag fra AMU om at forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 tas til orientering. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020. 
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 Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 
 

1 Sektor for administrasjon 30 133 023 29 448 023 29 548 023 29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 138 963 680 135 258 480 134 258 480 136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg 149 324 359 145 324 359 146 424 359 148 424 359
5 Selvkost -8 551 482 -9 411 434 -10 369 859 -10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling 41 308 703 42 773 703 43 373 703 43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd 300 000 300 000 300 000 300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger -15 346 426 -15 346 426 -15 346 426 -15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000 330 000 330 000 330 000

336 461 857 328 676 705 328 518 280 333 171 680

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

 
 
 
 
 
 

 Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering 

Egenkapitalinnskudd KLP 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000 9 200 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 20 000 000 2 500 000 22 500 000
Digital innbygger 500 000 500 000 1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak 0
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 0
Prosjektledelse 1 340 000 1 370 000 1 400 000 1 430 000 5 540 000
Ombygging gamle kinosal 0
Utbygging skole 20 000 000 26 000 000 46 000 000
Prosjektering svømmehall 1 200 000 1 200 000
Asfaltering av veier 200 000 200 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 600 000
Ny gravlund 10 000 000 10 000 000 20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole 1 400 000 1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum 5 000 000 5 000 000 10 000 000
Velferdsteknologi 2 500 000 2 500 000 2 500 000 7 500 000
Mannskapsbil 0
Brannsikring kirke 500 000 500 000
Hovedplan vann 5 600 000 1 200 000 2 000 000 8 800 000
Hovedplan avløp 500 000 1 200 000 500 000 2 200 000
VAR investeringer 5 000 000 5 000 000

64 390 000 57 870 000 50 700 000 14 730 000 187 690 000

Opptak av lån -51 190 000 -49 470 000 -42 600 000 -6 430 000 -149 690 000
Ubrukte lånemidler -5 000 000 -5 000 000
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten 0
Overført fra drift -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -1 600 000 -5 200 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -500 000 -500 000 -1 000 000

-64 390 000 -57 870 000 -50 700 000 -14 730 000 -187 690 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022

Budsjett       
2023

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

 
 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.  
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 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  

 Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.  
 Finansielle måltall foreslås som følger: 

o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 % 
o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 % 
o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 % 

 
 

Saksopplysninger 
Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens samfunns- 
og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for 
kommunen. 
 
Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2020.  
 
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 
 
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å få 
en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken 
på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at 
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. I 2019 ble det også gjennomført store 
reduksjoner i driftsnivået. Allerede i driftsåret 2019 medførte økte behov, spesielt innenfor 
Helse- og omsorg, at driftsnivået allerede er høyere enn før nedtrekket. I budsjettet for 2020 er 
det foreslått bruk av disposisjonsfond for å arbeide omstilling av kommunen frem mot 2021. Det 
er ikke ønskelig, økonomisk sett, å benytte disposisjonsfondet i driften. Det anses som 
nødvendig for å kunne ha realistiske budsjett i 2020. Det er imidlertid nødvendig å avsette 
budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter, noe kommunen bør 
strebe etter å gjøre i løpet av økonomiplanperioden.  
 
Årets økonomiplan innehar et kapittel om omstilling av kommunen, der hver sektor redegjør for 
hvilke tiltak sektoren mener er viktig gjøre på kort og lang sikt. Dette kapittelet anses for å være 
starten på omstillingen av kommunen.    
 
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 
pensjonsøkning. I 2020 øker overføringen med 4,22 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 
3,6 %. Inne i økningen er tilskuddene som før var øremerket og som finansieres over 
rammeoverføringen. I økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet 
kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor 
eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil 
medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. 
Kommunen foretok nedbemanning i 2016 og 2019, men har i 2020 budsjettet samme antall 
årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede i 2020 og i 
økonomiplanperioden må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.   
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I økonomiplan perioden 2020-2023 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 
149 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp 
mye av kommunens budsjett i årene fremover. Rentenivået lavt og holder dermed renteutgiftene 
nede. Det er derimot varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil 
resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.  
 
Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. For 
å unngå å havne tilbake på ROBEK, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og 
investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene. 
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Innledning 

 
Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens 
samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative 
mål for kommunen. 
 
Økonomiplanen utarbeides etter § 14-4 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet 
fremgår av §14-5 i samme lov.  
 
Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2020.  
 
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 
 
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å 
få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av 
ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. 
 
 
 
 
 
.   
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Overordnet målsetting 
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Økonomiske forutsetninger og 
vurderinger 
 

Inntektsforutsetninger 
Frie inntekter 
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og 
brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og 
utgjør ca 69 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt 
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.  
 
Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst 
i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og 
korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået.  
 
Det legges i statsbudsjettet for 2020 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på mellom kr 1,3 mrd, som gir en realvekst på 0,3 % for landet.  
 
Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til 
befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til 
den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt 
beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 1,3 mrd. Dette er merutgifter som 
må dekkes inn av kommunenes frie inntekter. 
 
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 
kommunesektoren, og anmoder kommunen til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet 
på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,3 mrd i 2020. 
 
Egenbetaling for kommunale tjenester 
Betalingssatsene er prisjustert for 2020 med kommunal deflator på 3,1 %. Dette er i tråd med 
deflatoren som staten benytter. 
 

Utgiftsforutsetninger 
Lønn 
I statsbudsjettet for 2020 er det lagt opp til en lønnsvekst på 3,6 % og det er satt av kr 4,46 
mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2020. 
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Premieavvik og pensjon 
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. 
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere 
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer 
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet 
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune 
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil 
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger ettersom 
pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år 
eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er 
ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne 
«inntekten» til pensjonsselskapene.  
 
Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre 
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og 
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved 
inngangen til 2019 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 31,1 mill som 
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i 
årene fremover. 
 
Pensjonsutgifter/premieavvik 
For 2020 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 53,3 mill. Premieavviket for 2020 
er beregnet til en “inntekt” på kr 22,82 mill, mot 2019 der premieavviket er beregnet til en 
“inntekt” på kr 17,6 mill.  
 
Pensjonspremiesatser 
Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 
premiesatser for neste år: 
 
Forsikringsselskap Premie 2019 Premie 2020 
Statens pensjonskasse – lærere 13,0 % 14,0 % 
KLP forsikring – sykepleiere  20,0  %  22,0  % 
KLP forsikring – øvrige ansatte 20,0 % 22,0 % 

Tabell 1 Pensjonspremiesatser 
 
Prisvekst 
Deflatoren fra 2019 til 2020 har regjeringen anslått blir 3,1 %. Prisveksten er 2,1 % og 
lønnsveksten 3,6 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten. 
 
Kapitalkostnader 
Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 494 mill kroner per 31.12.18. Av dette er ca 83,1 
mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 16,82 % av lånemassen. Ca 110 mill 
kroner er VAR-lån som utgjør 21,8 % av lånemassen. 33 % av den samlede lånegjelda er på 
fastrente, mens det resterende er på flytende rente. 
 
Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/19 til grunn en forventet utvikling i 
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 1,5 %, mot 0,75% 
i september 2019. Styringsrenten er satt opp som følge av utsiktene og risikobildet samlet sett 
tilsier en litt høyere rente. Norges bank anslår at styringsrenten holdes stabil i årene fremover. 
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Mot slutten av økonomiplanperioden er anslaget at styringsrenta er estimert til å være ca 
1,5%. 
 

 
Figur 1 Rentebanen 
 
 
 
Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på: 
 Anslag på Nibor Norges bank 

eks bankenes rentemargin 
Budsjetterte renter i 
økonomiplanen 

2019 2,02 % 2,3 % 
2020 2,06 % 2,5 % 
2021 2,06 % 2,75 % 
2022                     2,06 %   2,75 % 

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter 
 
Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2016 til 
budsjettet for 2019. 
 
Tall i 1000 

Renter og avdrag Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Renteutgifter 11 579 8 862 8 691 10 422 
Avdragsutgifter 16 109 19 006 19 733 18 663 
SUM 27 688 27 868 28 424 29 085 

Tabell 3 Renter og avdrag 2016 – 2019 
 
Som det framgår av tabellen øker finansutgiftene fremover. Det er brukt budsjettall for 2019 
ettersom regnskapet for 2019 ikke er avsluttet. 
 

532



9 

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert 
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag. 
 
Tall i 1000 

Renter og avdrag Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Renteutgifter 12 830 14 621 13 317 16 497 
Avdragsutgifter 19 166 21 057 22 732 23 679 
SUM 31 996 35 678 36 049 40 176 

Tabell 4 Renter og avdrag 2020-2023 
 
 

Vurdering  
 
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at 
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. I 2019 ble det også gjennomført store 
reduksjoner i driftsnivået. Allerede i driftsåret 2019 medførte økte behov, spesielt innenfor 
helse- og omsorg, at driftsnivået allerede er høyere enn før nedtrekket. I budsjettet for 2020 er 
det foreslått bruk av disposisjonsfond for å arbeide med omstilling av kommunen frem mot 
2021. Det er ikke ønskelig, økonomisk sett, å benytte disposisjonsfondet i driften. Det anses 
likevel som nødvendig for å kunne ha realistiske budsjett i 2020. Det er imidlertid nødvendig 
å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter, noe 
kommunen bør strebe etter å gjøre i løpet av økonomiplanperioden.  
 
Årets økonomiplan innehar et kapittel om omstilling av kommunen, der hver sektor redegjør 
for hvilke tiltak sektoren mener er viktig gjøre på kort og lang sikt. Dette kapittelet anses for å 
være starten på omstillingen av kommunen.    
 
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 
pensjonsøkning. I 2020 øker overføringen med 4,22 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått 
til 3,6 %. Inne i økningen er tilskuddene som før var øremerket og som finansieres over 
rammeoverføringen. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet 
kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor 
eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene, vil 
medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. 
Kommunen foretok nedbemanning i 2016 og 2019, men har i 2020 budsjettet samme antall 
årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede i 2020 og i 
økonomiplanperioden må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.    
 
I økonomiplanperioden 2020-2023 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 
149 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde 
opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. Rentenivået lavt og holder dermed 
renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning 
vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og 
utgifter.  
 
Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. 
For å unngå å havne tilbake på ROBEK, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og 
investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene. 
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Årshjul  

 Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer 
 Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte 

mål, prosesser og arbeidsdeling  
 Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter 
 Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold 

til hverandre: 
o  ulike rapporteringer  
o  politisk behandling gjennom kalenderåret  
o  tidfesting av egen aktivitet 

  Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid 
  Grunnlaget for dialogen på alle nivåer  
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Befolkning – antall og 
sammensetning 
  
 
Prognose for befolkningsframskrivning i økonomiplanperioden 

År 2019 2020 2021 2022 2023 2033
0-5 år 294 295 295 310 317 368

6-15 år 639 648 638 624 623 629
16-66 år 3162 3177 3206 3228 3230 3333

67 år eller eldre 879 928 952 969 1002 1214
Sum 4974 5048 5091 5131 5172 5544

Hovedalternativet (MMMM)

 
Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB 
 
Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om 
fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene 
kan være mer eller mindre realistiske. 
 

År 2019- 2020- 2021- 2019- 2019-
2020 2021 2022 2023 2033

0-5 år 1 0 15 7 23 74
6-15 år 9 -10 -14 -1 -16 -10
16-66 år 15 29 22 2 68 171

67 år eller eldre 49 24 17 33 123 335
Sum 74 43 40 41 198 570

2022 -            
2023

 
Endringer i befolkningsstruktur, Kilde: SSB 
 
Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 198 personer i økonomiplanperioden. Den 
største økningen er i aldersgruppen 67+, mens aldersgruppen 6-15 år har nedgang. 
Befolkningen i barnehagealder er stabil fram til 2022, men øker deretter kraftig. 
Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Både barnetallet og 
aldersgruppen 67+ øker.  
 
Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og 
rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i 
forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel. 
 
Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2040 ser vi følgende: 

År 2019 2021 2033 2040
0-5 år 294 295 368 379

6-15 år 639 638 629 690
16-66 år 3162 3206 3333 3378

67 år eller eldre 879 952 1214 1384
Sum 4974 5091 5544 5831  

Kilde: SSB 
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Folkemengden øker med 857 personer. 
Befolkningen i barnehagealder øker med 28,9 %, mens skolepliktig alder øker med 8 % fra 
2019 til 2040. Økningen er totalt på 136 personer i denne aldersgruppen. 
Befolkningen i aldersgruppen 16-66 år øker med 6,8 % og utgjør 216 personer.  
Den største økningen er i aldersgruppen 67+, som øker med 505 personer, noe som tilsvarer 
en økning på 57,5%. 
 
Fra år 2000 til år 2019 har Nordreisa hatt en befolkningsvekst på 1,8 %. Fra 2019 til 2040 
anslår SSB en befolkningsvekst på 16,9 %. Sett i sammenheng med den historiske veksten, 
anses anslaget på befolkningsveksten frem mot 2040 som svært usikker og kanskje til og med 
urealistisk.  
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Finansielle måltall 
 
 
I ny kommunelov fra 2020 har kommunestyret en plikt til å vedta finansielle måltall for 
utviklingen av kommunens økonomi. Måltallene skal være langsiktige og realistiske. Disse 
handlingsreglene er ikke rettslig bindende for budsjettrammene.  
 
Det foreslås tre finansielle måltall for kommunen: 
 

Gjeldsgrad 
Måltall for gjeldsgrad settes til 83% 
 
Gjeldsgrad er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.  

 Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld, fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån 
og ubrukte lånemidler.  

 En høy gjeldsgrad reduserer handlingsrommet 
 Gjeldsgraden for Nordreisa kommune var i 2018 på 82,12 % 

 
 

Disposisjonsfond 
Måltall for disposisjonsfond settes til 4 % 

 Måltallet regnes i prosent av brutto driftsinntekter 
 I 2018 hadde Nordreisa kommune et disposisjonsfond som er 6,1 % av 

driftsinntektene 
 
 

Netto resultatgrad 
Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 % 

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er netto resultatgrad.  
 Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen av inntektene til finansiering av 

investeringer og/eller til å bygge opp fond.  
 I 2020 er det ikke lagt opp til en slik netto resultatgrad. Kommunen bør imidlertid 

bestrebe etter å oppnå 1,75 % i netto resultatgrad i løpet av økonomiplanperioden.  
 I 2018 hadde Nordreisa kommune netto resultatgrad på 2,6 % 
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Omstilling av kommunen 
 
 

Sektor for administrasjon 
 
Utfordringer i sektoren  
  
Kostra-analyse gjennomført av Telemarksforskning viser at kommunen har et høyere nivå på 
administrasjon enn det normerte nivået i henhold til kostnadsnøkkelen.  
  
Utfordringen for sektoren er å klare å gjennomføre digital omstilling av administrative 
oppgaver, samtidig som man reduserer stillinger.  
  
Etablering av interkommunale samarbeid medfører at de største kommunene får økte utgifter i 
forhold til egen drift i forhold til dagens fordelingsnøkkel på kostnader. Fordeling av 
totalkostnader fordeles 40% likt mellom kommunene og 60 % fordeles pr innbygger.  
Det må stilles like store krav til effektiv drift av interkommunale tjenester, som når 
kommunen selv drifter tjenesten.  Hvis ikke, så vil interkommunale tjenester skjermes på 
bekostning av kommunale tjenester.  
  
Den interkommunale IKT tjenesten må vri ressursene over fra serverdrift til support av ansatte 
i kommunene.  
  
  
Omstilling i sektoren  
  
Digitalisering medfører at mange av publikumstjenestene blir selvbetjent.  
Det innebærer at mye av oppgavene flyttes over til innbyggerne, på samme måte som 
omstillinga har skjedd i banknæringa og NAV.  
  
Reduksjon i bemanning, vil medføre at oppgaver enten digitaliseres, flyttes til ledere (for 
eksempel ansettelsesprosesser) eller ikke lenger kan prioriteres.  
Digitalisering av oppgaver er en forutsetning for å klare omstillinga.  Det er kun der 
digitalisering ikke er mulig, at oppgavene må fordeles på annen måte.    
  
Automatiserte ansettelsesprosesser er eksempel på automatisering.  
 
 
 
 
 

Sektor for oppvekst og kultur 
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Utfordringer i sektoren  
Sektoren er stor og består av 12 virksomhetsledere som har det daglige ansvaret for sin virksomhet. 
Virksomhetene er spredt fra Oksfjord i nord til Rotsundelv i sør. Sentralt på Storslett er det også flere 
enheter som har delt inn under samme virksomhet som holder til i ulike bygg og med lange avstander. 
Forebyggende tjeneste er nå spredt på tre ulike bygg, hvor to av byggene eies av private og kommunen 
får da også høye husleieutgifter. Voksenopplæring og flyktningetjenesten holder til i gamle 
skolelokaler i Sørkjosen.   
  
Det er utfordringer knyttet til rekruttering av rett kompetanse i barnehagene, skolene og lederstillinger 
i hele sektoren. Det er store utgifter knyttet til antall lærere i ordinær undervisning og til andel elever 
med behov for spesialundervisning.  
Barnevernstjenesten er i prosess med å starte et interkommunalt samarbeid med Kåfjord og avslutte 
samarbeidet med Kvænangen. I tjenesten har det vært store utfordringer med etterslep og 
det å overholde lovpålagte frister. I pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har det også vært store 
utfordringer knyttet til å overholde saksbehandlingsfrister.  
  
Barnehagene holder til i gamle bygg og det er i snitt 21 barn pr. barnehage.   
De to største skolene holder til sentralt på Storslett med 430 elever. Det er 30 elever fordelt på 1.-7. 
trinn som går på Rotsundelv skole og 15 elever fordelt på 1.-4. trinn som går på Oksfjord 
oppvekstsenter. I 2020/2021 er det stabilt elevtall på Storslett, mens det i Rotsundelv og Oksfjord vil 
være henholdsvis 26 og 11 elever. 
  
Omstilling i sektor for oppvekst og kultur vil gå i en retning med mer fokus på kvalitet i 
tjenestetilbudet, mer kompetansebygging og større enheter. Kommunen skal levere gode tjenester til 
alle innbyggere og vi trenger å tenke ny organisering av tjenestetilbudet, nye strukturer og vektlegge 
kompetanse og kvalitet foran antall stillinger og spredning av tjenestetilbudet.  
   
I skolene skal det være fokus på kvalitet, rett kompetanse og en bemanningsnorm som tilfredsstiller de 
nasjonale kravene. Rapporten fra Telemarksforskning sier at vi har flere lærere i ordinær undervisning 
enn det bemanningsnormen tilsier. Bemanningskalkulatoren til Utdanningsdirektoratet viser det 
samme. Kvalitet i undervisningen er ikke proporsjonal med antall lærere i klasserommet. Det er 
kvaliteten på undervisningen og kompetansen til lærer som påvirker elevens læringsutbytte.   
  
Omstilling på kort sikt  
Hovedsatsningsområdet i Nordreisaskolen er å bedre elevenes ferdigheter i lesing og digitale 
ferdigheter. Skoleeier skal støtte skolene i å bygge kompetanse hos lærere og skoleledere gjennom 
samarbeid med kompetansesenteret Lesesenteret i Stavanger. Det er et også behov for andre stillinger i 
skolen. Alle elever i kommunen har nettbrett som et verktøy i opplæringen. Vi trenger å omdefinere en 
stilling til en it- fagarbeider som kan hjelpe alle grunnskolene med teknisk drift.  
  
Det søkes om skjønnsmidler hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å opprette en stilling 
som utviklingskoordinator. Skoleeier ønsker å etablere et treårig prosjekt med oppstart første kvartal 
2020. I prosjektet vil det ansettes en prosjektmedarbeider i 100% stilling som har relevant kompetanse 
på skoleutvikling. Hensikten er å styrke kapasitet på utviklingsarbeid innen skole- og 
oppvekst i Nordreisa. Dette skal gi styrket kompetanse på flere fagfelt, inkludert 
utviklingsarbeid i hele organisasjonen og styrke læringsutbyttet til alle elever. Vi ønsker å dele 
utviklingskompetanse med andre kommuner i regionen.   
  
I skolene vil skoleeier særlig prioritere å styrke lærerkompetansen på begynneropplæringen. Det er 
viktig å prioritere tidlig innsats tidlig i skoleløpet og før ungene begynner på skolen. Virksomheten 
Forebyggende tjeneste omstilles og ressurser dreies til å arbeide med spesialpedagogikk og veiledning 
i barnehagene. PPT organiseres direkte under sektorleder, men fagleder i tjenesten overtar 
personalansvaret for de ansatte. Helsesykepleierne og kommunepsykolog vurderes overført til 
helsesektoren. Ungdomskontakten vurderes organisert under kulturvirksomheten. 
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På skolene vil skoleeier redusere antall lærere i ordinær undervisning og se på hvordan tildeling og 
fordeling av lærerressurser kan gjøres for å dekke opp behovet for spesialundervisning.  
  
Omstilling på lang sikt  
I løpet av en fireårsperiode kan det være mulig å få et tjenestetilbud hvor barnevern og PPT er 
samlokalisert med skole. Vi trenger en omdreining i tjenestene fra saksbehandling og utredninger til 
mer forebygging og veiledning i barnehage og skole. Skolene skal ha gjennomført en omstilling som 
gir alle elever en god begynneropplæring og tilpasset opplæring innenfor klassens fellesskap. Skolene 
skal ha utviklet et godt system som sikrer at alle som trenger det får intensiv opplæring.    
I løpet av en fireårsperiode har Nordreisa kommune en barneskole og en ungdomsskole på Storslett. 
Det vurderes videre at kommunen kan ha to kommunale barnehager; en på Storslett og en i Sørkjosen.  
  
En slik omstilling vil kunne gi stordriftsfordeler med hensyn til bemanning, kompetanseutvikling, 
lederskap, faglige og merkantile støtteressurser.   
  
Budsjettforslag 2020:  
Det gjøres ingen store endringer i 2020 i budsjettet til barnevernstjenesten, kultur, PPT, 
helsesykepleiere, barnehager og flyktningetjenesten, men noen omstillinger.  Voksenopplæringen 
vurderes å flyttes til Nord Troms videregående skole, og flyktningetjenesten kan få kontorlokaler like 
ved (på Flomstad). Da blir det ingen kommunal virksomhet på Sørkjosen skole og bygget kan leies 
ut, selges, eller vurderes ombygd til barnehage.  
Budsjettendringer kommer i skolene.  Det er 7,7 stillinger ved Rotsundelv skole som foreslås å tas ned. 
Det er i tillegg 3 lærerstillinger på Storslett skole og 1 stilling ved Moan skole som foreslås redusert. 
Samlet er det 11,7 stillinger i skolen som foreslås tatt ned i 2020. Noen av stillingene kan tas gjennom 
naturlig avgang og eventuelle vakante stillinger.  
  
 
 

Sektor for helse og omsorg 
 
Utfordringer i sektoren:   
  
Helsesektoren har 4 virksomhetsledere med flere avdelinger under seg.  Sektoren gir tjenester innen 
hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester for eldre og funksjonshemmede. I tillegg er det en del 
resurskrevende tjenester. Kommunen har store helse- og omsorgsbygg sentralt på Storslett og botiltak 
for ressurskrevende tjenester på ulike lokaliteter. Den hjemmebaserte omsorgen yter tjenester i 
hjemmene over hele kommunen.  
  
Demografiutfordringen: Framtiden byr på store utfordringer for helsesektoren med en økende andel 
eldre over 67 år, ofte benevnt som «eldrebølgen». I tillegg til en økende andel av eldre, har 
spesialisthelsetjenesten blitt bedre på å forlenge livet ved akutte sykdomstilstander. Samtidig som 
denne gruppen øker, så antas det at de som er 80 år om 10 år er sprekere og ved bedre helse enn 80 
åringer 10 år tilbake i tid. Likevel er dette en gruppe som vokser og som kommer å kreve 
mer ressurser.  
 
Rekrutteringsutfordringen: I dag har kommunen utfordringer med å rekruttere fagpersonell, i likhet 
med andre kommuner. Det har vært gjort rekrutteringstiltak både gjennom lønn og stipend for å 
stimulere til å ta utdanning innom helse.  
Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) våren 2019 kommer Norge til å mangle 28 000 
sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere i år 2035. Dette er en virkelighet kommunen må ta inn over 
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seg og som betyr at driften må omstilles fra «gamle sannheter og tankemåter». Med et økende antall 
pasienter som trenger hjelp og med færre fagpersoner må tjenesten omstille fra dagens driftskonsept.   
  
Omstilling i sektoren:    
  
Drivkraften for omstilling i sektoren er ikke først og fremst økonomi, men den framtidige 
personellmangelen. Kommunen kommer ikke til å lykkes med å levere faglig forsvarlige helsetjenester 
hvis det skal skje gjennom institusjonsbasert drift.   
 
I mange kommuner er man allerede i gang med en omdreining fra passiv pleie og omsorg på 
institusjon til hjemmebaserte tjenester der man i større utstrekning stimulerer til aktivitet og sosial 
deltakelse. Nordreisa kommune er allerede i gang med et prosjekt innom hverdagsrehabilitering der 
tjenesten er raskt inne og gjør aktive tiltak som skal forebygge at pasienten blir dårligere. Pasienten får 
trent opp sin funksjon og som gjør at vedkommende fortsatt kan bo i sitt eget hjem. En målsetting er at 
de kan bli selvhjulpen og i stand til å være lenger i eget liv. Omstillinga går ut på at man flytter 
«fronten» for helsehjelpen ut til hjemmene der folk bor.  
I tillegg til en omdreining av ressurser til hjemmesykepleien, så tar kommunen i bruk 
velferdsteknologi. Velferdsteknologi er en trygghetsskapende teknologi, som gjør at mottakere av 
hjemmetjenester opplever en økt trygghet i egen bolig. På denne måten reduseres etterspørselen etter 
institusjonsplasser framover i tid.   
 
Institusjonsplasser koster mye penger og krever mye personell. En årskostnad på en sykehjemsplass er 
cirka 1 100 000 kroner. Nordreisa kommune lå lavere i 2018 pga en feilrapportering. En 
hjemmeboende som har hjemmesykepleie koster cirka 250-270 000 kroner, og et mobilt team kan ta 
flere pasienter.   
Sykehjemsplasser kan ikke legges ned, da innbyggerne har krav på faglig forsvarlig helsehjelp og 
kommunen har en plikt å yte slik hjelp . På kort sikt er det derfor enda behov for institusjonsplasser.  
Det langsiktige er målet en naturlig nedtrapping av antallet institusjonsplasser, når effekten av økt 
hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering slår in. Det er vanskelig å beregne en innsparing ved å 
sette en målsetting pga. begrensede muligheter til å kartlegge innbyggernes helsenivå. Hvis 
kommunen lykkes med omdreiningen til hjemmebaserte tjenester, så kan behovet for 
institusjonsplasser reduseres med ca 11 senger før 2023.  
  
Økonomisk sett har helsesektoren har vært lavt prioritert i Nordreisa kommune. Mange tøffe 
avgjørelser er blitt tatt de siste årene og det har vært en del kutt i bemanningen, omorganisering med 
mere. De ansatte gjør en fantastisk jobb og det er mange nøkkelpersoner som har tatt på seg et ansvar 
langt større en det som kreves i deres stilling. Dette har vært helt nødvendig i den daglige driften, men 
det har vært ødeleggende for organisasjonsstrukturen og gjør det vanskelig å få et godt overblikk over 
hele sektoren i f.eks.  budsjettprosesser. Det er i tillegg mange nye ledere som trenger tid til å bli kjent  
med organisasjonen og sette seg inn i strukturene. Sektorleder er dog optimistisk, da det er mange 
gode fagpersoner og nok potensiale til å omdisponere midler innen sektoren.  
 
Det er begynt en nedbemanningsprosess på nattevaktstilling som ikke er slutført. ROS analysen viser 
at det trengtes innkjøp av velferdsteknologi for å gjennomføre reduksjonen. Det er ikke tilstrekkelig å 
se på enkelte tiltak, uten at å se helhetlig på driften.  
 
Sektoren må revurdere hvilken rolle sykepleiere skal ha. Utnytter vi helsefagarbeiderens fulle 
kompetanse når de er på jobb? Kan vi samkjøre turnuser? Samtidig med rekrutteringsutfordringer, så 
må sektoren se på effektiv bruk av eksisterende personell. Sektorleder ser innsparingspotensialer, der 
målet er å unngå bruk av kostbare vikarbyråer.  
 
Har sektoren områder der samlokalisering eller økt samarbeid kan lede til effektivere drift? Det er satt 
i gang vurderinger av blant annet langturnuser,  der økonomi er et kriteria som skal vurderes. Videre 
skal det sees over vedtak som er fattet og hvordan saksbehandlingen foregår. Man skal også ha en 
gjennomgang av KOSTRA og se over de områder hvor kommunen scorer høyt. Innbyggerne har krav 
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på forsvarlige helsetjenester, men nivået på tjenestene må gjennomgås. Vedtak som fattes må være 
faglig utredet og begrunnet av fagpersonell.   
  
  
Budsjettforslag:  
Helsesektoren trenger en omdreining til hjemmesykepleie, som kan støtte hverdagsrehabiliteringen 
med f.eks. ernæringsscreening, legemiddelgjennomgang med mere.  
Videreføring av prosjektet hverdagsrehabilitering i kommunal regi etter 1.9.2020 med en 100% 
fysioterapeut og 50% ergoterapeut. Det skal sees på dagens driftsmodell på institusjonene i hht. 
hvordan vi arbeider og hvilke roller yrkeskategoriene har.  
Under omstilligsprosessen er det viktig å opprettholde driften slik at kommunen gir faglig forsvarlige 
tjenester.   
  
NAV sosial 
NAV sosial digitaliseres gjennom DigiSos. Det vil gi saksbehandlerne bedre tid til å gjøre grundige 
vedtak. 
På sikt kan det vurderes å kutte en stilling og overta aktivitetspliksentralen. 
Oppgaver med supplering av flyktninger i introprogrammet overføres til flyktningetjenesten, slik at 
ytelser til flyktninger sees helhetlig.  
På sikt må det vurderes om NAV skal overta driften av flyktningetjenesten. 
I tillegg til bedre kvalitet i vedtak om sosialhjelp, så må det vurderes om normen på sosialhjelp skal 
reduseres. 
 

Sektor for drift og utvikling 
 
Utfordringer i sektoren:  
Sektoren er består av 4 virksomhetsledere som har det daglige ansvaret for sin virksomhet. Virksomhetene 
drifter tjenester og utfører forvaltingsoppgaver i hele kommunen.   
  
Nordreisa kommune har en bygningsmasse på 38.000m2, der mange er eldre bygg som har et stort 
etterslep i forhold til vedlikehold. Nordreisa brukte i 2018 kr 55 pr m2 til vedlikehold, 
landsgjennomsnittet er kr 99 pr m2. Videre har kommunen høyere antall m2 bygg pr innbygger enn 
sammenlignbare kommuner.  
Nordreisa en av kommunene i landet med flest km kommunal vei, 124 kilometer.  Dette medfører 
store ekstrakostnader for kommunen, som Staten ikke tar hensyn til i sin 
fordelingsnøkkel. Vedlikeholdskostnader pr km er langt under landsgjennomsnittet.  
Renhold ligger i 2018 litt over landsgjennomsnittet i kostnad pr m2, men det er tatt inn nye areal i 
2019 uten at antall ansatte er økt.   
Innen forvaltning er det innen noen fagfelt lang saksbehandlingstid. I tillegg er det mange oppgaver 
innen miljø- og klimaarbeid, samt forurensning som ikke er mulig å ta tak i på en tilfredsstillende måte 
med dagens bemanning.  
  
Arbeid med hjelpemidler og andre helseoppgaver/vedlikehold av helseutstyr er i dag er lagt under 
bygningsdrift. Dette medfører mange avbrudd i planlagte driftsoppgaver. Det medfører igjen at det er 
vanskelig å planlegge og gjennomføre større vedlikeholdsoppgaver.  
Miljø, plan og utviklingsutvalget gjorde i september 2019 vedtak der de ber administrasjonen vurdere 
denne organiseringa. Rådmannen anbefaler at det startes et arbeid med dette i 2020.   
  
  
Omstilling i sektoren  
Innen både bygningsdrift og drift av kommunale veier er det for lave budsjetter for å opprettholde 
standarden. Budsjettene er så små at det ikke foreslås endringer. Ideelt skulle vedlikeholdsbudsjett for 
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både anleggsdrift og bygningsdrift vært økt. For kommunale veier er det mulig med en standardheving 
fra grus til asfaltvei. Da kan det tas gjennom investering. Innen bygningsdrift er det ikke mulig å ta 
etterslep av vedlikehold som en investering.   
  
En stor andel av driftsutgiftene innen vei går til vintervedlikehold. I dag er det en deling mellom 
brøyting i egen regi og kjøp av brøytekontrakter. Anbudene skal lyses ut på nytt i 2020. Det må 
gjennom dette arbeidet vurderes om det er mulig å gjøre endringer som kan redusere de totale 
kostnadene.    
Sommervedlikehold, spesielt gjengroing langs kommunale veier øker år for år. Investering av bedre 
utstyr for rydding vil effektivisere drifta.  
  
Sektor for oppvekst og kultur har over foreslått endringer i både skole- og barnehagestrukturen.  En 
reduksjon i bygningsmassen vil gi reduserte driftskostnader. Det vil gi større og færre bygg/enheter og 
derved en effektivisering gjennom mer rasjonell drift.  
Dette forutsetter imidlertid at kommunen må selge/rive bygningsmasse som ikke er i drift.   
  
Innen forvaltning er det mulig å få selvbetjeningsløsninger innen noen fagfelt, mens for andre finnes 
det ikke. Kommunen deltar i et pilotprosjekt for å få løsninger innen bla motorferdsel. Lykkes det så 
blir det bedre og raskere saksbehandling og reduserte behov. Ulempen nå er at nedbemanningen starter 
før selvbetjeningsløsningene er på plass.   
  
Mange kommuner har innført innskrenket besøkstid på kontorene for å effektivisere 
saksbehandlingen. I dag er det slik at kontortid for ansatte og åpningstid kunder er det samme. Ved 
redusert åpningstid vil saksbehandlere raskere kunne besvare skriftlige henvendelser, og være bedre 
forberedt til kundebesøk.   
  
Renhold bruker noe over gjennomsnittskommunene pr m2. Tiltak her kan være å lage bedre rutiner og 
tilrettelegge mer for bruk av innesko i alle kommunale bygg og investere i roboter som kan 
støvsuge/vaske. En strukturendring som medføre større og færre bygg vil gi reduserte kostnader innen 
renhold.  
  
Innen bygningsdrift har det blitt færre vaktmestre og flere bygg de siste åra. Med unntak av de store 
byggene er vaktmestrene nå organisert samlet. Etablere en felles vaktmesterbase for samling av folk 
og utstyr på en plass vil være et tiltak for å effektivisere drifta enda bedre.   
  
  
Budsjettforslag:  
Noen av tiltakene nevnt over vil blir iverksatt i 2020 og vil gi budsjettgevinst raskt. For andre tiltak vil 
det være behov for å kjøre prosesser som vil gi budsjettmessige utslag fra 2021.  
  
For 2020 legges det opp til et flatt nedtrekk i sektoren. Driftsbudsjettene er så små at kutt må 
tas reduksjon i stillinger. Disse kan tas ut gjennom vakanser eller naturlig avgang slik at det ikke 
medfører noen nedbemanningsprosess.   
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Medarbeidere og organisasjon  
  
 
Overordnet målekort for hele organisasjonen 
 
 
10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse

Faktor Navn Mål

Faktor 1 Indre motivasjon 4,3

Faktor 2 Mestringstro 4,3

Faktor 3 Autonomi 4,2

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,3

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,0

Faktor 6 Rolleklarhet 4,3

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,7

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5

Faktor 9 Mestringsklima 4,1

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7

 
 
 
Øvrige mål: 
 
Gjennomførte medarbeidersamtaler: 100% 
Antall lærlinger/vekslingselever pr år 20 
Arbeidsnærvær: 92% 
IA-avtalens delmål 1 redusere sykefraværet/oppfølging av 

sykemeldte 
IA-avtalens delmål 2 økt sysselsetting av personer med redusert 

funksjonsevne 
IA-avtalens delmål 3 å forlenge den yrkesaktive perioden 
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Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune har følgende  målsettinger: 
· Økt mangfold i virksomhetene 
· Like arbeidsmuligheter for alle ansatte. 
· Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne, 

etnisitet, religion m.m. 
· Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være universell utformet.  
· Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsområder.   

  
Etisk standard 
 Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.  
 Det er et felles ansvar å bygge tillit. 
 Kommunen skal følge god forvaltningsskikk. 
 Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habilitet og interessekonflikter. 
 De ansatte skal opptre lojalt. 
 Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som representanter representanter for kommunen.  
 Ansatte har rett og plikt til å varsle. 
 Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing og diskriminering.  
 Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre fordeler. 
 Det skal vernes om kommunen sine ressurser og verdier.  
 Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media .  
 
 
Internkontroll mål: 

 Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen 
Kostnads- og resultateffektivitet 
Tilfredse brukere og innbyggere 
Forbedringsarbeid 

 Helhetlig styring og riktig utvikling 
Utvikling i tråd med vedtatte mål 
Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll 

 Godt omdømme og legitimitet 
Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet 
Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver 

 Etterlevelse av lover og regler 
Kvalitet og tilgang på tjenester 
Hindre myndighetsmisbruk 
Forebygge uønskede hendelser 

·  
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Sektor for administrasjon  
 
Sektoren består av: 

o Rådmannen 
o Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT) 
o Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt) 

 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til 
godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og 
kompetanse. 

 Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå 
kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive 
personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte. 

 Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig 
organisasjon. 

 Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og 
samarbeid. 

 Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god 
livskvalitet. Nordreisakommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 
kunne etablere seg og ha egen bolig. 

 
 
 
 
Rammen for sektoren: 
1 Sektor for administrasjon Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 29 033 893 29 033 893 29 033 893 29 033 893
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 2 714 130 3 014 130 3 314 130 3 614 130
Sum tiltak -1 615 000 -2 600 000 -2 800 000 -2 900 000
Ramme 2020 30 133 023 29 448 023 29 548 023 29 748 023  
Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon 
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Sektor for oppvekst og kultur  
  
Sektoren består av: 

o Stab 
o Barnehager 
o Skoler og SFO 
o Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 
o Forebyggende tjeneste (helsestasjon/åpen barnehage/PPT) 
o Barnevernstjenesten 
o Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point) 

 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og 
oppvekstsamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.  

 Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren. 
 
Rammen for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 135 100 023 135 100 023 135 100 023 135 100 023
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 7 810 657 9 855 457 11 855 457 13 708 857
Sum tiltak -4 250 000 -10 000 000 -13 000 000 -13 000 000
Ramme 2020 138 660 680 134 955 480 133 955 480 135 808 880  
Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur 
 

Barnehager 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune har som mål at alle som ønsker barnehageplass skal få det når de 
trenger det. 

 Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og 
starten på et helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal 
basere seg på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø. 

 
Utgiftsdrivere for barnehager: 

 Volum plasser * utgift pr plass 
 Små barnehager gir høye utgifter pr plass 
 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen 
 Andel barn med spesielle behov 
 Drift av bygninger 
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BARNEHAGE Mål 
2020 

Kommunebarometer 

2019 

BEMANNING: Antall barn per årsverk i 
grunnbemanningen i kommunale barnehager (15 %) 

5 5 

BEMANNING: Antall barn per årsverk i 
grunnbemanningen i private barnehager (5 %) 

5,9 5,8 

FAGUTDANNING: Andel kommunale barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjon  (15 %) 

100 60 

FAGUTDANNING: Andel private barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner (5 %) 

100 25 

FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale 
barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale 
barnehager (15 %) 

43 41 

FAGUTDANNING: Andel ansatte i private barnehager 
med pedagogiske utdanning, private barnehager (5 %) 

45 45 

KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (7,5 
%) 

15 9,1 

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage siste år (7,5 %) 

95 93 

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage, snitt siste fire år (5 %) 

95 92 

STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %) 54 21 

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i 
kommunale barnehager (5 %) 

10 7,4 

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i  private 
barnehager (2,5 %) 

10 10,6 

DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass (2,5 %) 

100 88 
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Skole  og SFO 
 
Utgiftsdrivere: 

 Gjennomsnittlig skolestørrelse 
o Antall elever 
o Lærertetthet 

 Ressursandel til spesialundervisning 
 Ressursandel til videreutdanning av lærere, kompetanse for kvalitet 
 Lønnsansiennitet pr årsverk 

 
 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på 
faglige resultater og sosial kompetanse. 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for 
spesialundervisning. 

 I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, 
kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. 

 1. – 7. trinn: Alle lærere har 30 studiepoeng i minst to basisfag (Norsk, matematikk, 
engelsk og naturfag), innen 2022  

 8. -10. trinn: Alle lærere har 60 studiepoeng i undervisningsfag, innen 2022  
 Alle skoleledere har tilleggsutdannelse i ledelse, innen 2022  
 Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom.  
 Oppdaterte lærebøker og tilstrekkelig materiell i alle fag.  

 
 

SKOLE Mål 
2020 

Kommunebarometer 

2019 

AVGANGSKSRAKTER: Snitt grunnskolepoeng (10.trinn) 
siste år 

41 41 

FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført 
og bestått vidergående innen 5 år 

75 73 

NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt 
siste fire år 

31 40 

NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt 
siste fire år 

10,3 10,2 
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NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt 
siste fire år 

5,9 6,2 

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å 
undervise i norsk, matetmatikk og engelsk 1.-7. trinn 

73 62 

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å 
undervise i norsk, matetmatikk og engelsk 8.-10. trinn 

73 54 

UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til 
undervisning 1.-7. trinn 

95 99 

UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til 
undervisning 8.-10. trinn 

95 90 

TRIVSEL: 7. trinn, siste fem år 91 87 

TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år 86 83 

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 
spesialundervisning 1.-4. trinn, siste fire år 

5,2 7,3 

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 
spesialundervisning 5.-7. trinn, siste fire år 

9,2 15,3 

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 
spesialundervisning 8.-10. trinn, siste fire år 

10,1 14,2 

LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp 15 24 

LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp 30 0 

LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har 
leksehjelp 

8 0 

 
 
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. 
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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. I Nordreisa har vi en målsetting om at alle lærere 
oppfyller kravene til utdanning innen 2022. 
 
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. Det å arbeiede systematisk for å få ned andelen spesialundervisning er ett av 
Nordreisaskolens viktigste forbedringsområder sammen med grunnleggende ferdigheter i 
lesing. Høsten 2019 ble det innledet et 2-årig samarbeid med et av landets fremste 
kompetansesentre, Lesesenteret i Stavanger. Svake leseferdigheter er en av årsakene til at 
mange elever henvises og ender opp med spesialundervisning. I samarbeidet vil det være et 
særlig fokus på tidlig innsats og begynneropplæringen, i tillegg vil det satses betydelig på 
generell kompetanseheving for alle lærere innen grunnleggende ferdigheter i lesing. 
 
 

Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 
 
Mål: 

 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i 
forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige. 

 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft som 
gjenspeiler behovet i samfunnet. 

 80% på gjennomført og bestått introduksjonsprogram 
 Oppfylle kommunestyrets vedtak om antall bosatte 

 
 
 
 

År 2016 2017 2018 2019
Folkemengden i alt 4895 4919 4944 4909

Andel innvandrerbefolkning 5,8 6,7 7,1 7,1  
Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt 
 
 

Forebyggende tjeneste 
 
Helsestasjon 
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Mål: 
 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer fore-

byggende og helsefremmende fremfor behandlende. 
 Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og 

unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade. 
 
  

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:  100 %, 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 6 uker:     100% 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 2 år:      95 % 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 4 år:     95 %. 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 1. klasse:     100 %.  
  

 
Det skal gjennomføres Ungdata undersøkelse hvert 3. år (sist utført i 2017). Undersøkelsen danner 
grunnlag for å gjøre endringer og legge til rette for barn og unges oppvekstmiljø i Nordreisa 
kommune.  
 
 
Åpen barnehage 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lav-terskel tilbud og en 
tiltaksarena for familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en 
arena for lek og samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass. 

 
 
PPT 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt 
tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende, 
likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.  
 
Mål: 

 PPT skal være ei faglig kompetent tjeneste. 
 PPT skal være tilgjengelig og medvirke til helhet og sammenheng 
 PPT skal arbeide forebyggende ved å hjelpe skoler og barnehager med kompetanse- 

og organisasjonsutvikling knyttet til barn med særskilte behov og opplæring av elever 
med særskilte behov. 

 PPT-tjenesten skal bidra med tidlig innsats i barnehage og skole 
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Barnevernstjenesten 
 
Mål 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager 
og skoler. 

 Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell 
hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt 

 
 

Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd:  100% 
Andel barn under omsorg som har omsorgsplan:   100% 
Andel barn med utarbeidet plan:      100% 

 
 
Utgiftsdrivere barnevern: 

 Volum, dvs. andel/antall i tiltak 
 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet 
 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn 

 
 

BARNEVERN Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet 4,3 6,5 

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m 
behandlingstid under 3 mnd 

87 48 

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med 
behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år 

81 63 

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem 32  30 

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem, 
snitt siste fire år 

34  0 

ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 
mindreårige 

8 6,1 

ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per 
årsverk, f244 

13 21 
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PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 100 83 

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, 
siste fire år 

100 100 

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan  100 80 

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år 100 83 

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, 
helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år 

15 000 7 658 

BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år  2 0 

 
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. 
 
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. 
 
 
 

Kultur 
Mål: 

 Nordreisa kommune vil at lag og foreninger skal være en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette. 

 Nordreisa kommune skal i Halti-bygget tilrette-legge for produksjon og kultur-
opplevelser for regionens befolkning. 

 I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være 
forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet. 
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Kulturskolen 
 
Mål: 

 Kommunens kulturskole skal samordnes som en del av oppvekststrukturen i 
Nordreisa. 

 Kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass til de som ønsker det. 
 Nordreisa kommunes kulturskole skal være en meningsfylt og stimulerende 

fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og utvikle elevenes kunstneriske og skapende 
evner samt fremme forståelse, opplevelse og interesse for kunst og kultur. 

 
 
Bibliotek 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en 
læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen. 

 Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotektjenestene til 
voksne som tar utdanning. 

 
 

Antall bokutlån pr innbygger barnelitteratur:   20 
Antall bokutlån pr innbygger voksenlitteratur:   2,2 

 
KULTUR 

Mål 
2020 

Kommunebarometer 
2019 

BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %) 4,6 3,7 

BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på 
biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking) (5 
%) 

14 13,3 

BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per 
innbygger (5 %) 

4 4,2 

BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 
for barn og unge (15 %) 

1200 876 

IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per 
innbygger (15 %) 

500 641 

KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %) 2,2 1,4 
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SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra 
Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000 
innbyggere (15 %) 

8 7,3 

MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på 
kommunens musikk- og kulturskole (10 %) 

25 8,3 

MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk 
Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %) 

37 51 

FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20 
år (10 %) 

2 0,0 

FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til 
frivillige (10 %) 

7 24 

 
 
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. 
 
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. 
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Sektor for helse og omsorg  

  
 
Sektoren består av: 

o Stab 
o Helsetjenester (legetjenesten/fysioterapitjenesten) 
o Sykehjem (Sonjatun sykehjem/Sonjatun Omsorgssenter/Sonjatun Bo- og 

kultursenter) 
o Boliger (Guleng boliger/Høgegga boliger) 
o Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie/hjemmehjelp) 
o Rus og psykisk helse 

 
Rammen for sektoren, inklusiv DMS og NAV Sosial: 
3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 132 352 259 132 352 259 132 352 259 132 352 259
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 23 029 749 26 029 748 29 029 749 32 029 749
Sum tiltak -2 600 000 -9 600 000 -11 500 000 -12 500 000
Ramme 2020 152 782 008 148 782 007 149 882 008 151 882 008  
Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg 

 

Helsetjenester 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og 
helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen. 

 Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser 
skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet. 

 
 

HELSE Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 
innbyggere (10 %) 

13 14,1 

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige 
plasser (5 %) 

75 50 
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FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege (5 
%) 

0 0 

FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %) 35 3 

HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere 
under 5 år (10 %) 

100 0 

PSYKISK HELSEARBEID: Årsverk av psykiatriske 
sykepleiere, per 10.000 innbyggere (5 %) 

5 3,6 

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %)  0 

INNLEGGELSER: Antall opphold på sykehus per 1.000 
innbyggere (5 %) 

120 110 

SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen 
utgangen av 1. trinn (10 %) 

100 80 

HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to 
uker etter hjemkomst (10 %) 

100 82 

VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i 
vaksinasjonsprogrammet (10 %) 

100 94 

VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot 
meslinger (10 %) 

100 95 

MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 
innbyggere (5 %) 

6000 6618 

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per 
innb - snitt fire år (5 %) 

80 60 

 
 

Pleie og omsorg 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god 
samhandling med tjenestemottaker og pårørende. 

 Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og 
bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få. 
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70 - 79 år 475 507 526 553 558 558 635 83 160
80 - 89 år 187 196 194 202 211 389 401 202 214
90 -99 år 40 42 45 43 50 59 113 19 73

100 år eller eldre 0 0 1 1 1 1 2 1 2
Sum 702 745 766 799 820 1007 1151 305 449

2033År 2019 2020 2021 2040
Endring 

2019 - 2033
Endring 

2019 - 20402022 2023

 
Befolkningsframskrivningen viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige 
utover i planperioden. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse 
vil passere 70 år frem mot 2022.  
 
Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en stor økning i økonomiplanperioden. Mot slutten av 30-
tallet ble kullene økte barnekullene, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2040 vil 
imidlertid andelen 80 år + øke betraktelig. 
 
Utgiftsdrivere i pleie og omsorg: 

 Andel over 80 år med institusjonsplass 
 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år 
 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange. 

 
 

PLEIE OG OMSORG Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

Andel ansatte med fagutdanning 95 75 

Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende 
bistandsbehov 

95 91 

Andel plasser til demente i skjermet enhet, målt mot 
beboere på sykehjem over 80 år 

75 64 

Andel av oppholt på sykehjem som er korttidsopphold 10 6,7 

Tid med lege på sykehjem 40 33 

Tid med fysioterapeut på sykehjem 50 12 

Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc 100 92 

Antall vedtak om dagaktivitet, til hjemmeboende med 
demens målt mot antall hjemmeboende med demens 

20 0 
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Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000 
innbyggere over 67 år  

10 6, 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, 
hjemmesykepleie 

6 7,6 

Andel vedtak om hjemmetjenester som iversettes innen 15 
dager 

100 97 

Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 
10.000 innb.  

80 343 

Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende 
eldre over 80 år 

50 45 

Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år 6 4,3 

Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over 80 år 15 12,2 

Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke 
bor på institusjon 

50 22 

Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til 
å delta i arbeid og studier 

85 58 

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

80 76 

Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 
1.000 innbyggere 

20 10,5 
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Institusjonsplasser 
 

31,8 33,1 34,2 31,9
30,9 38,2 33,7 31,6
15,3 13,8 15 12,1Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon

Nordreisa Snitt 
landet 

Snitt 
Troms

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts
Hjemmetjenester - andel brukere 80 år og over

Snitt 
komm.gr.3

 
Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år  
 
Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel 
innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Nordreisa kommune ligger høyere enn 
snittet i både kommunegruppe 3, Troms og landet.  
 
Nordreisa kommune har færre brukere som får hjemmetjenester enn kommunegruppa, snitt 
Troms og snitt landet.  
 
 
Mål: 
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år:  20 
Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+:   73 
Andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon:  15 
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Distriktsmedisinsk senter 
Nord-Troms 
  
Senteret inneholder: 
 Sykestue  
 Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) 
 Fødestue 
 Dialyseavdeling 
 Hudavdeling 
 I-bedrift 
 
Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens 
tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet. 
 
OGT er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehandling, geriatri og rehabilitering. 
Tilbudet går ut på opptrening etter funksjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. 
Prioriterte pasienter til tilbudet: Rehabilitering innen geriatri, pasienter med slag, ortogeriatri 
og videre pasienter med reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse.  Det 
drives tverrfaglig rehabilitering av lege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut, geriatrisk 
sykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. Det er 6 senger i tilbudet.  
 
Sonjatun fødestue driftes i etter Sonjatun-modellen, der kjernetanken er en totalfunksjon for 
jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr.12 
(2008-2009). Fødestua er en jordmorstyrt base for jordmortjenesten i Nord-Troms, og ivaretar 
døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg, samt 
kommunal jordmortjeneste i de fire Nord Troms kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og 
Kvænangen. 
 
I-bedrift er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke jobbnærværet. Med fokus på muskel og 
skjelett plager og lettere psykiske lidelser. Dette skjer gjennom individtiltak, informasjon til 
ansatte i mindre grupper, større samlinger, kursing av ledere. 
 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle 
dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) i samarbeid med UNN. 

 Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot 
innbyggernes behov. 

 100% utnyttelse av liggedøgn på sykestue; 1460 liggedøgn 
 100% utnyttelse av liggedøgn på områdegeriatrisk tjeneste; 1686 liggedøgn 
 Følge opp alle gravide i opptaksområdet 
 Øke antall gravide som ønsker Sonjatun som fødested 
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Nav sosial  
  
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet,  
 bedre levekårene for vanskeligstilte,  
 bidra til økt likeverd og likestilling  
 forebygge sosiale og helsemessige problemer. 
 fremme overgang til arbeid og aktivitet 

 
 
Utgiftsdrivere for sosialutgifter: 

 Antall stønadsmottakere 
 Stønadsstørrelse 
 Stønadslengde 
 Antall stillinger/bemanning 

 
 
 
 

SOSIALTJENESTE Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 
18 og 24 år 

3 4,3 

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 
25 og 66 år 

3 4,3 

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

7 12,6 

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

5 6,9 
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Sektor for drift og utvikling  
  
Sektoren består av: 

o Stab 
o Byggdrift 
o Anleggsdrift 
o Renhold 
o Utvikling 

 
Rammen for sektoren: 
6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 41 482 776 41 482 776 41 482 776 41 482 776
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 2 075 927 3 805 927 4 905 927 6 005 927
Sum tiltak -2 235 000 -2 500 000 -3 000 000 -3 500 000
Ramme 2020 41 323 703 42 788 703 43 388 703 43 988 703  
Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling 
 
 

Byggdrift 
 
Mål: 

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå. 

 Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale 
bygg og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på 
bekostningen av et godt, forbyggende vedlikehold. 

 
 
Kommunen forvalter i 2019 ca 38.000 m2, en reduksjon på 200 m2 fra 2018. Antall årsverk 
til drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk.  
 
Bygningsmassen har varierende alder fra Ungdommens hus fra tidlig 1900 tall til Halti ferdig 
i 2015 og Guleng III i 2017. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Spesielt utvendig vedlikehold 
har et stort etterslep. Kommunen har gjennomført et EPC-prosjekt (energispareprosjekt) med 
mål om reduksjon av strømkostnader på 20 %. 
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Anleggsdrift 
 
Mål: 

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå. 

 Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale 
veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på 
bekostningen av et godt, forebyggende vedlikehold. 

 Ingen avvik fra drikkevannsforskriften 
 
 
Selvkost 
 
Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har 
bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for 
befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og 
avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen 
ikke blir for høy.  
 
Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing:  
Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som praktisk mulig. Gjennomsnittet nasjonalt er 
på 11.206 kroner i 2018.  
 
  
VANN, AVLØP OG RENOVASJON 

Mål 

2020 

Kommunebaromteret 
2019 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet E-coli (7,5 %) 

100 100 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet IE (7,5 %) 

100 100 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet farge (2,5 %) 

100 90 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet pH (2,5 %) 

100 100 

LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år 
per innbygger (5 %) 

3 2,3 

VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går taps på grunn 
av lekkasjer (5 %) 

30 30 

565



42 

RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg 
som overholder alle rensekrav (20 %) 

100 98 

ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km 
spillvannsnett (5 %) 

6 23 

OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor 
kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5 %) 

0 2 

 
 

Renhold 
 
Mål: 

 Nordreisa kommunes renhold av kommunale bygg skal være så lave som mulig, men 
uten at dette går på bekostningen av et godt og forebyggende renhold.  

 
 
 
 
 
 

Utvikling 
 
Mål: 

 Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I 
dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer 
gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en 
døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat. 

 Viktige næringer og satsningsområder er handel og service, industri, anlegg og 
transport, petroleum- og maritim sektor, nasjonalparksatsning, nyetablering og 
innovasjon, jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, og reindrift. 

 Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur 
og miljø for fremtidige generasjoner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

566



43 

SAKSBEHANDLING 
Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist 
(20 %) 

10 15,8 

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 
%) 

10 8 

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15 
%) 

0 0 

 
 
 
 
 

MILJØ OG RESSURSER Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15 
%) 

110 122 

RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger 
(formålsbygg) (15 %) 

7,5 7,4 

RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 
(15 %) 

40 99 

REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i 
tettsteder, per innb. (10 %) 

120 107 

LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 
1.000 dekar (10 %) 

3 3,8 
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Økonomiske rammer/skjemaer  
 
Oversikt over økonomiske ramme i planperioden 2020 – 2023.  

 

Drift 
 
1 Sektor for administrasjon Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 29 033 893 29 033 893 29 033 893 29 033 893
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 2 714 130 3 014 130 3 314 130 3 614 130
Sum tiltak -1 615 000 -2 600 000 -2 800 000 -2 900 000
Ramme 2020 30 133 023 29 448 023 29 548 023 29 748 023

2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 135 100 023 135 100 023 135 100 023 135 100 023
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 7 810 657 9 855 457 11 855 457 13 708 857
Sum tiltak -4 250 000 -10 000 000 -13 000 000 -13 000 000
Ramme 2020 138 660 680 134 955 480 133 955 480 135 808 880

3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 132 352 259 132 352 259 132 352 259 132 352 259
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 23 029 749 26 029 748 29 029 749 32 029 749
Sum tiltak -2 600 000 -9 600 000 -11 500 000 -12 500 000
Ramme 2020 152 782 008 148 782 007 149 882 008 151 882 008

5 Selvkost Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 0 0 0 0
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 311 120 311 120 311 120 311 120
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2020 311 120 311 120 311 120 311 120

6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 41 482 776 41 482 776 41 482 776 41 482 776
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 2 075 927 3 805 927 4 905 927 6 005 927
Sum tiltak -2 235 000 -2 500 000 -3 000 000 -3 500 000
Ramme 2020 41 323 703 42 788 703 43 388 703 43 988 703  
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7 Skatter og rammetilskudd Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 -348 680 100 -348 680 100 -348 680 100 -348 680 100
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett -5 668 900 -11 330 400 -14 084 900 -20 157 900
Sum tiltak -500 000 -4 000 000 -4 100 000 -4 200 000
Ramme 2020 -354 849 000 -364 010 500 -366 865 000 -373 038 000

8 Renter, avdrag og avsetninger Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 10 381 149 10 381 149 10 381 149 10 381 149
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett -340 472 -600 424 -858 849 -858 849
Sum tiltak -20 993 394 -7 928 780 -8 486 722 -8 093 630
Fra investering 2 261 183 5 543 222 8 414 088 9 540 596
Ramme 2020 -8 691 534 7 395 167 9 449 666 10 969 266

0 Prosjekter og interkommunale selskap Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 330 000 330 000 330 000 330 000
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2020 330 000 330 000 330 000 330 000  
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Investering 

Egenkapitalinnskudd KLP 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000 9 200 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 20 000 000 2 500 000 22 500 000
Digital innbygger 500 000 500 000 1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak 0
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 0
Prosjektledelse 1 340 000 1 370 000 1 400 000 1 430 000 5 540 000
Ombygging gamle kinosal 0
Utbygging skole 20 000 000 26 000 000 46 000 000
Prosjektering svømmehall 1 200 000 1 200 000
Asfaltering av veier 200 000 200 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 600 000
Ny gravlund 10 000 000 10 000 000 20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole 1 400 000 1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum 5 000 000 5 000 000 10 000 000
Velferdsteknologi 2 500 000 2 500 000 2 500 000 7 500 000
Mannskapsbil 0
Brannsikring kirke 500 000 500 000
Hovedplan vann 5 600 000 1 200 000 2 000 000 8 800 000
Hovedplan avløp 500 000 1 200 000 500 000 2 200 000
VAR investeringer 5 000 000 5 000 000

64 390 000 57 870 000 50 700 000 14 730 000 187 690 000

Opptak av lån -51 190 000 -49 470 000 -42 600 000 -6 430 000 -149 690 000
Ubrukte lånemidler -5 000 000 -5 000 000
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten 0
Overført fra drift -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -1 600 000 -5 200 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -500 000 -500 000 -1 000 000

-64 390 000 -57 870 000 -50 700 000 -14 730 000 -187 690 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022

Budsjett       
2023

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022
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Budsjettskjemaer og oversikter 
 
Bevilgningsoversikt - drift

Rammetilskudd -192 921 097 -197 256 000 -204 323 000 -208 223 000 -212 123 000 -216 023 000
Inntekts- og formuesskatt -111 918 765 -112 491 000 -118 868 000 -123 368 000 -126 368 000 -129 368 000
Eiendomsskatt -17 522 770 -17 100 000 -11 376 000 -14 111 000 -14 211 000 -14 311 000
Andre generelle driftsinntekter -18 527 480 -1 052 000 -20 680 000 -18 706 500 -14 561 000 -13 734 000
Frie disponible inntekter -340 890 112 -327 899 000 -355 247 000 -364 408 500 -367 263 000 -373 436 000
Sum bevilgninger drift, netto 303 863 202 294 563 446 336 461 857 328 676 705 328 518 280 333 171 680
Avskrinvinger 19 291 258 20 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000
Sum netto driftsutgifter 323 154 460 314 563 446 360 461 857 352 676 705 352 518 280 357 171 680
Brutto driftsresultat -17 735 652 -13 335 554 5 214 857 -11 731 795 -14 744 720 -16 264 320
Renteinntekter -4 432 108 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter 8 690 598 10 422 418 12 830 519 14 621 060 16 317 260 16 496 768
Avdrag på lån 19 733 762 18 663 136 19 166 218 21 057 716 22 732 382 23 679 382
Netto finansutgifter 23 992 252 27 035 554 29 946 737 33 628 776 36 999 642 38 126 150
Motpost avskrivninger -19 291 258 -20 000 000 -24 000 000 -24 000 000 -24 000 000 -24 000 000
Netto driftsresultat -13 034 658 -6 300 000 11 161 594 -2 103 019 -1 745 078 -2 138 170
Overført til investering 800 000 800 000 1 200 000 1 600 000 2 000 000 2 200 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 569 649 -800 000 -668 200 -668 200 -668 200 -668 200
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 10 116 077 6 300 000 -11 693 394 1 171 219 413 278 606 370
Dekning av tidligere års merforbruk -3 661 696 0 0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 7 824 030 6 300 000 -11 161 594 2 103 019 1 745 078 2 138 170
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -5 210 628 0 0 0 0 0

Budsjett       
2023Tall i hele kroner

Regnskap        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022

 
 
 
 
Bevilgningsoversikt per rammeområde - drift

1 Sektor for administrasjon 23 079 551 29 033 893 30 133 023 29 448 023 29 548 023 29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 140 026 090 135 100 023 138 963 680 135 258 480 134 258 480 136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg 134 417 462 132 352 259 149 324 359 145 324 359 146 424 359 148 424 359
5 Selvkost 1 481 545 0 -8 551 482 -9 411 434 -10 369 859 -10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling 43 419 960 41 482 776 41 308 703 42 773 703 43 373 703 43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd -20 116 584 -20 781 100 300 000 300 000 300 000 300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger -17 965 924 -22 954 405 -15 346 426 -15 346 426 -15 346 426 -15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap -478 898 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000

303 863 202 294 563 446 336 461 857 328 676 705 328 518 280 333 171 680

Budsjett       
2023Ansvar

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022

Regnskap        
2018
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Økonomisk oversikt drift

DRIFTSINNTEKTER
Rammetilskudd -190 562 166 -195 541 000 -204 323 000 -208 223 000 -212 123 000 -216 023 000
Inntekts- og formuesskatt -111 918 765 -112 491 000 -118 868 000 -123 368 000 -126 368 000 -129 368 000
Eiendomsskatt -17 522 770 -17 100 000 -11 376 000 -14 111 000 -14 211 000 -14 311 000
Andre skatteinntekter -39 487 165 0 0 0 0 0
Andre overføringer og tilskudd fra staten -4 149 931 -23 946 100 -20 680 000 -18 706 500 -14 561 000 -13 734 000
Overføringer og tilskudd fra andre -86 706 812 -52 335 172 -57 112 298 -57 067 498 -57 067 498 -57 214 098
Brukerbetalinger -17 833 201 -18 116 486 -17 743 786 -17 743 786 -17 743 786 -17 743 786
Salgs- og leieinntekter -30 688 469 -29 624 336 -30 916 137 -31 146 089 -32 104 514 -32 104 514
Sum driftsinntekter -498 869 279 -449 154 094 -461 019 221 -470 365 873 -474 178 798 -480 498 398

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 281 014 853 259 740 194 273 012 849 265 412 849 266 212 849 271 012 849
Sosiale utgifter 35 569 836 37 472 741 39 876 043 39 876 043 39 876 043 39 876 043
Kjøp av varer og tjenester 114 697 790 103 625 728 109 272 088 109 272 088 109 272 088 109 272 088
Overføringer og tilskudd til andre 31 019 082 15 648 077 20 073 098 20 073 098 20 073 098 20 073 098
Avskrivninger 19 291 258 20 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000
Fordelte utgifter -459 192
Sum driftsutgifter 481 133 627 436 486 740 466 234 078 458 634 078 459 434 078 464 234 078

Brutto driftsresultat -17 735 652 -12 667 354 5 214 857 -11 731 795 -14 744 720 -16 264 320

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter -4 432 108 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000
Utbytter 0 0 0 0 0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0
Renteutgifter 8 690 598 10 422 418 12 830 519 14 621 060 16 317 260 16 496 768
Avdrag på lån 19 733 762 18 663 136 19 166 218 21 057 716 22 732 382 23 679 382
Netto finansutgifter 23 992 252 27 035 554 29 946 737 33 628 776 36 999 642 38 126 150

Motpost avskrivninger -19 291 258 -20 000 000 -24 000 000 -24 000 000 -24 000 000 -24 000 000
Netto driftsresultat -13 034 658 -5 631 800 11 161 594 -2 103 019 -1 745 078 -2 138 170

DISPONERING
Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 0
Overføring til investering 800 000 800 000 1 200 000 1 600 000 2 000 000 2 200 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 569 649 -668 200 -668 200 -668 200 -668 200 -668 200
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 10 116 077 5 500 000 -11 693 394 1 171 219 413 278 606 370
Dekning av tidligere års merforbruk -3 661 696 0 0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 7 824 030 5 631 800 -11 161 594 2 103 019 1 745 078 2 138 170

Fremført til inndekning tidligere år -5 210 628 0 0 0 0 0

Budsjett       
2023Tall i hele kroner

Regnskap        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022
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Bevilgningsoversikt - investering

Investering i varige driftsmidler 34 291 213 53 845 500 51 690 000 44 970 000 37 600 000 1 430 000
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 965 465 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000
Utlån av egne midler 8 539 051 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Avdrag på lån 13 356 364 5 700 000 10 900 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000

Sum investeringsutgifter 58 152 093 66 345 500 69 590 000 57 870 000 50 700 000 14 730 000
FINANSIERING
Tilskudd fra andre -1 900 000
Salg av varige driftsmidler -753 332 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Motatte avdrag på utlån av egne midler -14 285 932 -5 700 000 -10 900 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000
Bruk av lån -27 472 927 -54 220 500 -56 190 000 -49 470 000 -42 600 000 -6 430 000
Andre inntekter -344
Kompensasjon merverdiavgift -5 231 599

Sum investeringsinntekter -47 744 134 -62 820 500 -68 090 000 -56 170 000 -49 300 000 -13 130 000
Overført fra drift -800 000 -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -1 600 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -9 173 025
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond -2 725 000 -500 000 -500 000
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum finansiering -9 973 025 -3 525 000 -1 500 000 -1 700 000 -1 400 000 -1 600 000

Fremført til inndekning i senere års udekket beløp 434 934 0 0 0 0 0

Budsjett       
2023Tall i hele kroner

Regnskap        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022
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Bevilgningsoversikt per rammeområde - investering

Videreformidlingslån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000
Høgegga barnehage - utbygging 908 380 23 100 000 20 000 000 2 500 000
Digital innbygger 24 844 500 000 500 000 500 000
Nordreisa idrettshall - tak 200 000
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 3 875 000
Prosjektledelse 1 360 500 1 340 000 1 370 000 1 400 000 1 430 000
Ombygging gamle kinosal 87 944 300 000
Utbygging skole 20 000 000 26 000 000
Prosjektering svømmehall 823 715 1 200 000
Asfaltering av veier 2 321 988 2 750 000 200 000
IKT utstyr 3 277 812 1 000 000 200 000 200 000 200 000
Ny gravlund 348 813 5 000 000 10 000 000 10 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole 250 000 1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum 5 000 000 5 000 000
Velferdsteknologi 289 925 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Kjøp av kjøretøy 600 000
Mannskapsbil 2 500 000
Brannsikring kirke 500 000
Hovedplan vann 3 254 583 5 800 000 5 600 000 1 200 000 2 000 000
Hovedplan avløp 966 390 1 300 000 500 000 1 200 000 500 000
VAR investeringer 651 500 5 150 000 5 000 000
Brannutstyr 160 000
Halti II -14 060
Kjøp av utstyr drift og utvikling 242 188
Kjøp av grunn 3 311 830
EPC kontrakter 172 999
Låsesystem kommunale bygg 481 955
Kjøp av utstyr helse og sosial 140 018
Ombygging Sonjatun 648 270
Samfunnshuset 1 005 428
Utstyr 26 635
Takrenovasjon 310 900
Gatelys 8 566 836
Ombygging Leonard Isaksensveg 5 556 554
Ombygging kommunehuset 883 908
Ombygging Oksfjord skole 1 761
Omsorgsbolig for eldre 99
Investering i anleggsmidler 34 291 215 60 645 500 58 690 000 52 170 000 45 000 000 9 030 000

Budsjett       
2023Tall i hele kroner

Regnskap        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022
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Orientering om statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for 

kommunene 

 

Regjeringen la i dag, 7. oktober 2019, frem statsbudsjettet for 2020 (Prop. 1S 2019-2020).  

 

Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2020 vedrørende 

kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter 

i 2020 for kommunene i Troms og Finnmark.  

 

 

 

1 Kommuneøkonomien i 2019 
 

Inntektsveksten i kommunesektoren blir i 2019 vesentlig høyere enn lagt opp til i statsbudsjettet i 

fjor høst. Dette skyldes i hovedsak skatteinntekter.  

 

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom ble styrket med ca. 0,5 mrd. kr. i Revidert 

nasjonalbudsjett (RNB) 2019.  (nettovirkning av økt skatteanslag på 1,5 mrd. kr. og økt kostnadsvekst 

på -1 mrd. kr.) 

 

Etter RNB 2019 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2019 oppjustert ytterligere med 

4,9 mrd. kr., hvorav 4,2 mrd. kr. gjelder kommunene og 700 mill. kr. gjelder fylkeskommunene. 

Oppjusteringen skyldes blant annet at sysselsettingen vokser mer enn tidligere anslått. I tillegg er 

utbytte til personlige skatteytere for skatteåret 2018 fortsatt på et høyt nivå, noe som bidrar til økte 

skatteinntekter for kommunene i 2019. 

 

Etter dette anslås de frie inntekten å øke reelt med 3,2 mrd. kr. i 2019, tilsvarende 0,8 %. 

 

Det anslås ingen endring i den samlede pris- og kostnadsveksten i 2019. Kommunal deflator holdes 

på 3,0 %, samme nivå som i RNB 2019. 
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2 Generelt om kommuneopplegget i 2020  

 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 1,3 mrd. kr., dette 

tilsvarer en realvekst på 0,3 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 slik det ble 

anslått i RNB 2019.  

 

Hele veksten i frie inntekter i 2020 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene vil få økte 

demografiutgifter i 2020 mens fylkeskommunene ventes å få nedgang i sine demografiutgifter som 

følge av at det blir færre i aldergruppen 16-18 år.   

 

Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 550 mill. kr. for kommunene. 

 

I kommuneproposisjonen 2020 som kom i mai 2019, ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene 

for kommunene på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 

2020 er i nedre intervall av dette.  

 

 
 

Figuren viser veksten i frie inntekter for 2020 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i RNB 2019 

og fra oppdatert anslag på regnskap for 2019 i statsbudsjettet for 2020.  

 

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2020 på ca. 1,3 mrd. kr. er regnet fra anslått inntektsnivå for 

2019 i RNB 2019. Det er altså ikke tatt hensyn til oppjusteringen av kommunesektorens 

skatteinntekter i 2019 med 4,9 mrd. kr.  Dette betyr at merskatteveksten på 4,9 mrd. kr. i 2019 ikke 

påvirker nivået på kommunesektorens inntekter i 2020.  

 

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2019 blir inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere, 

siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i RNB 2019.  

 

Realveksten regnet fra RNB 2019 er 0,3 % mens realvekst fra anslag på regnskap 2019 er -0,9 %.  
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Tabellen under viser kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene:  

 

 
 

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,3 mrd. kr. som må 

finansieres innenfor veksten i frie inntekter. 

 

Kommunenes samlede pensjonskostnader anslås imidlertid å gå ned med om lag 400 mill. kr. i 2020. 

 

Dette betyr at de samlede demografi- og pensjonskostnader er betydelig lavere enn det som er lagt 

til grunn i statsbudsjettene de siste årene.  

 

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

pensjonskostnader utgjør for kommunene 0,9 mrd. kr.  

  

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

kommunen på i alt 550 mill. kr: 

 

- 150 mill. kr. til opptrappingsplanen på rusfeltet. 

- 400 mill. kr. til tidlig innsats i skolen. 

 

For kommunene betyr dette at handlingsrommet innenfor veksten i frie inntekter er negativt (-150 

mill. kr.) når demografi, pensjon og regjeringens satsinger er hensyntatt.  

 

Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes gjennom omstilling og effektivisering 

som frigjør ressurser. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet 

på 0,5 %, tilsvarer det 1,3 mrd. kr. for sektoren samlet i 2020, hvorav ca. 1,05 mrd. kr. for 

kommunene. Handlingsrommet til kommunene vil slik kunne økes til ca. 0,9 mrd. kr. i 2020.   

 

 

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

 

For 2020 anslås deflator til 3,1 %.  Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,6 %, dette utgjør 

2/3 av deflator.  

 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

• Rentekostnader 

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

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette 

opp av deflatoren 

• Demografikostnader 

Kommuner 

(i mrd. kr.)

Fylkeskommuner 

(i mrd. kr.)

Kommunesektoren 

samlet (i mrd. kr.)

Vekst i fri inntkter 1,30 0,00 1,30

Merkostnader demografi -1,30 0,40 -0,90

Reduserte kostnader pensjon 0,40 0,05 0,45

Satsinger innenfor frie inntekter -0,55 0,00 -0,55

Handlingsrom uten effektivisering -0,15 0,45 0,30

Effektivisering 0,5 % 1,05 0,25 1,30

Handlingsrom med effektivisering 0,90 0,70 1,60
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Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 % innenfor de 

foreslåtte inntektsrammer for 2020. 

 

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2020 

 

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

fylkeskommuner. Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for 

personlige skatteytere som tilfaller kommunesektoren. 

 

I Kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål 

om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. For å nå 

dette målet foreslås den kommunale skattøren for 2020 redusert med 0,45 prosentpoeng til 11,1 %.    

 

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre ca. 207,2 mrd. kr i 

2020, en nominell vekst på 2 % fra 2019. Økningen er moderat på grunn av betydelige 

merskatteinntekter i 2019. 

 

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger bl.a. på 1,0 % sysselsettingsvekst og 

3,6 % lønnsvekst fra 2019 til 2020. 

 

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i Prop.1S 

(2019-2020) viser de frie inntektene i 2019 og 2020, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd. 

 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne frie 

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

omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen, og ettersom de fleste kommunene i Troms 

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

som har størst betydning.  

 

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

beregningen av frie inntekter i 2020 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle kommunene. 

Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i innbyggertallet enn 

landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner hvor veksten i 

innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv vurdere hva som er 

et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2020. 

 

 

 

2.3 Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren 

 

Finansiering av lærernormen (tidlig innsats) 

Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommuner for innføringen av lærernormen 

øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt 

lærerinnsats på 1.-10. trinn, innlemmes i rammetilskuddet til kommunene slik det ble varslet i 

kommuneproposisjonen for 2020. 

 

Dette innebærer at 1 316,8 mill. kr. overføres fra Kunnskapsdepartementets budsjett og innlemmes i 

rammetilskuddet. Midlene blir i 2020 fordelt særskilt (tabell C), med om lag samme fordeling som i 

2019. Fra 2021 vil de bli fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. 
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I tillegg er 400 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med tidlig innsats i 

skolen og fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Disse midlene må sees i sammenheng 

med de 1 316,8 mill. kr. fordelt i tabell C.  

 

Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet. 

 

Opptrappingsplan for rusfeltet 

Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kr. i tråd med langsiktige 

mål og tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet. For 2020 er 150 mill. kr. av 

veksten i de frie inntektene begrunnet med behov for å fullføre den flerårige satsingen på å styrke 

tjenestene på rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med 2,45 mrd. kr. 

 

Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn 

Det innføres en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette 

innebærer at foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO 1.-2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 % av den 

samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Kommunene kompenseres i 2020 gjennom 

økning i rammetilskuddet på 58,2 mill. kr. (helårseffekt er 139,7 mill. kr.). Midlene fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for grunnskole. 

 

Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet. 

 

 

Gratis SFO til barn med spesielle behov 5.-7. trinn 

Det innføres gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7. trinn fra skoleåret 2020/2021. 

Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kr i 2020. (helårseffekt 

er 50,4 mill. kr). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.  

 

Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet. 

 

Investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser 

Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet for 2019 at investeringstilskuddet skal fordeles 

på to poster, og at 50 % av den samlede tilsagnsrammen nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns 

plasser. Den resterende andelen av tilsagnsrammen nyttes til rehabilitering/modernisering, 

utskiftning av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto tilvekst. 

I budsjettforslaget for 2020 foreslås en samlet tilsagnsramme på 3 595 mill. kr. Rammen gir rom for 

tilsagn om tilskudd til om lag 2000 heldøgns omsorgsplasser. 

 

Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger 

Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for 

arbeidsavklaringspenger. I RNB for 2019 ble kommunene kompensert gjennom en økning i 

rammetilskuddet på 90 mill. kr. for anslåtte merutgifter som følge av disse endringene. 

Kompensasjonen videreføres i 2020.  

 

Se nærmere omtale i Prop. 1 S for Arbeids- og sosialdepartementet. 
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Frivillighetssentraler 

De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 

rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis særskilt fordeling i fire år. Bevilgningen 

økte i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den ble ytterligere økt i 2018 og 2019. 

 

Det foreslås en økning på 12,8 mill. kr i 2020 til nyetablerte sentraler. Totalt fordeles 200,2 mill. kr. i 

2020. Den kommunevise fordelingen går fram av tabell C-k i Grønt hefte for 2020. Fra 2021 vil 

midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet. 

 

Se omtale i Prop. 1 S (2019- 2020) for Kultur departementet. 

 

Overføring av skatteoppkrevingen 

Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med 

overføringen er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og 

svart økonomi. Selve skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er 

skattekontorer. De resterende skattekontorene vil få veiledningsoppgaver. 

 

Som følge av dette foreslås rammetilskuddet redusert med 644,4 mill. kr. i 2020, noe som tilsvarer 

7/12-effekt av 1279 årsverk. Helårseffekten er 1 105 mill. kr.  

 

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020. 

 

Eiendomsskatt  

Som tidligere vedtatt reduseres maksimalsats for bolig- og fritidsboligeiendom fra 7 til 5 promille.  

Regjeringen foreslår at maksimalsatsen fra 2021 ytterligere reduseres fra 5 til 4 promille. 

 

Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20 til 30 pst. for bolig- og 

fritidseiendom.  

 

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020. 

 

 

 2.4 Korreksjonssaker 

 

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker 

det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren.  

 

I 2020 innlemmes totalt 14 tilskudd, og over tid skal flere tilskudd avvikles og flere øremerkinger 

reduseres ytterligere. Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i 

tabell 6.21, side 201, i KMDs budsjettproposisjon for 2020. Den foreslått realvekst for 

kommunesektoren på 1,3 mrd. i 2020 er korrigert for disse endringene. 

 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått å avvikle og innlemme følgende tilskudd i 

rammetilskuddet til kommunene: 

 

• Statlig og private skoler, endringer i elevtall, -171,1 mill.kr 

• Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener, besparelser, -1,3 mill. kr 

• Innlemming av tilskudd til gang- og sykkelveier 48,6 mill. kr 

• Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, -644,4 mill. kr 
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• Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse og 

omsorgstjenestene, 211,6 mill.kr. 

• Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, 

369,1 mill.kr 

• Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering, 87 mill. kr. 

• Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -33,2 mill. kr 

• Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, 6,3 

mill. kr. 

• Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven (kommunereform), 2,5 mill. kr 

• Overføring av myndighet etter forurensingsloven (kommunereform), 1,7 mill. kr 

• Innlemming av tilskudd til tilpasning av egen bolig (kommunereform), 496,5 mill. kr 

• Innlemming av tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn, 

1 316,8 mill. kr 

• Innlemming av tilskudd til leirskole opplæring, 56,1 mill. kr. 

• Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1.-2- trinn, 58,2 mill. kr 

• Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7- trinn, 21,0 mill. kr. 

• Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer med familier med lav inntekt, helårseffekt av 

endring i 2019, 57,8 mill. kr. 

• Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt av endring 2019, -82,9 mill. kr. 

• Overføring av oppgaver fra landbruksområdet (kommunereform), 10,4 mill. kr. 

 

Forslag om Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid ble varslet innlemmet i 

kommuneproposisjonen for 2019. Dette har regjeringen etter en helhetsvurdering snudd på, og 

tilskuddet videreføres på Landbruks- og matdepartementets budsjett. 

 

 

 

4 Skjønnsmidler i 2020 
 

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2020 med 7,5 mill. kr. 

(5,7 %), til 124 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med at det fortsatte er store forskjeller i 

skjønnstilskuddet mellom fylkesmannsembetene, og basisrammene justeres slik at forskjellene blir 

mindre. Reduksjon i basisrammen, som på landsbasis er 50 mill. kr., tilbakeføres til kommunene 

gjennom innbyggertilskuddet, som sikrer en fordeling etter faste kriterier og gir større 

forutsigbarhet.  

 

Innenfor basisrammen i 2020 skal fylkesmannsembetene prioritere kommuner som slår seg 

sammen og som på grunn av sammenslåingen får utilsiktede virkinger i inntektssystemet, i sin 

fordeling av skjønnstilskuddet. I tillegg legges det i 2020 opp til en kompensasjonsordning for 

kommuner som får en reduksjon i veksttilskuddet som følge av en sammenslåing. Det legges opp til 

at kommunene blir kompensert for 80 % av reduksjon fra 2020, 40 pst. i 2021 og at kompensasjon 

avvikles fra 2022. Denne ordningen finansieres innenfor departementets tilbakeholdte 

skjønnstilskudd. 

 

Det vises her til Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt brev til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet av 16. september 2019, som er frigjort i forbindelse med 

offentliggjøring av statsbudsjettet. I brevet framgår fordelingskriterier og fordeling pr. kommune. 

Brevet er lagt ut på vår hjemmeside sammen med KMDs retningslinjer for skjønnstildelingen i 2020.  

 

581



  Side: 8/12 

 

 

5 Inntektssystemet 
 

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet. 

 

Distriktstilskudd Nord- Norge 

Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger: 

 

 Sats pr. innbygger 2020 

(kroner) 

Sats pr. innbygger 2019 

(kroner) 

Troms (utenfor tiltakssonen) 3 476 3 371 

Tiltakssonen i Troms 4 095 3 972 

Finnmark 8 487 8 232 

 

Småkommunetillegg til kommuner under 3 200 innbyggere: 

 

24 kommuner i Troms og Finnmark har et innbyggertall mindre enn 3200 og kvalifiserer til 

småkommunetillegg. Av disse har alle unntatt Båtsfjord en Distriktsindeks på 35 eller lavere, og får 

dermed småkommunetillegg etter høyeste sats. Oversikt over verdi på Distriktsindeksen finnes i 

grønt hefte tabell D-k.  

 

Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser for 2020 er som følger:  

 

 Småkommunetillegg pr. 

kommune utenfor 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Småkommunetillegg pr. 

kommune, kommuner i 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Distriktsindeks 0-35 5 875 12 724 

Distriktsindeks 36-38 5 289 11 451 

Distriktsindeks 39-41 4 700 10 180 

Distriktsindeks 42-44 4 114 8 907 

 

 

Inntektsgarantiordningen (INGAR)  

Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet skal sikrer at alle kommuner har en vekst i 

rammetilskuddet fra ett år til det neste, som er mer enn 400 kroner per innbygger under beregnet 

vekst på landsbasis. Det gjøres ingen endringer i denne ordningen i 2020. 

 

Regionsentertilskudd 

Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for 

kommunereformen, og som etter sammenslåingen får over om lag 8 000 innbyggere. Tilskuddet 

tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 68 og en sats pr. sammenslåing på 3,256 mill. kr. Satsene er 

satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % med en sats pr. 

sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta regionsentertilskudd. 

Tilskuddet er redusert med 3,1 mill. kr. fra 2019-2020 og bevilgningen for 2020 er på 196,9 mill. kr.  

 

Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms og Finnmark gjelder dette 

Hammerfest og Senja. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte kommunen. 

 

Veksttilskudd 

Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2020 foreslås at 
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veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig 

årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2019) og skatteinntekter under 

140 % av landsgjennomsnittet. Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr. 

60.615. 

 

I Troms og Finnmark er det bare Tromsø som mottar veksttilskudd i 2020, ref. tabell 1-k i grønt hefte. 

 

Kompensasjon for økte utgifter til barnevernet 

Barne- og likestillingsdepartementet satte i 2016 i verk et forsøk med økt kommunalt ansvar for 

barnevern. Rammetilskuddet ble økt for å kompensere for økte utgifter til barnevern. Forsøket 

videreføres i 2020 med en prisjustering.  

 

For kommunene i Troms og Finnmark gjelder dette for Alta kommune, ref. tabell C-k i grønt hefte.   

 

Kompensasjon for endringer i regelverk for eiendomsskatt 

Tilskuddet skal kompensere kommuner som får reduserte inntekter som følge av at de ikke lenger 

kan kreve inn eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner. Kommunene som er berørt vil 

over en 7- årsperiode kompenseres for inntil 500 mill. kr. Det samlede tilskuddet i 2019 var på 71 

mill. kr, som tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr, og denne økes i 2020 til 143 mill. kr. som tilsvarer 2/7 av 500 

mill. kr.  Kommunene er kompensert fullt ut utover en gitt egenandel på 32 kr. per innbygger og 

egenandelen er likt for alle berørte kommuner. Denne kompensasjon var i 2019 en del av 

skjønnstilskuddet, men er i 2020 flyttet over til innbyggertilskuddet.  I Troms og Finnmark er det 12 

kommuner som får denne kompensasjonen. For mer informasjon, se grønt hefte, tabell C-k.  

 

6 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester 

Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 

2004. Da var utbetalingen 1,5 mrd. kr. og i budsjettet for 2020 foreslås det en bevilgning på 10,8 

mrd. kr. På grunn av den sterke veksten i ordningen de siste årene, foreslås en innstramming ved å 

øke innslagspunktet med kr. 50 000 utover lønnsveksten.  

 

Det nye innslagspunktet blir da kr. 1 361 000. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %. 

 

7 Kommunereformen 

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

kommunesammenslåinger:  

• Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse  

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

  

Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler for 

kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst utfordringer, er 

det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen. 

 

Inntektssystemet for kommunene er ikke fult ut nøytralt med tanke på kommunestruktur. Fra og 

med 1. januar 2020 slår 119 kommuner seg sammen til 47 nye kommuner. Dette fører til at gradert 

basiskriterium i utgiftsutjevningen øker. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2020 blir 

583



  Side: 10/12 

 

 

vektingen av dette kriteriet justert ned fra 2020, slik at beløpet som blir utløst av dette kriteriet 

isolert sett blir holdt på samme nivå som før sammenslåingen. De andre kriteriene blir vektet opp 

tilsvarende nedvektig av gradert basiskriterium. Kriteriene er omtalt i tabell F-k i grønt hefte.  

 

Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det nye 

tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble 

reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk tredde i kraft). 

I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000 innbyggere 

som slår seg sammen om lag 25 mill. kr. Deretter økes tilskuddsbeløpet med om lag 10 mill. kr. per 

ny kommune i sammenslåingen. 

 

Tabell 6.23 Engangstilskudd ved kommunesammenslåing    (1 000 kr)  

 
 

Inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og nedgang i distriktstilskudd, 

videreføres. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.  

  

Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre 

innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få kr. 100 000 til dette arbeidet. I tillegg 

gjeninnfører regjeringen støtten til kommunene som ønsker å ta opp igjen nabopraten. Det gis kr. 

200 000 i støtte hvis to kommuner ønsker å utrede sammenslåing. Dersom flere enn to kommuner 

ønsker sammenslåing, gis det i tillegg kr. 50 000 per kommune.  

 

Tillegg for sammenslåinger i 2020 

• Kompensasjon for reduksjon i veksttilskuddet (finansieres innenfor departementets 

tilbakeholdte skjønnstilskudd. 

• Kompensasjon for reduksjon i utgiftsutjevningen eller andre særskilte forhold vurderes av 

Fylkesmannen i det enkelte tilfellet.  

 

Regjeringen foreslår en ny overgangsordning i eiendomsskatteloven for eiendomsskatt ved 

kommunesammenslåing. Forslaget legger til rette for at sammenslåtte kommuner harmoniserer 

eiendomsskatten i den nye kommunen slik at kommunene ikke taper inntekt fra eiendomsskatten. 

Kommunene kan i en overgangsperiode på 3 år øke satsene med inntil 1 promilleenhet for bolig- og 

fritidseiendom, og 2 promilleenhet på næringseiendom.  

 

Det er valgfritt om kommunen begynner samordningen første eller andre året etter 

sammenslåingen. Kommuner som slår seg sammen 1. januar 2020 kan dermed velge mellom 

oppstart i 2020 eller 2021. Dette gir kommunene mer tid til for eksempel å gjennomføre en 

taksering, samt harmonisering av eiendomsskatten.   

 

Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende følge 

opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i statsråd.  

Antall kommuner og innbyggere 

i sammenslåingen

Færre enn 

15 000 

innbyggere

15 000 - 29 999 

innbyggere

30 000 - 49 999 

innbyggere

50 000 

innbyggere 

eller mer

2 kommuner 25 800           36 120              41 280              51 600              

3 kommuner 36 120           46 440              51 600              61 920              

4 kommuner 46 440           56 760              61 920              72 240              

5 kommuner 56 760           67 080              72 240              82 560              
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3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms og Finnmark 

 
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2020 for kommunene i Troms og Finnmark, 

anslått nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2019. Realveksten 

tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2020 på 3,1 % (kommunal deflator).  

 

 

Kommune

Anslag på frie 

inntekter 2020 

(1000 kr.)

Anslag på 

oppgavekorrigert 

vekst 2019-2020 

(1000 kr.)

Nominell vekst 

2019-2020 

(prosent)

Realvekst 2019-2020 

(prosent) (kommunal 

deflator er 3,1 %)

Hasvik 100 770 5 319 5,6 2,5

Loppa 99 220 4 333 4,6 1,5

Balsfjord 382 737 12 529 3,4 0,3

Skjervøy 212 091 6 969 3,4 0,3

Nordreisa 323 410 9 571 3,0 -0,1

Måsøy 114 172 3 336 3,0 -0,1

Kvænangen 118 484 3 392 2,9 -0,2

Harstad 1 482 989 39 530 2,7 -0,4

Deatnu - Tana 229 103 5 925 2,7 -0,4

Karlsøy 177 802 4 011 2,3 -0,8

Bardu 260 173 5 499 2,2 -0,9

Salangen 152 579 3 244 2,2 -0,9

Tromsø 4 281 291 88 882 2,1 -1,0

Vadsø 388 826 8 117 2,1 -1,0

Målselv 425 358 8 751 2,1 -1,0

Lyngen 228 876 4 684 2,1 -1,0

Loabák - Lavangen 96 205 1 886 2,0 -1,1

Kárášjohka - Karasjok 205 324 4 008 2,0 -1,1

Alta 1 370 470 24 558 1,8 -1,3

Lebesby 128 494 2 246 1,8 -1,3

Senja 1 060 154 17 168 1,6 -1,5

Guovdageaidnu - Kautokeino 237 312 3 820 1,6 -1,5

Sør-Varanger 646 994 10 416 1,6 -1,5

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 151 675 2 289 1,5 -1,6

Vardø 161 595 2 208 1,4 -1,7

Tjeldsund (nye) 312 327 4 203 1,4 -1,7

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 163 047 2 233 1,4 -1,7

Kvæfjord 209 792 2 692 1,3 -1,8

Berlevåg 91 718 1 196 1,3 -1,8

Gratangen 92 368 1 105 1,2 -1,9

Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki 268 258 3 075 1,2 -1,9

Unjárga - Nesseby 96 896 1 163 1,2 -1,9

Sørreisa 217 684 2 338 1,1 -2,0

Nye Hammerfest 792 548 8 085 1,0 -2,1

Båtsfjord 166 036 1 722 1,0 -2,1

Nordkapp 222 505 1 894 0,9 -2,2

Gamvik 103 265 878 0,9 -2,2

Ibestad 112 533 793 0,7 -2,4

Dyrøy 99 791 484 0,5 -2,6

Skjønnsmidler som fordelest 

gjennom året 47 301  

Troms og Finnmark 16 032 173 330 320 2,1 -1,0

Hele landet 329 687 033 6 987 654 2,2 -0,9
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  Side: 12/12 

 

 

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,2 % og en realnedgang på 0,9 % 

i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2019). Kommunene i 

Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 % og en 

realnedgang på 1,0 %.  

 

Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i 

kommunesektoren i 2019 på 4,9 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2020.  

 

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i 

befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.  

 

35 kommuner i Troms og Finnmark har realnedgang i frie inntekter, og kun Hasvik, Loppa, Balsfjord 

og Skjervøy har realvekst.  

 

23 av 39 kommuner i fylket har større realnedgang enn landsgjennomsnittet på -1,0 %. 

 

  

 

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

 

 

Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av 

rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2020. 

 

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det 

økonomiske opplegget for kommunene i 2020.  

 

Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no 

Gøril Toresen, 776 42088, gotor@fylkesmannen.no 

 

 

 

Med hilsen 

 

Per Elvestad (e.f.) 

assisterende justis- og kommunaldirektør 

  

 

Marianne Winther Riise 

seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1413-1 

Arkiv:                411  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 10.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
86/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Ansettelse av kommunedirektør Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven §§ 13-1, 13-2 
 

Forhandlingsutvalgets innstilling 
1. Jan Hugo Sørensen tilsettes i åremål på 6 år som kommunedirektør i Nordreisa 

kommune.  
2. Reserve: Sten Rino Bonsaksen 
3. Politisk forhandlingsutvalg forhandler betingelser for ny kommunedirektør.  

 
 
 

Saksopplysninger 
Nåværende rådmann, Anne-Marie Gaino går av som rådmann 11. februar 2020. Nordreisa 
kommune har derfor i perioden oktober - desember 2019, gjennomført rekrutteringsprosess for 
ansettelse av ny kommunedirektør. Tittel på stillingen ble endret jfr ny kommunelov §13-1, i 
utlysningsteksten. Stillingen ble lyst ut som åremål på 6 år jfr KL § 13-2.  
 
Visjona AS fikk oppdraget til å bistå Nordreisa kommune med rekrutteringen av ny 
kommunedirektør sammen med forhandlingsutvalget. Forhandlingsutvalget for kommunen 
består av ordfører Hilde Nyvoll, varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell og repr. for opposisjonen 
Olaug Bergset. I tillegg har hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Rodner Nilsen, deltatt i alle 
intervjuer. Harriet Steinkjer Nystu fra Visjona, har bistått kommunen i ansettelsesprosessen.   
 
I oppstarten av arbeidet ble det utarbeidet en kravspesifikasjon for stillingen. 
Kravspesifikasjonen inneholdt en beskrivelse av stillingen og oversikt over krav/ønsker som 
stilles til kandidaten, herunder faglige og personlige ferdigheter.  Ønskede ferdigheter var 
spesifisert i utlysningsteksten: 
 
Faglige ferdigheter, oppsummert:  
• Relevant høyere utdanning 
• Lederkompetanse/-erfaring 
• Forståelse for samspill mellom politikk og administrasjon 
• Økonomiforståelse 
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• Evne til strategisk tenking 
• Engasjement for samfunnsutvikling 
• Kunnskap om organisasjonsutvikling 
• Gode norskkunnskaper 
 
Personlige egenskaper, oppsummert: 
• Åpen, synlig og samlende leder 
• Operativ handlekraft/gjennomføringsevne 
• Gode samarbeidsevner 
• Gode kommunikasjonsevner 
• Lagspiller 
• Resultatorientert 
 
Stillingen ble lyst ut digitalt med dekningsområde lokalt, regionalt og nasjonalt. Følgende 
medier ble brukt: Karriere.no inkl. samarbeidsaviser, Facebook/Instagram, Finn.no, Framtid i 
Nord, Kommunal rapport, Programmatisk kampanje, Norge og NAV. 
 
I tillegg til annonsering ble det gjort en kartlegging av interessante kandidater med påfølgende 
oppfordring om å søke stillingen.  
  
Søknadsfrist var 11. november 2019.  Ved fristens utløp var det kommet inn 14 søknader. 6 av 
disse ble invitert inn til videre vurdering.  Kandidatene er vurdert på bakgrunn av informasjon 
framkommet av:    
• Søknad og CV 
• Intervjuer 22. november 2019 
• Intervjuer 29. november 2019 
• Intervjuer 5. desember 2019 
• Referansesjekk 
• ProfileXT Kandidattest  
 
 

Vurdering 
I møte den 9. desember, vurderte forhandlingsutvalget 3 av de 6 kandidatene. Etter at 
forhandlingsutvalgets konklusjon ble gjort kjent for søkerne, valgte to av dem å trekke 
søknaden, herunder søkeren som i utgangspunktet var innstilt som nr. 2.  Endelig innstilling fra 
forhandlingsutvalget består dermed av to kandidater: 
 
Navn Beskrivelse 
Jan-Hugo Sørensen 
 

Jan-Hugo Sørensen, f. 1958, har en master i Business and 
Administration ved Høgskolen i Bodø. I tillegg har han 
Universitetsfag innen Nordisk kommunalforvaltning under 
omstilling, Juridisk metode og forvaltningsrett, Prosjektledelse, 
Endringsledelse og økonomi for kommunal sektor og 
markedsføring samt Bankakademiet. Han har gjennomført KS 
Rådmannsskolen ved UiT.  Sørensen har vært rådmann i Karlsøy 
fra 1999-2017 og ordfører i samme kommune fra 1984-1987.  I 
dag er han ansatt som nærings- og samfunnsutviklingssjef i 
Karlsøy.  Tidligere har han jobbet 18 år i SNN, derav 10 år som 
banksjef. 

Sten Rino 
Bonsaksen 

Sten Rino Bonsaksen, f. 1962, har hovedfag i sosialantropologi 
ved universitetet i Bergen. I tillegg har han historie mellomfag.  I 
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 dag jobber han som selvstendig næringsdrivende på egen gård.  
Inntil september 2019 var han direktør ved Helgeland Museum, 
en stilling han hadde i ca. 5 år.  Tidligere har han vært rektor ved 
Mosjøen videregående skole i 6 år, Høgskoledirektør ved 
Høgskolen i Nesna i 5 år og stedlig representant for Norsk 
folkehjelp sitt bistandsprogram i Sør-Sudan i 3 år.    

 
Med bakgrunn i kravspesifikasjonen, ansees Jan-Hugo Sørensen som den beste kandidaten til å 
fylle stillingen som kommunedirektør i Nordreisa kommune.  
 
Forhandlingsutvalget anbefaler kommunestyret om å gjøre følgende tilsetting til åremålsstilling 
som kommunedirektør i 6 år:  
 

1. Jan-Hugo Sørensen tilsettes som kommunedirektør i Nordreisa kommune. 
2. Sten Rino Bonsaksen settes som kandidat 2 og reserve.  
3. Forhandlingsutvalget gis myndighet til å forhandle frem betingelser.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1408-1 

Arkiv:                412  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 09.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Konstituering av kommunedirektør 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven §13-1 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=ny kommunelov#KAPITTEL_4 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Christin Andersen konstitueres som kommunedirektør fra 21.12.2019 til ny kommunedirektør 
har tiltrådt stillingen. 
 
Politisk forhandlingsutvalg fastsetter kommunedirektørens lønn.  
 
 

Saksopplysninger 
Nåværende rådmann har sagt opp stillingen og fratrer formelt stillingen 11.02.20. Fra 21.12.19 
tar rådmannen ut opparbeidet fritid og vil ikke være tilgjengelig for arbeidsgiver etter denne 
dato. 
 
Frem til ny kommunedirektør er tiltrådt, må det påregnes med konstituering i stillingen. 
 
Service- og personalsjef Christin Andersen er i sin stilling rådmannens faste stedfortreder. 
Dette er en funksjon som i overgangen til trenivå-organisering ble tildelt service- og 
personalsjefen, fremfor at den gikk på rundgang mellom sektorlederne. 
 
Det er kommunestyret som ansetter kommunedirektør; jfr kommunelovens §13-1. 

Vurdering 
Basert på kommunens organisasjonskart, er det naturlig at rådmannens faste stedfortreder 
konstitueres i stillingen som kommunedirektør.  
 
Sentraladministrasjonen vil i konstitueringsperioden ha redusert kapasitet som følge av 
konstitueringa. De oppgaver som normalt ligger til service- og personalsjefen, vil måtte 

590

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=ny%20kommunelov#KAPITTEL_4


nedprioriteres noe for å ivareta kommunedirektørrollen.  Det kan også være aktuelt å omfordele 
oppgaver i denne perioden.  
 
Det er kommunestyret som ansetter kommunedirektør og saken legges frem for kommunestyret 
til avgjørelse. 
 
I lønnspolitiske retningslinjer foretas fastsetting av lønna til kommunedirektør av det politiske 
forhandlingsutvalget. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/1754-15 

Arkiv:                024  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 09.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
88/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Statlig finansiering av omsorgstjenester 

Henvisning: 
 
Evalueringsrapport 2018: https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-
hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester#rapporter 
 
 
Vedlegg 
1 Kriterier Statlig finansiering av omsorgstjenester 
2 Særutskrift 2015 Deltakelse i forsøk om statlig 

finansering av helse og omsorgstjenester 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune søker deltakelse i statlig finansiering av omsorgstjenester. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre vedtok i oktober 2015 om å søke deltakelse i statlig finansiering av 
omsorgstjenesten (SIO), men trakk søknaden i kommunestyret desember samme år.  
 
Regjeringen har i Prop. 1 S for 2020 foreslått å utvide forsøket med statlig finansiering av 
omsorgstjenesten med 6 nye kommuner. For disse kommunene vil forberedelser til forsøket 
starte 01.07.2020 og ny finansieringsmodell vil starte 01.01.2021. Forsøket har pågått siden 
01.05.2016 og skal vare ut 2022. 
 
Et enstemmig Helse- og omsorgsutvalg bad i møte 13. november om følgende, sitat: «Statlig 
finansiering av omsorgstjenester. Saken legges fram i neste møte den 25.11.19 hvor saken er 
utredet av administrasjonen. Både evalueringsrapport og annen dokumentasjon tas med i 
saksframlegget». 
 
Det var ikke mulig å legge frem saken på så kort varsel og det ble derfor avklart om å legge 
saken direkte frem for kommunestyret. Søknadsfrist er 1. februar 2020, og søknad om å være 
med i SIO må vedtas i kommunestyret.  
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Formålet med forsøksordningen er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt 
likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.  
 
Forsøksordningen skal ha to fokusområder:  
 
1) Brukers behov i sentrum 

• Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov 
• Brukermedvirkning er satt i system 

 
2) Lik tildelingsprosess 

• Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og 
tjenestetildelingen 

• Likt arbeidsverktøy er benyttet i tildelingsprosessene 
 
Pr 2019 er 9 kommuner med i ordningen, samt vedtak om en ny kommune 2020.  
 
Det er forelagt 3 rapporter vedrørende SIO. Den første hovedrapporten (2016) var en 
nullpunktsmåling som kartla status i deltakerkommunene ved oppstart av forsøket. Den andre 
hovedrapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av det første året forsøket har 
pågått. Nå foreligger en tredje evalueringsrapport som ser på utviklingen de to første årene av 
forsøket. Det er 6 kommuner som omfattes i evalueringsrapporten pr 2018. 2 kommuner 
finansiert etter B-modellen og 4 kommuner finansiert etter A-modellen.  
 
Alle forsøkskommunene får avkortet rammetilskuddet med et beløp som tilsvarer deres 
omsorgsutgifter i 2015. Begge modeller har inkludert et inntektspåslag på 4 prosent begrenset 
opp til 25 millioner kroner. 
 
Modell B: Kommunens egne tildelingskriterier benyttes for tildeling av omsorgstjenester. 
Kommuner som deltar i modell B får et øremerket rundsumstilskudd med et årlig inntektspåslag. 
I modell B gis inntektspåslaget som en del av det øremerkede tilskuddet til omsorgstjenester, 
uten ytterligere bindinger. 
 
Modell A: kommunene skal følge statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester. For å sikre 
en mest mulig lik kartlegging og tilnærming til tildelingsprosessen er det for forsøksordningen 
utarbeidet felles rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildelingskontorene. Modell A 
finansieres gjennom et øremerket rundsumstilskudd, med et årlig inntektspåslag og en 
statlig prismodell med enhetspriser.  
 
Helsedirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet og for følgeevalueringen. 
Rapport er utarbeidet av Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse. 
 
Evalueringsrapporten viser at forsøket har påvirket kommunene på mange måter. Agenda 
Kaupang og Roba samfunnsanalyse mener at den viktigste drivkraften for endringer i forsøket 
har vært kombinasjonen av krav til tildelingsprosessen og kompetanseutviklingen som har 
skjedd som en del av forsøket. 
 
Videre viser evalueringen viser at kommunene i forsøket har fått økt sine kostnader med om lag 
15 prosent fra 2015 til 2017, men ikke antall brukere. De har fått utbetalt et mye høyere beløp 
fra staten i forsøket enn hva som er trukket ut av rammene deres.  
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A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling av tjenester, og de har fått nye 
verktøy å bruke i dette arbeidet. Kommunene – spesielt A-kommunene – har tatt del i en 
kompetanse og utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger og arbeidet 
målrettet med IT-systemer, maler, rapportering, saksbehandlingspraksis mv. i samarbeid med 
Helsedirektoratet. 
 
Rapporten viser at forsøket har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i 
kommunen. Flere forhold tyder på at tildelingsprosessen i A-kommunene har blitt vesentlig 
styrket som følge av deltagelse i forsøket. Kompetanse og samhandling med andre deler av 
kommunen, fortrinnsvis innen økonomi er økt. Verktøyene i tildelingen oppleves som nyttige og 
brukermedvirkningen oppleves som styrket. Ansatte innen tildeling opplever at de kartlegger 
brukerens situasjon grundigere enn tidligere og at forøket har gitt bedre vedtakspraksis, samt 
bedre samsvar mellom vedtak og faktiske utførte tjenester.  
Administrasjonen i A-kommunene trekker fram at kombinasjonen av økte rapporteringskrav, 
opprydding i vedtakskoder og økt oppmerksomhet om god tildelingspraksis har gitt et betydelig 
bedre grunnlag for å forstå tjenestebildet i kommunen og styre tjenestene basert på fakta. Det 
største administrative arbeidet forbundet med oppstarten, der det var mye jobb med opplæring, 
gjennomgang av koder osv. Økningen i administrativ ressursinnsats er primært knyttet til  
grundigere arbeid med vedtak og kartlegging, i tillegg til noe mer jobb forbundet med 
tilskuddsordningen og kontroll av denne.  
 
B-kommunene har i liten grad måttet forholde seg til føringene for tildelingsprosessen. En 
tilsvarende utvikling kan derfor ikke påvises i de to B-kommunene. Forsøket har økt kostnadene 
til tjenestene, men ikke antall brukere. 
 
Forsøket gir økte utgifter for staten og et overskudd for kommunene, en økning på 23% totalt 
sett. Gjennomgangen av tallmateriale viser en betydelig økning i A-kommunenes kostnader på 
en del områder. Følgende trekkes fram som hovedtrekk i utviklingen:  

 Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper. A-kommunene 
har gjennom forsøket økt sine kostnader med om lag 15 prosent fra 2015 til 2017. 
Økningen skjer jevnt over de fleste tjenester og brukergrupper. Selv om deler av dette 
skyldes sterk demografisk vekst bidrar det ikke til å forklare hele økningen. 

 Videreføring av satsing på hjemmebaserte tjenester. Det er lite som tilsier at forsøket har 
svekket kommunenes langsiktige dreining mot hjemmebaserte tjenester. Lavere andel av 
eldre over 80 år har plass på institusjon, og antall oppholdsdøgn på sykehjem har ikke 
økt i takt med antall eldre i kommunen. 

 Betydelig økning i enhetskostnader på sykehjem. Selv om kommunen viderefører 
dreining mot hjemmebaserte tjenester, har bruttoutgifter per oppholdsdøgn økt med over 
20 prosent fra 2015 til 2017 i A-kommunene.  

 
For å få delta i forsøket er det en del kriterier for deltakelse:  

 Om kommunen oppfyller kriteriene til deltakelse (se nedenfor). Dette skal beskrives i 
søknaden. For å sikre spredning i landet, fordeles kommunene ut fra geografiske 
områder. 

 Videre grupperes kommunene i hver geografiske område ut fra; 
o Antall innbyggere (under 5000, mellom 5000-20.000 og over 20.000 innbyggere) 
o Demografi (andel innbyggere over 80 år) 
o Økonomiske forhold (andel frie disponible inntekter) 

 Ved søknader fra flere enn 6 kommuner og hvis flere av kommunene er relativt like når 
det gjelder kriteriene ovenfor, vil det trekkes ut representative kommuner i hvert 
geografiske område. 
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 Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen. 
 Det vil ikke være et krav om at kommunene har en egen tildelingsenhet, men 

kommunene må gi en tydelig beskrivelse av hvordan tildelingen skal foregå. 
Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester bør ha 
helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå. 

 Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av 
omsorgstjenester. 

 Kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører hvis 
tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv. 

 Kommuner som ønsker deltakelse i forsøksordningen må legge til rette for nødvendige 
tilpasninger i EPJ- system og økonomisystem. Kommunens EPJ-system bes oppgitt i 
søknaden. 

 Deltagende kommuner må fra tidspunkt for beslutning om deltakelse kunne inngå i et tett 
samarbeid om forsøksordningen med Helsedirektoratet. 

 
Videre at kommunen gjennom aksept av vilkårene i tilskudds brevet forplikte seg til å: 

 Følge de opplærings- og oppfølgingstiltak, rapportering og evaluering som 
Helsedirektoratet har satt for forsøket 

 Sørge for å innarbeide rutiner som ivaretar krav til rapportering og evaluering av 
forsøket og ha definert en kontaktperson for Helsedirektoratet gjennom hele 
forsøksperioden  

 Fortsatt ha ansvar for enkeltvedtak som fattes 
 Opprettholde klagehåndtering og tilsyn med tjenestene som i dag 
 Fortsatt ha ansvar for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik 

at omsorgstjenestene er i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift 
 Sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-1, og ivareta pasientens rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1a 

 Sikre at tjenester til nåværende og fremtidige brukere ikke forringes 
 Ha etablert en prosjektstruktur med prosjektleder for forsøksperioden innen 01.07.2020 
 Revidere alle vedtak om omsorgstjenester som er truffet før forsøkets oppstart. For de 

nye kommunene må dette skje innen 31.12.2020 slik at alle vedtak per 01.01.21 er i 
henhold til statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester og kan inkluderes i 
prismodellen.  

 Implementere de til enhver tid gjeldende statlige tildelingskriterier, dokumenter og 
rutiner for arbeidsprosesser knyttet til tildeling av tjenester 

 Følge de instrukser som Helsedirektoratet gir om forståelsen og praktisering av statlige 
prosess- og tjenestekriterier 

 Sørge for tilgang til personell med nødvendig tverrfaglig kompetanse og erfaring som 
kreves av forsøket 

 Sørge for rutiner som sikrer tilgang til spesialkompetanse i de saker dette trengs 
 
 
Tilskuddsberegningen er som følgende: 

 Det gis et inntektspåslag til de nye kommunene tilsvarende 4 % av utgifter til 
omsorgstjenester, begrenset oppad til 28 mill. kroner i 2020 for en enkelt kommune. 
Inntektspåslaget gis med effekt fra 01.07.2020.  

 Nye kommuner som skal delta fra 01.07.2020 vil motta ordinært rammetilskudd for 
perioden 01.07.2020.-31.12.2020. Fra 01.01.2021 vil kommunene finansieres over 
Helse- og omsorgsdepartementets budsjett etter ny finansieringsmodell. 
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 Uttrekket fra rammetilskuddet vil da utgjøre 50% av et helt års effekt. Ny 
finansieringsmodell innebærer utbetaling av tilskudd for omsorgstjenestene, og gis i 
hovedsak i form av en aktivitetsbasert finansieringsmodell med statlige enhetspriser og 
et mindre rundsumtilskudd. 

 Forsøket skal kunne avvikles etter 2022. Etter dette trappes inntektspåslaget gradvis ned. 
Nedtrappingen av forsøket beskrives i vedlagte finansieringsdokument. 

 Helsedirektoratet dekker alle direkte kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og 
evaluering av forsøket, herunder til møter og samlinger. Kommunen må selv dekke 
kostnader knyttet til reise til møter og samlinger.  

 For å understøtte en tett dialog mellom Helsedirektoratet og kommunene og redusere 
reisevirksomhet i forbindelse med den kvartalsvise rapporteringen, vil Helsedirektoratet 
kunne dekke kostnader for videokonferanseutstyr begrenset oppad til kr 50.000,- for de 
kommuner som ikke allerede har slikt utstyr. 

 
Mer informasjon finnes på: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-av-
omsorgstjenester#informasjonsmote-om-forsoket 
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon hvor tjenestene til helse og omsorg 
øker betydelig. Gjennom flere rapporter ser man at kommunen må vri flere ressurser til helse og 
omsorg, som følge av demografisk utvikling. Kommunen må igjennom omstilling innen alle 
sektorer, og det er et mål, både administrativt og politisk, å se på tjenester for å få mer effektiv 
drift. 
 
Gjennom forsøket vil kommunen kunne se spesielt på tildeling av tjenester innenfor pleie- og 
omsorgssektoren og eventuelt avdekke andre måter å tildele tjenester på. Kommunen har ikke 
klart å få på plass en egen tildelingsenhet. Praksis har vist at dette ikke har latt seg gjøre, da der 
ikke har vært tilstrekkelige ressurser til å løse oppgaven med egen tildelingsenhet.      
 
Deltakelse i forsøket viser stor grad av involvering fra statens side, erfaringen viser at 
kombinasjonen om krav til tildelingsprosessen og kompetanseutviklingen vil gi bedre og mer 
korrekte tjenester. 4% inntektspåslag på et regnskap 124 mill (regnskap 2018, fratrukket 
helsetjenester, NAV og DMS tjenester) kr utgjør 4.9 mill kroner som vil få halvårseffekt i 2020 
for Nordreisa kommune (noen tjenester må trekkes ut og summen er mindre). I tillegg viser 
rapporten at alle deltakerkommuner kommer mer fordelaktig ut økonomisk sett.  
 
Kommunenes Sentralforbund (KS) har vært tydelig imot forsøket. KS har anbefalt regjeringen 
om å styrke kommunenes mulighet til å delta i nettverk som sammenligner egen praksis enn å 
utvide forsøket. Dette er et kostbart forsøk for staten, KS mener at det er «særdeles usannsynlig» 
at staten vil akseptere å øke bevilgningene til hele kommunesektoren i størrelsesordenen som 
forsøksordningen har vist. Fra KS' side er man opptatt av andre pågående prosesser enn SIO, 
som har større betydning for kvalitet, innovasjon og pasientsikkerhet i hele 
kommunehelsetjenesten. KS mener at forsøket ikke er bærekraftig for alle kommuner, og at det 
over tid ikke er mulig å skjerme pleie og omsorgssektoren fra omprioriteringer og endringer som 
andre lovpålagte tjenester også må forholde seg til. Det er årsaken til at KS har vært så tydelige 
imot forsøket. 
 
Nordreisa kommunestyre vedtok i 2015 om å delta i prosjektet, men trakk søknaden i neste 
møte. Rådmannen var også da positiv til å søke deltakelse.  
 

596

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester#informasjonsmote-om-forsoket
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester#informasjonsmote-om-forsoket


Rådmannen ser verdien i SIO, som kan gi Nordreisa kommune bedre finansiering av 
omsorgstjenestene. Evalueringen viser også at kompetansen og samhandlingen er i stor grad økt, 
det er høyere krav til tildelingen og bedre rapportering som totalt sett gir tjenester tilpasset 
brukernes behov. Kommunen er under omstilling og deltakelse i forsøket kan gi et stort bidrag 
til endringer og omstilling innenfor pleie- og omsorgstjenestene, på tross av nedtrapping fra 
2022. 
 
Med bakgrunn i en helhetlig vurdering, anbefaler rådmannen kommunestyret om å søke 
deltakelse i statlig finansieringsordning for omsorgstjenester.    
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Regelverk for tilskuddsordning: 

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene  

 
1. Mål og målgruppe for ordningen 

 
Overordnet målsetting for forsøksordningen er å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for 

tildeling av omsorgstjenester gir:  

• Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser  

• Riktigere behovsdekning av tjenester til innbyggerne. 

 

Forsøksordningen skal ha to fokusområder: 

• Brukers behov i sentrum 

- Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov 

- Brukermedvirkning er satt i system 

• Lik tildelingsprosess 

- Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og tjenestetildelingen 

- Likt arbeidsverktøy er benyttet i tildelingsprosessene 

 

Forsøket følgeevalueres. Med bakgrunn i resultatene som fremkommer, kan det være aktuelt å gjøre 

enkelte tilpasninger i finansieringsmodellen.  

 

Målgruppen for ordningen er befolkningen i deltakerkommunene. 

 

 
2. Hvem kan få tilskudd 
 

☒ Kommuner 

☐ Fylkeskommuner 

☐ Interkommunale selskaper 

☐ Statlige foretak (f.eks. RHF/HF) 

☐ Frivillige og ideelle organisasjoner 

☐ Universiteter og høyskoler 

☐ Bedrifter 

☐ Utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) 

  
Tillegg og presiseringer: 

For gjennomføring av forsøksordningen tas det forbehold om Stortingets årlige behandling av 

statsbudsjettet i forsøksperioden. 

 

Nye kommuner: 

Forsøket har pågått siden 01.05.2016 og skal utvides med 6 nye kommuner i løpet av 2020. For disse 

kommunene vil forberedelser til forsøket starte 01.07.2020 og ny finansieringsmodell vil starte 

01.01.2021. Kriterier for utvelgelse av deltakende kommuner er angitt i punkt 4 om tildelingskriterier. 

 

Søknadsfrist for nye kommuner er 01.02.2020. 
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Deltakende kommuner: 

Hobøl, Spydeberg, Askim og Eidsberg har fått invilget deltakelse i 2019. Disse kommunene som sammen 

med Trøgstad kommune slås sammen til Indre Østfold kommune fra 2020, inviteres til å delta i forsøket 

med forberedelser fra 01.01.2020 og ny finansieringsmodell fra 01.07.2020. Kriterier for utvelgelse av 

deltakende kommuner vil ikke gjelde for Indre Østfold kommune. 

 

Søknadsfristen for Indre Østfold kommune er 01.12.2019. Det åpnes for at vedtak om deltakelse fra 

kommunestyre kan ettersendes til Helsedirektoratet innen utgangen av 31.12.2019. 

 
 

3. Søknaden skal inneholde 
 

☒ Søkerens mål med tilskuddet  

☐ Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til  

☐ Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves) 

☐ Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser   

☐ Egenfinansiering  

☐ Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet).  

☐ Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og 

måloppnåelse 

☐ Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet 

 

Tillegg og presiseringer: 

• Kommunen skal benytte søknadsskjema som er utarbeidet for ordningen. 

• Kommunen må i søknadsskjemaet beskrive hvordan de tilpasser seg kriterier for deltakelse i forsøket, 

se punkt 4 om tildelingskriterier. 

• Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen. Kommunestyrets vedtak skal vedlegges 

søknaden.  

• Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt. 

 

 

4. Tildelingskriterier  
 

☐ Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse  

☐ Ordningen er øremerket i statsbudsjettet 

☒ Kvantifiserbare tildelingskriterier 

☐ Andel av regnskapsførte utgifter  

 
Tillegg og presiseringer:  

Kriterier for utvelgelsen av kommunene er som følger: 

1. Om kommunen oppfyller kriteriene til deltakelse (se nedenfor). Dette skal beskrives i søknaden. 

2. For å sikre spredning i landet, fordeles kommunene ut fra geografiske områder. 

3. Videre grupperes kommunene i hver geografiske område ut fra;  

a) Antall innbyggere (under 5000, mellom 5000-20.000  og over 20.000 innbyggere) 

b) Demografi (andel innbyggere over 80 år) 

c) Økomiske forhold (andel frie disponible inntekter) 

4. Ved søknader fra flere enn 6 kommuner og hvis flere av kommunene er relativt like når det gjelder 

kriteriene ovenfor, vil det trekkes ut representative kommuner i hvert geografiske område. 
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Ordningen er øremerket i statsbudsjettet for Indre Østfold kommune. Kriterier for utvelgelse av 

kommuner gjelder derfor ikke for Indre Østfold kommune (ny kommune i 2020) som består av kommuner 

som tidligere har deltatt i forsøket, og som inviteres til deltakelse i tillegg til 6 nye kommuner. Indre 

Østfold kommune må allikevel oppfylle kriteriene til deltakelse (se nedenfor). 

 
Det gis tilskudd til: 

I forsøksordningen skal kommunene bruke statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester og få statlig 

finansiering av omsorgstjenester. For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming til 

tildelingsprosessen er det for forsøksordningen utarbeidet felles rutiner og kriterier for arbeidsprosessen. 

Disse skal brukes.  

 

Kommunene skal bruke forsøkets forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal tilpasses slik at den omtaler egen 

kommune, riktige dato for kommunestyrevedtaket settes inn, samt sørge for kunngjøring på Norsk 

Lovtidend. 

 

Ved oppstart med ny finansieringsmodell vil det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra 

kommunerammen, tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenestene året forut for forsøksperioden. 

For nye forsøkskommuner vil det bli foretatt et uttrekk basert på netto driftsutgifter for omsorgstjenester 

(funksjon 234, 253, 254 og 261) i 2019. Dette gjelder også Askim, Eidsberg og Trøgstad (Indre Østfold 

kommune), men utbetaling og bruk av inntektspåslag fra forsøket i 2019 vil holdes utenfor beregningen av 

uttrekk. For de tidligere forsøkskommunene Hobøl og Spydeberg vil uttrekket baseres på netto 

driftsutgifter i 2015. Uttrekket justeres årlig for lønns- og prisvekst, samt anslått vekst i kostnader som 

skyldes endring i demografi. Kommuner som deltar i forsøket vil få dekket utgifter til ressurskrevende 

tjenester samme år som de påløper.  

 

Omsorgstjenestene som inngår i forsøket og finansieringen er nærmere beskrevet i dokumentene Kriterier 

for tildeling av omsorgstjenester og Finansieringsmodell for omsorgstjenester. 

 

Kriterier for deltagelse: 

• Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen.  

• Det vil ikke være et krav om at kommunene har en egen tildelingsenhet, men kommunene må gi en 

tydelig beskrivelse av hvordan tildelingen skal foregå. Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven 

med tildeling av omsorgstjenester bør ha helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå.  

• Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av omsorgstjenester. 

• Kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører hvis tjenesten ikke kan 

leveres av kommunen selv.  

• Kommuner som ønsker deltakelse i forsøksordningen må legge til rette for nødvendige tilpasninger i 

EPJ- system og økonomisystem. Kommunens EPJ-system bes oppgitt i søknaden. 

• Deltagende kommuner må fra tidspunkt for beslutning om deltakselse kunne inngå i et tett samarbeid 

om forsøksordningen med Helsedirektoratet. 

 

Kommunen vil gjennom aksept av vilkårene i tilskuddsbrevet forplikte seg til å:  

• Følge de opplærings- og oppfølgingstiltak, rapportering og evaluering som Helsedirektoratet har satt 

for forsøket 

• Sørge for å innarbeide rutiner som ivaretar krav til rapportering og evaluering av forsøket  
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• Ha definert en kontaktperson for Helsedirektoratet gjennom hele  forsøksperioden 

• Fortsatt ha ansvar for enkeltvedtak som fattes 

• Opprettholde klagehåndtering og tilsyn med tjenestene som i dag 

• Fortsatt ha ansvar for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at 

omsorgstjenestene er i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift 

• Sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, og ivareta 

pasientens rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 

• Sikre at tjenester til nåværende og fremtidige brukere ikke forringes 

• Ha etablert en prosjektstruktur med prosjektleder for forsøksperioden innen 01.07.2020. (Det 

forutsettes at Indre Østfold kommune har dette på plass i 2019) 

• Revidere alle vedtak om omsorgstjenester som er truffet før forsøkets oppstart. For de nye 

kommunene må dette skje innen 31.12.2020 slik at alle vedtak per 01.01.21 er i henhold til statlige 

kriterier for tildeling av omsorgstjenester og kan inkluderes i prismodellen. For Indre Østfold 

kommune må dette være på plass innen 30.06.2020 

• Implementere de til enhver tid gjeldende statlige tildelingskriterier, dokumenter og rutiner for 

arbeidsprosesser knyttet til tildeling av tjenester  

• Følge de instrukser som Helsedirektoratet gir om forståelsen og praktisering av statlige prosess- og 

tjenestekriterier 

• Sørge for tilgang til personell med nødvendig tverrfaglig kompetanse og erfaring som kreves av 

forsøket 

• Sørge for rutiner som sikrer tilgang til spesialkompetanse i de saker dette trengs 

 

Tilskuddsberegning:  

Det gis et inntektspåslag til de nye kommunene tilsvarende 4 % av utgifter til omsorgstjenester, begrenset 

oppad til 28 mill. kroner i 2020 for en enkelt kommune. Inntektspåslaget gis med effekt fra 01.07.2020. 

For Indre Østfold kommune gis inntektspåslaget fra 01.01.2020 og er basert på en videreføring av det 

inntektspåslaget som er utbetalt i 2019.  

 

Nye kommuner som skal delta fra 01.07.2020 vil motta ordinært rammetilskudd for perioden 01.07.2020.-

31.12.2020. Fra 01.01.2021 vil kommunene finansieres over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett 

etter ny finansieringsmodell. Indre Østfold kommune som skal delta fra 01.01.2020 vil motta ordinært 

rammetilskudd for perioden 01.01.2020-30.06.2020. Fra 01.07.2020 vil kommunene finansieres over 

Helse- og omsorgsdepartementets budsjett etter ny finansieringsmodell. Uttrekket fra rammetilskuddet vil 

da utgjøre 50% av et helt års effekt. Ny finansierinsgmodell innebærer utbetaling av tilskudd for 

omsorgstjenestene, og gis i hovedsak i form av en aktivitetsbasert finansieringsmodell med statlige 

enhetspriser og et mindre rundsumtilskudd. 

 

Forsøket skal kunne avvikles etter 2022. Etter dette trappes inntektspåslaget gradvis ned. Nedtrappingen 

av forsøket beskrives i vedlagte finansieringsdokument. 

 

Helsedirektoratet dekker alle direkte kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av 

forsøket, herunder til møter og samlinger. Kommunen må selv dekke kostnader knyttet til reise til møter 

og samlinger. For å understøtte en tett dialog mellom Helsedirektoratet og kommunene og redusere 

reisevirksomhet i forbindelse med den kvartalsvise rapporteringen, vil Helsedirektoratet kunne dekke 
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kostnader for videokonferanseutstyr begrenset oppad til kr 50.000,- for de kommuner som ikke allerede 

har slikt utstyr.  

 
 

5. Rapportering skal inneholde 

 

Kommunen skal sørge for den rapportering som Helsedirektoratet fastsetter. Kravet er nærmere beskrevet i 

finansieringsdokumentet. Det kan komme endringer i løpet av forsøksperioden. For å følge med og ha 

oversikt over utviklingen i forsøket og forsøkskommunene, må kommunene blant annet rapportere på: 

1. Utviklingen i tjenestevolum og kostnad (finansieringsmodell)  

2. Prognose og regnskap for omsorgstjenestene i forsøkskommunene  

3. Status og utvikling i forsøkskommunene 

4. Statistikk IPLOS 

5. Årlig ordinær rapportering av økonomi- og tjenestedata (IPLOS) 

 

Rapporteringsfrister vil bli nærmere angitt i tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet. 

 

Følgeevaluering 

Det skal gjennomføres følgeevaluering av forsøksordningen. Helsedirektoratet har avtale med en ekstern 

evaluator. Kommunene som deltar må samarbeide med evaluator, og legge til rette for følgeevalueringen. 

Slik evaluering vil skje mens forsøket pågår, i avviklingsfasen og senere.  

 

Regnskap 

Tilskuddet skal føres på de KOSTRA-funksjoner som vil bli angitt i tilskuddsbrev. Regnskapet skal skilles 

mellom aktivitetsbasert tilskudd, rundsumtilskudd og inntektspåslag. Budsjett og regnskap fra 

tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.  

Frist for regnskap pr 31.12 er innen 1.4 påfølgende år.  

 

Revisorattestasjon 

Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon vil bli spesifisert i tilskuddsbrevet. Det vil i forsøksperioden  

bli gjennomført revisjon i de deltagende kommunene av en instans som Helsedirektoratet inngår avtale 

med. I tillegg vil kommunens egen revisor gjennomføre regnskapsrevisjon og øvrige kontrollhandlinger. 

 

Avtalte kontrollhandlinger: 

Kommunene må legge til rette for at ekstern og intern revisor skal kunne gjennomføre de 

kontrollhandlinger Helsedirektoratet beslutter. Kontrollhandlingene skal gjennomføres for å sikre at 

kommunens rapportering som grunnlag for aktivitetsbasert finansiering, er i tråd med kriterier for 

tjenestetildeling og bruk av tjenestekoder. 

 
 

6. Kriterier for måloppnåelse 
 

Det skal gjennomføres følgeevaluering av forsøksordningen. Kommunen skal samarbeide med 

Helsedirektoratet og den som Helsedirektoratet utpeker for å foreta evaluering av forsøket. Slik evaluering 

vil skje mens forsøket pågår, i avviklingsfasen og senere.  

 

Evalueringen vil bli gjennomført av en ekstern evaluator. Helsedirektoratet vil gi kommunen innsyn i 
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resultater og læringseffekter fra evalueringen av forsøket. 

 

Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder for å belyse 

måloppnåelsen: 

• Omfang på tjenestetildelingen, og kompetanse hos de som tildeler tjenester 

• Brukernes og pårørendes erfaring med tjenestetildelingen og medvirkning i tildelingsprosessen  

• System for tverrfaglig samarbeid og samhandling 

• Brukernes tilfredshet med tjenestetildeling 

• Omfang av klagesaker og utfall av klagesaksbehandling 

• Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester 

• Omfang og innretning på forebyggende omsorgstjenester 

• Arbeidsmetoder i kommunene (systemtilpasning, skjema, rutiner) 

• Kommunenes bruk av inntektspåslaget 

• Økonomisk utvikling i forsøkskommunene  

• Effekter av ny finansieringsmodell 

 

Ytteligere presiseringer er utarbeidet i samarbeid med evaluator. 

 

 

7. Søknadsbehandling 
 

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet 

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet 

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet etter avklaring med Helse- og omsorgsdepartementet. 

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev 

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Det kan påregnes tilbakemelding om deltagelse i løpet av 

mars 2020. 

 

 

8. Klage på vedtaket 
 
Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven 

§28 er det ikke klagerett. 

 

 

9.  Rutiner for utbetaling 
 

Tilskudd utbetales når forsøket iverksettes. Ved aksept av vilkår i tilskuddsbrevet skal akseptbrev og 

avtale returnerees utfylt og signert av tilskuddsmottaker.  

 

Tilskuddsmottaker må varsle Helsedirektoratet dersom adresse, bankkontonummer eller 

organisasjonsnummer er endret. 

 

Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal returneres til Helsedirektoratet med referanse til kapittel post, 

ordning og tilskuddsår.  

 
All utbetaling av tilskudd er øremerket omsorgstjenester omfattet av forsøket. Dersom kommunene i 

forsøket har ubrukte tilskuddsmidler ved utgangen av årene i forsøksperioden 2020–2022, kan midlene 
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overføres til neste regnskapsår, til og med år 2023. Ubrukte midler etter 2023 skal tilbakebetales til 

Helsedirektoratet.  

 

Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler fra første forsøksperiode 2016-2019 i Spydeberg og Hobøl, kan i tråd 

med tidligere tilskuddsregelverk overføres til 2020, og skal etter dette tilbakebetales til Helsedirektoratet. 

 

Kommunene vil motta a konto utbetaling av inntektspåslag, rundsumtilskudd og til tjenester etter 

prismodell per kvartal, med etterskuddsvis avregning for den delen av modellen som finansieres etter 

prismodell. Det utbetales ikke renter hvis det oppstår forsinkelser i utbetalingen. 

 

 

10. Oppfølging og kontroll 
 

Helsedirektoratet kan føre kontroll med: 

- at bevilgningen brukes etter kravene i regelverk og tilskuddsbrev 

- at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende 

rapporteringen er korrekte, jf. bevilgningsreglementet §10, annet ledd. 

 

Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen. 

Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å muliggjøre 

og lette kontrollarbeidet. 

 

Helsedirektoratet kan iverksette nødvendige og hensiktsmessige kontroller. 

 
Tillegg og presiseringer: 

Det vises til punkt 5 om avtalte kontrollhandlinger. 

 

 

11.  Bortfall av tilskudd og andre reaksjonsformer 

 

Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller kravene som stilles i regelverket eller tilskuddsbrevet 

bortfaller tilskuddet.  

 

Gir mottaker uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser kan 

tilskuddet stanses og/eller kreves tilbakebetalt delvis/helt. Helsedirektoratet kan nekte tilskuddsmottakeren 

å motta tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes. 

 
Tillegg og presiseringer: 

 
 

12. Kunngjøring 
 

Kunngjøres på www.helsedirektoratet.no 
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Særutskrift 2015 Deltakelse i forsøk om statlig finansering av helse og 
omsorgstjenester 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 16.12.2015  
 

Behandling: 
Helga Jæger Wigdel (Sp) fremmet følgende fellesforslag fra Nordreisa Sv, Nordreisa Sp, 
Nordreisa Ap og Nordreisa MDG: 
Med begrunnelse i den innkomne informasjonen omkring forsøksordningens praktiske 
konsekvenser for helse- og omsorgssektoren trekker Nordreisa kommune søknaden om 
deltakelse i forsøk om statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester. 
 
Det ble stemt over fellesforslaget fra Helga Jæger Wigdel (Sp). 11 stemte for og 10 stemte imot. 
Forslaget dermed vedtatt.  

Vedtak: 
Med begrunnelse i den innkomne informasjonen omkring forsøksordningens praktiske 
konsekvenser for helse- og omsorgssektoren trekker Nordreisa kommune søknaden om 
deltakelse i forsøk om statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune deltar i forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og 
finansiering av omsorgstjenester. 
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Saksopplysninger 
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at det skal gjennomføres et forsøk med statlig 
finansiering av omsorgstjenestene. Finansieringsordningene i forsøket skal sikre at de tjenester 
som er omfattet av forsøket, og dimensjonert ut fra forsøkets intensjoner, er finansiert i 
forsøksperioden.  
 
Overordnet målsetting med forsøket er å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for 
tildeling av tjenester gir 
- økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og 
- riktigere behovsdekning for innbyggerne/brukere av tjenestene. 
 
Videre fastsatte mål for prosjektet: 
 Brukers behov i sentrum 

- Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov. 
- Brukermedvirkning er satt i system. 

 Lik tildelingsprosess 
- Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og 

tjenestetildelingen. 
- Likt arbeidsverktøy er benyttet i arbeidsprosessen. 

 
 
Nordreisa kommunestyre vedtok 16. oktober d.å. om å søke deltakelse, sitat vedtak:  
Nordreisa kommune søker om deltagelse i forsøksordning med statlige kriterier for 
tjenestetildeling og finansiering av omsorgstjenester. 
 
I samme møte ble administrasjonen bedt om å utrede ytterligere og komme tilbake til 
kommunestyret for endelig avgjørelse. Spørsmål til prosjektet har vært innhentet gjennom 
involvering av politiske ledere/gruppeledere og videresendt til Helsedirektoratet.    
 
Det ble søkt om deltakelse innen fristen som var 1. desember og Helsedirektoratet har bekreftet 
at de har mottatt søknad (vedlegg). Det er totalt 20 kommuner som kan delta i prosjektet. 
 
Spørsmål fra Nordreisa kommune og svar fra Helsedirektoratet:  
 
Nordreisa kommune har i 11 år vært på ROBEK listen og sliter med å få nedbetalt tidligere års 
merforbruk. Resterende merforbruk på ca 11 mill kr. Dette fordrer kutt i alle tjenester for 
budsjett og økonomiplan 2016-2019. Har Helsedirektoratet tatt stilling til å ROBEK kommuner 
kan være deltakere på forsøksordningen? 
 ROBEK kommuner kan søke om deltakelse på lik linje som andre kommuner. 
 
En del av Nordreisa kommunes robekgjeld skyldes også merforbruk innenfor Helse- og omsorg. 
Hvordan er rådmanns og politikernes mulighet til å kutte på tjenestenivået også på helse og 
omsorg i forsøksperioden? 
 I forsøksperioden kan kommunen endre på tjenestetilbudet, men innsparinger skal brukes til 

omsorgstjenester Når forsøket er over vil kommunen få tilbake rammetilskuddet som ble 
trukket ut i 2016, korrigert for deflator (lønns-/prisvekst) og generell vekst i kommune-
økonomien. Dersom nivået på utgiftene er tatt ned i forsøksperioden, kan det tilbakeførte 
rammetilskuddet være høyere enn utgiftsnivået, og kan kompensere for kutt som er 
gjennomført.  
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Er det mulig å benytte øremerkede midler til nedbetaling av Robek gjeld?  
 I forsøksperioden er finansieringen øremerket omsorgstjenester og kan ikke benyttes til 

andre formål. 
 
Dersom det under forsøksperioden oppstår økte behov innenfor helse- og omsorg. For eksempel 
at der i dag er 50 sykehjemsplasser og i løpet av forsøksperioden vil det oppstå et økt behov på 5 
plasser. Hvordan vil økte behov finansieres under forsøksperioden?  
 I modell A vil kommunen få dekket driftsutgiftene med de statlige enhetsprisene etter hvert 

som nye plasser tas i bruk. I modell B må økning i antall plasser finansieres gjennom 
rundsumtilskuddet. I modell B skal kommunen tilgodesees for generell vekst i kommune-
økonomien, utover lønns- og prisvekst, de tre årene forsøket løper. Jf punkt 4.3.1 i 
finansieringsdokumentet. 

 
Hva skjer dersom Nordreisa kommune har dyrere tjenester (for eksempel pr sykehjemsplass) 
enn det prismodellen i prosjektet gir? Blir det nedtrekk i øremerket ramme? Må kommunen 
drifte sykehjemsplassen lik den finansieringen staten sier en slik plass skal koste? For eksempel 
dersom prismodellen sier kr 900.000,- pr sykehjemsplass, og at det i regnskapet for 2015 i 
Nordreisa koster 1 mill pr sykehjems plass (obs, fiktive tall)?  
 I 2016 vil prismodellen innfases i finansieringen. Det vil si at a konto utbetaling vil være 

basert på uttrekket fra kommunens rammetilskudd. Etter hvert som vedtak endres/revurderes 
etter nye kriterier (jf kriteriedokumentet) vil netto endring i tjenestevolum være grunnlag for 
et korreksjonsoppgjør og enhetsprisene legges til grunn, jf punkt 8.2 i finansierings-
dokumentet. Fra 2017 vil alle tjenester som det er enkeltvedtak om, finansieres etter de 
statlige enhetsprisene. Kommunen må innenfor tilskuddets rammer drifte alle utgifter til 
omsorgstjenester. Eventuelle merforbruk må dekkes av kommunen selv underveis i forsøket 
og etter at forsøket er avsluttet. 

 
De 4 % økning vil for Nordreisa kommune tilsvare ca 4-5 mill kroner. Hvordan vil nedtrapping 
av denne ressursen skje etter forsøksperioden?  
 I 2019 vil kommunen etter avsluttet forsøk få 80% av inntektspåslaget med 8 måneders 

effekt. Hvis inntektspåslaget utgjør 4 mill, vil 8 mnd effekt tilsvare 2,667 mill, og 80% av 
dette tilsvar 2,133 mill. Nedtrapping av inntektspåslaget er beskrevet i 
finansieringsdokumentets kap 11.  

 
Dersom det oppstår volumøkning i tjenester (for eksempel flere sykehjemsplasser, antall 
hjemmetjenestemottakere øker, etc). Vil også en volumøkning også trappes ned etter 
forsøksperioden?  
 Det øremerkede tilskuddet opphører fra 1. mai 2019. Kommunen får tilbake rammetilskudd 

tilsvarende uttrekket fra 2016 tillagt generell vekst i kommuneøkonomien i perioden, inkl. 
kompensasjon for lønns og prisvekst. Det vil ikke være en særskilt nedtrapping knyttet til 
volumøkning. 

 
Hvordan fastsetter Helsedirektoratet «priser»? Benyttes KOSTRA tall?  
 Redegjørelse for beregning av enhetspriser finnes i dokument på 

https://helsedirektoratet.no. Enhetsprisene er beskrevet i kapittel 6.  
 
Vil ordningen medføre at kommunen selv mister kontroll over kriterier og vedtaksbeslutninger? 
I såfall, hvordan/hvilke?  
 Kommunene skal fortsatt ha ansvar for enkeltvedtak som fattes, men skal følge 

Helsedirektoratets retningslinjer for arbeidsprosesskriterier og tjenestekriterier. Dette er 
tydelig beskrevet i forsøksordningens regelverk som finnes på følgende link: 

607

https://helsedirektoratet.no/


https://helsedirektoratet.no/tilskudd/sok-om-a-delta-i-sio-prosjektet Kriterier for tildeling er 
tjenester er beskrevet i eget dokument som er tilgjengelig på samme sted. 

 
Finansieringsdokumentet https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1019/IS-
2392%20Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf angir de økonomiske rammene 
for forsøket og forsøkskommunene, og hvordan rammene er framkommet. Videre beskriver 
dokumentet finansieringsmodellene i forsøket, prismodellen og enhetsprisene i prismodellen, 
samt grunnlaget for beregningene. For kommuner som er i modell B (se kapittel 4) er 
finansieringsmodellen bruk av øremerket tilskudd. For kommuner som er i modell A er 
finansieringsmodell i hovedsak tilskudd basert på tildeling av tjenester og enhetspriser i 
prismodellen. I tillegg kommer en mindre andel øremerket tilskudd. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og det er både administrativt og 
politisk, ønskelig å se på tjenester for å få mer effektiv drift. Gjennom forsøket vil kommunen 
kunne se spesielt på tildeling av tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren og eventuelt 
avdekke andre måter å tildele tjenester på. Kommunen har i dag ikke midler til å få vurdert 
dagens effektivitet av helse og omsorgstjenester gjennom eksterne konsulenter. Ved deltagelse i 
et slik forsøk kan kommunen få avdekket et eventuelt effektiviseringspotensialet, samtidig som 
man vil få til en forenkling av prosedyrer og regler. 
 
Nordreisa kommune imøtekommer alle kriterier for deltakelse og økonomisk sett vil Nordreisa 
kommune komme bedre ut enn i dag. 
 
Med bakgrunn i en helhetlig vurdering og at Nordreisa kommunestyre har søkt om å delta, vil 
rådmann anbefale at Nordreisa kommune ikke trekker seg som søker i finansieringsprosjektet.  
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Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommunal beredskapsplikt 
 Sivilbeskyttelsesloven  
 Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

Vedlegg 
1 Forslag til Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune 
  

 

Rådmannens innstilling 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune godkjennes.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Fylkesmannen i Troms, avdeling for plan, reindrift og samfunnssikkerhet gjennomførte tilsyn 
med Nordreisa kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 5. september 2018. 
Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid med og etterlevelse av 
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt inntatt i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §§ 14 og 15 
og tilhørende forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22. august 2011. 
 
Nordreisa kommune har en Helhetlig ROS (HROS) vedtatt i kommunestyret oktober 2014.  
 
Etter tilsynet september 2018 fikk Nordreisa kommune følgende avvik og merknader: 

 Avvik 1: Forskrift om kommunal beredskapsplikt §2 (3) c), d), e) og f) 
 Avvik 2: Forskrift om kommunal beredskapsplikt §2, 4. ledd 
 Avvik 3: Forskrift om kommunal beredskapsplikt§3, a) 
 Avvik 4: Sivilbeskyttelsesloven §15, 1. ledd 

 
 Merknad 1: Evakueringsplanen til Nordreisa er ikke utarbeidet med utgangspunkt i ROS 

analysen. 
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 Merknad 2: Kommunen har en informasjonsplan, men kan ikke dokumentere at de har 
en krisekommunikasjonsplan. 

 
Etter fylkesmannens rapport med avvik ble det satt ned en arbeidsgruppe, fra alle 
tjenesteområder, samt andre ressurspersoner, som har gjennomført en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (HROS), herunder kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheten for 
uønskede hendelser som kan inntreffe og hvordan disse kan påvirke kommunens daglige virke, 
tjenesteleveranse og befolkning. Arbeidsgruppen utarbeidet et forslag til ny HROS juni 2019. 
Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, utarbeidet av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble benyttet som metode. https://www.dsb.no/veiledere-
handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-forskrift-om-kommunal-beredskapsplikt/ 
 
Forslaget ble sendt ut til høring til interne og eksterne aktører. Det ble også invitert til møte i 
utvidet beredskapsråd for Nordreisa kommune 29. august, med en gjennomgang av forslaget. 
Det kom inn både muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. HROS er revidert i hht alle innspill.    
Gruppen har ikke arbeidet med merknad 1 og merknad 2.  
 
HROS skiller seg fra andre sektoranalyser i kommunen ved at det er de store hendelsene som er 
i fokus. Dette er hendelser som går utover ordinær kapasitet, og/eller omfatter flere 
ansvarsområder. Analysen skal ha et helhetlig perspektiv ved at gjensidigheter innenfor 
kommunens ansvarsområder blir berørt. Analysen skal også synliggjøre kommunens viktige 
samordningsrolle, fremme kommunens samfunnssikkerhetsansvar på tvers av kommunens 
ansvarsområder, og samarbeidet mellom eksterne aktører.  
HROS skal også danne grunnlag kommunens samfunns- og arealplan samt kommunens 
overordnede beredskapsplan. 
 
HROS skal egen godkjennes av kommunestyret og skal:  

 gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen  
 gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen  
 fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer 
 gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i kommunen  
 identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere påkjenninger 
 gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  
 gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og 

FylkesROS  
 
Arbeidsgruppen vurderer risikobildet – forhold som utgjør farer for uønsket hendelser i 
Nordreisa kommune, som følgende: 
 

2.1 Menneskelig svikt og 
systemsvikt 

2.2 Naturhendelser 2.3 Tilsiktede uønskede 
hendelser 

 Fjellskred Terror  Akutt forurensing i grunn og 
vann  Steinskred og steinsprang Overgrep og vold i nære 

relasjoner 
 Radioaktivt nedfall 
Skips eller båtutlykke i 
fjordbassenget 

 Jordskred og leirskred  Oppståtte katastrofer, 
ulykker og kriser 

 Snøskred  Kapasitet til å yte 
nødvendige helsetjenester Havnivåstigning og stormflo 

 Radikalisering 

 Drikkevannsforsyning  Flom  
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Brann i avfallsdeponi og 
sorteringshall 

 Ekstremvær 

 Dambrudd  Flom 
Ulykke ved kraftanlegg Radon 

 

 Større ulykker langs veg   
Bortfall av energiforsyning   
 Tunnelulykke 
Sørkjostunellen 

  

Ulykke ved flyplass   
 Turisme   

  Digitalisering 
  

2.1.13 Smittevern   
2.1.14 Brann i større 
bygninger 

  

 
 
 

Vurdering 
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Rollen er 
tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt. Beredskapsplikten pålegger kommunen å 
arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og understreker 
kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet.  
Ihht Sivilbeskyttelsesloven skal kommunen ha oversikt over de risikoene som er reelle for 
kommunen slik at kommunen både kan forebygge en hendelse og ha beredskap mot en risiko 
om den skulle inntreffe. Den helhetlige kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen er en 
overordnet vurdering av hvilken risiko og sårbarhet som eksisterer, eller er sannsynlig kommer 
til å eksistere, i Nordreisa kommune, samt et redskap for fag- og sektorområdene i deres arbeid 
med samfunnssikkerhet. 
 
Arbeidsgruppen har ikke arbeidet med merknad 1 og 2 i tilsynet av kapasitetsårsaker. Arbeid 
med evakueringsplan i hht Nordnes er et stort arbeid som omfatter flere kommuner og alle 
sektorer, et krevende arbeid med eksisterende ressurser. Rådmannen anbefaler at 
administrasjonen arbeider videre med merknad 1 og 2 i løpet av 2020, inkludert revidering av 
beredskapsplan i hht ny HROS.   
 
Vedlagt følger rådmannens forslag til helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa 
kommune med anbefalinger om godkjenning.  
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1.0 Innledning  

1.1 Om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
Nordreisa kommune har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS), herunder 

kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe og 

hvordan disse kan påvirke kommunens daglige virke, tjenesteleveranse og befolkning.  HROS skal 

egengodkjennes av kommunestyret. 

HROS skiller seg fra andre sektoranalyser i kommunen ved at det er de store hendelsene som er i 

fokus.  Dette er hendelser som går utover ordinær kapasitet, og/eller omfatter flere ansvarsområder.  

Analysen skal ha et helhetlig perspektiv ved at gjensidigheter innenfor kommunens ansvarsområder 

blir berørt.  Analysen skal også synliggjøre kommunens viktige samordningsrolle, fremme 

kommunens samfunnssikkerhetsansvar på tvers av kommunens ansvarsområder, og samarbeidet 

mellom eksterne aktører. 

HROS skal også danne grunnlag kommunens samfunns- og arealplan samt kommunens overordnede 

beredskapsplan 

1.2 Bakgrunn 
Lovpålagt oppgave 

Innføringen av sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) gir 

kommunen nye lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.  Kommunens plikter 

etter forskriften er underlagt tilsyn av Fylkesmannen i Troms- og Finnmark.1 

Lovkrav og grunnleggende prinsipper 

Kommunens ansvar og oppgaver følger delvis av lover og forskrifter (se kapittel 1.3) og delvis av de 

fire grunnleggende prinsippene  for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap: 

1.3 Lov- og forskriftskrav 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) og forskrift om kommunal beredskapsplikt1  
Sivilbeskyttelsesloven har til formål å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk 
infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet 
eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.  
Forskrift om kommunal beredskapsplikt har som formål å sikre at kommunen ivaretar befolkningens 
sikkerhet og trygghet.  Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av 
liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.  Det følger av forskriften at kommunen skal ha: 

Sektor- og særlover  

                                                           
1 Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, jf lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10 
2 HROS skal oppdateres minimum hvert fjerde år og for øvrig oppdateres ved endringer i risikobildet, jf § 6. 
3 På bakgrunn av HROS skal kommunen: 

a) Utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet 

b) Vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov av 27.juni 2008 nr 71 om 
planlegging og byggesaksbehandling (pbl) 

4 Overordnet beredskapsplan skal minimum oppdateres en gang i året, jf § 6. 
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Kravene etter forskrift om kommunal beredskapsplikt, kommer i tillegg til lov- og forskriftskrav på 
fag- og sektorområdene. Eksempler på slike områder er helse og sosial5, vannforsyning og 
matsikkerhet6, brann og redning7 og flere8  
 
Plan- og bygningsloven  
Som planmyndighet skal kommunen gjennom planlegging,  ”fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. ”, jf. 
pbl § 3-1, h. Kommunen skal også påse at det i forbindelse med planer for utbygging gjennomføres 
risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4-3. Det er også viktig å påpeke at den helhetlige ros-analysen 
skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i planer etter pbl. 

1.4 Formål 
Formålet med kommunal beredskapsplikt og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS) er 
å sikre et helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorene 
i kommune. Ved å utarbeide en helhetlig ROS oppnår kommunen økt bevissthet om og oversikt over 
risiko og sårbarhet i egen kommune. Helhetlig ROS skal:  
- Gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen  

- Gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen  

- Fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer  

- Gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i kommunen  

- Identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere påkjenninger  

- Gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap  

- Gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og FylkesROS9 

1.5 Hva kjennetegner en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse 

Formelle krav til innhold 

Analysen skal som et minimum omfatte. 

• Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 

• Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 

kommunen  

• Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 

• Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur 

• Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet  

• Behovet for befolkningsvarsling og evakuering 

Formelle krav til deltakelse 

Forskrift til kommunal beredskapsplikt setter krav til hvem som skal delta og involveres i 

utarbeidelsen av den HROS.  Jf. § 2, fjerde ledd har kommunen en plikt i å påse at relevante 

offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelsen av HROS.  Det vil si at 

                                                           
5 Lov om helsemessig og sosial beredskap og forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv. 
6 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og drikkevannsforskriften 
7 Lov om brann- og eksplosjonsvern og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
8 Kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, smittevernloven, strålevernloven, vannressursloven, 
forureningsloven, m.m 
 
9 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms 2016-2019, med oppfølgingsplan for FylkesROS for Troms 2016-2019 
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analysen skal gjennomføres som et flerfaglig samarbeid mellom ulike fagpersoner og ansvarlige 

aktører på ulike fagfelt – både private og offentlige.  Analysen skal behandles av kommunestyret. 

Analysen er et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og deres oppfølging av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Analysen gir også en oversikt over risiko og 

sårbarhet i kommunen som vil være nyttig for fag- og sektorområder i kommunen og andre i deres 

arbeid med samfunnssikkerhet. 

Plan for oppfølging og rapport 

Med utgangspunkt i funnene i HROS-analysen utarbeider prosjektgruppa et forslag til plan for 

oppfølging.  Denne skal sammen med HROS behandles av kommunestyret.  Planen er styrende for 

kommunens helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeid, og skal inneholde målsettinger, 

strategier og tiltak for utvikling av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap de neste 

4 årene. Plan for oppfølging av funnene i ROS-analysen skal revideres årlig. 

Planen er styrende for kommunens oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap i planlegging etter 

plan- og bygningsloven, økonomi- og budsjettplan, samt beredskapsplanverk. 

Plan for oppfølging skal redegjøre for de tiltak som er identifisert i HROS.  Dette kan være tiltak for å; 

• Forebygge 

• Styrke beredskap og krisehåndteringsevne 

• Øke kunnskap  

• Forslag til mer detaljerte analyser på sektornivå 

Resultatene fra HROS skal dokumenteres i egen rapport, som skal inneholde en oppsummering av 

risiko og sårbarhet i kommunen samt de anbefalte tiltakene. 

 Hva er risiko og sårbarhet 

I HROS identifiseres mange uønskede hendelser.  Analysene tar utgangspunkt i årsaker og 

sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. 

En uønsket hendelse er når en hendelse representerer en fare for verdier, der verdier kan være 

mennesker, økonomiske verdier, miljø, samfunnsviktige funksjoner og lignende.  HROS-analysen skal 

gi et bilde av hva som kan gå galt, sannsynligheten for at noe går galt og konsekvensen hvis det går 

galt.  Altså et helhetlig bilde av hendelser som kan oppstå i en bedrift, kommune, fylke eller i et 

område.  En sårbarhetsanalyse vil derfor kunne avdekke hvor sårbar denne enheten er ovenfor 

påkjenninger og om hvilke tjenester enheten eventuelt kan eller ikke kan utføre ved en hendelse. 

Bakgrunn eller årsak til en hendelse kan være mange ting, men det kan stort sett begrenses til tre 

typer årsaker.  Disse er menneskelig eller organisatorisk svikt, teknisk svikt eller ytre påvirkning.  

Eksempel på ytre påvirkning kan være ekstrem vind, skyte episoder, brann og osv.   

• Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, 

økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner.  Risiko er resultatet av sannsynligheten 

(frekvensen) og konsekvensene av uønskede hendelser10.  

 

• Sannsynlighet brukes som mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil 

inntreffe, angitt som innenfor hvilket tidsrom, gitt vår bakgrunnskunnskap.  Når risiko 

                                                           
10 Kilde: DSBs veileder til HROS i kommunen 
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vurderes, legger vi til grunn en viss kunnskap.  Det er ofte mange forutsetninger og 

antakelser og kunnskapen kan være god eller begrenset, og noen av forutsetningene kan 

være feil.  Ydmykhet er med andre ord nødvendig når vi uttaler oss om risiko og 

sannsynlighet11. 

 

• Konsekvens er i denne sammenheng en beskrivelse av følgene av en hendelse.  Det er i 

denne analysen valgt å vektlegge konsekvens i større grad enn sannsynlighet, begrunnet i at 

det er konsekvensen en må håndtere fysisk når en hendelse inntreffer12. 

 

• Sårbarhet er et uttrykk for de problemene et system får med å fungere når det utsettes for 

en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter 

at hendelsen har inntruffet. Et system kan i denne sammenheng være både tekniske 

delsystemer (f.eks. infrastrukturer) eller større organisatoriske systemer13. 

 

• Krise – krisesituasjon er uønskede hendelser som bringer det ordinære drifts- og 

beredskapsapparatet inn i en sitasjon med større belastninger enn hva det normalt skal 

kunne forventes å håndtere. 

 

• Kritiske samfunnsfunksjoner er oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta 

befolkningens sikkerhet og trygghet.  Dette er leveranser som dekker befolkningens 

grunnleggende behov.  Forsyning av mat og medisiner, drikke, husly og varme, forsyning av 

energi, forsyning av drivstoff, nød og redningstjeneste etc.er eksempler på dette14. 

• Forebygging handler først og fremst om tiltak for å redusere sannsynligheten for at en 

uønsket hendelse skal inntreffe. I noen tilfeller er det ikke mulig å redusere sannsynligheten, 

f.eks for ras og flom, og forebygging handler her om å redusere konsekvensene, som å unngå 

bygging i ras- og flomutsatte områder.  Også det generelle beredskapsarbeidet handler om å 

redusere konsekvensene av en krise eller ulykke, men dette omtales som beredskap. 

• Beredskap er planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller 

andre uønskede hendelser på best mulig måte. 

• Uønskede hendelser er hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan 

medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 

1.6 HROS analysen skal: 
• Ivareta folkets sikkerhet innenfor kommunens grenser 

• Kartlegge aktuelle hendelser og sette disse opp i en risikomatrise 

• Få frem det som er farligst, og hvor ofte og når det kan skje 

• Beskrive årsaker 

• Beskrive forebyggende og skadebegrensende tiltak, beregne sannsynlighet og konsekvenser 

• Benytte kunnskapene i: 

o Forbyggende planarbeid – kommuneplan, reguleringsplaner, økonomiplan 

                                                           
11 Kilde: DSBs veileder til HROS i kommunen 
12 Kilde: DSBs veileder til HROS i kommunen 
13 Kilde: DSBs veileder til HROS i kommunen 
14 For mer utfyllende liste, se s 18 i DSBs veileder til HROS i kommunen 
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o Skadebegrensende arbeid – tas med i alle berørte etaters planer på en systematisk 

og riktig vektlagt måte 

o Beredskapsplan 

o Kommunens risikoanalyse for dimensjonering av brannvesen/brannordning 

o Målrettet beredskapssatsing – opplæring 

o Fordele ansvar og oppfølging av de enkelte sårbare områder slik at det faktisk skjer 

endringer og alle er klar over sitt ansvar. 

1.6.1 Metodikk for risikovurdering 

• Metodikken er hentet fra veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, som 

er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Sannsynlighet (S)  for at en hendelse vil skje er satt opp i 5 kategorier15.  Nedenstående 

skjema er satt opp med sannsynlighet i 5 kategorier.   

• Konsekvensen 16(K) av hendelser er rangert etter forventet skadeomfang med hensyn til 

mennesker, miljø og økonomiske verdier. 

 

Sannsynlighet Vekttall Forventet frekvens 

Svært lav S1 Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år. <0,1 % sannsynlighet pr år 

Lav S2 1 gang i løpet av 100 til 1000 år. 01,-1 % sannsynlighet pr år 

Middels S3 1 gang i løpet av 50 til 100 år, 1-2 % sannsynlighet pr år 

Høy S4 1 gang i løpet av 10-50 år. 2-10 % sannsynlighet pr år 

Svært høy S5 Oftere enn 1 gang i løpet a 10 år, >10 % sannsynlighet pr år 

 

Begrep Vekttall Mennesker Miljø Økonomisk konsekvens 

Ufarlig K1 Ingen 
personskader 

Ingen miljøskader  

En viss fare K2 Få og små 
personskader 

Mindre miljøskader  

Kritisk K3 Alvorlige 
personskader 

Omfattende skader på miljøet  

Farlig K4 Alvorlige skader/1 
død 

Alvorlige skader på miljøet. 
Andre avhengige systemer 

 

Katastrofalt K5 En eller flere 
døde 

Svært alvorlige og langvarige 
Skader på miljøet, uopprettelige  
miljøskader 

 

• Risiko (R) er lik produktet av sannsynlighet (S) x konsekvens (K). S x K = R 

1.6.1.2 Samfunnsverdier 

I kommunal beredskapsplikt slås det fast at det overordnete målet er å ivareta befolkningens 
sikkerhet og trygghet. For å kunne vite hvordan man skal kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og 
trygghet, må man først definere hva dette betyr, og hvilke verdier det er man ønsker å beskytte.  
I veilederen har man valgt å konkretisere dette i fire samfunnsverdier med tilhørende 
konsekvenstyper.  
 
Tabellen viser de fire samfunnsverdiene med tilhørende konsekvenstyper 

                                                           
15 Sannsynlighetskategoriene kan flyttes alt etter konsekvenser i den gitte kommunen.  Det er opp til 
kommunene selv å justere og velge denne. 
16 Konsekvenskategoriene for de ulike konsekvenstypene kan flyttes alt etter konsekvenser i den gitte 
kommunen.  Det er opp til kommunene selv å justere og velge denne. 
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Samfunnsverdier Konsekvenstyper 

Liv  
Helse 

Dødsfall 
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av grunnleggende behov 

Natur og miljø Langtidsskader på naturmiljø 
Langtidsskader på kulturmiljø/kulturminner 

Materielle verdier Økonomiske tap 

 
I tillegg til at veilederen har konkretisert verdiene et samfunn ønsker å beskytte, med tilhørende 
konsekvenstyper, har den også forslag til kategorier for konsekvens, sannsynlighet, usikkerhet og 
styrbarhet.  Arbeidsgruppa har fulgt disse, med unntak av kategorier for konsekvens, her har en laget 
egne lokaltilpassede konsekvenstabeller.  Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i 
konsekvenstabellene i veilederen, og redusert disse med tanke på folketallet i vår kommune. 
 

1.6.1.3 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Sannsynlighet 

Kategori Tidsintervall Synnsynlighet 
Pr år 

Forklaring 

5 Oftere enn 1 gang i løpet av  
10 år 

>10 % Svært høy 

4 1 gang i løpet av 10 til 50 år 2-10 % Høy 

3 1 gang i løpet av 50 til 100 år 1-2 % Middels 

2 1 gang i løpet av 100 til 1000 
år 

0,1 – 1 % Lav 

1 Sjeldnere enn 1 gang i løpet av  
Av 1000 år 

<0,1 % Svært lav 

 

Målet med å etablere sannsynlighetskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra 

hverandre for å få en spredning i risiko- og sårbarhetsbildet som igjen kan gi et underlag for 

prioriteringer. 

Konsekvenskategori, med lokale tabeller: 

Kategori Forklaring 

5 Svært store 

4 Store 

3 Middels 

2 Små 

1 Svært små 

Kategoriene er tallfestet fra 1-5, der 5 er mest alvorlig.  Målet med å etablere konsekvenskategorier, 

er å skille de uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi 

underlag for prioritering.  Det er ikke hensikten å sammenligne mellom konsekvenstyper eller 

verdier.  Man skal ikke veie liv og helse opp mot natur og miljø.  Tabellene som følger er tilpasset 

Nordreisa kommune, basert på tabellene i veilederen, 

Konsekvenskategori liv og helse: For Nordreisa kommune kan et dødsfall gi svært store 

konsekvenser 

 

Kategori Dødsfall Skader og sykdom 
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5  Flere enn 3 Over 15 

4 3 10-15 

3 2  10 

2 1 5-9 

1 0-1 1-5 

 

Konsekvenskategori Stabilitet 

Manglende dekning av grunnleggende behov: 

Varighet/ant 
berørte 

< 10 personer 10-100 personer 100-1000 
personer 

>1000 personer 

>7 dager Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 Kategori 5 

2-7 dager Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 Kategori 5 

1-2 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 

<1 dag Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

Befolkningen mangler mat, drikkevann, varme og medisiner som følge av hendelsen. 

Konsekvenskategorien 1-5 kan angis som en kombinasjon av antall personer, berørt av, og varighet 

på hendelsen. 

Forstyrrelser i dagliglivet 

Varighet/ant 
berørte 

< 10 personer 10-100 personer 100-1000 
personer 

>1000 personer 

>7 dager Kategori 5 Kategori 5 Kategori 5 Kategori 5 

2-7 dager Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 Kategori 5 

1-2 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

<1 dag Kategori 1 Kategori 1 Kategori 3 Kategori 4 

Befolkningen får ikke kommunisert via ordinære kanaler, kommer seg ikke på jobb eller skole, 

mangler tilgang på offentlige tjenester, infrastruktur og varer. 

Konsekvenskategori Natur og Miljø: 

Skade på naturmiljø 

Varighet/georgra-
fisk utbredelse 
 

<3 km2/km 3-30 km2/km 30-300 km2/km 300 km2/km 

>7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 

2-7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 5 Kategori 5 

     

Konsekvenskategori 1 – skade for naturmiljø kan angis som en kombinasjon av geografisk utbredelse 

og varighet på skade. 

 

Skade på kulturmiljø 

Grad av 
ødeleggelse/verne-
verdi 

Verneverdige 
Kulturminner 

Verneverdig 
kulturmiljø 

Fredede kultur- 
minner 

Fredet 
kulturmiljø 

Omfattende øde- 
leggelse 

Kategori 4 Kategori 4 Kategori 3 Kategori 5 
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Begrenset øde- 
leggelse 

Kategori 4 Kategori 4 Kategori 2 Kategori 5 

Tap og/eller permanent forringelse av kulturmiljø/kulturminner kan angis ut fra 

fredningsstatus/verneverdi og graden av ødeleggelse.  Kulturminne defineres i veilederen som et 

område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.  Også 

naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i et kulturmijø.  Verneverdige kulturminner er 

kulturminner som har gjennomgått en kulturhistorisk vurdering og identifisert som verneverdige, 

som f.eks Havnes, Tørrfosstunet og Sappen gamle skole. 

Konsekvenskategori Materielle verdier: 

Kategori   Økonomiske tap (NOK) 

5 Over 5 mill 

4  2 – 5 mill 

3 2 mill 

2 500 000 -1 mill 

1 Lavere enn 500 000,- 

Direkte kostander som følge av hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom, 

håndtering og normalisering. 

 

1.6.1.4 Angivelse av usikkerhet og styrbarhet 

Usikkerheten vurderes som høy dersom en eller flere betingelser er oppfylt:  

• Relevante data og erfaringer er utilgjengelige eller upålitelige  

• Hendelsen/fenomenet som analyseres er dårlig forstått  

• Det er manglende enighet blant ekspertene som deltar i vurderingen  
 
I motsatt fall vurderes usikkerheten som lav.  
Den menneskelige faktoren ved grad av usikkerhet går på at ingen av prosjektgruppas medlemmer 
tidligere har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse på et helhetlig og overordnet nivå som en 
kommune-ROS er. Dette kan være med på å øke usikkerheten ved analysen, spesielt ved 
sannsynlighetsberegning og konsekvensvurdering, selv om den samlete kompetansen i gruppa er høy 
når det kommer til lokale forhold i kommune.  
Følgende kvalitative kategorier benyttes for klassifisering av styrbarhet:  

• Høy: Kommunen kan kontrollere/styre  

• Middels: Kommunen kan påvirke  

• Lav: Kommunen kan ikke  
Gruppa har ikke vurdert usikkerhet og styrbarhet ved naturhendelser 
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1.7 Risikodiagram 
 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Ufarlig 

(K1) 

En viss fare 

(K2) 

Kritisk 

(K3) 

Farlig 

(K4) 

Katastrofalt 

(K5) 

Svært 

sannsynlig 

(S5) 

     

Meget 

sannsynlig 

(S4) 

     

Sannsynlig 

(S3) 

     

Mindre 

sannsynlig  

(S2) 

     

Lite 

sannsynlig 

(S1) 

     

 

ROS-analysen legges inn i et risikodiagram som viser sannsynlighet og konsekvens. Diagrammet er 

delt inn i 3 sektorer med slike fargekoder: 

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko.  Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller 

grønn. 

Gult felt indikerer «på grensen» risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. 

Grønt felt indikerer akseptabel risiko. 

En slik risikomatrise vil på oversiktsnivå være forbundet med usikkerhet.  Enkelte farer må håndteres 

og følges opp uansett i forbindelse med arealforvaltning og planlegging. 

For tiltak som havner på gult/rødt må oppfølging vurderes, da enten som tiltak i beredskapsplanen, 
økonomiplan/planlegging eller tiltak som skal håndteres på sektor.  
 
Sammen med bruk av risikomatrisen er det viktig at risikovurderingene av hver hendelse 
fremkommer kvalitativt i analyseskjemaene.  
 
Risikoanalysene av de uønskede hendelsene viser uakseptabel risiko (rød sone i risikomatrisen) for xx 

av yy hendelser i kategorien liv og helse, xx av yy hendelser i kategorien ytre miljø og xx av yy 

hendelser i kategorien samfunnsverdi.  

Dette kan forklares med at hendelsene er valgt ut i fra at de skal være av et slikt omfang at det 

medfører konsekvenser for og involvering av kommunens kriseledelse. Flere av hendelsene som er 

analysert vil også være utenfor kommunens ansvar og kontroll, men kan ramme kommunen ut i fra 

dens beliggenhet. 

 

1.8 Overførbarhet og følgehendelser 
Overførbarhet vil si at prosjektgruppa har vurdert om lignende hendelser som vurderes kan inntreffe 

andre steder i kommunen, og ikke bare i et bestemt område. 
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Ved en hendelse kan det ofte vært snakk om en kjede av hendelser.  Risikovurderingen omfatter 

derfor eventuelle samtidige hendelser (f.eks storm og brann), og følgehendelser (f.eks skred som 

følge av flom, strømbrudd som følge av storm). 

 

1.9. Fjellskred Nordnes 
Det er utarbeidet egen sårbarhetsanalyse, med egen beredskapsplan for Fjellskred fra Nordnes for 

kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Selv om Nordreisa kommune ikke er en del av verken 

sårbarhetsanalysen eller beredskapsplanverket på nåværende tidspunkt, vil Nordreisa ved revidering 

av dette planverket slutte seg til nevnte kommuner. Derfor er denne hendelsen ikke tatt med i HROS-

analysen, da den vil komme som en egen analyse.  

 For Nordreisa kommune vil Spåkenes og Havnes bli berørt. Begge stedene vil ha oppskyllingshøyder 

lavere enn 2 m ved skred med nominell årlig sannsynlighet 1/1000 og 1/5000.  Det er gjennomført et 

omfattende arbeid knyttet til overvåking og varsling av fjellpartiet17.   

Det er NVE som har ansvaret for dette arbeidet. Beredskapsplan Fjellskred fra Nordnes ivaretar alle 

områder knyttet til dette scenariet, herunder varsling ved bevegelse (grønn, gul, oransje eller rødt), 

kommunikasjon og informasjon, evakueringsplaner og praktisk gjennomføring av evakuering18. 

Nordreisa kommune er mottakskommune for Kåfjord kommune, og vil i den sammenheng utarbeide 

eget planverk. 

 

2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune 
Nordreisa kommune har 4909 innbyggere pr 2019 og ligger i Nord-Troms. Kommune grenser i nord 
mot Skjervøy, i øst mot Kvænangen og Kautokeino, i vest mot Kåfjord, og mot Finland (Enontekio) i 
sør. 
 
Nordreisa kommune har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS). Denne gir et 

overordnet bilde av risiko og sårbarhet i kommunen, og er i henhold til krav i forskrift om kommunal 

beredskapsplikt. I arbeidet med HROS har kommunen kartlagt, systematisert og vurdert 

sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe og hvordan disse kan påvirke kommunens 

daglige virke, tjenesteleveranse og befolkning.  HROS skal egengodkjennes av kommunestyret.  HROS 

skal være del av grunnlaget for revideringer av kommunens samfunns- og arealplan samt 

kommunens overordnede beredskapsplan. 

HROS skiller seg fra andre sektoranalyser i kommunen ved at det er de store hendelsene som er i 

fokus.  Dette er hendelser som går utover ordinær kapasitet, og/eller omfatter flere 

ansvarsområder.  Analysen skal ha et helhetlig perspektiv ved at gjensidigheter innenfor kommunens 

ansvarsområder blir berørt.  Analysen skal også synliggjøre kommunens viktige samordningsrolle, 

fremme kommunens samfunnssikkerhetsansvar på tvers av kommunens ansvarsområder, og 

samarbeidet med eksterne aktører. 

                                                           
17 Flodbølger etter fjellskred i Lyngen, oppskyllingsberegninger ved hjelp av probabilistiske metoder, NGI dok.nr 
20170309-01-R 
18 Sårbehetsanalyse for fjellskred fra Nordnes og beredskapsplan for fjellskred fra Nordnes for kommunene 
Lyngen, Storfjord og Kåfjord. 
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Det er flere forhold i kommunen som gir robusthet.  Eksempelvis god tilgang til beredskapsressurser, 
god el-infrastruktur med alternative forsyningslinjer, havn, flyplass, gode drikkevannsløsninger 
inkludert reserveforsyning.  
Nordreisa kommune har et nødstrømsaggregat på Sonjatun helsesenter, aggregatet holder drift på 
prioriterte tjenester.  Omsorgssentrene Sonjatun bo- og kultur og Sonjatun omsorgssenter har 
aggregat som dekker behovet på disse.  Vannforsyningen og avløpsanleggene er utrustet med 
nødstrømsaggregat på behandlings- og renseanlegg og på kritiske pumpestasjoner. 
 
Det er likevel en del forhold som gir sårbarhet i kommunen. Eksempler på dette er 
hovedtransportveien E6 som går gjennom kommunen uten omkjøringsmuligheter, og gir sårbarhet 
både i forhold til hendelser som kan involvere mange mennesker og/eller farlig gods. Slike hendelser 
kan også oppstå for skipstrafikken selv om trafikkmengde til sjøs er vesentlig mindre enn på vei. 
Vi har ingen store industribedrifter men har Kildal kraftverk med damanleggene,  
 

Arbeidsgruppen  
Prosjektgruppen har hatt ansvar for å planlegge, gjennomføre analysen og utarbeide forslag til plan 
for oppfølging. Prosjektgruppen har bestått av:  
Rådmann Anne-Marie Gaino 
Personalsjef/beredskapskoordinator Christin Andersen 
Sektorleder drift og utvikling Dag Funderud 
Konstituert sektorleder helse Guro Boltås 
Sektorleder helse Rickard Pritz 
Sektorleder oppvekst og kultur Siri Ytterstad 
Kommunelege Øyvind Roarsen 
Arealplanlegger Birger Storås 
Oppmåler Kristian Berg 
Virksomhetsleder anleggsdrift Hilde Henriksen 
 
Prosessleder:  
Beredskaprådgiver Kåfjord kommune Karin Karlsen  
 
Generell deltagelse  
Relevante offentlige og private aktører er invitert med i prosessen via Nordreisa kommunes 
beredskapsråd, som Fylkesmann i Troms og Finnmark, Sivilforsvaret, Politiet, Nord-Troms 
brannvesen, Ymber.  Lista er ikke uttømmende, fullstendig oversikt vedlegges analysen. 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering av hver hendelse som er valgt ut ved hjelp av et eget 

analyseskjema.  I risikovurderingen er det vurdert hvilke hendelser som kan inntreffe, 

sannsynligheten for at de inntreffer og hvilke konsekvenser disse hendelsene kan få.  Kommunen 

gjennom prosjektgruppa, har ledet prosessene og hatt relevante eksterne aktører som bidragsytere 

med kunnskap, kjennskap og erfaring fra de lokale forholdene. For hver hendelse er følgende 

vurdert; 

- Hendelsesforløpet 

- Årsaker 

- Indentifiserende tiltak  

- Sannsynlighet  

- Konsekvenser 

- Behov for befolkningsvarsling og evakuering  

- Usikkerhet 
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- Styrbarhet 

- Forslag til nye tiltak og forbedring av eksisterende tiltak 

- Overførbarhet 

- Kommunens robusthet og sårbarhet er vurdert spesielt 

Risikobildet – forhold som utgjør farer for uønsket hendelser i Nordreisa kommune 

2.1 Menneskelig svikt og 
systemsvikt 

2.2 Naturhendelser 2.3 Tilsiktede uønskede 
hendelser 

 Akutt forurensing i grunn og 
vann 

 Fjellskred Terror 

 Steinskred og steinsprang Overgrep og vold i nære 
relasjoner 

 Radioaktivt nedfall 
Skips eller båtutlykke i 
fjordbassenget 

 Jordskred og leirskred  Oppståtte katastrofer, ulykker 
og kriser 

 Kapasitet til å yte nødvendige 
helsetjenester 

 Snøskred  Radikalisering 

Havnivåstigning og stormflo 

 Drikkevannsforsyning  Flom  

Brann i avfallsdeponi og 
sorteringshall 

 Ekstremvær  Oppsummering av risikobilde 
for Nordreisa kommune 

 Dambrudd  Flom 

Ulykke ved kraftanlegg Radon 

 Større ulykker langs veg   

Bortfall av energiforsyning   

 Tunnelulykke Sørkjostunellen   

Ulykke ved flyplass   

 Turisme   

Digitalisering   

  

 Smittevern   

 Brann i større bygninger   

 

2.1 Menneskelig svikt og systemsvikt 
 

2.1.1 Akutt forurensing i grunn og vann 
Prøver av vannkvalitet: http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=41506&amid=2649873 

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 er vedtatt.  Hensikten med en regional 

vannforvaltningsplan er å gi en enkel og oversiktlig framstilling av hvordan man ønsker å forvalte 

vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv.  Forvaltningsplanen skal 

være en plan for å nå de mål for vannmiljø som forskrift om rammer for vannforvaltning (EUs 

vanndirektiv) 2007 setter for overflatevann (innsjøer, elver og kystvann) og grunnvann.  

Gjennomføringen av vannforvaltningsforskriften innebærer at alle vassdrag, grunnvann, kyst- og 

fjordområder må kartlegges, karakteriseres og klassifiseres.  På bakgrunn av klassifisering fastsettes 

miljømål og kvalitetskrav. 

Akutt forurensning er i forurensningsloven § 38 definert som forurensning av betydning, som inntrer 
plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. I 
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virksomheter hvor det er fare for eller har forekommet akutt forurensning har den ansvarlige blant 
annet varslingsplikt, beredskapsplikt og aksjonsplikt i medhold av forurensningsloven kapittel 6. 
 

Årsak til hendelse: 

• Akutt forurensing (f.eks. hendelser knyttet til oppdrett, tankbilvelt) 

• Avrenning fra forurenset grunn (avrenning fra slagghauger, flyplass) 

• Landbruksaktivitet 

• Veganlegg 

• Kommunalt avløp 

• Lagring av farlig væske i større mengder  

• Effektkjøring av Kildalselva 

• Ras, skred eller ekstremnedbør og flom fører til akutt forurensing 

Konsekvenser: 

• Forurensing av elver og fjordområder 

• Forurensing av drikkevann 

Sannsynlighet S3 Konsekvens K3 = Risiko R9 

    

Tiltak: 

• Buffersone ved hendelse 

• Vegetasjonsbuffersone 

• Utbedring av E6/FV 866 i forhold til f.eks. farlig veg som er smal og uten vegskulder 

• Informere befolkninga gjennom kommunens hjemmeside, sosiale media, media og 

befolkningsvarsling 

Følgehendelse 

• Sykdom pga forurenset drikkevann 

• Kan oppstår skade på natur og miljø 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten er lav, da relevante data er tilgjengelig og forstått 

• Styrbarhet er høy da kommunen kan kontrollere og iverksette flere tiltak etter 

beslutning i kommunen. 

 

2.1.2 Radioaktivt forurensing 
Det er ingen steder i verden hvor det er så mange atomanlegg, sivile og militære, som i Nordvest-

Russland, anlegg i Sverige og Finland samt noen andre baltiske land.  Vår nærhet til dette medfører at 

de potensielle ulykkene ved en av installasjonene som bruker eller oppbevarer radioaktivt materiale, 

utgjør en trussel også for vårt område.  I de senere år har kjernekraftverk fått økt oppmerksomhet.  

Russiske myndigheter utvikler flytende kjernekraftverk for bruk på vanskelige tilgjengelige steder i 
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Arktis.  Russiske reaktordrevne fartøyer som drar oftere på enn tidligere, representerer også en 

utfordring. (Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport.) 

Årsak til hendelse: 

• Atomkraftverkulykke med radioaktivt nedfall 

• Øvrige hendelser der radioaktive stoff blir eksponert (havari av atomdrevet fartøy, sprenging 

av atomvåpen, satellittutstyr mv.) 

Konsekvens: 

• Radioaktiv forurensing av mennesker, dyr, vann, matvarer, miljø osv. ved nedfall 

• Strålingsfare 

• Nedfall/spredning av radioaktivt materiale, som bindes i organisk materiale 

(landbruksprodukter, bær og grønnsaker) 

Sannsynlighet S2 Konsekvens K4 =Risiko R8 

 

Tiltak: 

• Forestå med informasjon og befolkningsvarsling ovenfor egne innbyggere 

• Iverksette tiltak etter de retningslinjer som blir gitt for området av Kriseutvalget for 

atomulykker 

• Informere innbyggerne om kjøp og bruk av jodtabletter til eget bruk  

• Befolkningsvarsling med UMS 

• Se handlingsplan ved ulykke med radioaktiv stråling  

• Utarbeide retningslinjer for bruk av tilfluktsrom 

 

Følgehendelse: 

• Senskader, stråleskader som på sikt kan føre til kreftsykdom, og sterilitet 

• Tilgang på mat og medisin kan bli påvirker dersom en må holde seg innendørs over lengre tid 

• Stort informasjonsbehov og uro i befolkninga 

• Helsevesenet vil bli tungt belastet 

 

 

 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten er lav, da tilgjengelige data er pålitelige og det er stor enighet blant 

ekspertene 

• Styrbarheten er lav, da kommunen ikke kan påvirke hendelsen 

2.1.3 Skips/båtulykke i fjordbassenget 
Sørkjosen havn ISPS (båter i internasjonal trafikk). 
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 Sørkjosen havn har fast levering av varer med båt.  Det har også vært en del større passasjerskip 

inne i fjordbassenget, men dette er såpass sporadisk at det ikke blir vektlagt her.  Fra 2021 vil 

Hurtigruta ha fast anløp på Havnes, ca 100 anløp pr år. 

Årsak til hendelser: 

• Brann  

• Kollisjon og/eller grunnstøting 

• Teknisk eller menneskelig svikt 

• Terror 

Lite sannsynlig S1 Konsekvens K5 = Risiko R5 

 

Konsekvenser:  

• Skade på kaianlegget 

• Død og skader på mennesker 

• Skader på materiell 

• Forurensing 

• Trafikkstans 

• Oljeutslipp 

Tiltak 

• Øvelser i akutt forurensing 

• Ajourhold av sikringsplan og øvelsesplan 

Følgehendelser: 

• Stort informasjonsbehov 

• Stor belastning på helsepersonell 

•  Høy belastning på kommunal kriseledelse 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten vurderes som høy erfaringsgrunnlaget fra Norge ikke er godt nok. 

• Styrbarheten vurderes som lav da kommunen ikke kan påvirke 

        

2.1.4 Hendelser som utfordrer kapasiteten til å yte nødvendige helsetjenester  
Lov om helse- og sosial beredskap som skal sikre at befolkningen får nødvendige helse-, omsorgs- og 
sosialtjenester i hver beredskapssituasjon - enten det gjelder krig, kriser eller katastrofer i fredstid. 
Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid pålegger virksomheter med 
planplikt etter lov om helsemessig og sosial beredskap å ha prosedyrer for å sikre nødvendig 
tjenesteyting ved katastrofer/kriser etc. Beredskapsplanen skal basere seg på risiko og 
sårbarhetsanalyser.   
 
Årsak 

• Ekstremvær 

• Bortfall av strøm og kommunikasjon 

629



19 
 

• Ras 

• Vegstegning 
 

 
Konsekvenser 

• Ekstremvær, ras og andre hendelser av et visst omfang vil utfordre kommunens leveranse av 

helse- og omsorgstjenester 

Svært sannsynlig S4 Konsekvens K2 = Risiko 8 

 

Tiltak 

• Utføre ROS analyse på kapasiteten til å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester  

• På bakgrunn av ROS – analysen revidere beredskaps- og handlingsplan for helse 

• Overføre pasienter fra hjemmene til Sonjatun helsesenter, eller nabokommune 

• Vurdere å be om bistand fra nabokommunene 

• Informasjon til pasienter og pårørende 

Følgehendelser 

• Bortfall av EKOM 

• Bortfall av strøm 

• Problemer med nødnett 

 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerhet vurderes som lav, da tilgjengelige lav da relevante erfaringer og data er 

pålitelige 

• Styrbarhet vurderes middels da kommunen ikke kan påvirke, men kommunen kan 

iverksette flere tiltak. 

 

2.1.5 Tap/forurensing av drikkevannsforsyning 
Når det oppstår situasjoner som har betydning for vannkvaliteten (akutt forurensing, svikt i 

desinfeksjon, rørbrudd/lekkasjer osv) plikter Nordreisa kommune umiddelbart å rapportere til 

abonnentene og Mattilsynet.  Områder som brukes til uttak av drikkevann skal avmerkes som 

hensynssone på kommunens arealdel.  Det gjelder drikkevannskilder og nedslagsfelt for drikkevann.  

De fleste drikkevannskilder og nedslagsfelt ligger langt unna bebyggelse og andre forhold som kan 

føre til forurensing av drikkevann.  

 Alle vannverk i Nordreisa som er avhengig av strøm er utstyrt med nødstrømsaggregat.    

Årsak til hendelse: 

• Svikt, stans eller fare for brudd i vannforsyning til husholdninger, institusjoner, private 

virksomheter, gårdsdrift osv. kan ofte ha sammenheng med strømbrudd. 
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• Aktivitet som innebærer en risiko for utslipp av olje, drivstoff og kjemikalier tillates ikke ved 

vassdrag eller grunnvannsforekomster i nærheten av drikkevannskilder 

• Terror 

• Klimarelaterte hendelser (skred, frost, underkjøling, flom etc.) 

 

 

Konsekvenser: 

• Store problemer for husholdninger, institusjoner og spesielle virksomheter ved lengre tids 

brudd på vanntilførsel. 

• Fare for smittespredning 

• Innsug av kloakk i vannledning 

• Manglende slokkevann 

• Økonomiske konsekvenser for bedrifter som har behov for mye vann ( næringsbygg etc.) 

• Skape problemer for matproduksjon (gårdsdrift, fiskeindustri etc.) 

 

 

Sannsynlighet S4 Konsekvens K2 = Risiko R 8 

 

 

Tiltak: 

• Åpne ledningskart tillates ikke 

• Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt. 

Vurderingene skal gjøres med basis i drikkevannsforskriften, Folkehelseinstituttets veiledere, 

restriksjonsbestemmelsene og kunnskap om kilden. 

• Ved behov innføres kokepåbud 

• Lokasjonsvarsling til berørte abonnenter 

•  Se handlingsplan for brudd på vannforsyning og bruk av krisevannkilder i beredskapsplanen 

 

 

Følgehendelser: 

• Sykdomsutbrudd ved vannbåren smitte 

• Økonomiske konsekvenser både for private og kommunen 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten vurderes som lav da relevante data er tilgjengelige og pålitelige 

• Styrbarhet vurderes som høy da kommunen kan kontrollere/styre vannverkene 

 

2.1.6 Brann i avfallsdeponi og sorteringshall 
Galsomelen avfallsanlegg med sorteringshall og deponi er lokalisert 3 km sørøst for Storslett sentrum 

med nærmeste boligområder 0,5 km sør og vest for anlegget. Anlegget betjener 6 kommuner i Nord 
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Troms.  

Avfallet i fylling er usortert i samsvar med avfallsforskriften, og består av mange ulike fraksjoner med 

forskjellig brannbelastning og branntekniske egenskaper. I sorteringshallen mellomlagres utsorterte 

fraksjoner avfall herunder farlig avfall med ulike kjemiske og branntekniske egenskaper. Egen 

brannberedskap på Galsomelen er under utarbeidelse.  Nok vann tidlig nok er en utfordring, 

Nordreisa kommune har fokus på forebygging, vann, tiltak (f.eks kamera), bedre sortering. 

Årsak til hendelse: 

• Brann i avfallsdeponi eller sorteringshallen  

Konsekvenser: 

• Utslipp av giftige røykgasser 

• Forurensning av grunn og vassdrag 

• Stengte veier 

• Brannspredning til skog 

Sannsynlighet S4 Konsekvens K3 = Risiko R12  

 

 

 

Tiltak: 

• Oversikt over berørt område og omfang (meterologiske forhold) 

• Kommunens helsevesen settes i beredskap i forhold til omfanget av brannen 

• Informasjon til befolkninga 

• Tilrettelegging for evakuering innbyggere  

• Evakueringsplan avhengig av hendelsens omfang for helseinstitusjoner, skoler og barnehager 

inkludert myndighet for beslutning evakuering (rådmannsnivå) 

• Utarbeide ressursoversikt (bønder, entreprenører, andre). Kompatibelt utstyr 

• Holde kontroll på drikkevannsforsyningsnettet 

• Ivareta restberedskap for andre brannhendelser og ulykker 

• Avfallslevering fra befolkning og næringsliv vil ivaretas av Avfallsservice gjennom samarbeid 

mot andre avfallsaktører 

• Utarbeide back-up system for bortfall av drikkevannsforsyning 

 

Følgehendelser: 

• Kritiske samfunnsfunksjoner kan bli direkte berørt ved forurensing av vann 

• Stort informasjonsbehov i befolkninga 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten er lav, da relevante data er tilgjengelig og forstått 

• Styrbarheten er høy da kommunen i samarbeid med Avfallsservice kan kontrollere og 

iverksette flere tiltak etter beslutning i kommunen 
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2.1.7 Dambrudd 
Et dambrudd i Kildalen vil medføre store ødeleggelser. For å forhindre skader på liv og helse må 

befolkningen varsles på ett tidlig tidspunkt.  

Troms kraft har bygd opp sitt system for å oppdage fare for dambrudd i ett to-trinnssystem.  Når 

annet trinn passeres så sette stab.  Samtidig varsles kommunen og Politiet om dette.  Det vil da være 

minst 6 timer til et eventuelt dambrudd, noe som under normale omstendigheter vil være tid nok til 

å evakuere de berørte områdene.  Et slikt dambrudd vil kunne skje bare de få månedene dammen er 

helt full, dvs 1-2 mnd om høsten.  Sannsynligheten for en slik hendelse er derfor lav. 

Årsak til hendelse: 

• Fulle magasiner med påfølgende ekstremvær med mye nedbør 

• Svikt i damanlegget 

• Sabotasje 

Konsekvenser: 

• Jordbruksareal vil kunne bli ubrukelig påfølgende år 

• Store materielle skader på hus og eiendom i nedslagsfeltet 

• Skader på vei 

 Lite sannsynlig (S1) Konsekvens (K5) = Risiko R5 

 

Tiltak: 

• Det utarbeides en beredskapsplan for varsling, evakuering og sikring av berørte områder til 

befolkninga kan flytte tilbake  

• Samarbeid om beredskapstiltak mellom Nordreisa kommune, NVE, politi, FM og dameier 

• Varsling til befolkninga med UMS 

 

Følgehendelser 

• Stort informasjonsbehov til befolkninga 

• Svikt i kritisk infrastruktur 

• Press på kommunens kriseledelse 

 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten betegnes som lav da tilgjengelige data er pålitelige 

• Styrbarheten defineres som lav da kommunen ikke kan påvirke 

2.1.8 Ulykke ved kraftanlegg 
Kildalen og Sikkajokk produksjonsanlegg ligger i Nordreisa kommune 

Årsak til hendelse: 

• Brann, eksplosjon eller annet uhell i kraftanlegget 

• Sabotasje 

Konsekvenser: 

• Strømutfall 
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• Utslipp av giftig gass -sjekk 

Mindre sannsynlighet S2 Konsekvens K4 = Risiko R8  

 

Tiltak: 

• Kommunens helsevesen settes i beredskap i forhold til omfanget av uhellet 

• Veisperring iverksettes for å unngå trafikk inn i fareutsatt område 

• Ved utslipp til elv vurderes og eventuelt iverksettes oppsamling i tråd med aktuell 

fagmyndighet 

• Informasjon til befolkninga 

• Opprett kontakt med kraftanleggets eier. 

 

Følgehendelser: 

• Bortfall av strøm 

• Bortfall av ecom 

• Press på kristisk infrastruktur 

 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten betegnes som lav da tilgjengelige data er pålitelige og ekspertene er 

enige 

• Styrbarhet defineres som lav da kommunen ikke kan påvirke 

2.1.9 Større ulykker langs veg 
E6 går gjennom Nordreisa kommune, og en del av befolkning i kommunen bor langs E6.  Nordreisa 

kommune har ÅDT 1500 biler pr døgn.  Økning i tungtrafikk, herunder frakt av drivstoff og LNG 

(naturgass) utgjør en viss fare for ulykker. Persontrafikk langs E6 er økende, herunder busstrafikk 

(skolebarn og turister) 

Den daglige beredskapen, både i form av brannvesen og helseberedskap, er dimensjonert for å 

håndtere trafikkulykker med noen få personer involvert. Ved hendelser vil kommunen be om bistand 

fra nabokommunene.  Ulykker på E6 kan resultere i at vegforbindelsen mellom Nord- og Sør-Norge 

blir brutt. Omkjøring blir da via Finland. 

 

 

Årsak til hendelser 

• Transportuhell med farlig gods 

• Bussulykker 

• Flere biler involvert i trafikkulykke 

• Skredhendelser 

• Steinsprang 

• Viltpåkjørsler 

• Dårlig vegnett 
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Sannsynlighet S4 Konsekvens K5 =Risiko R20  

 

Konsekvenser 

• Dødsulykker 

• Store økonomiske utfordringer ved skade på personer og materiell 

• Forurensing 

• Redusert framkommelighet 

• Stengning av veg, kan medføre ikke levert tjeneste – elever, barnehage, utfordringer 

innenfor helse (f.eks. hjemmesykepleie, medisinutlevering)  

Tiltak: 

• Arbeide opp mot Statens vegvesen for utbedring av E6, FV 866 og FV 360 

• Satsing på gang- og sykkelsti 

• Skredsikring FV 866 og FV 360 

• Arbeide opp mot Statens vegvesen i forhold til sikringstiltak langs veg 

• En ulykke med masseskader vil trenge store ressurser, og sette masseskadehåndtering på 

prøve.  

• Jevnlige øvelser på håndtering av store ulykker 

Følgehendelser: 

• Natur og miljø kan være sårbar om en ulykke skjer i tilknytning til vassdrag 

• Ved en ulykke med LNG må det evakueres i en omkrets på 16 km rundt ulykkesstedet 

• Stort press på kritisk infrastruktur ved vegstengning, Norge «deles i to», lang omkjøringsvei 

via Finnland. 

Usikkerhet og styrbarhet: 

• Usikkerheten er lav, da relevante data er tilgjengelig og pålitelig.   

• Styrbarhet lav da kommunen ikke kan påvirke, eller kontrollere/styre på E6 og de 

fylkeskommunale vegene.  Styrbarheten er middels på de kommunale vegene, da 

manglende økonomi til en viss grad setter en stopper for forbedring av kommunale 

veger og bygging av gang/sykkelsti. 

2.1.10 Tunnelulykke Sørkjostunellen 
Sørkjostunellen ble åpnet i 2018, har en lengde på 4670 m.  Det er flere tuneller i nabokommunene 

Skjervøy og Kåfjord.  Ved hendelser i disse tunellene kan Nord-Troms brannvesen og Nordreisa 

kommune måtte bistå i redningsinnsatsen.  

Inne i Sørkjostunellen er det noe slokkeutstyr.  Brannvesenets utstyr til enhver tid er det som er 

tilgjengelig. Ved ulykke i tunell må brannmannskap fra Skjervøy og Kåfjord bistå.  

Årsak til hendelse 

• Førerfeil, møteulykke eller kollisjon med fjellvegg 

• Teknisk feil på kjøretøy og i tunellen  
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• Tilsiktet hendelse 

• Hindringer i veibanen 

 

Konsekvenser 

• Hovedferdselsåra E6 mellom nord og sør stenges midlertidig 

• Skader på berørte kjøretøy og personell 

• Brann i tunellen som involverer flere kjøretøy 

• Store skader som kan medføre langvarig stengning av tunellen 

 

Meget sannsynlig S4 Konsekvens K5 = Risiko R 20 

 

Tiltak: 

• Kompetanseheving i form av øvelser i tunell hvor vegvesen, politi, ambulansetjenesten, 

brannkorpsene i nabokommunene, UNN og Nordreisa kommune deltar 

• SVV må tilrettelegge for helårlig bedredskapsvei over fjellet 

• Samhandling med Statens vegvesen om utstyr til overtrykksvern, røykdykking og oppdatering 

av lokalt brannvesen. 

 

Følgehendelser 

• Økt press på helse, da spesielt kommunal legevakt 

• Problem med kontinuitet infrastrukturbaserte tjenester, som tilførsel av varer, legemidler og 

drivstoff 

• Skjer hendelsen vinterstid kan det føre til lang omkjøringsvei 

 

Usikkerhet og styrbarnet 

• Usikkerheten vurderes som lav da relevante data er tilgjengelig og pålitelig 

• Styrbarheten vurderes som lav da kommunen ikke kan påvirke, eller kontrollere/styre 

 

2.1.11 Ulykke ved flyplass 
Sørkjosen lufthavn har daglige flyavganger med rutefly.  I tillegg benyttes lufthavna til ambulansefly. 

Lufthavna er eneste lufthavn mellom Alta og Tromsø og et viktig samferdselselement. 

Årsak til hendelse: 

• Flyulykker 

• Terror 

 

Konsekvenser: 

• Ingen ambulansefly 

• Færre alternativer offentlig transport 
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Sannsynlighet S2 Konsekvens K5 = Risiko R 10 

 

Tiltak: 

• Avinors beredskapsplan 

• Øve kriseledelsen 

 

Følgehendelser 

• Stort informasjonsbehov 

• Press fra media 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten betegnes som lav, da relevante data er tilgjengelig og pålitelig 

• Styrbarheten er lav da kommunen ikke kan påvirke 

 

2.1.12 Hendelser i forbindelse med turisme 
Fjellområdene i Nordreisa er blitt svært populær i forhold til toppturer, i tillegg til at turisme med båt 

både på sjø, vann og elv, og scootersightseeing tatt seg opp.  Nordreisa kommune har en variasjon på 

turister fra 100 og opp til flere tusen, dette gjør at det er vanskelig å tallfeste antall turister i løpet av 

en sesong. 

 

Årsak til hendelse: 

• Skred 

• Feilvurdering  

• Fall- og bruddskader 

• Ulykke med elvebåt eller kano i «Øverelva» 

• Ulykke med båt eller scooter 

• Dårlig vær 

 

 

Konsekvenser: 

• Stor psykisk påkjenning både for de involverte, turistverter og lokalbefolkning 

• Stor belastning på frivillige og andre involverte 

• Større utfordring i forhold til redningsarbeid i områder uten mobildekning 

Svært sannsynlig S5 Konsekvens K4 =Risiko R20 

Tiltak: 

• Viktig at turistvertene informerer gjestene om Varsom.no/, yr, reg.obs etc 

• God informasjon om Varsom.no 
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• Visit Lyngenfjord tilsender medlemsbedriftene materiell som disse kan bruke til informasjon 

for sine gjester 

• Skilting ved skiparkeringsplasser som oppfordrer til å sjekke skredvarsel 

• Turistinfo hoteller og campingplasser gir informasjon om skredfare og høy vannføring 

• Generell informasjon på kommunens hjemmeside 

• Informasjon om manglende mobildekning i øvre del av Reisadalen 

• Arbeide for å ha god nok dekning av nødnett langs kjente turistveger 

• Ha et tett samarbeid opp mot Norsk folkehjelp 

Følgehendelser: 

• Stort informasjonsbehov 

• Stor belastning på psykososialt team 

• Utfall av nødnett kan forekommende hvis turisten er utenfor dekningsområde 

 

Usikkerhet og styrbarhet: 

• Usikkerheten er lav, da relevante data er tilgjengelige og ekspertene er enig om når 

det f.eks er stor snøskredfare, jamfør Værvarsom19. 

• Styrbarhet vurderes som lav, da kommunen ikke kan påvirke 

 

 

2.1.13 Bortfall av energiforsyning  

Langvarige strømbrudd (12 timer eller mer) er uvanlige, men kan oppstå i vår kommune.  

Konsekvensene for befolkningen og næringslivet kan i ekstreme tilfeller utgjøre fare for liv, helse og 

ha store økonomiske konsekvenser.  Langvarig strømbrudd kan være kritisk for eldre 

hjemmeboende, skape store utfordringer for arbeidslivet, og sette viktige samfunnsfunksjoner ut av 

drift.  

Strømbrudd med påfølgende svikt i IKT-systemene vil medføre at kritiske samfunnsfunksjoner delvis 

stopper, herunder trygghetsalarm ute av drift, ikke tilgjengelige pasientjournaler, bortfall av vann og 

avløp. Kommunen får ikke inn/ut informasjon. 

I Nordreisa er det nødstrømsaggregat på alle vannverk og Sonjatun, men ikke på rådhuset.  

Årsak til hendelse: 

• Ekstremvær 

• Skred 

• Ekstremnedbør med flere sammenfallende hendelser som kutter strømlinjer 

• Stort snøfall 

• Sabotasje/terrorisme 

• Brann 

• Kabelbrudd 

Konsekvenser 

                                                           
19 https://varsom.no/ 
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• Elektronisk kommunikasjon bryter sammen 

• Medisinsk utstyr slutter å fungere  

• Stor belastning på helsetjenestetilbudet da hjemmeboende må flyttes over til Sonjatun, 

problemer med journal og kommunikasjon mellom legekontor og UNN 

• Kulde i hus uten vedfyring 

Sannsynlig S4 Konsekvens K3 =Risiko 12 

 

Tiltak: 

• Avtale med Ymber om utlån av aggregat til rådhuset 

• Samarbeide med frivillige organisasjoner FM, og sivilforsvaret, politiet og forsvaret, Ymber 

• Aggregat til nødstrøm vann og avløp 

• Det opprettes et samlingssted i alle bygdene hvor det installeres(tilgang til) aggregat 

• Oppfordre innbyggere til å ha DSB brosjyre for egenberedskap 

 

Følgehendelser 

• Bortfall av EKOM 

• Trygghetsalarmer og annet medisinsk utstyr kan svikte brukeren 

• Brudd i EKOM kan redusere helsetjenestens evne til å yte forsvarlig helsehjelp mellom 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og mellom ulike deltjenester på samme 

forvaltningsnivå 

• Svikt i fast- og mobiltelefoni kan føre til at befolkningen mister muligheten til å ringe 

nødnummer 

 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten vurderes som lav da relevante data er tilgjengelige og ekspertene er 

enige om konsekvensene av langvarig bortfall av energiforsyning. 

• Styringsevnen vurderes som lav da kommunen ikke kan påvirke hendelsen, kun ha 

planer/tiltak etter at selve hendelsen har skjedd. 

 

 

2.1.14 Smittsomme sykdommer 

Smittevern omhandler pandemier og andre smitteutbrudd. 

En pandemi er beskrevet som en influensa som består av nytt virus som få eller ingen i verden har 

vært i kontakt med tidligere og derfor ikke har immunitet mot. Under en pandemi vil det ikke bare 

være faktisk sykefravær fra arbeid, men fraværet vil også omfatte de som er redde for smitte og de 

som må ta seg av familiemedlemmer som er syke.  

Dette sykefraværet kan få store konsekvenser for blant annet samfunnsfunksjoner som skole, helse, 

barnehage, nød- og redningsinstitusjoner som ambulanse, brannvesen og politi.  

Årsak: 
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• Pandemi (influensa) 

• For få personer vaksinerer seg 

Konsekvenser; 

• Stort sykefravær som påvirker skole, helse, barnehage, brannvesen etc 

• Mangel på vaksine 

Sannsynlighet S2 Konsekvens K3 = Risiko R 6 

 

Tiltak: 

• Se kommunes smittevern- og pandemiplan  

• Større smitte utbrudd krever innkjøp av vaksiner/medisiner 

• Alle etatene må utarbeide ROS-analyser og planverk for situasjoner hvor smitteutbrudd 

medfører mer enn 40 % fravær av arbeidsstokken. 

• Informasjon til innbyggerne 

 

Følgehendelser 

• Færre ansatte på jobb i alle etater 

• Press på kritisk infrastruktur 

• Problemer med innkjøp av nok vaksiner/legemidler 

 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten defineres som lav da tilgjengelige data er pålitelige 

• Styrbarheten defineres som lav da kommunen ikke kan påvirke 

 

2.1.15 Brann i større bygninger 

Dette er et scenario som kan finne sted for eksempel på sykehjem, skoler, barnehager, mv. Disse 

hendelsene inntreffer sjelden, men det vil ha store konsekvenser hvis de inntreffer.  Brannobjekter 

med stort skadepotensiale er registrert som særskilte brannobjekter og dette utløser tekniske og 

organisatoriske krav. 

 

Årsak til hendelse 

• Teknisk svikt 

• Uaktsomhet/ menneskelig feil 

• Tilsiktet hendelse 

• Lynnedslag 

Konsekvenser: 

• Skadde og døde 

• Store materielle skader 
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Sannsynlig S4 Konsekvens K5 =Risiko R20 

 

Tiltak: 

• Opplæring og årlige brannøvelser 

• Årlige tilsyn av særskilte brannobjekter 

• God internkontroll 

• Lage en plan, eller innlemme i eksisterende plan, evakuering og alternativ plassering av 

berørte personer 

- Evakuering av bygning ved brann 

- Transport av personell 

- Plan for alternativ lokasjon for personer i bygning 

• Sørge for stabilitet og forutsigbarhet i brannberedskapen 

• Utarbeide plan for hvordan berørte tjenester skal gjenopptas  

• Ivareta sikkerhet for dataarkiv/backup, journaler, papirarkiv i tilfelle brann 

• Ikke bruke levende lys i offentlige bygg 

• Elektriske varmekilder skal være fastmontert 

Følgehendelser 

• Alle nødetatene vil være bundet opp, slik at skulle det oppstå andre behov så vil den totale 

situasjonen overgå ressurstilgangen 

• Kan føre til store økonomiske utgifter i forhold til gjenoppbygging 

• Stort press på psykososial omsorg da en slik hendelse kan ha mange skadde og døde 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten defineres som lav da relevante data er tilgjengelig og pålitelig 

• Styrbarheten vurderes som høy da kommunen kan påvirke og kontrollere 

 

2.1.16 Hendelser i forbindelse med digitalisering 
I utgangspunktet er digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og 

papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Begrepet 

digitalisering rommer derfor også etablering av nye IT-systemer som opprettholder rutiner som utføres 

manuelt, selv om noen av de største besparelsene ved digitalisering ofte kommer når rutiner ikke bare 

blir digitale, men også kan automatiseres. Slik begrepet blir brukt i dag, omfatter det dessuten også 

oppgradering av gamle og utdaterte løsninger, selv om gamle IT-systemer strengt tatt allerede er 

digitale. (def. regjeringen.no, digitalisering i offentlig sektor) 

 

Årsak 

• Brudd på nettlinje slik at en mister tilgang 

• Lokale feil 

• Datainnbrudd 

641



31 
 

• Langvarig strømbrudd 

• llojale ansatte 

Konsekvens 

• Utilgjengelig nettverk 

• Data går tapt 

• Produksjonstap 

Sannsynlighet S4 Konsekvens K3 Risiko = R 12 

 

Tiltak 

• Redundante internettlinjer 

• Gode back-up rutiner 

• Gode back-up løsninger 

• Sikker lagringsplass for back-up 

• Gode sikkerhetsløsninger 

• Ta i bruk skyløsninger 

• Påse at lagring av data i Kåfjord er redundant 

Følgehendelser: 

• Bortfall av EKOM 

• Trygghetsalarmer og annet medisinsk utstyr kan svikte brukeren 

• Brudd i EKOM kan redusere helsetjenestens evne til å yte forsvarlig helsehjelp mellom 

kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste og mellom ulike deltjenester på samme 

forvaltningsnivå 

• Svikt i fast- og mobiltelefoni kan føre til at befolkningen mister muligheten til å ringe 

nødnummer 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten vurderes som høy da relevante data og erfaringsgrunnlaget ikke er godt nok 

• Styrbarheten vurderes som lav da kommunen ikke kan påvirke 

 

2.1.17 Hendelser i forbindelse med nødnett 
TETRA-sambandet som nødnett bruker gir mulighet til raskt å kunne nå mange brukere over store 

avstander.  Kommunikasjonen er avlyttingssikret gjennom kryptering.  Aller terminaler som brukes er 

forhåndsgodkjent og programmert.  Terminaler på avveie kan deaktiveres for å hindre misbruk.  

Talegrupper på tvers av organisasjoner kan etableres (SAMVIRKE) f.eks mellom politi og helse.  

Lydkvaliteten på sambandet er god siden sambandet er digitalt, og det er god dekning i hele Norge.  

Mobile basestasjoner kan utvide dekningen i vanskelige områder. 

Årsak til hendelse 

• Enkelte bygg demper radiosignaler betraktelig slik at tilfredsstillende kommunikasjon ikke 

oppnås 

• Topografien i Norge tilser at det i enkelte områder vil være manglende dekning på nødnett 

utendørs 
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• Utfall av nettspenning til basestasjonene 

• Kapasitetsproblem med nødnettbruk i hektiske perioder i store talegrupper med mange 

deltakere 

• Manglene dekning av nødnettsamband 

 

Konsekvens 

• Kritisk samband mellom personell/etater/avdelinger kan ikke gjennomføres eller blir 

mangelfull 

Sannsynlighet S4 Konsekvens K3 =Risiko R12 

 

Tiltak 

• Etablere basestasjoner lokalt, øke signalstryke eller sette opp «forsterkere» inne i bygget.  En 

kan også ha signalforsterker i tjenestebil utenfor eller bruke større og bedre antenner på 

nødnettradio.  PS det vil alltid være å foretrekke å få dekning innendørs fra utendørsanlegg.  

Dette fordi anlegg innendørs er sårbar ved brann og lignende 

• Bruke direktemodus i apparatene (DMO) slik at en ikke trenger selve nødnettet. 

• Mobile basestasjoner meg egen strømforsyning plasseres ut på høyere punkt lokalt i 

området.  Evt kan direktemobus brukes mellom apparatene 

• De fleste basestasjonene er utstyrt med reservestrøm for 72 timer, med mulighet for 

etterflylling av drivstoff.   

• Mobile aggregatløsninger kan flys ut ved spesielle kritiske hendelser 

• Det må tas høyde for sikkert nødnett langs turiststier/veger og «Ut i Nord». 

• Samarbeid om bruk og dekning av nødnett med politi, Fylkesmann, Statens vegvesen  

Følgehendelser 

• Brudd i nødnettet kan redusere helsetjenestens evne til å yte forsvarlig helsehjelp 

mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste og mellom ulike 

deltjenester på samme forvaltningsnivå 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten vurderes om høy da erfaringsgrunnlaget ikke er godt nok 

• Styrbarheten vurderes som lav da kommunen ikke kan påvirke 

 

2.1.18 Mottak av innbyggere fra Kåfjord ved fjellskred fra Nordnes 
Nordreisa er mottakskommune for innbyggere i Kåfjord ved evakuering pga fjellskred fra Nordnes, 

noe som medfører at Nordreisa kommune over kort tid vil få økt sitt innbyggertall med ca 2000 

mennesker.  I Kåfjord øker andelen av innbyggere med alderpensjons mer enn i resten av Nord-
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Troms samlet, noe som tilsier at Nordreisa vil få et spesielt stort press på helsetjenestene og 

sykehjemsplasser20 

 

Årsak 

• Fjellskred fra Nordnes 

Konsekvenser 

• Stor belastning på kommunens tjenesteapparat 

• Stort informasjonsbehov 

• Stor belastning på alle områder innenfor helse og skole/barnehage 

• I en periode økt press på boligmarkedet 

 

NVE har anslått sannsynlighet til 1/1000, dvs 0,1 – 1% sannsynlighet pr år for at det skal gå et 

fjellskred fra Nordnes, med påfølgende flodbølge.  Men konsekvensene er så store at vil være 

scenario  rødt.  

Tiltak 

• I samarbeid med Kåfjord kommune få oversikt over antall personer 

• Utarbeide planer for mottak til skoler, barnehager, institusjoner 

• I samarbeid med Kåfjord kommune definere hva som skal følge med hver 

elev/pasient/bruker i forhold til personell og utstyr 

• Utarbeide plan for innkvartering 

• Arbeide mot departement for avklaring om hvordan økte utgifter skal dekkes 

Følgehendelser: 

• Stor belastning for hele Nordreisa kommune 

• Kommunens tjenestetilbud må utvides 

• Stor økonomisk belastning for kommunen 

Usikkerhet og styrbarhet 

• Usikkerheten er lav, da tilgjengelige data er pålitelige og det er stor enighet blant fagfolkene 

• Styrbarheten er lav, da lav da kommunen ikke kan påvirke 

 

2.2 Naturhendelser 

2.2.1 Fjellskred 

Hovedscenarioet er fjellskred fra Jettan, Indre Nordnes og Revdalsfjellet.  Konsekvensene av 

fjellskred vil være betydelig for kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa.  Deler av kritisk 

infrastruktur vil bli ødelagt.  Veiforbindelsen mellom Nord-Troms og Balsfjord kommune vil punktvis 

bli skylt bort.  Dette omfatter også veiforbindelse mellom Finnland og Storfjord kommune.  Brudd på 

                                                           
20 Notat om befolkning og næringsutvikling, Kåfjord kommune ved kommunaldirektør og drift- og 
utviklingsavdelinga 
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veiforbindelsen i langs Lyngenfjorden vil ha store økonomiske konsekvenser for transportnæring og 

produksjonsbedrifter i Nord-Troms, Tromsøregionen og deler av Finnmark. 

Befolkningen i Kåfjord er planlagt evakuert til Nordreisa 

Fjellskred defineres som nedfall av fjellmasser med volum over 100 000 m3. 21 Fjellskred medfører 

total ødeleggelse i utløpsområdet.  Dersom skredet treffer dypt vann som fjorder og innsjøer, bløte 

sedimenter, eller demmer opp vassdrag, kan ødeleggelsene ramme langt større områder.  Fjellskred 

genererte flodbølger kan ramme strandsonen flere mil fra selve skredet.  Erfaringer viser at fjellskred 

utvikler seg sakte over tid gjennom langvarige, sakte deformasjoner og bevegelser i fjellet.  

Fjellskredenes forutsigbarhet ligger til grunn for at overvåking, varsling og evakuering utgjør 

hovedelementene i beredskap mot fjellskred 22. 

Indre Nordnes; Et fjellskred fra Indre Nordnes vil nå fjorden og danne flodbølger som kan ramme 

bosetninger, industri og infrastruktur. NGU klassifiserer Indre Nordnes til høy risiko, med store 

konsekvenser og middels fare (årlig sannsynlighet på 1/1000-1/5000). 

Fjellpartiet er tydelig avgrenset av to sprekker og beveger seg relativt homogent, ca 0,5 cm/år mot 

sørvest.23 

Jettan; Det ustabile fjellpartiet på Jettan er beregnet til å være opp mot 6 mill m³ (scenario B). Jettan 

beveger seg inntil 4-5 cm i året. Fjellpartiet ligger ca. 3 km nord for Indre Nordnes. 

Et fjellskred fra Jettan vil nå fjorden og danne flodbølger som kan ramme bosetninger, industri og 

infrastruktur. NGU klassifiserer Jettan til høy risiko, med store konsekvenser og høy fare (årlig 

sannsynlighet på 1/100-1/1000).24 

ROS-analysen vil også omfatte Revdalsfjellet, der hvor det er avvik mellom Indre Nordnes, Jettan og 
Revdalsfjellet vil dette synliggjøres i det enkelte scenario.  Revdalsfjellet er delt inn i to scenarioer (A 
og B) med estimerte volum på 7 millioner m³ og 800 000 m³. 

  

                                                           
21 Risikoanalyse av varslet fjellskred, Åkenes/DSB rapport side 6 
22 https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-more-og-romsdal/dokument-fmmr/samfunnstryggleik-og-
beredskap/54.1.-fjellskred/beredskapsplanar/2015.05.00.-nasjonal-beredskapsplan-for-fjellskred.pdf 
23 https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/indre-nordnes/ 
24 https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/jettan/ 
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Konsekvens: 

Konsekvensene for deler av Nordreisa kommune ved scenario fjellskred fra Nordnes vil bli 

utfordrende med bortfall av all kritisk infrastruktur, og med evakuering av Kåfjord kommunens 

innbyggere til Nordreisa kommune. 

 

Vi har valgt å ikke lage en risikomatrise på denne hendelsen, da det er vanskelig å vurdere 

sannsynlighet, men konsekvensene er så store at hendelsen vil være katastrofale, derfor rød i 

analysen. 

 

 

Tiltak: 

• Årlig rullering av planer og varsling 

• Øvelser alene og i samarbeid med andre berørte kommuner 

• Flodbølgeberegning må være en del av areal- og samfunnsplanlegging 

Følgehendelser: 

• Store økonomiske konsekvenser for Nordreisa kommune. 

• Sannsynlighet for gjentatte evakueringer er stor, noe som vil føre til økt belastning særlig på 

kritiske samfunnsfunksjoner, da spesielt helse. 

 

2.2.1.2 oppskyllingshøyde 

I ROS-analysen knyttet til fjellskred fra Nordnes, har både ROS-analysen og beredskapsplanene tatt 

utgangspunkt i oppskyllingshøyder og sikkerhetssoner knyttet til en bølge etter ras fra Nordnes. 

Bølger etter skred i en fjord blir påvirket av både dybdeforhold og bredde på fjorden.  Hastigheten 

slike bølger beveger seg med avhenger av hvor dyp fjorden er.  Dess grunnere fjorden er, dess 

langsommere beveger bølgene seg.  Det betyr at når en bølge beveger seg inn mot grunnere vann, vil 

fronten av bølgen bevege seg langsommere enn halen.  Bølgen vil dermed bli kortere og samtidig 

også høyere.  Blir bølgen høy nok i forhold til vanndypet vil bølgen til slutt knytte bryte. Tilsvarende 

vil bølger som beveger seg fra grunnere mot dypere vann blir strukket og høyden reduseres. NGI 

Rapport, Flodbølger etter fjellskred i Lyngen 

ROS-analysen for fjellskred fra Nordnes definerer oppskyllingshøyde som; «Antatt bølgehøyde i de 

ulike deler av landområdet rundt og i tilknytning til Lyngenfjorden som følge av et stort fjellskred fra 

Nordnes.»  Sikkerhetssone har følgende definisjon; «Oppskyllingshøyde med tillegg av 

sikkerhetsmarginer i de ulike deler av landområder rundt og i tilknytning til Lyngenfjorden».  

Prosjektgruppa følger opp tidligere arbeid, og legger til en sikkerhetsmargin på + 5 m.   

Nedenforstående tabell er tatt fra NGIs’ rapport om flodbølger etter fjellskred i Lyngen.  Maksimal 

høyde langs oppskyllingsgrensene for nomiell årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000. Høydene 

referer til dagens havnivå.  Beregningene er gjort med framtidig havnivå 0.7 m over dagens. 
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Område Navn Oppskylling 

Alle skred Revdalsfjell 

  1/1000 1/5000 1/5000 

30 Spåkenes <2 <2 <2 

31 Havnnes <2 <2 <2 

 

2.2.2 Steinskred og steinsprang 
Steinsprang fra alle typer fjellskråninger over 30 grader der det sitter løse stein.  Forekommer hele 

tiden.  Utløses av frost- og rotspregning, poretrykk.   

Steinskred i større fjellsider, fra 50 meters høyde og oppover, hvor det finnes svake partier, 

forekommer flere ganger i året.  Utløses av frost- og rotspregning, poretrykk 

 

Årsak til hendelse 

• Mye nedbør 

• Utilsiktet 

• Frostspregning 

• Jordskjelv  

 

Konsekvens: 

• Skader på infrastruktur 

• Skader på bolighus og driftsbygninger 

• Veier kan bli sperret 

• Biler på veg kan bli truffet 

• Flom 

• personskader 

Sannsynlighet S5 Konsekvens K5 = Risiko 25 

 

Tiltak: 

• Kartlegging av områder der steinsprang er ett kjent problem. 

• Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging, bygg- og 

anleggstiltak 

• Sikringstiltak i utsatte områder 

• Evakuering - se beredskapsplan  

Følgehendelser 

• Økonomiske konsekvenser for private 

• Stort informasjonsbehov 

• Press på kommunens kriseledelse 
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2.2.3 Jordskred og leirskred 
Siste kjente hendelse var i Sørkjosen og Sokkelvik. NVE har utarbeidet aktsomhetskart for skred 

«Fare- og aktsomhetskart». 

Mesteparten av bebyggelsen i Nordreisa ligger nedenfor marin grense, og kan derfor være utsatt.  I 

disse områdene må man være varsom med terrenginngrep.   Informasjon om marine avsetninger kan 

hentes i NGU sin database for løsmasser.  En bør være oppmerksom på at marine avsetninger også 

kan ligge under elveavsetninger og dermed ikke synlig som marin avsetning på NGU sitt kart. TEK 17 

setter krav til dokumentasjon av sikker bygningsgrunn. 90% av ras utløses av menneskelig aktivitet. 

 

Årsak: 

• Menneskelig aktivitet 

• Flom pga mye snø som smelter fort pga høy temperatur og mye nedbør 

• Hurtig smelting sammen med store nedbørsmengder 

• Snø som bli mettet av vann pga mye nedbør 

 

Konsekvens: 

Skader på; 

• Terreng 

• Bebyggelse 

• Infrastruktur 

• Personskader 

Sannsynlig S4 Konsekvens K3 =Risiko R12 

 

Tiltak: 

• Bruke den kartlegging som er gjort av forskjellige områder i kommunen aktivt i videre 

planlegging  

• Sikring av utsatte skråninger og skjæringer 

• Fokus på skredfare ved anleggelse av nye veger og på vedlikehold på vegnettet – 

dimensjonering av stikkrenner og plassering av stikkrenner 

Jordskred: 

Ved planlegging og realisering av nye bygg- og anleggstiltak i eller i umiddelbar nærhet av skråninger 

på 25 - 30 grader eller brattere skal faren for jordskred kartlegges.  

I områder utsatt for skredfare kreves det i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner og ved 

søknad om delings- og byggesaker nærmere undersøkelse om skredfaren.  Sikkerhetsnivået er gitt i 

TEK 17 § 7-3.  
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Følgehendelser 

• Skade på kritisk infrastruktur 

• Stort informasjonsbehov 

• Befolkningsvarsling 

• Evakuering 

 

2.2.4 Snøskred 
Snøskred utløses normalt i dalsider med gradienten mellom 30 og 60 grader, som regel under eller 

rett etter store snøfall.  Vind, temperatur og topografi virker også inn på snøskredfaren. Botner, skar, 

gjel og skålformer på lesiden av fjellet utgjør områder med størst potensial for oppsamling av snø og 

utløsing av snøskred. 

Informasjon om potensielle fareområder kan hentes i NVE sin database www.skrednett.no. 

Aktsomhetskartene viser potensielle utløsningsområder og utløpsområder for snøskred og angir 

derfor områder der en skal utøve spesiell aktsomhet for snøskred, men kartene sier ingenting om 

sannsynligheten for at snøskred utløses. 

    Tørre snøskred Våte snøskred Sørpeskred 

Hvor ofte 
forekommer 
skredtypen 

I fjellet, eller områder med 
lave temperaturer under null 
grader i lange perioder 

Forekommer i Nordreisa 
spesielt på vårparten i 
solrike skråninger eller 
ved regn på snø i høyden 

I alle områder der snøen 
kan samle på store 
mengder vann: 
bekkefar,  

Hyppighet Gjennom hele vinteren Ofte ved mildt 
væromslag 

Ofte ved 
mildværsinnslag og regn 
på snødekket 

Utløsningsfaktor Store nedbørmengder, sterk 
vind 

Raske 
temperaturstigninger, 
regn på snø 

Meget rask snøsmelting, 
regn på snø 

www.ngi.no 

Det er viktig å være oppmerksom på at varsling for sannsynlig snøskred, opererer med 5 som høyeste 

sannsynlighet og 1 som laveste. 

Nordreisa kommune er med i et interkommunalt prosjekt om overvåking av snøskredfare.  Formålet 

med dette prosjektet var å finne fram kriterier som på en forholdsvis sikker måte kan varsle fare for 

snøskred.  I dette ligger det også at man på forholdsvis sikker måte kan varsle for at det ikke er fare 

for snøskred.  

Bygda Mettevollia er overvåket område i Nordreisa kommune for snøskred. 

Antall boliger registret i matrikkel som skal evakueres ved fare for snøskred 

Sted Antall 

Mettevollia 7 
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Årsak: 

• Mye snø i fjellene med skiftende vær 

• Snø som samler seg i lesider pga mye vind 

• Ustabile lag i snøen 

• Snøskred utløst av menneskelig aktivitet 

• Mye nedbør 

Konsekvens;  

• Bebyggelse og annen infrastruktur blir rammet 

• Personskader/død 

• Snøskred som treffer kraftlinjer vil medføre bortfall av strøm 

• Veier blir sperret 

 

Svært sannsynlig S5 Katastrofal K5 =Risiko 25 

 

Tiltak: 

• Kartlegging av skredutsatte områder 

• Ha en god overvåking utsatte områder, for å kunne spare enkeltmennesker og samfunn for 

unødvendige påkjenninger og kostnader   

• Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging og bygge- og 

anleggstiltak 

• Vurdering av snøskredfare i forbindelse med skuter- og skiløyper 

Følgehendelser: 

• Skade på kritisk infrastruktur 

• Behov for befolkningsvarsling 

 

2.2.5 Havnivåstigning og stormflo 
Klimaendringene i årene framover vil føre til økt havnnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning. DSB 

sin rapport «havnivåstigning i norske kystkommuner» (2009) viser estimater for havstigning for 

Nordreisa kommune.  For Nordreisa kommune, med målested Sørkjosen vil på 100 års stormflo ha 

beregnet nivå på 292 cm i år 2100, relativt NN1954 (nullpunkt i norske landkart).  Det er ikke tatt 

hensyn til bølgehøyde, da data om dette p.t. ikke foreligger. Oppvarming av havet og issmelting på 

land er årsaken til dette.   

Hele strandsonen i Nordreisa kommune er utsatt for stormflo og havstigning 

 

Årsak til hendelse 

• Klimaendringer og ekstremvær 
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Konsekvens 

• Kommunal infrastruktur kan skades 

• Bebyggelse nær sjøen får skade pga vanninntregning 

• Veier nær sjø kan få setningsskader pga utvasking 
 

Sannynlighet S4 Konsekvens K3 = Risiko 12 

 

Forebyggende tiltak; 

• Tas hensyn til i arealplanlegging og bygge- og anleggstiltak 

• Økte krav til infrastruktur tiltak pga. klimaendringer (skjerpet krav) 

• Økte krav til infrastruktur og bygg pga klimaendringer 

• TEK 17, § 7-2.  Sikkerhet mot flom og stromflo 

Følgehendelser: 

• Skade på bygninger 

• Skade på infrastruktur 

 

2.2.6 Svelling 
Omfattende svelling i elver, bekker, grøfter, stikkrenner og skråninger pga lite snø kombinert med  

kulde. 

Årsak: 

• Barfrost 

• Klimaendring med lange kuldeperioder med lite nedbør 

Konsekvens: 

• Trafikkfare ved stevling ut i veier 

• Stevling mot hus/bebyggelse.   

• Store problemer under snøsmelting/økt vannføring 

Sannsynlighet S3 Konsekvens K2 =Risiko 6 

 

Tiltak 

• Forbygge med grøfting  

• Store nok stikkrenner 

• Ikke vesentlig endring/innsnevring av bekkeløp 

Følgehendelser: 

• Vann kan bli ledet inn mot bygninger 

• Is kan bli presset mot bygg, broer slik at det blir skader på disse 
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2.2.7 Flom 
I Nordreisa er det områder langs Reisaelva og sideelver og mindre elver ellers i kommunen som kan 

være utsatt for flom. Resten av kommunen er lite eller ikke utsatt for flom. 

Reisaelva og flere av sideelvene er forebygget, noe som hindrer de mindre flommene, men noen 

områder i øvre delen av dalen blir berørt. Ved en 200 års flom vil større arealer i nedre del av 

Reisadalen og Storslett bli berørt. 

Ellers i kommunen er det sideelvene som utgjør den største faren ved for eksempel stor snøsmelting 

og regn. Her vil det kunne skje skader i nærområdet til elva. 

Årsak 

• Store snømengder på vinteren med bråtining om våren 

Konsekvens 

• Skade på infratruktur 

• skade på  bygninger og anlegg 

 

 

Sannsynlighet S2 Konsekvens K2 =Risiko 4 

Tiltak: 

• Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging og bygge- og 

anleggstiltak 

• Flomforebyggende tiltak 

Unngå å bygge ned naturlige vannveger 

 

2.2.8 Ekstremvær  
Det kan forekomme store nedbørsmengder i form av regn og snø.  Framtidige klimaendringer kan 

medføre at det blir mer ekstremvær enn tidligere med varmere, våtere og villere klima, med nedbør 

utover det normale.  Temperaturen vil øke mest om vinteren og mest i innlandet.  Nordreisa 

kommune har innlandsklima i deler av kommunen og kystklima i andre deler.   

Rapporten Klima i Norge 2100 (NCCS rapport no 2/2015) beskriver forventede klimaendringer. 

For temperaturregionene Nordland-Troms og Finnmarksvidda er økningen for gjennomsnittlig 

årstemperatur estimert opp til + 6-7°C fram mot år 2100.  Nordreisa kommune ligger i begge 

temperaturregionene.  

For nedbørsregion Hålogaland som Nordreisa inngår i, er årsnedbør estimert til å øke med 

gjennomsnittlig 17 % fra perioden 1971-2000 til perioden 2071-2100.  Del av Nordreisa kommune 

inngår i nedbørsregion Finnmarksvidda der årsnedbør er estimert til gjennomsnittlig økning på 22 % 

for samme periode. Økt nedbør vil ha konsekvenser for vannføringen i elver og for skredfare.  Det er 

klar sammenheng mellom nedbør og ulike former for skred. 

Nordreisa kommune har områder over hele kommunen som kan være utsatt for ulike typer ras som 

snøras, jordras, steinras eller sørpeskred i elver og bekkeløp.  Risiko for ras øker samtidig med 

økende nedbørsmengde. 
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Konsekvens: 

• Utfall av infrastruktur 

• Isolering av bygder 

• Vei sperres 

• Bortfall av strøm 

• Brudd på telenett 

• Skader på infrastruktur, skog, bygninger og anlegg 

• personskade 

 

Sannsynlighet S4 Konsekvens K 2 = Risiko R 8 

 

 

 

 

 

Tiltak: 

• Oppsyn av snømengde på kommunale bygg.  Sikre nødvendig adkomst/rømningsmuligheter. 

• Ha samhandling med FM, politi, vegvesen og sivilforsvaret 

• Informasjon til publikum for å sikre liv og eiendom 

• Beredskapsplan avløpsanlegg og beredskapslager kommunale veier 

Følgehendelser 

• Områder med kvikkleire kan bli berørt 

• Kan føre til at flom fordi jorda blir mettet av regn 

• Problemer med kritisk infrastruktur 

 

2.2.9 Radon 
Radon påvist i skiferforekomst i Steinsvik. 

Årsak 

• Naturlige forekomst i grunnen 

Konsekvenser 

• Kreftfremkallende 

 

Lite sannsynlig S1 Konsekvens K1 = Risiko R2 
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Tiltak: 

• I 2014 kom det nytt regelverk for radonmålinger i alle utleieenheter.  Dette medfører 

at alle kommunale bygg skal ha jevnlige målinger, og alle innbyggerne i kommunen 

som har uteleieenheter skal gjennomføre radonmålinger. Radonsperre i nye bygg. 

2.3 Tilsiktede uønskede hendelser 

2.3.1 Terror, sabotasje, skyte-gisselhendelser 
Hendelser i denne kategorien er noe også vi i Norge har vært utsatt for nyere tid.  Skyte episoder og 

terrorhendelser har forekommet, og med katastrofale utfall.  Fra utlandet ser vi ofte slike episoder, 

og da særlig vinklet mot skoler og andre offentlige bygg som hotell og butikksentre.  Utfallene her er 

som oftest med flere døde og skadde.  Der er dessverre grunn til å tro at slike hendelser også vil 

kunne finne sted i vår region.  Bruke rapporten fra DSB, skoleskyting i Nordland, aktivt i forhold til 

vurdering av tiltak25 

Årsak 

• Terror og sabotasje 

• Psykisk ubalanse 

Konsekvens 

• Personskader 

• Død 

• Traume 

• Store materielle skader 

 

Sannsynlighet S1 Konsekvens K5 = Risiko R5 

 

Tiltak: 

• Sørge for et godt læringsmiljø for alle elvene på skolen 

• Økt kunnskap blant lærerne om hva s om kjennetegner de som kan bli skoleskytere 

• Forebyggende tiltak i skolen og barnehage mot mobbing, samt ha fokus på inkludering 

• Gi økt kunnskap til elever i høyere klassetrinn om faresignalene, og kunnskap om hvordan evt 

bekymringer skal meldes inn 

• Lage rutiner for varsling 

• Se handlingsplan psykososialt kriseteam - beredskapsplan som iverksettes ved slike  

hendelser 

• Se beredskapsplan for aktuelle områder, f.eks vann og avløp, IKT 

• Øvelser med berørte parter 

• Varslingsplikt bør vurderes 

 

  

                                                           
25 https://www.dsb.no/rapporter- og evalueringer/risikoanalyse-av-skoleskyting-i-nordland/ 
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Følgehendelser 

• Stort press på psykososialt team 

• Stor belastning på helse 

• Stort informasjonsbehov 

• Stor belastning på kommunens kriseledelse 

 

 

2.3.2 Radikalisering 
Det er viktig å skille mellom voldelig ekstremisme og radikalisering.  Med voldelig ekstremisme 

menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål. 

Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine 

politiske mål. 

Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor alle typer livssyn, politiske retninger og ideologier. 

Det er viktig å skille mellom radikalisering og det å være radikal. Det er virkemiddelet, altså viljen til å 

bruke vold, som er sentral. Radikalisering og voldelig ekstremisme kan skje innen alle typer ideologier 

eller politiske retninger, noe vi har sett både i Norge og resten av Europa. 

Radikalisering er en prosess som kan føre til at en person blir ekstremist.  Hvor lang tid 

radikaliseringsprosessen tar, vil variere fra person til person.  Det er heller ikke slik at alle som er i en 

radikaliseringprosess, blir voldelige ekstremister.  

Årsak 

• Manglende integrering 

• Ekstremisme, livssyn 

• Sosial frustrasjon 

• Undertrykking 

Konsekvens 

• Personskader 

• Død 

• Traumer 

• Store materielle skader 

Sannsynlighet S2 Konsekvens K4 = Risiko R8 

 

Tiltak: 

• Veiledning til foreldre, foresatte og elever 

• Utvikle kompetanse innenfor voldelig ekstremisme 

• Bruke veiledningsmateriell, f.eks www.plattform.no 

• Integreringstiltak 

• Varsling og oppfølgning av varsling 
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• Inkludering i samfunnet, f.eks sommerarbeidsplasser for ungdom 16 – 18 år 

• Fast tema i politirådet 

• Vurdere varslingsplikt 

 

 

 

Følgehendelser: 

• Stor pågang til lege, legevakt og psykososialt team 

• Behov for evakuering av områder 

• Stort informasjonsbehov 

• Stor på belastning på kommunens kriseledelse 

 

2.3.3 Overgrep og vold i nære relasjoner 
Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem som helst, uavhengig 

av hvem du er, alder og hvor du bor. 

WHO definerer vold som; «Forsettlig bruk, eller trussel om bruk av fysisk makt eller tvang rettet mot 

en selv, andre enkelt personer eller en gruppe, enten som resulterer i, eller høy sannsynlighet for å 

resultere i, død, fysisk eller psykisk skade eller mangelfull utvikling. 

Sannsynlighet S5 Konsekvens K3 = Risiko R15 

 

Tiltak 

Forebygging og synliggjøring 

• Kommunen utarbeider en tverrfaglig handlingsplan som blant annet angir forebyggende 

tiltak, hvordan vold avdekkes, følges opp og evalueres i hjelpeapparatet 

• Utarbeide informasjonsbrosjyre og legge ut aktuell informasjon på kommunens nettside 

Kunnskap og kompetanse 

• Søke veiledning og kompetanseheving hos de regionale ressurssentrene 

• Kompetanseheving om overgrep og vold i nære relasjoner er implementert i kommunens 

kompetanseplan 

• Høyt fokus på tverrsektorietl nettverkssamarbeid (eks sjumilssteget) 

Følgehendelser 

• Stort press på psykososialt team 

• Stor psykisk belastning på involverte 

2.3.4 Oppståtte katastrofer, ulykker og kriser 
Ulykker: Er uventede og potensielt traumatiserende hendelser som kan ramme menneskers liv og 

helse, for eksempel trafikkulykker, brann, industriulykker eller dagliglivets alvorlige enkeltulykker. 

Kriser: Dramatiske og traumatiserende hendelser som påvirker enkeltmennesket som normalt går 

utover det enkeltmenneske takler alene eller ved hjelp av sitt sosiale nettverk.  Både kriser, ulykker 

og katastrofer kan være et kollektivt traume. 
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Katastrofer: Er uventede og potensielt traumatiserende hendelser der antall rammede personer med 

behandlingsbehov langt overskrider de ressurser som kan finnes i nærområdet av katastrofen. 

Årsak til hendelse: 

• Dødsulykker 

• Drap 

• Plutselig død 

• Naturkatastrofer som flom, ras eller annet 

• Store katastrofer, som f.eks terroraksjonene 22.juli 2011 

• Andre utforutsatte hendelser 

Sannsylighet S5 Konsekvens K4 Risiko R 20 

 

Tiltak: 

Hjelp kan komme fra den/de rammedes nærmiljø, dvs. mobilisering av støtte fra familie, venner, 
arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen form mennesker i krise bør være et 
supplement, og/eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelige 
hjelperessurser.   
 

• Psykososialt kriseteam som inngår i kommunens krisehåndtering.  

• Koordinering og oppfølging for å yte tilfredsstillende psykososial omsorg og støtte ved kriser, 
ulykker og katastrofer.  

• Handlingsplan for psykososialt kriseteam 

Følgehendelser 

• Stort press på kommunens beredskapsledelse 

• Stort press på psykososialt team 

• Stort informasjonsbehov 

• Stort påtrykk fra media 
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2.3.5 Oppsummering av risikobildet for Nordreisa kommune 
 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Ufarlig 
(K1) 

En viss fare (K2) Kritisk (K3) Farlig (K4) Katastrofalt (K5) 

Svært 
sannsynlig (S5) 

 
 
 
 

 2.3.3 Overgrep og 
vold i nære 
relasjoner 

2.1.12 
Turisme 
2.3.4 
Oppståtte 
katastrofer, 
ulykker og 
kriser 

2.2.2 Steinskred 
og steinsprang 
2.2.4 Snøskred 

Meget 
sannsynlig (S4) 

 2.1.4 kapasitet til å 
yte nødvendige 
helsetjenester 
2.1.5 
Drikkevannsforsyning 
2.2.9 Ekstremvær 

2.1.6 Brann i 
avfallsdeponi og 
sorteringshall 
2.1.9 Større 
ulykker langs veg 
2.1.13 Bortfall av 
energiforsyning 
2.1.16 
Digitalisering 
2.2.3 Jordskred og 
leirskred 
2.2.5 
Havnivåstigning 
og stormflo 
2.1.17 Nødnett 

 2.1.10 
Tunnelulykke 
Sørkjostunnellen 
2.1.15 Brann i 
større bygninger 

Sannsynlig (S3)  2.2.6 Svelling 2.1.1 Akutt 
forurensing i 
grunn og vann 
 

  

Mindre 
sannsynlig (S2) 

 2.2.7 Flom 2.1.14 Smittevern 2.1.2 
Radioaktivt 
nedfall 
2.1.8 Ulykke 
ved 
kraftanlegg 
2.3.2 
Radikalisering 

2.1.11 Ulykke 
ved flyplass 

Lite sannsynlig 
(S1) 

2.2.9 
Radon 

   2.1.3 
Skips/båtulykke i 
fjordbassenget 
2.17 Dambrudd 
2.2.1 fjellskred 
2.3.1 Terror, 
sabotasje , 
skyte/gissel 
hendelser 

Under akseptabel risiko finner vi hendelsene: 

Akseptabel risiko er hendelser som håndteres av den daglig stående beredskapen.  
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2.2.7 Flom - 2.2.9 Radon  

 

Under «på grensen» risiko finner vi hendelsene: 

 «På grensen» risiko defineres som en risiko der hendelser kan medføre at den daglige stående 

beredskapen ikke er tilstrekkelig.  Kategorien grenser i nedre sjikt til akseptert risiko, og i øvre sjikt til 

uakseptabel risiko. Sammenfallende hendelser i denne kategorien kan kvalifisere for til tiltak i 

henhold til uakseptabel risiko. Gode planer og lokalkunnskap skal medvirke til å trygge innbyggernes 

etablering og bruk av arealene. 

2.1.1 Akutt forurensing i grunn og vann – 2.1.2 Radioaktivt nedfall-2.1.4 Kapasitet til å yte 

nødvendige helsetjenester – 2.1.5 Drikkevannsforsyning – 2.1.8 Ulykke ved kraftanlegg -2.1.14 

Smittevern – 2.2.6 Svelling –– 2.2.8 Ekstremvær – 2.3.2 Radikalisering 

 

Under uakseptabel risiko finner vi hendelsene: 

Indikerer uakseptabel risiko.  Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. 

2.1.3 Skips/båtulykke i fjordbassenget - 2.1.6 Brann i avfallsdeponi og sorteringshall – 2.1.7 

Dambrudd – 2.1.9 Større ulykker langs veg – 2.1.10 Tunnelulykke Sørkjostunellen – 2.1.11 Ulykke ved 

flyplass – 2.1.12 Turisme -2.1.13 Bortfall av energiforsyning – 2.1.15 Brann i større bygninger – 2.1.16 

Digitalisering – 2.1.17 Nødnett – 2.1.18 Mottak av innbyggere fra Kåfjord pga fjellskred fra Nordnes 

2.2.1 Fjellskred – 2.2.2 Steinskred og steinsprang – 2.2.3 Jordskred og leirskred – 2.2.4 Snøskred – 

2.2.5 Havnivåstigning og stormflo – 2.3.1 Terror, sabotasje, skyte-gisselhendelser – 2.3.3 Overgrep og 

vold i nære relasjoner – 2.3.4 Oppståtte katastrofer, ulykker og kriser 
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3 Plan for oppfølging 
Prosjektgruppas forslag til prioriterte tiltak Nordreisa kommune. 

Målsettingen er at alle hendelser som her er definert som rød og gul skal jobbes med og på sikt bli 

grønn, dvs at de faller ut av denne listen. 

Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivels
e av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

A Hendelser 
med rød 
kategori i 
HROS 
 
Hendelser 
med gul 
kategori i 
analysen vil 
også bli 
gjennomgått 

Gjennomgås ved å oppdatere 
kriseplan, oppdatere 
beredskapsplaner. Etablere nye 
planer for å ivareta/lukke 
avvikene. Sektorvise planer 
utarbeides etter behov 

Oppdaterte planer 
implementeres og 
følges opp.  
Opplæring 
Øvelser 

Rådmann, 
virksomhets-
ledere, 
sektorledere 
 

Årlig 

B For lite 
ressurser til 
generell 
beredskaps 
arbeid og 
oppfølging 

Sette av ressurser, 
ansvarliggjøring, øvelser og 
revisjoner 

Følge opp tiltakene 
i analysene 

Rådmann, 
Virksomhets-
ledere, 
sektorledere 

Årlig imf 
Budsjett 

C Manglende 
sektorvise 
analyser og 
tilhørende 
planer 

Planer gjennomføres og 
implementeres som egen rutine 
i all saksbehandling og arbeid 

Opplæring og 
bekjentgjøring av 
relevant planverk 
blant ansatte og 
innbyggere. 
Øvelser. Følge 
retningslinjer i 
arealros ved 
saksbehand-ling 

Virksomhets-
leder på 
respektive 
virksomheter. 
Saksbehandlere  

Fort-
løpende 

1 2.2.2 
Steinskred og 
steinsprang 

Kartlegging av områder der 

steinsprang er ett kjent 

problem. 

Undersøkelser/vurdering i 

forbindelse med areal- og 

samfunnsplanlegging, bygg- og 

anleggstiltak 

Sikringstiltak i utsatte områder 

Evakuering - se beredskapsplan  

 

Aktuelle områder 
definert i 
kommuneplan og 
ivaretas i 
reguleringsplaner 

Sektorleder 
Virksomhetsle
der 
Saksbehandlere 

Fort-
løpende 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

2 2.2.4 
Snøskred 

Kartlegging av skredutsatte 

områder 

Ha en god overvåking utsatte 

områder, for å kunne spare 

enkeltmennesker og samfunn 

for unødvendige påkjenninger 

og kostnader   

Undersøkelser/vurdering i 

forbindelse med areal- og 

samfunnsplanlegging og bygge- 

og anleggstiltak 

Vurdering av snøskredfare i 

forbindelse med skuter- og 

skiløyper 

 

Gode varslings-
rutiner 
Aktuelle områder 
definert i 
kommuneplan og 
ivaretas i 
reguleringsplaner 

Seksjonsleder 
Virksomhetsle
der 
Saksbehandlere 

Fortløp-
ende 

3 2.1.12 
Turisme 

Viktig at turistvertene 

informerer gjestene om 

Varsom.no/, yr, reg.obs etc 

God informasjon om Varsom.no 

Visit Lyngenfjord tilsender 

medlemsbedriftene materiell 

som disse kan bruke til 

informasjon for sine gjester 

Skilting ved skiparkeringsplasser 

som oppfordrer til å sjekke 

skredvarsel 

Turistinfo hoteller og 

campingplasser gir informasjon 

om skredfare og høy vannføring 

Generell informasjon på 

kommunens hjemmeside 

Informasjon om manglende 

mobildekning i øvre del av 

Reisadalen 

Fortløpende 
informasjon til 
turistene og andre 
brukere som skoler 
 
Gode varslings-
rutiner 
 
Fortløpende 
oppdatere 
informasjon på 
kommunens 
hjemmeside 

Sektorledere 
Virksomhets-
ledere 
Saksbehandlere 

Fort-
løpende 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

4  2.3.4 
Oppståtte 
katastrofer, 
ulykker og 
kriser 
 

Psykososialt kriseteam som 
inngår i kommunens 
krisehåndtering.  

Koordinering og oppfølging for 
å yte tilfredsstillende 
psykososial omsorg og støtte 
ved kriser, ulykker og 
katastrofer.  

Handlingsplan for psykososialt 
kriseteam 

 

Debrifing etter 
hendelser 

Virksomhets-
ledere, 
sektorledere, 
kommunelege 
 

Årlig 
gjennom-
gang 

5 2.3.3 
Overgrep og 
vold i nære 
relasjoner  
 

Forebygging og synliggjøring 
Kommunen utarbeider en 
tverrfaglig handlingsplan som 
blant annet angir forebyggende 
tiltak, hvordan vold avdekkes, 
følges opp og evalueres i 
hjelpeapparatet 
Utarbeide informasjonsbrosjyre 
og legge ut aktuell informasjon 
på kommunens nettside 
Kunnskap og kompetanse 
Søke veiledning og 
kompetanseheving hos de 
regionale ressurssentrene 
Kompetanseheving om 
overgrep og vold i nære 
relasjoner er implementert i 
kommunens kompetanseplan 
Høyt fokus på tverrsektoriell 
nettverkssamarbeid (eks 
sjumilssteget) 
 

Kompetanse-
heving, nettverks-
bygging, vei-
ledning 

Sektorleder, 
Virksomhets-
leder 

Fort-
løpende 

6 2.1.10 
Tunnelulykke 
Sørkjostunellen 

Kompetanseheving i form av 

øvelser i tunell hvor vegvesen, 

politi, ambulansetjenesten, 

brannkorpsene i 

nabokommunene, UNN og 

Nordreisa kommune deltar 

Samhandling med Statens 

vegvesen om utstyr til 

overtrykksvern, røykdykking og 

oppdatering av lokalt 

brannvesen. 

 

Øve 
Debrifing etter  
hendelse 

Brannsjef 
Virksomhets-
leder 
Sektorleder 
 

Årlig 
gjennom-
gang 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

7 2.1.15 Brann 
i større 
bygninger 

Opplæring og årlige 

brannøvelser 

Årlige tilsyn av særskilte 

brannobjekter 

God internkontroll 

Lage en plan, eller innlemme i 

eksisterende plan, evakuering 

og alternativ plassering av 

berørte personer 

Evakuering av bygning ved 

brann 

Transport av personell 

Plan for alternativ lokasjon for 

personer i bygning 

Sørge for stabilitet og 

forutsigbarhet i 

brannberedskapen 

Utarbeide plan for hvordan 

berørte tjenester skal 

gjenopptas  

Ivareta sikkerhet for 

dataarkiv/backup, journaler, 

papirarkiv i tilfelle brann 

Ikke bruke levende lys i 

offentlige bygg 

Elektriske varmekilder skal være 

fastmontert 

 
 
 
 
 
 
 

Forbyggende tiltak 
i aktuelle bygg,  
 
Øve 

Rådmann, 
sektorleder,  
virksomhets-
leder,  
brannsjef 

Årlig 
gjennom-
gang 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

8 2.1.17 
Nødnett 

Etablere basestasjoner lokalt, 

øke signalstryke eller sette opp 

«forsterkere» inne i bygget.  En 

kan også ha signalforsterker i 

tjenestebil utenfor eller bruke 

større og bedre antenner på 

nødnettradio 

Bruke direktemodus i 

apparatene (DMO) slik at en 

ikke trenger selve nødnettet. 

Mobile basestasjoner meg egen 

strømforsyning plasseres ut på 

høyere punkt lokalt i området.  

Evt kan direktemobus brukes 

mellom apparatene 

De fleste basestasjonene er 

utstyrt med reservestrøm for 72 

timer, med mulighet for 

etterflylling av drivstoff.   

Mobile aggregatløsninger kan 

flys ut ved spesielle kritiske 

hendelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

det vil alltid være å 
foretrekke å få 
dekning innendørs 
fra utendørsanlegg.  
Dette fordi anlegg 
innendørs er sårbar 
ved brann og 
lignende 

Samarbeid om 

bruk og 

dekning av 

nødnett med 

politi, 

Fylkesmann, 

Statens 

vegvesen  

 

Fortløpen
de 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

9 2.1.6 Brann i 
avfallsdeponi 
og 
sorteringshall 

Oversikt over berørt område og 

omfang (meterologiske forhold) 

Kommunens helsevesen settes i 

beredskap i forhold til omfanget 

av brannen 

Informasjon til befolkninga 

Tilrettelegging for evakuering 

innbyggere  

Evakueringsplan avhengig av 

hendelsens omfang for 

helseinstitusjoner, skoler og 

barnehager inkludert 

myndighet for beslutning 

evakuering (rådmannsnivå) 

Utarbeide ressursoversikt 

(bønder, entreprenører, andre). 

Kompatibelt utstyr 

Holde kontroll på 

drikkevannsforsyningsnettet 

Ivareta restberedskap for andre 

brannhendelser og ulykker 

Avfallslevering fra befolkning og 

næringsliv vil ivaretas av 

Avfallsservice gjennom 

samarbeid mot andre 

avfallsaktører 

Øve Rådmann, 
Sektorleder, 
virksomhets-
leder, 
brannsjef 
 
 

Årlig 
gjennom-
gang 

10 2.1.9 Større 
ulykker langs 
veg 

Arbeide opp mot Statens 

vegvesen for utbedring av E6, 

FV 866 og FV 360 

Satsing på gang- og sykkelsti 

Skredsikring FV 866 og FV 360 

Arbeide opp mot Statens 

vegvesen i forhold til 

sikringstiltak langs veg 

En ulykke med masseskader vil 

trenge store ressurser, og sette 

masseskadehåndtering på 

prøve.  

Jevnlige øvelser på håndtering 

av store ulykker 

 

Utbedring av E6 og 
fylkes-veg 

Virksomhets-
leder, sektor-
leder, 
saksbehandler 

Fortløp-
ende 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

11 2.1.13 
Bortfall av 
energiforsyning 

Avtale med Ymber om utlån av 

aggregat til rådhuset 

Samarbeide med frivillige 

organisasjoner FM, og 

sivilforsvaret, politiet og 

forsvaret, Ymber 

Aggregat til nødstrøm vann og 

avløp 

Det opprettes et samlingssted i 

alle bygdene hvor det 

installeres (tilgang til) aggregat 

Oppfordre innbyggere til å ha 

DSB brosjyre for egenberedskap 

 

Omkoblings-
muligheter 
analyseres i 
samarbeid med 
kraftselskap 

Rådmann, 
virksomhets-
leder 
sektorleder 

Årlig 
gjennom-
gang 

12 2.2.3 
Jordskred og 
leirskred 

Bruke den kartlegging som er 

gjort av forskjellige områder i 

kommunen aktivt i videre 

planlegging  

Sikring av utsatte skråninger og 

skjæringer 

Fokus på skredfare ved 

anleggelse av nye veger og på 

vedlikehold på vegnettet – 

dimensjonering av stikkrenner 

og plassering av stikkrenner 

 

Tas inn i regu-
leringsplaner 

Virksomhets-
leder, sektor-
leder, 
saksbehandlere 

Fortløpe-
ende 

13 2.2.5 Havnivå-

stigning  
og stormflo 

Tas hensyn til i arealplanlegging 

og bygge- og anleggstiltak 

Økte krav til infrastruktur tiltak 

pga. klimaendringer (skjerpet 

krav) 

Økte krav til infrastruktur og 

bygg pga klimaendringer 

TEK 17, § 7-2.  Sikkerhet mot 

flom og stormflo 

 

Tas inn i areal-
planer, 
reguleringsplan 

Virksomhets-
leder, 
sektorleder 
saksbehandlere 

Årlig 
gjennom-
gang 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

14 2.1.11 Ulykke 
ved flyplass 

Avinors beredskapsplan 

Øve kriseledelsen 

 

 Rådmann 
Sektorleder 
 

Årlig 
gjennom-
gang 

15 2.1.3 
Skips/båt-
ulykke i 
fjordbasseng
et 

Øvelser i akutt forurensing 

Ajourhold av sikringsplan og 

øvelsesplan 

 

Øve Rådmann 
Sektorleder 
Virksomhets-
leder 
Brannsjef 

Årlig 
gjennom-
gang 

16 2.1.16 
Digitalisering 

Redundante internettlinjer 
Gode back-up rutiner 
Gode back-up løsninger 
Sikker lagringsplass for back-up 
Gode sikkerhetsløsninger 
Ta i bruk skyløsninger 
 

Ha fokus på 
sikkerhet i 
organisasjonen 

Rådmann,  
Sektorleder 
virksomhetsle
der 
 den enkelte 
medarbeider 

Fortløp-
ende 

17 2.3.1 Terror, 
sabotasje, 
skyte- 
gissel-
hendelser 

Vurderes i samarbeid med 

politi.  

Forebyggende tiltak i skolen og 

barnehage mot mobbing, samt 

ha fokus på inkludering 

Politiet informerer personalet 

på skolene i kommunen 

hvordan de skal forholde seg 

hvis det skulle oppstå uønsket 

hendelse 

Se handlingsplan psykososialt 

kriseteam - beredskapsplan 

som iverksettes ved slike  

hendelser 

Se beredskapsplan for aktuelle 

områder, f.eks vann og avløp, 

IKT 

Øvelser med berørte parter 

 
 
 
 
 
 
 

Rask mobilisering 
og evakuering. God 
samhandling 
mellom 
nødetatene. 
Debrifing etter 
hendelse 

Rådmann, 
sektorleder 
virksomhets-
leder  
brannsjef 

Årlig 
gjennom-
gang 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

18 2.1.7 
Dambrudd 

Det utarbeides en 

beredskapsplan for varsling, 

evakuering og sikring av berørte 

områder til befolkninga kan 

flytte tilbake  

Samarbeid om beredskapstiltak 

mellom Nordreisa kommune, 

NVE, politi, FM og dameier 

Varsling til befolkninga med 

UMS 

 

Gode varslings-
rutiner 
Evakuerings-planer 

Sektorleder 
Virksomhets-
leder 
 

Årlig 
gjennom-
gang 

19 2.2.1 
Fjellskred 

Årlig rullering av planer og 

varsling 

Øvelser alene og i samarbeid 

med andre berørte kommuner 

Flodbølgeberegning må være 

en del av areal- og 

samfunnsplanlegging 

 
 

Gode varslings- og 
sikrings rutiner  
Følges opp i 
planarbeid og 
saksbehandling 

 

Sektorledere, 
saksbehandlere 

Årlig 
gjennom-
gang 

20 2.1.18 
Mottak av  
Innbyggere 
fra Kåfjord 
pga fjellskred 
fra Nordnes 

I samarbeid med Kåfjord 
kommune få oversikt over 
antall personer 
Utarbeide planer for mottak til 
skoler, barnehager, 
institusjoner 
I samarbeid med Kåfjord 
kommune definere hva som 
skal følge med hver 
elev/pasient/bruker i forhold til 
personell og utstyr 
Utarbeide plan for 
innkvartering 
 

 

 

 

Samarbeid med 
Kåfjord kommune. 
Utarbeide planverk 
for mottak 

 Årlig 
gjennom-
gang 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

19 2.1.4 
Kapasitet til å 
yte 
nødvendige 
helse- 
tjenester 

Utføre ROS analyse på 

kapasiteten til å yte nødvendige 

helse- og omsorgstjenester  

På bakgrunn av ROS – analysen 

revidere beredskaps- og 

handlingsplan for helse 

Overføre pasienter fra 

hjemmene til Sonjatun 

helsesenter, eller 

nabokommune 

Vurdere å be om bistand fra 

nabokommunene 

Informasjon til pasienter og 

pårørende 

 

Avdekkes i ROS 
analyse 

Sektorleder 
Virksomhets-
leder 

1.halvår 
2020 
Årlig 
gjennom-
gang 

20 2.1.5 Drikke-
vannsforsyn-
ing 

Åpne ledningskart tillates ikke 

Det tillates ikke tiltak som kan 

forurense drikkevannskilder og 

tilhørende nedslagsfelt. 

Vurderingene skal gjøres med 

basis i drikkevannsforskriften, 

Folkehelseinstituttets veiledere, 

restriksjonsbestemmelsene og 

kunnskap om kilden. 

Ved behov innføres kokepåbud 

Lokasjonsvarsling til berørte 

abonnenter 

 Se handlingsplan for brudd på 

vannforsyning og bruk av 

krisevannkilder i 

beredskapsplanen 

 

 

 

Revisjon 
beredskapsplan 

Virksomhets-
leder 
Driftsleder 

Årlig 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

21 2.2.8 
Ekstremvær 

Vurdering av mulig ny framtidig 

rasfare i forbindelse med areal- 

og samfunnsplanlegging og 

bygge- og anleggstiltak. 

Oppsyn av snømengde på 

kommunale bygg.  Sikre 

nødvendig 

adkomst/rømningsmuligheter. 

Ha samhandling med FM, politi, 

vegvesen og sivilforsvaret 

Informasjon til publikum for å 

sikre liv og eiendom 

Beredskapsplan avløpsanlegg 

og beredskapslager kommunale 

veier 

 

 Sektorleder 
Virksomhets-
leder 
Driftsleder 

Fort-
løpende 

22 2.2.6 Svelling Forbygge med grøfting  
Store nok stikkrenner 
Ikke vesentlig 
endring/innsnevring av 
bekkeløp 
 

 Sektorleder 
Virksomhetsle
der 
Driftsleder 
Saksbehandler 

Fort-
løpende 

23 2.1.1 Akutt 
forurensing i 
grunn og 
vann 

Buffersone ved hendelse 

Vegetasjonsbuffersone 

Utbedring av E6/FV 866 i 

forhold til f.eks. farlig veg som 

er smal og uten vegskulder 

Informere befolkninga gjennom 

kommunens hjemmeside, 

sosiale media, media og 

befolkningsvarsling 

 

 

 Rådmann 
Sektorleder 
Brannsjef 
Saksbehandler 

Fort-
løpende 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

24 2.1.2 
Radioaktivt 
nedfall-  

Forestå med informasjon og 

befolkningsvarsling ovenfor 

egne innbyggere 

Iverksette tiltak etter de 

retningslinjer som blir gitt for 

området av Kriseutvalget for 

atomulykker 

Informere innbyggerne om kjøp 

og bruk av jodtabletter til eget 

bruk  

Befolkningsvarsling med UMS 

Se handlingsplan ved ulykke 

med radioaktiv stråling  

Utarbeide retningslinjer for 

bruk av tilfluktsrom 

 

 Rådmann 
Sektorleder 

Årlig 
gjennom-
gang 

25 2.1.8 ulykke 
ved 
kraftanlegg 

Kommunens helsevesen settes i 

beredskap i forhold til omfanget 

av uhellet 

Veisperring iverksettes for å 

unngå trafikk inn i fareutsatt 

område 

Ved utslipp til elv vurderes og 

eventuelt iverksettes 

oppsamling i tråd med aktuell 

fagmyndighet 

Informasjon til befolkninga 

Opprett kontakt med 

kraftanleggets eier. 

 

 

 

 

 

 Sektorleder 
Virksomhetsle
der 
Brannsjef 

Årlig 
gjennom-
gang 
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Pri Uønsket 
hendelse 
m/angivelse 
av årsak 

Nye forebyggende tiltak Nye  
skadebegrensende 
tiltak 

Ansvar Tidsfrist 

26 2.3.2 
Radikalisering 

Veiledning til foreldre, foresatte 

og elever 

Utvikle kompetanse innenfor 

voldelig ekstremisme 

Bruke veiledningsmateriell, 

f.eks www.plattform.no 

Integreringstiltak 

Varsling og oppfølgning av 

varsling 

Inkludering i samfunnet, f.eks 

sommerarbeidsplasser for 

ungdom 16 – 18 år 

Fast tema i politirådet 

 

 Rådmann 
Sektorleder 
Virksomhets-
leder 

Årlig 
gjennom-
gang 

27 2.1.14 
Smittevern 

Se kommunes smittevern- og 

pandemiplan  

Større smitte utbrudd krever 

innkjøp av vaksiner/medisiner 

Alle sektorene må utarbeide 

ROS-analyser og planverk for 

situasjoner hvor smitteutbrudd 

medfører mer enn 40 % fravær 

av arbeidsstokken. 

Informasjon til innbyggerne 

 

 Sektorleder 
Virksomhets-
leder 

Årlig 
gjennom-
gang 
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4 Vedlegg 1 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse-trinn for trinn 

NR. 1.3 
 

UØNSKET HENDELSE Skips/båtulykke i fjordbassenget  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold  
Sørkjosen havn er ISPS havn (båter i internasjonal trafkk).  Sørkjosen havn har fast levering av varer med båt.  Det har også 
vært en del større passasjerskip inne i fjordbassenget, men detter er så sporadisk at det ikke er vektlagt her.  Fra 2021 vil 
Hurtigruta ha fast anløp på Havnes, ca 100 anløp  i året 

ÅRSAKER 
Brann, kollisjon og/eller grunnstøting, teknisk eller menneskelig svikt, terror 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

 x      

Begrunnelse for sannsynlighet 
Det har så langt ikke vært skips/eller båtulykke i fjordbassenget så lenge havna har vært ISPS havn 

SÅRBARHETSVURDERING 

Kommunens kriseledelse vil utsettes for press hvis en slik hendelse skulle finne sted, hendelsen vil også sette 
samhandling mellom kommunen, fylkesmannen, og kystverket på prøve. Stor belastning på redningsmannskap og 
helse. 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall     x  
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

 x     

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø     x  
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap     x
x 

 

Samlet begrunnelse av konsekvens  
Konsekvens settes til svært store, hvis en hendelse skjer er sannsynlig at det er flere døde og skadde 

Behov for befolkningsvarsling Informasjon til befolkninga om at det som evt har båt kan stille opp. 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet Lav Tilgjengelige data er pålitelige, stor sikker til sjøs, bl. med overvåking av 
Barents Watch 

Styrbarhet Lav Kommunen kan ikke påvirke 

Forslag til tiltak Øvelser i akutt forurensing, ajourhold av sikringsplan og øvelsesplan 

Overførbarhet  
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 1.6 UØNSKET HENDELSE Brann i avfallsdeponi og sorteringshall  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold.  Galsomelen avfallsanlegg med sorteringshall og deponi er lokalisert 3 km 
sørøst for Storslett sentrum med nærmeste boligområde 0,5 km sør og vest for anlegget.  Anlegget betjener 6 kommuner i 
Nord-Troms. Avfallet er usortert i samsvar med avfallsforskriften, og består av mange ulike fraksjoner med forskjellig 
brannbelastning og branntekniske egenskaper 

ÅRSAKER 
Brann i avfallsdeponi eller sorteringshall 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Egen brannberedskap på Galsomelen er etablert 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

    x   

Begrunnelse for sannsynlighet 
Flere branner i løpet av anleggets levetid 

SÅRBARHETSVURDERING 

Stort press på brann og redning.   

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall   x    
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

  x   Stengte veier 

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø   x    
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Kan gi forurensing til grunn og vassdrag, stengte veier, brannspredning til skog og utslipp av giftig røyk 

Behov for befolkningsvarsling Ja, bl. informasjon om å lukke vinduer pga giftig røyk 

Behov for evakuering Ja, pga utslipp av gifting røyk, men dette er avhengig av vindretning 

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak: Utarbeide ressursoversikt.  Kompatibelt utstyr.  Holde kontroll på drikke vannforsyningsnettet.  Ivareta 
restberedskap for andre brannhendelser og ulykker 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 1.7 UØNSKET HENDELSE Dambrudd  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Et dambrudd i Kildalen vil medføre store ødeleggelser. 

ÅRSAKER 
Fulle magasiner med påfølgende ekstremvær med mye nedbør, svikt i damanlegget eller sabotasje 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Troms kraft har bygd opp sitt system for å oppdage fare for dambrudd i ett to-trinnssystem. Når annet trinn 
passeres settes stab, varsling til kommunen og politiet.  Det vil da være minst 6 timer til evt dambrudd.   

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

 x      

Begrunnelse for sannsynlighet Et slikt dambrudd vil bare kunne skje de få månedene dammen er helt full, dvs 1-2 
mndr om høsten. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Store konsekvenser for kritisk infrastruktur, store utfordringer knyttet til kristiske samfunnsfunksjoner, høyt press 
på kommunal kriseledelse 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall     x  
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

    x  

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø     x  
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap     x  

Samlet begrunnelse av konsekvens Stor jordbruksareal vil kunne bli ubrukelig påfølgende år, store materielle skader på hus og 
eiendom i nedslagsfeltet, skader på infrastruktur 

Behov for befolkningsvarsling ja 

Behov for evakuering ja 

Usikkerhet lav Tilgjengelige data er pålitelige 

Styrbarhet lav Kommunen kan ikke påvirke 

 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 1.9 UØNSKET HENDELSE Større ulykke langs veg  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold  E6 går gjennom Nordreisa kommune, og en del av befolkninga bor langs 
E6.  Kommunen har en ÅTD på 1500 biler pr døgn.  Økning i tungtrafikk og  frakt av drivstoff og LNG utgjør en viss for 
ulykker. Persontrafikk langs E6 er økende, herunder  busstrafikk (skolebarn og turister) 

ÅRSAKER 
Transporuhell med farlig gods, bussylykker, flere biler involvert i en trafikkulykke, skredhendelser, steinsprang, 
viltpåkjørsler og dårlig vegnett 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Den daglige beredskapen, både i form av brannvesen og helseberedskap, er dimensjonert for å håndtere 
trafikkulykker med få personer involvert.   

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

    x   

Begrunnelse for sannsynlighet   Med den endring som en ser med økende tungtrafikk og busser, mer frakt på veg 
så vil også sannsynligheten for en større ulykke være tilstede 

SÅRBARHETSVURDERING 

Veg blir stengt.  Natur og miljø kan være sårbar om ulykke skjer i tilknytning til vassdrag.  Ved LNG ulykke må det 
evakueres i en sone på 16 km rundt ulykkesstedet 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall     x 1 eller flere døde 
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

    x Veg blir stengt,  

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap     x  

Samlet begrunnelse av konsekvens 1eller flere døde, store økonomiske utfordringer ved skade på personer og materiell, 
forurensing, redusert framkommelighet, stengning av veg kan medføre ikke levert tjeneste (elever kommer fram til skolen, 
utfordringer innenfor helse, ikke medisinutlevering 

Behov for befolkningsvarsling Ja, adressebasert om at veg er stengt, evt annen informasjon 

Behov for evakuering Ja hvis ulykke som innbefatter LNG 

Usikkerhet lav Relevante data er tilgjengelig og pålitelige 

Styrbarhet lav Kommunen kan ikke påvirke eller kontrollere E6/fylkeskomm.veger. 
Mangelene økonomi er grunnlaget for at G/S veg ikke bygges ut 

Forslag til tiltak Arbeide opp mot E6 for utbedring av E6, FV866 og FV 360, satsing på G/S veg, skredsikring FV 866 og FV 360 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 1.10 UØNSKET HENDELSE Tunnelulykke i Sørkjostunellen  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Sørkjostunellen ble åpnet i 2018, har en lengde på 4670 m.  
Det er flere tuneller i nabokommunene Skjervøy og Kåfjord.  Ved hendelser i disse tunellene kan 
Nord-Troms brannvesen og Nordreisa kommune måtte bistå i redningsinnsatsen.  

Sørkjostunellen ble åpnet i 2018, har en lengde på 4670 m.  Det er flere tuneller i nabokommunene 
Skjervøy og Kåfjord.  Ved hendelser i disse tunellene kan Nord-Troms brannvesen og Nordreisa 
kommune måtte bistå i redningsinnsatsen.  

ÅRSAKER 
Førerfeil, møteulykke, kollisjon med fjellvegg.  Teknisk feil på kjøretøy, tilsiktet hendelse, hindringer i vegbanen 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK  

Inne i Sørkjostunellen er det noe slokkeutstyr.  Brannvesenets utstyr til enhver tid er det som er 
tilgjengelig. Ved ulykke i tunell må brannmannskap fra Skjervøy og Kåfjord bistå. Det er jevnlige 
øvelser på brann 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

    x  Høy, 2-10 % sannsynlighet pr år 

Begrunnelse for sannsynlighet  brann i tunell i Kåfjord 

SÅRBARHETSVURDERING 

Veg blir stengt, problem med omkjøring.  En ulykke med masseskader vil trenge store ressurser, og sette 
masseskadehåndtering på prøve 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall     x 1 eller flere døde, flere skadde 
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

    x Skade på infrastruktur.   

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap     x  

Samlet begrunnelse av konsekvens Hovedferdselsåre mellom nord og sør stenges midlertidig, skade på personer og kjøretøy, 
store skader kan medføre langvarig stegning av tunell.   

Behov for befolkningsvarsling Informasjon på kommunens hjemmesider om omkjøring og stengt veg 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet lav Begrunnelse: relevante data er tilgjengelig og pålitelig 

Styrbarhet lav Begrunnelse: Kommunen kan ikke påvirke eller styre 

Forslag til tiltak: Kompetanseheving i form av øvelser hvor vegvesen,politi, ambulansetjenesten, brannkorpsene i 
nabokommunene,UNN og Nordreisa deltar.  Samhandling med SVV om utstyr til overtrykksvern, røykdykking og oppdatering av 
lokalt brannvesen 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 1.11 UØNSKET HENDELSE Ulykke med flyplass  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Sørkjosen lufthavn har daglige flyavganger, i tillegg benyttes lufthavna til 
ambulansefly. Lufthavna er eneste lufthavn mellom Alta og Tromsø og et viktig samferdselselement. 

ÅRSAKER 
Flyulykke, terror 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Jevnlige øvelser på flyplassen. Avinor har egen beredskapsplan 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

  x    0,1-1% sannsynlighet hvert år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

SÅRBARHETSVURDERING 

Ingen ambulansefly kan lette/lande, færre alternativer til offentlig transport.  Ved masseskader vil dette trenge 
store ressurser og sette masseskadehåntering på prøve, stort på lokalt helsevesen og kommunes kriseledelse 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall     x Flere skadde, en eller flere død 
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

      

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens Flere skadde og døde, stort press på helsevesen og kommunen kriseledelse.  Stort 
informasjonsbehov 

Behov for befolkningsvarsling Nei 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet lav Relevante data er tilgjengelig og pålitelige 

Styrbarhet lav Kommunen kan ikke påvirke 

Forslag til tiltak:  gjøre seg kjent med Avinors beredskapsplan.  Øve kriseledelsen 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

Nr 1.12 UØNSKET HENDELSE Hendelser i forbindelse med turisme  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Fjellorådene i Nordreisa er blitt svært populær i forhold til toppturer, det er 
vanskelig å tallfeste antall turister, det er variasjon fra 100 turister og opp til flere tusen. 

ÅRSAKER 
Skred, feilvurdering, fall- og bruddskader, ulykke med levebåt eller kano i Øverelva, ulykke med båt/scooter, dårlig 
vær 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Bruk av Værvarsom.no, reg.obs, turistbedrifter informerer om skredfare/værforhold, generell info på kommunens 
hjemmeside 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

     x 10% sannsynlighet hvert år 

Begrunnelse for sannsynlighet  Dette er hendelser som skjer flere gang for året, både i Nordreisa og i 
nabokommunene. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Utfall av nødnett kan forekomme hvis turisten er utenfor dekningsområde. Stort belastning på psykososialt team, 
stor belastning på frivillige organisasjoner og andre involverte 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall    x  Alvorlige skader/1 død 
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

      

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens Stor utfordring for redningsarbeid i områder uten mobildekning, stor psykisk påkjenning for 
de involverte, turistverter og lokalbefolkning.   Stort informasjonsbehov 

Behov for befolkningsvarsling Nei 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet lav Begrunnelse:  Relevante data er tilgjengelig og pålitelige 

Styrbarhet lav Begrunnelse Kommunen kan ikke påvirke 

Forslag til tiltak God informasjon om værvarsom.no, skilting ved skiparkeringsplasser om skredfare.  Informasjon om manglende 
mobildekning øverst i Reisadalen, arbeide for god nok dekning av nødnett langs kjente turisveger 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

Nr 1.15 UØNSKET HENDELSE Brann i større bygninger  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Dette er et scenario som finner sted f.eks på sykehjem, skoler, 
barnehager.  Hendelsene inntreffer sjelden men vil ha store konsekvenser hvis de inntreffer. 

ÅRSAKER 
Teknisk svikt, uaktsomhet/menneskelig feil, tilsiktet  hendelse, lynnedslag 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Brannøvelser, opplæring, tilsyn med særskilte brannobjekt 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

    x  2-10 % sannsynlighet pr år 

Begrunnelse for sannsynlighet  Nordreisa har hatt brann i asylmottak 

SÅRBARHETSVURDERING 

Stort press på kritiske samfunnsverdier 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall     X  En eller flere døde, flere skadde 
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

      

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens Store materielle skader, flere skadde og døde.  Stort press på psykososial omsorg, press på 
kommunens kriseledelse, 

Behov for befolkningsvarsling Nei 

Behov for evakuering Ja 

Usikkerhet lav Begrunnelse relevante data er pålitelige og tilgjengelige 

Styrbarhet lav Begrunnelse: kommunen kan ikke påvirke 

Forslag til tiltak sørge for stabilitet og forutsigbarhet i brannberedskapen, lage en plan, eller innlemme i eksisterende plan, 
evakuering og alternativ plassering av berørte personer, utarbeide plan for hvordan tjenesten kan gjenopptas, ikke bruke levende 
lys i offentlige bygg, elektriske varmekilder skal være fastmontert 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

Nr 1.18 UØNSKET HENDELSE Mottak av innbyggere fra Kåfjord ved fjellskred fra Nordnes  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Nordreisa kommune er mottakskommune for innbyggere i Kåfjord ved 
evakuering pga fjellskred fra Nordnes. Innbyggertallet vil på kort tid øke med rundt 2000 personer. 

ÅRSAKER 
Fjellskred fra Nordnes med påfølgende flodbølge 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Kontinuerlig overvåking, evakuering igangsettes på et tidlig tidspunkt slik at alle mennesker skal være ute av 
området.  

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

       

Begrunnelse for sannsynlighet 
NVE har vurdert sannsynlighet  for fjellskred fra Nordnes på 1/000, dvs 0,1-1% sannsynlighet pr år 

SÅRBARHETSVURDERING 

Stor press på kritiske samfunnsfunksjoner, stort press på kommunes ledelse 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall     x  
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

      

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Svært stor belastning på kommunens tjenesteapparat, og kommunens ledelse.  Stort informasjonsbehov 

Behov for befolkningsvarsling Nei 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet lav Begrunnelse Tilgjengelige data er pålitelige og fagfolk er enig 

Styrbarhet lav Begrunnelse Kommunen kan ikke påvirke 

Forslag til tiltak. I samarbeid med kåfjord kommune få oversikt over antall personer, utarbeide planer for mottak, definere hva som 
følger med hver pas., elev, bruker. Utarbeide plan for invartering, arbeide mot departementet hvordan økte utgifter skal dekkes 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 2.2 UØNSKET HENDELSE Steinsprang, steinskred  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Steinsprang fra alle typer skråninger oer 30 grader der det sitter løse stein. 
Steinskred i større fjellsider, fra 50 meters høyde og oppover, hvor det finnes svake partier. 
 

ÅRSAKER 
Mye nedbør, frostspregning, jordskjelv 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging, bygg- og anleggstiltak 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

     x 10 % sannsynlighet pr år 

Begrunnelse for sannsynlighet  Erfaring har vist dette forekommer flere ganger i året.  Utløses av frost- og 
rotspregning, poretrykk 

SÅRBARHETSVURDERING 

Skade på kritisk infrastruktur, skade på hus og driftsbygninger 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall     x Flere skadde og døde 
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

      

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens Skader på infrastruktur, bolighus og driftsbygninger i tillegg til personskader 

Behov for befolkningsvarsling ja 

Behov for evakuering ja 

Usikkerhet lav Begrunnelse tilgjengelige data er  pålitelige 

Styrbarhet lav Begrunnelse kommunen kan ikke påvirke 

Forslag til tiltak: Sikringtiltak i utsatte områder, kartlegging av områder der steinsprang er ett kjent problem 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 2.4 UØNSKET HENDELSE Snøskred  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Snøskred utløses normalt i dalsider med gradienten mellom 30 og 60 
grader, som regel rett etter store snøfall. 

ÅRSAKER 
Mye snø i fjellene med skiftende vær, ustabile lag i snøen.  Snøskred utløst av menneskelig aktivitet.  Mye nedbør 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Nordreisa er med i Nord-Norsk skredovervåking, formålet med dette prosjektet er å finne fram kriterier som på en 
forholdsvis enkel måte kan varsle fare for snøskred.  Bygda Mettevollia er overvåket område i Nordreisa 
kommune, undersøkelse/vurdering i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging og bygge- og anleggstiltak 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

     x 10 % sannsynlighet pr år 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Erfaringsmessig går det snøskred så og si hvert år 

SÅRBARHETSVURDERING 

Bebyggelse og annen infrastruktur blir rammet,  Kritisk infrastruktur, bl.a bortfall av strøm kan forekomme 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall     x Flere skadde og døde 
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

      

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Bebyggelse og annen infrastruktur blir rammet, skadde og døde personer, bortfall av strøm 

Behov for befolkningsvarsling ja 

Behov for evakuering ja 

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak Kartlegge skredutsatte områder, ha en god overvåking på utsatte steder, vurdering av snøskredfare i forbindelse 
med scooter og skiløyper 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 2.5 UØNSKET HENDELSE Havnivåstigning og stormflo  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Klimaendringene i årene framover vil føre til økt havnivåstigning.  DSB sin 
rapport «havnivåstigning i Norske kommuner» viser at Nordreisa kommune, med målested Sørkjosen vil på 100 års stormflo 
ha beregnet nivå på 292 cm i år 2100.   

ÅRSAKER 
Klimaendringer og ekstremvær 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
TEK 17, § 7-2 sikkerhet mot flom og stormflo 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

    x  2-10 % sannsynlighet pr år 

Begrunnelse for sannsynlighet 
 

SÅRBARHETSVURDERING 

Skade på infrastruktur, skade på bygninger, kan bli problemer med å få fram medisiner etc 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall   x   Alvorlige personskader 
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

      

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens: kommunal infrastruktur kan skades, skader på bebyggelse på bebyggelse nær sjøen 

Behov for befolkningsvarsling Nei 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak; Må tas bedre hensyn til klimaendringer i arealplanlegging og bygge- og anleggstiltak, økte krav til infrastruktur 
tiltak pga klimaendringer (skjervet krav), økte krav til infrastruktur og bygg pga klimaendringer 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 3.1 UØNSKET HENDELSE Terror, sabotasje, skyte- og gisselhendelser  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold. Hendelser i denne kategorien noe også vi i Norge har vært utsatt for i 
nyere tid.  Skyteepisoder og terrorhendelser har forkommet, og da med katastrofalt utfall 

ÅRSAKER 
Terror og sabotasje.  Psykisk ubalanse 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

 x     0,1 % sannsynlighet pr år 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Det har ikke vært terror, sabotasje, skyte- og gisselhendelser i Nordreisa kommune 

SÅRBARHETSVURDERING 

Skulle en slik hendelse skje vil dette store konsekvenser for hele vårt samfunn, med særlig stort press på 
helsevesenet.  Hendelsen vil også utløse et stort informasjonsbehov 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall     x En eller flere døde, flere skadde 
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

      

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens Personskader, flere døde, utløse traumer på de som er involvert, store materielle skader 

Behov for befolkningsvarsling ja 

Behov for evakuering ja 

Usikkerhet høy Begrunnelse relevante data og erfaringer er ikke gode nok 

Styrbarhet lav Begrunnelse Kommunen kan ikke påvirke 

Forslag til tiltak Forebyggende tiltak i skolen mot mobbing, ha fokus på inkludering, øvelser, varslingsplikt bør vurderes 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 3.3 UØNSKET HENDELSE Overgrep og vold i nære relasjoner  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Vold i nære relasjoner, vold og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem 
som helst, uavhegig av hvem du er, alder og hvor du bor.  Også i Nordreisa ser vi dette 

ÅRSAKER 
Dysfunksjonelle familieforhold, pedofili, rus- og alkoholmisbruk 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Varslingsplikt fra skole og barnehage,  

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

     x 10% sannsynlighet pr år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

SÅRBARHETSVURDERING 

Overgrep og vold i nære relasjoner kan ramme hvem som helst, uavhengig av hvem du er, alder og hvor du bor 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall   x    
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

      

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens Stor psykisk belastning på  involverte parter, stor belastning på psykososialt team 

Behov for befolkningsvarsling Nei 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak: utarbeide en tverrfaglig handlingsplan som blant annet angir forebyggende tiltak, hvordan vold avdekkes, må 
følges opp og evalueres av hjelpeapparatetx 

Overførbarhet 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – TRINN FOR TRINN 

NR. 3.4 UØNSKET HENDELSE Oppståtte katastrofer, ulykker og kriser  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold Ulykker, kriser og katastrofer er uventede og potensielt traumatiserende 
hendelser som kan ramme menneskers liv og helse, også som enkeltmennesker ikke kan håndtere alene 

ÅRSAKER 
Døduykker, drap, plutselig død, naturkatastrofer, andre uforutsette hendelser 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Psykososialt team har egen handlingsplan for  slike hendelser 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

     x 10% sannsynlighet pr år 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Erfaring både fra helse, barnevern, skole og barnehage viser at dette er et gjentagende problem 

SÅRBARHETSVURDERING 

Press på psykososialt team, påvirker enkeltmennesker.  Påføre barn traumer 

KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall    x   
Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

   x   

Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø    x   
Langtidsskader – kulturmiljø 

Materielle verdier Økonomiske tap    x   

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Stor belastning på alle involverte, hendelser hvor barn er berørt, kan føre til varige skader på barn og traumediagnoser, stor 
belastning på kommunens ledelse på alle nivå og psykososialt team 

Behov for befolkningsvarsling Nei 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 

Overførbarhet 
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Vedlegg 2 referanseliste 
 

Beredskapsplan for fjellskred for NVE, ÅTB  

EU’s vanndirektiv, www.vannportalen.no  

Tidligere utarbeidet HROS-analyse for Nordreisa kommune 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, jf lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 

beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10 

DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen 

DSBs rapport – og evalueringer/risikoanalyse av skoleskyting i Nordland 

Lov om helsemessig og sosial beredskap og forskrift om beredskapsplanlegging mv 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven) og drikkevannsforskriften 

Lov om brann- og eksplosjonsvern og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

Kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, smittevernloven, strålevernloven, 

vannressursloven, forureningsloven, m.m 

Klimaprofil Troms 

Flodbølger etter fjellskred i Lyngen, oppskyllingsberegninger ved hjelp av probabilistiske metoder, 

NGI dok.nr 20170309-01-R 

Notat om befolkningsutvikling og næringsutvikling, Kåfjord kommune ved kommunaldirektør og 

drifts-  og utviklingsavdelinga 

Nordnes og Sørkjosfjellet tunneler (2013), Statens vegvesen 

NGU rapport Samordnet geologisk undersøkelsesprogram 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms 2016 – 2019, med oppfølgingsplan for  FylkesROS for Troms 

2016-2019 

Sårbarhetsanalyse for fjellskred fra Nordnes og beredskapsplan for fjellskred fra Nordnes for 

kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord. 

Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, DSB 

 

Viser forøvrig til aktsomhetskart, grunnundersøkelser og skredfarevurderinger utført for Kåfjord 

kommune.  
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Vedlegg 3 deltagerliste gjennomgang av planen 
DELTAKERLISTE GJENNOMGANG AV HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
M/OPPFØLGNINGSPLAN  

Navn Arbeidssted / stilling Epost  

Christin Andersen  Beredskaps koordinator 
Nordreisa kommune 

Christin.andersen@nordreisa.kommune.no 

Karin Karlsen Prosessleder  Karin.karlsen@kafjord.kommune.no 

Øyvind Evanger Ordfører| Oyvind.evanger@nordreisa.kommune.no 

Andreas Tanem Norsk Folkehjelp, fagleder 
skred 

a.tanem91@gmail.com 

Ketil Abrahamsen Ymber AS beredskap ketil@ymber.no 

Mads Holsbø 
Eriksen 

Nord-Troms Lensmannsdistrikt Mads.holsbo@politiet.no 

Ole Johan Skogmo Politisjef Nord-Troms Ole.johan.skogmo@politiet.no 

Marie-Fleurine 
Olsen 

Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

fmtrmfo@fylkesmannen.no 

Ingeborg Skjelmo Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

imskj@fylkesmannen.no 

Per-Ivar Gamst Troms Sivilforsvarsdistrikt Per.gamst@dsb.no 

Stian Andre Berg 
Jenssen 

Troms Sivilforsvarsdistrikt  Stian.jenssen@dsb.no 

Bernt-Thomas 
Åbyholm 

Avd.leder Nord-Troms 
brannvesen 

Bernt-
thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no 

Nils Arnold Nilsen Brannsjef Nord-Troms 
brannvesen 

post@nordtromsbrannvesen.no 

Dag Funderud Sektorleder drift og utvikling Dag.funderud@nordreisa.kommune.no 

Fredrik Lehn-
Pedersen 

Arealplanlegger/naturforvalter fredrik.lehn-
pedersen@nordreisa.kommune.no  

Steffen V Bakkland Leder Norsk Folkehjelp nordreisa@folkehjelp.no 

Øyvind Roarsen Kommuneoverlege Nordreisa Oyvind.roarsen@sonjatun.no  
I tillegg var følgende 
invitert: 

  

Anne-Marie Gaino Rådmann Anne-marie.gaino@nordreisa.kommune.no 

Olaug Bergset Varaordfører, medlem 
kriseledelse  

Olaug.bergset@tromsfylke.no  

Kristian Berg Naturforvalter Nordreisa 
kommune 

Kristina.berg@nordreisa.kommune.no  

Rickard Printz Sektorleder helse- og omsorg  Rickard.printz@nordreisa.kommune.no 

Pål Edvardsen   

Andreas Shultz 
Olsen 

Statens vegvesen  andreas.schultz.olsen@vegvesen.no  

Magne Nicolaisen,  Leder samhandlingsenheten 
UNN HF 

Magne.nicolaisen@unn.no  

Tor Rasmussen Avinor, flyplass sjef Sørkjosen 
lufthavn 

Tor.rasmussen@avinor.no  

Birger Storaas Planlegger Nordreisa 
kommune 

Birger.storaas@nordreisa.kommune.no 

Mattilsynet Felles postmottak, pb 383, 
2381 Brummundal  

postmottak@mattilsynet.no  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1393-2 

Arkiv:                Q81  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 06.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/19 Driftsutvalget 10.12.2019 
90/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Høringsuttalelse - Revisjon av fartsgrensen i Nordreisa gjeldende E6 
Sørkjosen, Leirbukta - Storslett og FV8650 Storslett. Skiltplaner med 
reduserte fartsgrenser 

Vedlegg 
1 Nye fartsgrensekriterier - revisjon av fartsgrensen i Nordreisa gjeldende E6 Sørkjosen, 

Leirbukta - Storslett og FV8650 Storslett.  Skiltplaner med reduserte fartsgrenser 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  
 

Behandling: 
Forslaget fra utvalget: 
Dagens fartsgrenser beholdes  
Sakens videresendes til kommunestyret for endelig behandling. 
 
Forslag fra utvalget enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Dagens fartsgrenser beholdes  
Sakens videresendes til kommunestyret for endelig behandling. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune viser til Statens vegvesens brev av 27.11.2019. Kommunen stiller seg 
positive til Statens vegvesens forslag om reduserte fartsgrenser. Nordreisa kommune ønsker 
imidlertid at Statensvegvesen skal gå enda lenger i sine skiltplaner: 

 Forlenge strekningen i forslag 1 om redusert fartsgrense fra 50- til 40 km/t langs 700 
meter i Sørkjosen til å omfatte en strekning på 2,2 km. 

 Forlenge strekningen i forslag 2 med 180 meter i vestlig retning, og med omlag 50 meter 
i østlig retning. Kommunen stiller seg bak foreslått avgrensningen i nordlig retning. 

 Kommunen stiller seg bak forslag 3, med detaljendringer som følger av ønsket endring i 
forslag 2. 
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Saksopplysninger 
Statens vegvesen foreslår på bakgrunn av vegdirektoratets nye fartsgensekriterier av NA-
rundskriv 2018/6 reduksjoner av fartsgensen for E6 i Sørkjosen, Leirbukt – Storslett og FV8650.  
 
Forslag til fartsgrenseendringer er som følger: 

1. Redusere fartsgrensa fra 50 km/t til 40 km/t over en strekning på 700 meter langs E6 i 
Sørkjosen (se figur 1). 

o Denne strekningen har 5 registrerte trafikkulykker i perioden 1977 – 1996. 
2. Redusere fartsgrensa fra 50 km/t til 40 km/t over en strekning på 850 meter langs E6 på 

Storslett, samt 290 meter langs FV8650 (se figur 2). 
o Strekningen langs E6 har 8 registrerte trafikkulykker i perioden 1977 – 2002. 
o Strekningen av FV8650 fra Sonjatun til Trekantkrysset har 6 ulykker. 

3. Redusere fartsgrensa fra 70 km/t til 60 km/t over en strekning på 1,222 km langs E6 fra 
Leirvika mot Storslett (se figur 3). 

o Strekningen har 8 registrerte trafikkulykker i perioden 1978 – 2013.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Fra nord – Fartsgrensa endres fra 50 km/t til 40 km/t ved avkjørselen fra E6 mot Sørkjosen fram til Sørkjosen skole. 
Figuren er hentet fra Vegvesenets høringsbrev.

Figur 2: E6 - Fartsgrensa som foreslått endret fra 50- til 40 km/t mellom vestsiden av nybrua til like nedenfor/nordfor Circle K. 
FV8650 – Fartsgrensa som foreslått endret fra 50- til 40 km/t fra sentrumskrysset til innkjørselen til Sonjatun.691



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bakgrunn for forslag av fartsredusering 
Det kommer ikke fram av høringsbrevet fra SVV bakgrunnen for valg av områder utover 
retningslinjene i NA-rundskriv 2018/6. Nordreisa regner derimot med at SVV har startet opp 
dette arbeidet på bakgrunn av følgende innspill: 
 
28. november 2018 mottok daværende ordfører et innspill fra innbygger i Nordreisa om å 
redusere fartsgrensen i sentrum til 40 km/t mellom Storslett trafikkstasjon og Nille. Innspillet 

Figur 3:Fartsgrensen som foreslått endret fra 70- til 60 km/t mellom Sørkjosen og Storslett.
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ble inkludert i arbeidet med revisjon av trafikksikkerhetsplan. Fartsredusering fra trekanten til 
Sonjatun inngikk ikke i innspillet eller i innarbeidelsen av dette i trafikksikkerhetsplanen. 
 
Den 7. juni 2019 sendte Nordreisa kommune en åpen søknad til Statens vegvesen (heretter 
omtalt som SVV) om å forlenge 50-sonen på Sørkjossiden fra eksisterende plassering til forbi 
bussholdeplassen ved Sandbakken (omlag 350 meter). SVV viser til at omsøkt strekning ikke 
faller tilstrekkelig tydelig under begrepet tettbygd strøk som skal til for å bruke 50-sone. SVV 
vurderte også at dette ville medføre at 70-sonen ville bli uhensiktsmessig kort, i tillegg til at 
kurvaturen på strekket er vurdert uoversiktlig og ugunstige forhold for trafikkregulerende skilt. 
SSV konkluderte med at å redusere den eksisterende 70-sonen til 60 km/t var i tråd med NA-
rundskriv 2018/7 «fartsgrensekriterier». 
 
Forslag 1 finner ikke kommunen et foranliggende innspill for, og regner derfor med at SVV er 
initiativtaker.  

Vurdering 
Kommunen ser positivt på initiativet til trafikksikkerhetstiltak og medvirkningen til dette fra 
SSVs side. 
 
Strekningene SVV har foreslått å redusere fartsgrensene har totalt 27 registrerte trafikkulykker 
mellom 1977 og 2013, 7 av disse fant sted etter år 2000. 45 ulykkesinvolverte personer er 
registrert i samme tidsperiode (statens vegvesens vegkart: 
https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/).  Det nærmer seg 7 år siden forrige registrerte 
ulykke, men kommunen er overbevist om at det finnes mørketall. Det har unektelig oppstått 
svært mange farlige situasjoner i de foreslåtte områdene hvor gode tiltak vil kunne bidra til et 
tryggere trafikkbilde for fastboende, gjester og forbipasserende. 
 
Forslag 1 – Reduksjon fra 50- til 40 km/t langs E6 i Sørkjosen. 
Kommunen ser svært positivt på at SVV ser behov for å redusere hastigheten i Sørkjosen. Under 

Figur 4: Blå heltrukken linje viser forslag 1 og lys blå linje viser forslag 3. Striplet 
blå linje er kommunens forslag om utvidelse av forslag 1.693

https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/


åpent høringsmøte på På taket cafè den 20. mai i år ble det av nært samtlige oppmøtte 
argumentert for lavere fartsgrenser langs E6 fra fra havna i nord til Sandbakken i sør. SSVs egne 
kartløsninger illustrerer tydelig behovet. Mens det i området som foreslått av SVV er registrert 5 
ulykker mellom 1977 og 1996, er det mellom sørlig avgrensning av foreslått 40-sone og nord for 
foreslått avgrenset 60-sone (forslag 3) registrert 11 trafikkulykker. 6 av disse ulykkene fant sted 
etter 2000 og er således strekningen i Sørkjosen og Storslett hvor det i nyere tid er flest ulykker. 
 
Nordreisa kommune foreslår derfor en utvidelse av den foreslåtte strekningen på 700 meter til å 
gjelde en strekning på 2,2 km. Det vil si fra SVVs nordlige avgrensning i forslag 1 til SVVs 
nordlige avgrensning for forslag 3 
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Forslag 2 – Reduksjon fra 50- til 40 km/t langs E6 og FV8650.  
Kommunen setter noen spørsmålstegn til avgrensningen av foreslått 40-sone langs FV8650. Av 
kartet inkludert i høringsbrevet fra SVV er 40-sonen plassert i krysset ved innkjørselen til 
Sonjatun, når det er registrert ytterligere 4 ulykkesinvolverte personer tilknyttet innkjørselen til 
Storbakken bare 20 meter lenger øst. Det skal nevnes at 2 av disse var i alderen 6 - 15 år på 
sykkel.  
 
Det er kommunens oppfatning at fartsgrensen vil være mer naturlig avgrenset i østlig retning øst 
for innkjørselen til Storbakken. Kommunen slutter seg til SVVs avgrensningen av 40-sonen i 
nordlig retning like nedenfor Circle K. 
 
Kommunen ønsker også å påpeke at det er et fotgjengerfelt 100 meter vest for foreslått 
avgrensning av 40-sone i vestlig retning på E6. Det er et større boligfelt på nordsiden av E6 
(Naveren) og næringsbebyggelse og nasjonalparksenter & administreringshuset Halti på 
sørsiden. Strekningen er åpen og oversiktlig, men kommunen vurderer det som en mer naturlig 
løsning å redusere farten før trafikken når et naturlig krysningspunkt framfor etter.  
 
Forslag 3 – Reduksjon fra 70- til 60 km/t mellom Fossvoll og Skogly 
Kommunen mener det er leit at fartsgrensen ikke kan reduseres ytterligere i omsøkt område av 
7. juni 2019.  Det er spesielt svingen like vest for Sandbakken beboere i Sørkjosen og 
kommunen ser på i bekymring. Likevel har kommunen tro på at ny reguleringsplan for 
Sørkjosen også vil medføre at forhindre farlige situasjoner. Kommunen vurderer forslaget om 
reduksjon fra 70- til 60 km/t som et godt begrunnet forslag, basert på førende bestemmelser. 
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Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

506M300005M300011M300281M300283M firmapost@vegvesen.no 9010 TROMSØ Landsdekkende regnskap 

Postadresse          

Postnummer Org.nr: 971032081    9815 Vadsø 

         Telefon: 78 94 15 50 

            

 

Nordreisa Kommune 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

Troms politidistrikt, Troms Fylkeskommune, 

Nordreisa kommune 

   

 

 Behandlende enhet: Saksbehandler/L_telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

   Kurt Magne Stormo / 77617266 19/339234-2    27.11.2019 

     

     

Nye fartsgrensekriterier - revisjon av fartsgrensen i Nordreisa gjeldende E6 Sørkjosen, 

Leirbukta - Storslett og FV8650 Storslett.  Skiltplaner med reduserte fartsgrenser til høring. 

  

Vegdirektoratet har i NA-rundskriv 2018/6 fastsatt nye fartsgrensekriterier.  Nullvisjonen er 

her pekt på som et bærende prinsipp for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge og legges til 

grunn for fastsettelsen av fartsgrenser.  Vegvesenets fartsgrensesystem er derfor basert på 

fire grunnpilarer: Menneskets tåleevne, vegens geometri, trafikantenes forståelse og miljø.   

 

På veger og gater med både lokal- og gjennomgangstrafikk skal trafikksikkerhet og 

framkommelighet for myke trafikanter prioriteres. 

 

Statens vegvesen foreslår på den bakgrunn følgende reduksjoner av fartsgrensen for E6 i 

Sørkjosen, Leirbukt – Storslett og FV8650 Storslett i henhold til vedlagte skiltplaner av 

19.11.2019 og 20.11.2019: 

 

Fra 50 km/t til 40 km/t over en strekning på 700 meter langs E6 i Sørkjosen, 850 meter 

langs E6 på Storslett og 290 meter langs FV8650 på Storslett.  Fra 70 km/t til 60 km/t over 

en strekning på 1,222 km langs E6 Leirvika – Storslett. 

 

I henhold til Skiltforskriftens paragraf 26 ønsker Statens vegvesen en uttalelse fra Politiet, 

Troms fylkeskommune og Nordreisa kommune.  Det gis en høringsfrist på 4 uker. 

 

Statens vegvesen Troms vegavdeling 

Med hilsen 

 

Kurt Magne Stormo 

Senioringeniør 

 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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2 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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Statens vegvesen

Adresseinformasjon fylles inn ved

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Troms politidistrikt, Troms Fylkeskommune,

Nordreisa kommune

Behandlende enhet: Saksbehandler/L_telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Kurt Magne Stormo  /  77617266 19/339234—2 27.11.2019

Nye fartsgrensekriterier — revisjon av fartsgrensen  i  Nordreisa gjeldende E6 Sørkjosen,

Leirbukta — Storslett og FV8650 Storslett. Skiltplaner med reduserte fartsgrenser til høring.

Vegdirektoratet har i NAfrundskriv 2018/6 fastsatt nye fartsgrensekriterier. Nullvisjonen er

her pekt på som et bærende prinsipp for trafikksikkerhetsarbeidet  i  Norge og legges til

grunn for fastsettelsen av fartsgrenser. Vegvesenets fartsgrensesystem er derfor basert på

fire grunnpilarer: Menneskets tåleevne. vegens geometri, trafikantenes forståelse og miljø.

På veger og gater med både lokal— og gjennomgangstrafikk skal trafikksikkerhet og

framkommelighet for myke trafikanter prioriteres.

Statens vegvesen foreslår på den bakgrunn følgende reduksjoner av fartsgrensen for E6  i

Sørkjosen, Leirbukt — Storslett og FV8650 Storslett i henhold til vedlagte skiltplaner av

19.11.2019 og 20.11.2019:

Fra 50 km/t til 40 km/t over en strekning på 700 meter langs E6 i Sørkjosen, 850 meter

langs E6 på Storslett og 290 meter langs FV8650 på Storslett. Fra 70 km/t til 60 km/t over

en strekning på 1222 km langs E6 Leirvika  — Storslett.

I henhold til Skiltforskriftens paragraf 26 ønsker Statens vegvesen en uttalelse fra Politiet,

Troms fylkeskommune og Nordreisa kommune. Det gis en høringsfrist på  4  uker.

Statens vegvesen Troms vegavdeling

M2; kw XKUCYM
Senioring niør

Postadresse Telefon' 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Stakkevollvegen  35737 Statens vegvesen

506M300005M30001 lM300281MB00283Mfirmapustävegvesenmo 9010 TROMSØ Landsdekkende regnskap

Postadresse

Postnummer Org.nr'971032081 9815 Vadsø

Te1eføn: 78 9415 SD
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
91/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i sykehjemstjenestene 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Saksfremlegg 24-19 
2 Vedtak sak 24-19 
3 Kvalitet i sykehjemstjenestene_Nordreisa 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slik vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapport om kvalitet i sykehjemstjenestene som viser at 
kommunen ikke i tilstrekkelig grad har systemer og rutiner for å sikre at krav og målsetninger 
vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves.  
 
2. Kontrollutvalget har merket seg at enhetene fortsatt har store utfordringer knyttet til 
avvikshåndtering og at situasjonen ved enhetene i liten grad synes å ha forbedret seg siden 
kontrollutvalgets etatsbesøk i juni 2017. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i forbindelse med 
behandlingen av rapporten i kommunestyret gir en redegjørelse om status i arbeidet med 
avvikshåndteringen.  
 
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølgning.  
 
4. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
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 pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene  
c. styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemmene  
 
Frist for skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 1. februar 2020 
  
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok i PS 74/19 i møte 24.10.19 at saken utsettes. 
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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: 
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. 
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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.  
 
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.  
 
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. 
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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 
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. 
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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 
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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Utskrift av vedtak fra møte 13.9.2019 i Kontrollutvalget i Nordreisa kommune  

 

Sak 24/19 

FORVALTNINGSREVISJON – KVALITET I SYKEHJEMSTJENESTENE  

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

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 pårørendemedvirkning i 

sykehjemstjenestene 

c. styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 

sykehjemmene 

 

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

 

Behandling: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor redegjorde for rapporten.  

 

Kontrollutvalget ønsket å gjøre noen tilføyelser i vedtaket og fremmet slikt felles forslag til 

vedtak:  

 

1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapport om kvalitet i sykehjemstjenestene 

som viser at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har systemer og rutiner for å sikre at 

krav og målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves.  

 

2. Kontrollutvalget har merket seg at enhetene fortsatt har store utfordringer knyttet til 

avvikshåndtering og at situasjonen ved enhetene i liten grad synes å ha forbedret seg 

siden kontrollutvalgets etatsbesøk i juni 2017. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i 

forbindelse med behandlingen av rapporten i kommunestyret gir en redegjørelse om 

status i arbeidet med avvikshåndteringen.   

 

3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølgning.  

 

4. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 

 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 
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b. videreutvikle system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene 

c. styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 

sykehjemmene 

 

 Frist for skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 1. februar 2020 

 

Felles forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapport om kvalitet i 

sykehjemstjenestene som viser at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har systemer og 

rutiner for å sikre at krav og målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene 

etterleves.  

 

2. Kontrollutvalget har merket seg at enhetene fortsatt har store utfordringer knyttet til 

avvikshåndtering og at situasjonen ved enhetene i liten grad synes å ha forbedret seg 

siden kontrollutvalgets etatsbesøk i juni 2017. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i 

forbindelse med behandlingen av rapporten i kommunestyret gir en redegjørelse om 

status i arbeidet med avvikshåndteringen.   

 

3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølgning.  

 

4. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 

 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 pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene 

c. styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 

sykehjemmene 

 

 Frist for skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 1. februar 2020 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:  

- Nordreisa kommune v/ rådmann og ordfører  
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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 

744



 

 

Innholdsfortegnelse 

  

 SAMMENDRAG ............................................................................................................  

1 INNLEDNING .............................................................................................................. 2 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER ..................................... 2 
2.1 Problemstillinger ............................................................................................................ 2 
2.2 Kvalitetsbegrepet ............................................................................................................ 2 

2.3 Revisjonskriterier ........................................................................................................... 3 

3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING ........................................... 12 
3.1 Metode og datamateriale .............................................................................................. 12 

3.1.1 Gyldighet og pålitelighet .............................................................................................. 13 

4 SYKEHJEMSTJENESTENE I NORDREISA KOMMUNE................................. 14 

5 IVARETAKELSE AV BEBOERNES GRUNNLEGGENDE BEHOV ................ 17 

6 INFORMASJONSUTVEKSLING MED BEBOERE OG PÅRØRENDE ........... 21 

7 BRUKERERFARINGER OG -MEDVIRKNING .................................................. 23 

8 ANSATTES MEDVIRKNING, KUNNSKAP OG KOMPETANSE..................... 25 

9 AVDEKKE, RETTE OPP OG FOREBYGGE SVIKT .......................................... 30 

10 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON ................................................................ 38 

11 HØRING ..................................................................................................................... 38 

12 ANBEFALINGER ...................................................................................................... 40 

13 REFERANSER ........................................................................................................... 41 
 

 

745



 

 

 

746



KomRev NORD IKS Kvalitet i sykehjemstjenestene – Nordreisa kommune 

 

Side: 2 

 

 

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 
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- 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 
 

787



KomRev NORD IKS Kvalitet i sykehjemstjenestene – Nordreisa kommune 

 

Side: 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

788



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1018-11 

Arkiv:                K11  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 06.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Driftsutvalget 21.11.2019 
92/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Friluftslivsområdekartlegging og -verdsetting - Nordreisa kommune 

Miljødirektoratets veileder M98-2013, «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 
Vedlegg 
1 Nordreisa_kommune_områdetype 
2 Nordreisa_kommune_verdi 
3 Høring: Kartlegging og verdisetting av Friluftslivsområder. 
4 Merknadsbehandling friluftskartlegging 
5 Friluftskartlegging revidert 2019 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 21.11.2019  
 

Behandling: 
Johnny Henriksen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. Saken sendes på høring til grunneiere. 
 
Forslaget fra Henriksen (Frp) ble satt opp imot rådmannens innstilling. 5 stemte for rådmannens 
innstilling og 2 stemte for utsettelsesforslaget fra Henriksen (Frp). Rådmannens innstilling 
dermed vedtatt. 

Vedtak: 
Driftsutvalget godkjenner revidert forslag til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 
for Nordreisa kommune. 
 
Bruk av kartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne 
saksbehandlingsrutiner. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det 
redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt, og hvordan dette er vurdert og prioritert ved 
valg av løsninger. 
 
Kartleggingen skal holdes løpende oppdatert og skal revideres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel og legges til grunn for utforming av plan. 
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Rådmannens innstilling 
Driftsutvalget godkjenner revidert forslag til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 
for Nordreisa kommune. 
 
Bruk av kartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne 
saksbehandlingsrutiner. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det 
redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt, og hvordan dette er vurdert og prioritert ved 
valg av løsninger. 
 
Kartleggingen skal holdes løpende oppdatert og skal revideres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel og legges til grunn for utforming av plan. 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder har vært et nasjonalt prosjekt, hvor målet har 
vært at landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen 
2018. Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive 
friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike 
kvaliteter. Kartleggingen vil bli et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer 
for friluftslivet i kommunen. Kartleggingen og verdsettingen er gjort i henhold til retningslinjer 
gitt i Miljødirektoratets veileder M98-2013, «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder».  
 
Det er viktig å poengtere at kartleggingen. og verdisettingen av friluftslivsområder ikke er en 
plan, og medfører ikke båndlegging av arealer.  
 
Formål 

 Etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for friluftslivsområder i kommunen. 
 Sikre at viktige områder for friluftsliv blir hensyntatt i arealplanlegging og -

forvaltningen i et langsiktig perspektiv. 
 Tilgjengeliggjøre friluftslivsområder i digitale kartverktøy gjennom kartlegging og 

verdisetting av friluftslivsområder i kommunen. 
 
Kartlegging 
I henhold til Miljødirektoratets (heretter omtalt som MD) veileder M98-2013 skal 
friluftslivsområdene defineres etter 11 gitte områdetyper. I Nordreisa kommune er 7 av disse 
områdetypene benyttet. Totalt er 56 friluftslivsområder avgrenset i Nordreisa, og ingen av disse 
kan overlappe: 
 
NT Nærturterreng 6 stk. 
LR  Leke- og rekreasjonsområde 2 stk. 
MA Marka 4 stk. 
SS Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 7 stk. 
UO  Utfartsområde 10 stk. 
TU Store turområder uten tilrettelegging 23 stk. 
SK Særlige kvalitetsområder 4 stk. 

 
 
Verdsetting 
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For verdsettinga er det fastsatt av MDs veileder at friluftslivsområdene skal vurderes etter 
følgende 13 kriterier: brukerfrekvens, regionale og nasjonale brukere, opplevelseskvaliteter, 
symbolverdi, funksjon, egnethet, tilrettelegging, kunnskapsverdier, inngrep, utstrekning, 
tilgjengelighet, lydmiljø, potensiell bruk. 
 
De enkelte kriteriene verdsettes på en skala fra 1 til 5. Ut fra dette gis hvert enkelt område en 
verdi: 
A Svært viktige friluftslivsområde 21 stk.. 
B Viktig friluftslivsområde 20 stk. 
C Registrert friluftslivsområde 15 stk. 
D Ikke klassifisert friluftslivsområde 0 stk. 

 
Det skal presiseres at verdisettingen har et innslag av skjønn 
 
Prosess 
Kommunen har utført kartleggingen og verdsettingen med egne arbeidsressurser med 
medvirkning fra lokale interesseorganisasjoner og grendelag. 
 
Kartleggingen av friluftsområder i Nordreisa ble gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 
med utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 25. Prosjektet var i 
utgangspunktet ferdigstilt som «Temakart for friluftsliv» tilknyttet bearbeidelsen av 
kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. Kommunestyret vedtok 20. mars 
2014 arealplanen, hvor «Temakart for friluftsliv» ble bestemt å skulle behandles særskilt i egen 
prosess. Bakgrunnen for dette var kritiske merknader fra lokallag, som fryktet at kartleggingen 
ville båndlegge eventuell bruk av areal og ressurser på eiendommen. På grunn av andre 
oppgaver ble saken lagt på bort fram til sommeren 2019.  
 
I løpet av sommeren og høsten 2019 ble nye friluftsområder med beskrivelse og verdisetting lagt 
til, og tidligere utførte grensegiving, beskrivelser og verdisetting ble oppdatert. 
Friluftslivsområdekartleggingen følger nå MDs veileder Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder (M98-2013), som er revidert utgave av DN-håndbok 25. 
 
Dette er ikke en plan etter plan- og bygningslova, og det er ingen formelle krav til prosessen. 
Det ble avholdt et kvalitetssikringsmøte i forkant av høringen, hvor det ble rettet et kritisk og 
konstruktivt blikk på arbeidet som var blitt gjort. Kartleggingen har vært annonsert i Framtid i 
Nord og på kommunens nettside, med frist for innspill satt til 3. november. Høringsforslaget ble 
også sendt direkte til grendelag og interesseorganisasjoner som er relatert til friluftslivet.  
 
Høring 
Ved høring ble det innsendt fem merknader. Merknadene med tilhørende administrasjonens svar 
er vedlagt i vedlegget; Merknadsbehandling Friluftslivskartleggingen. 
 
Flertallet av disse er innarbeidet i kartleggingen og verdisettingen. 
 
Sluttprodukt 
Kartlegginga består av en områdebeskrivelse og to kart; ett som viser områdenes verdi og ett 
som viser områdetype. Områdebeskrivelse av hvert friluftsområde er knyttet opp mot et ID-
nummer i kartet. Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale databaser 
hos MD (Naturbase). Temakartet vil være tilgjengelig for allmenheten. 
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Vurdering 
Generelt 
Dette arbeidet har tatt lang tid som forklart i saksopplysningens punk Prosess, og kommunen 
har derfor ikke klart å ferdigstille produktet til MDs frist i 2018. Dette har sammenheng med 
nevnte omstendigheter, og behovet for kartleggingen har ikke vært ansett som stort nok til å 
prioritere framfor mer tidskritiske oppgaver. Medvirkningsprosessen har i gjenopptakelsen av 
prosjektet, i forkant av høringen, vært begrenset til én interesseorganisasjon, Nord-Troms 
padleklubb. Padleklubben ble spesifikt etterspurt om informasjon om friluftslivsbruken i sjø da 
denne formen for friluftslivsaktivitet ble vurdert som urepresentert i kartleggingen og 
verdisettingen. Det ble ellers vurdert at kunnskapsgrunnlaget fra det opprinnelige arbeidet ikke 
var utdatert til den grad at det ikke lenger var relevant. Det har likevel vært nødvendig å gå over 
materiellet og oppdatere informasjonen da det på detaljnivå har skjedd endringer de siste 5-10 
år. 
 
Det anbefales at friluftslivskartleggingen tas aktivt i bruk i den kommunale saksbehandlingen 
gjennom følgende tiltak: 

 Kartleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning, i tillegg til 
Naturbase. 

 Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at kartleggingen på et tidlig stadium tas 
inn som en del av beslutningsgrunnlaget. Rutinene skal også sikra at det i alle saker som 
berører friluftslivsinteresser skal redegjøres for hvordan interesser blir berørt og hvilke 
prioriteringer som er foretatt mht. friluftslivsinteressene ved valg av løsninger. 

 Kartleggingen bør ligge til grunn ved kommende revisjon av kommuneplanens arealdel, 
og utforming av denne. 

 Kartleggingen skal brukes som grunnlag for utarbeidelse av sti- og løypeplaner.  
 
Oppsummert så er nå friluftskartleggingen gjennomgått på nytt etter vedtaket i kommunestyret 
våren 2014. Kart og tekst er oppdatert for å tilfredsstille oppdatert veileder og dokumentet er 
sendt på høring jf kommunestyrets vedtak. Administrasjonen anbefaler derved at dokumentet 
godkjennes.  
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Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/1018-1 8361/2019 K11 03.10.2019 

 

Høring: Kartlegging og verdisetting av Friluftslivsområder. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Nordreisa kommunestyret i mars 2014 i 
forbindelse med sluttbehandling av kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune at 
temakart for friluftsliv skulle behandles i egen prosess. 
 
Dette brevet sendes til offentlige høringsinstanser, tilgrensende kommuner, kommunens 
grendelag samt kommunens friluftslivsrelaterte interesseorganisasjoner. 
 
Kartleggingens- og verdisettingens formål 
Formålet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i Nordreisa er å tydeliggjøre hvilke 
friluftslivsområder som finnes i kommunen, og hvilke kvaliteter disse innehar. Dette for blant 
annet å etablere et godt grunnlag for utarbeiding av kommuneplanens arealdel, 
enkeltsakssaksbehandling og konsekvensutredninger, søknader om spillemidler og 
sikringsmidler, å utarbeide sti- og løypeplaner, en målrettet innsats for å bedre tilretteleggingen 
for friluftsliv og en målrettet forvaltning av friluftslivsområder. 
 
Det må påpekes at friluftslivskartleggingen med tekst og tilhørende kart ikke legger bindinger 
eller føringer av kartlagte områder, da friluftslivskartleggingen ikke er en plan, men et 
kunnskapsgrunnlag for kommunens saksbehandling, jfr. plan- og bygningsloven kap. 2 og 
naturmangfoldsloven § 8. 
 
Kartleggingsdokumenter 
Kartleggingsdokumentene kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside: 
http://nordreisa.kommune.no/planlegging/.  
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Merknader til kartleggingen sendes skriftlig til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 
Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 03.11.2019 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Nordreisa_kommune_Områdetype 
2 Nordreisa_kommune_Verdi 
3 Friluftlivskartlegging Revidert 2019 
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Likelydende brev sendt til: 
SNEMYR OG KJELDEREN 
GRENDELAG 

  STORSLETT 

KILDAL OG KRAKENES 
GRENDELAG 

v/Nina Solheim Kildalveien 599  STORSLETT 

HØGEGGA OG SONJATUN 
GRENDELAG 

c/o Veronika Jensen Høgegga 60  STORSLETT 

STORSLETT VEST GRENDELAG Blomstereng 5  STORSLETT 
ROVDAS GRENDELAG c/o Jim-Roger Hansen Storestevegen 

16 
 STORSLETT 

STORVIK GRENDELAG v/Randi Viken Nilsen Storvikveien 
190 

 STORSLETT 

TØMMERNES OG OMEGN 
GRENDELAG 

c/o Ragnhild With Tømmernesvegen 
294 

 STORSLETT 

ROTSUND OG OMEGN 
GRENDEUTVALG 

  ROTSUND 

NORDREISA RØDE KORS Skogly 14  SØRKJOSEN 
NORDREISA JEGER OG 
FISKERLAG 

c/o Siw-Merete Enoksen Hansen 
Ravelseidet ytre 81 

 ROTSUND 

ROTSUNDELV OG OMEGN 
SANITETSFORENING 

Rotsundveien 1261  ROTSUND 

BAKKEBY GRENDEHUS A/L Bakkeby  ROTSUND 
NORDREISA SCOOTER OG 
BÅTFORENING 

Postboks 100  STORSLETT 

NORD TROMS PADLEKLUBB Straumfjord vest 780  STORSLETT 
HAMNEIDET BÅTFORENING   HAMNEIDET 
BAKKEBY AKTIVITETSLAG Bakkeby  ROTSUND 
NATURVERNFORBUNDET I 
NORDREISA 

  STORSLETT 

OKSFJORD JEGER OG 
FISKERIFORENING 

c/o Harald Elvebakken Oksfjord  STORSLETT 

NORSK FOLKEHJELP 
NORDREISA 

Postboks 297  STORSLETT 

OKSFJORD 
PENSJONISTFORENING 

v/ Marit Isaksen Oksfjordhamn  STORSLETT 

NORDREISA IDRETTSLAG Postboks 112  STORSLETT 
ROTSUNDELV IDRETTSLAG c/o Siv Gamst Rotsundveien 598  ROTSUND 
OKSFJORD OG STRAUMFJORD 
IDRETTSLAG 

c/o Even Petter Olsen Storengveien 
107 

 STORSLETT 

BÅTNES HUNDE- OG 
OPPLEVELSESSENTER 

Båtnesvegen 18  STORSLETT 

NORDREISA 
HUNDEKJØRERLAG 

c/o Geir Wang Myrslettveien 46  STORSLETT 

NORDREISA RIDEKLUBB Tømmernesvegen 120  STORSLETT 
LANDVIND 4H c/o Astrid Lende Einevoll Reisadalen 

1407 
 STORSLETT 

NORDLYS 4H v/ Katrine Winther Bogstrand 
Lundefjellvegen 15 

 STORSLETT 

POLARSTJERNA 4H c/o Johanne Viken Storvikveien 417  STORSLETT 
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REINROSA 4 H c/o Mari Kiil Spåkenesveien 161  ROTSUND 
HAMNEIDET GRENDEUTVALG c/o Renate Ingebrigtsen Hamneidet  HAMNEIDET 
BAKKEBY GRENDEHUS A/L Bakkeby  ROTSUND 
HAVNNES OG VEST-ULØY 
BYGDELAG 

  HAVNNES 

OKSFJORD UTVIKLINGSLAG Oksfjordhamn  STORSLETT 
REISA FRILUFTSSENTER AS Reisadalen 2912  STORSLETT 
Troms fylkeskommune Postboks 6600  TROMSØ 
Nordreisa bondelag    
REISA ELVELAG Hovedvegen 2  STORSLETT 
NORDREISA FISKARLAG Myrslettveien 36  STORSLETT 
Kvænangen kommune Rådhuset,  BURFJORD 
Kåfjord kommune Postboks 74  OLDERDALE

N 
LYNGEN KOMMUNE Strandveien 24  LYNGSEIDE

T 
Skjervøy kommune Postboks 145  SKJERVØY 
KAUTOKEINO KOMMUNE 
RÅDMANNENS STAB 

Bredbuktnesveien 6  KAUTOKEIN
O 
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Sammendrag av mottatte merknader med kommunens svar 
Hvem Sammendrag Når Dok. 

nr. 

Nordreisa 
hundekjørerlag 
v/ Geir Wang 

Leder av Nordreisa hundekjørerlag kjenner seg ikke 
igjen i beskrivelsen av «1942-013/Kjellerskogen-
Moskodalen-Vinnelys» at Kjellerskogen brukes i 
nevneverdig grad av barnefamilier. Det påpekes at 
området i hovedsak brukes av 5-6 pensjonister og 
bærplassene er gjengrodd. Skiløyper har ikke vært 
kjørt opp de siste årene og skigåere bruker 
hundeløypene. Ellers ønsker Hundekjørerlaget å legge 
til at Kjellerskogen har skytebaner og motorcross hvor 
det i dag er stor aktivitet, samt at en del lokale og 
tilreisende tilknyttet arrangementer benytter seg av 
veien til gåturer. Moskodalen nevnes som mye brukt 
på sommerstid, men ikke på vinteren. 
 
Vedr. «1942-014/Rongadalen – Røyeldalen» påpeker 
Hundekjørerlaget at det ikke stemmer at traktorveien 
til Hysingjord brukes til hundeløype, slik beskrevet. 
Det nevnes at Rongadalen brukes til hundekjøring 
etter friluftsloven uten etablert løype. 
 
Vedr. «1942-018/Sikkájávri – Kildalsdammen» ønsker 
Hundekjørerlaget at det skal legges til at de har, og 
har hatt, disp. for å kjøre opp løype i Kildalen, som de 
bruker utenom de store utfartstider. 
 
Vedr. «1942-028/Bergmo-Liland» skrives det at 
området brukes mye av hundekjørere i nærområdet. 
Foreløpig ikke faste løyper her. 
 
Vedr. friluftslivsområdene som hundekjørerløypa 
passerer gjennom (1942-013, -032, -034 og -044) har 
hundekjørerlaget hatt scooterdisp i 20 år på 
statsgrunn og grunneieravtaler i 2019. 
 
Ellers ønsker Hundekjørerlaget at det skal stå mer om 
parkeringsmuligheter i kartleggingen. 
 
Kommuneadministrasjonens svar:.  
Hundekjørerlagets merknad er innarbeidet i 
saksdokumentet. 
Kommunen har tatt merknaden til følge 

03.10. 2 

Einar H. 
Giæver 

Grunneieren ble oppmerksom på høringen av varselet 
gjennom annonsen i avisa. Han mente annonsen var 
for kort, og for lite informativ. Merknaden etterspurte 
hva som mentes med verdisetting. Videre poengterer 
grunneier at de ikke ønsker kartlegging av 
eiendommen deres, og at ethvert forsøk på å 
båndlegge bruken av eiendommen vil bli møtt med 
advokatbistand. 
 

21.10 5 
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Kommuneadministrasjonens svar: 
Merknaden blir ikke tatt til følge. 
Saksbehandler mottok brevet 23.10, og besvarte det 
24.10. I brevet ble det forklart at annonsen var ment 
å varsle om at høringen fant sted og hvor man kunne 
finne opplysninger om saken. Det ble også forklart 
hva kartleggingen og verdisettingen gikk ut på, 
herunder at det ikke dreier seg om 
enkelteiendommer, ei heller noen form for 
båndlegging. Merknaden ellers hadde ingen konkret 
kommentar til innholdet i friluftslivsområde 
kartleggingen og verdsetting. 

Nord-Troms 
Turlag 

Nord-Troms Turlag tok opp kartleggingen i deres 
styremøte den 22.10.19 hvorav de ønsket at 
beskrivelser angående 10 på topp (et kommunalt 
friluftskonsept) skulle tas ut. De etterspurte 
informasjon om BIK og RIL-turer, den historiske 
vandreruta mellom Saraelv og Reisavannet, 
Nordkalottleden, og E1. 
Videre la de til en kommentar om at Ut i NORD ikke er 
faste turer. Leder for Nord-Troms Turlag leverte 
merknaden til saksbehandler personlig. 
 
Kommunens svar: 
Merknaden tas delvis til følge. 
Saksbehandler og leder for Nord-Troms Turlag gikk 
gjennom merknaden sammen. Saksbehandler forklarte 
at 10 på topp var inkludert bevisst da dette sa noe om 
bruken over tid, men det ble enighet om at dette 
måtte bedre synliggjøres.  

1.11 7 

Naturvern-
forbundet i 
Nordreisa 

Naturverforbundet i Nordreisa (NiN) støtter helt og 
fullt kartleggingen og verdisettingen av 
friluftsområdene. 
 
NiN ønsker at det etableres en arbeidsgruppe med 
representanter fra kommune, lag og organisasjoner, 
samt at det opprettes en referansegruppe. 
 
NiN ønsker at kommunen tar hensyn til støy fra 
snøskutertrafikken i kartleggingen og verdisettingen av 
friluftsområdene. Særlig viktig med tanke på topografi 
og hvordan dette «leder» støy inn i stille områder. 
 
NiN mener den økende elvebåttrafikken i Reisa 
Nasjonalpark må kartlegges. 
 
Kommunens svar: 
Merknaden tas til etterretning. 
Ved Kartleggingens oppstart i 2009 ble en form for 
arbeidsgruppe etablert hvor lokallag og 
organisasjoner deltok i grensesetting av 
friluftsområdene slik de vises på kartene som nå har 
ligget til høring. Disse ga også kommentar til bruken 
av de diverse områdene som de kjente til. Nordreisa 

02.11 8 
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kommune er enig med NiN om at en slik 
arbeidsgruppe + referansegruppe er ønskelig. 
Kommunens kapasitet strekker derimot ikke til i 
inneværende periode. Kommunen vil ved revisjon av 
kartlegging og verdsettingen av friluftslivsområder 
kalle inn lag og organisasjoner til å gjennomgå 
friluftslivskartleggingen- og verdsettingen. 
 
Støy fra snøskutertrafikken er inkludert i 
verdsettingen, men manglet i høringsdokumentet å 
poengtere dette i enkelte friluftslivsområders 
beskrivelser. Støy fra snøskutertrafikken vil 
ytterligere kartlegges og beskrives i ny fastsettelse av 
løypenett for snøskuter som skal fastsettes innen 19. 
juni 2021. 
 
 

Nordreisa 
Eldreråd 

Eldrerådets merknad er rettet mot kommunens 
mangler tilknyttede universell tilpassede nærturer der 
hvor eldre bor. Det nevnes videre eksempler på 
ønskede gangbare traséer langs Reisaelva og 
tilgjengeliggjøring av Tenketanken for personer med 
bevegelsesvanser. 
 
Kommunens svar: 
Merknaden tas til etterretning. 
Forglemmelsen i å sende høringsforslaget til 
eldrerådet beklages, og merknaden behandles med 
utvidet svarfrist. Merknaden er mer en tilbakemelding 
på kommunens generelle tilstand for tilgang på 
friluftslivsområder med universell utforming, enn en 
merknad på kartleggingsdokumentet som lå til høring. 
Likevel støtter merknaden under vurderingene gjort i 
kartleggingen, mtp. at svært få friluftslivsområder i 
Nordreisa er tilpasset personer med behov for 
universell utforming.  

04.11 10 
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Innsendte merknader i sin helhet (Uten vedlegg) 

Nordreisa Hundekjørerlag 
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Einar H. Giæver 
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Nord-Troms Turlag 
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Naturverforbundet i Nordreisa 
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Eldrerådet i Nordreisa 
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Innledning  
Store deler av befolkningen har et aktivt forhold til friluftsliv, og det å kunne være ute i friluft er 
en viktig del av tilværelsen for mange personer. Friluftslivet har en egenverdi i form av umiddelbar 
glede ved selve aktiviteten, naturopplevelsen og muligheten til for eksempel fysisk aktivitet, 
avkobling og samvær med andre. I tillegg har friluftslivet flere direkte nytteverdier, som bedre 
helse og økt livskvalitet.  

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv, og det er derfor naturlig oss 
som kommune å ha et bevisst forhold til våre friluftslivsområder.  I kommuneplanens samfunnsdel 
for Nordreisa kommune 2012-2025 er folkehelse ett av satsningsområdene, hvor vi ønsker å 
fokusere på forebygging foran behandling. Det er derfor viktig å utnytte potensialet friluftslivet har 
som helsefremmende aktivitet for slik å kunne redusere utgiftene på reparerende helsetiltak. 

Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt 
med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for 

hele befolkningen.  

(Hovedmål for tema folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel) 
Kartleggingen av friluftsområder i Nordreisa ble gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 med 
utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 25. Nye friluftsområder med 
beskrivelse og verdisetting er lagt til, og tidligere utførte grensegiving, beskrivelser og verdisetting 
er oppdatert på seinsommeren i 2019, og følger Miljødirektoratets (MD) veileder Kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder (M98-2013), som er revidert utgave av DN-håndbok 25. Formålet er 
bl.a. å bedre friluftslivforvaltningen og sikre allmennhetens friluftsinteresser, sikre at kunnskapen 
om friluftsområdene brukes i arealforvaltningen og å lage en digital oversikt over viktige 
friluftsområder i kommunen. Arbeidet er politisk forankret i fylkesplanen for Troms 2014-2025, i 
handlingsplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2016-2019, i Miljøverndepartementets 
forventningsbrev, samt i plan- og bygningslovens kapittel 2. 

Områdene som er kartlagt er områder med stort nedslagsfelt og mange brukere, enten totalt eller i 
forhold til folkemengden. Brukerne kan komme fra flere kommuner, eller fra andre deler av 
landet/ utlandet. Det kan dreie seg om større sammenhengende tur- og naturområder langs kysten, 
i skogen eller i fjellet, men det kan også være mindre områder med spesielle kvaliteter. 

Et sluttprodukt av kartleggingen vil bli et digitalt kart i kommunens offentlige innsynskarttjeneste 
med tilhørende faktaark som kommer frem. Faktaarkene er basert på opplysningene som fremgår 
av tabellene i dette dokumentet. 

Kartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som sier noe om 
eksisterende bruk. Det er ikke et vern av områdene, 

uavhengig av områdets verdi for friluftslivet. 

Det er viktig å huske at denne kartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som forteller noe om hvordan 
folk bruker kommunens areal til friluftsliv. Kartleggingen av friluftslivsområdene har tatt 
utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder Kartlegging og verdsetting av friluftsområders definisjon 
av friluftsliv, i kapittel 2.1 Friluftsliv; «Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden 
med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse». 

Det er ikke en selvfølge at alle som jobber med utvikling innenfor kommunens grenser kjenner til 
all lokal bruk, enten det er kommunen, eksterne bedrifter eller private som planlegger nye tiltak. 
Kartleggingen betyr ikke vern av områder, men informasjon som kommer alle våre innbyggere og 
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gjester til gode ved at det er mulig å ta hensyn til eksisterende bruk av et område selv om det 
etableres nye tiltak der.  

Nordreisa er i likhet med de andre nordligste kommunene i landet i en særstilling i og med at det 
her har vært kommunalt fastsatte snøskuterløyper i flere tiår. På grunn av tilgjengeligheten av de 
indre fjellområdene via snøskuterløypene på vinterstid er det i dag friluftsområder hvor mange 
brukere nyter et rikt friluftsliv. 

Om kartlegging og verdisetting 

Kartleggingen 
Nordreisa kommune har ikke hatt ressurser til å opprette en arbeidsgruppe slik det ble anbefalt i 
veilederen. Det ble derfor utnevnt kontaktperson i kommunen som ved hjelp av tilgjengelige kilder 
og lokal kunnskap fra interesseorganisasjoner som Nordreisa Jakt og fiskeforening, Nord-Troms 
Turlag, grendelagene, m.fl., har innhentet informasjon om friluftsområdene som finnes i Nordreisa.  

Aktiviteten i de fleste friluftslivsområdene nord for nasjonalparkgrensen har også brukt 
registreringer fra Ut i NORDs besøksstatistikk fra de siste 4 årene (2015-2019) til å vurdere 
fritidsbruken. Her er det tatt høyde for at Ut i NORD har fått flere aktive brukere hvert år, men 
også at det er svært mange som ikke benytter seg av konseptets fulle potensial. Det skal nevnes at 
turdestinasjonene i Ut i NORD rulleres, og turer her som nevner Ut i NORD-turer bruker dette kun 
som bekreftelse av turbruken, samt at konseptet er det beste verktøyet til kvantifisering av 
uorganisert friluftsliv tilgjengelig. Også de utgåtte friluftslivsskonseptene «5 på topp» og «10 på 
topp», som Ut i NORD har erstattet, inkluderes i beskrivelsene for å poengtere at områdenes bruk 
og fokus strekker seg flere år bak i tid. 

De fleste friluftsområdene i Nordreisa er vurdert som svært store. Dette kommer av at Nordreisa er 
arealmessig en stor kommune, mens befolkningsmessig er vi en liten kommune. Det er en svært stor 
andel av innbyggerne som benytter seg av turmulighetene i kommunen, i tillegg til at det er stadig 
flere turister som gjør det samme. Nordreisa kommune har store sammenhengende viddeområder 
med lite tilrettelegging. Disse «utilgjengelige» områdene brukes spesielt på sommerstid av såkalte 
høypurister, som går store avstander i fjellet med ønske om stillhet, lite tilrettelegging og urørte 
naturopplevelser. På vinterstid tilgjengeliggjøres likevel viddeområdene på grunn av 
tilgjengeligheten snøskuterløypene gir. Med utspring fra snøskuterløypene åpnes et mangfold av 
friluftsaktiviteter som fjellturer, isfiske, telting med mer. 

Flere av områdene har i løpet av kartleggingen blitt skilt ut av de større områdene der det har vært 
naturlig. 

Områdetyper (OT) 
De ulike områdetypene friluftsområdene er delt inn i fremgår av tabell 1: 

Kode Områdetyper (OT) 
NT Nærturterreng 
LR Leke- og rekreasjonsområde 
GK Grønnkorridor 
MA Marka 
SS Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 
KL Jordbruksland 
UO Utfartsområde 
TM Store turområder med tilrettelegging 
TU Store turområder uten tilrettelegging 
SK Særlige kvalitetsområder 
AF Andre friluftslivsområder 

Tabell 1: Områdetypene friluftsområdene deles inn i. 
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Verdisetting generelt 
For å få verdsettingen mest mulig nyttig og beslutningsrelevant for kommunen, samt å bli et 
redskap for å veie ulike sektorinteresser opp mot hverandre, har MDs veileder M98-2013 lagt opp til 
å verdsette områdene etter en gitt skala.  

All verdivurdering har et innslag av skjønn. For å få en felles plattform, er det lagt opp til et enkelt 
verdsettingssystem med gitte kriterier å forholde seg til. De ulike områdene har fått en verdi etter 
tabell 2 under, og den endelige verdien får enkeltområdene etter skjemaet i tabell 3.  

Tabell 2: Verdisettingsskjema (1=liten verdi, 5=stor verdi). 

Verdisettings-
faktorer 

Kode  1 2 3 4 5 

Brukerfrekvens Bruk Hvor stor er dagens brukerfrekvens? Liten    Stor 
Regionale/ 
nasjonale 
brukere 

Reg.-
/nasjonale 
brukere 

Brukes området av personer som 
ikke er lokale? 

Aldri    Ofte 

Opplevelses-
kvaliteter 

Oppl.-
kval. 

Har området spesiell natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? 
 
Har området et spesielt landskap? 

Ingen    Mange 

Funksjon Funksj. Har området en spesiell funksjon 
(atkomstsone, korridor, 
parkeringsplass e.l.) 

Ingen 
spesiell 
funksjon 

   Spesiell 
funksjon 

Symbolverdi Symbol Har området en spesiell 
symbolverdi? 

Ingen    Mange 

Egnethet Egnet. Er området spesielt godt egnet for 
enkeltaktiviteter? 

Dårlig    Godt 

Tilrettelegging Tilret.-
lagt. 

Er området tilrettelagt for spesielle 
aktiviteter eller grupper? 

Ikke 
tilrette-

lagt 

   I høy grad 

Kunnskaps-
verdier 

Kskp.verd. Er området egnet i 
undervisningssammengeng/har 
området spesielle natur-
/kulturvitenskaplige kvaliteter? 

Ingen    Mange 

Utstrekning Utstrek. Er området stort nok for å utøve de 
ønskede aktivitetene? 

For lite    Stort nok 

Inngrep Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd    Ubebygd 
Lydmiljø Støy Har området et godt lydmiljø? Mye    Ingen 
Potensiell bruk Pot. bruk Har området potensial utover 

dagens bruk? 
Liten    Stor 

Tilgjengelighet Tilgj. Er tilgjengeligheten og, eller kan 
den bli god? 

Dårlig    God 

 

Tabell 3: Anbefalte kriterier for verdisetting av friluftslivsområder. 

Verdi Anbefalte kriterier 
A) Svært viktig friluftsområde Brukerfrekvens = 4,5 eller 

Regionale/nasjonale brukere = 4,5 eller 
Opplevelseskvaliteter = 5 eller 
Symbolverdi = 5 eller 
Funksjon = 5 eller 
Egnethet = 5 eller 
Tilrettelegging = 5 eller 
En generell høy skåre 

B) Viktig friluftsområde Bruk = 3 eller 
Regionale/nasjonale brukere = 3 eller 
Opplevelseskvaliteter = 3,4 eller 
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Symbolverdi = 3,4 eller 
Funksjon = 3,4 eller 
Egnethet = 3,4 eller 
Tilrettelegging = 3,4 eller 
En generell god skåre 

C) Registrert friluftsområde Bruk = 2 
D) Ikke klassifisert 
friluftsområde 

Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C. 

 

Verdisetting av friluftsområder i Nordreisa 
I tabellen under ser du hvordan hvert enkelt friluftsområde ble verdisatt etter kriteriene i tabell 2 
og 3. 

Tabell 4: Tabellen viser hvordan de enkelte friluftsområdene i Nordreisa er verdsatt etter 
tabell 2 og 3. 

Id Navn  
Verdi 

 
Bruk 

Reg.-/ 
Nasjonale 
brukere 

Oppl.- 
kval. 

 
Funksj. 

 
Symbol 

 
Egnet 

 
Tilret.-

lagt 

Inn- 
grep 

 
Støy 

Pot. 
bruk 

 
Tilgj. 

Kuns.-
verdi 

1942-001 Maurneset B 4 2 4 1 1 3 2 3 4 4 3 4 
1942-002 Gjøvarden - Vardfjellet B 4 1 2 3 2 3 2 3 4 4 2 4 
1942-003 Bakkeby - Latterhaugen B 4 1 3 3 1 2 2 4 4 4 3 3 
1942-004 Storvik-halvøya B 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 
1942-005 Straumfjord øst B 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 
1942-006 Svartfjellet- Fahttavárri - 

Heindalstinden 
C 1 1 3 3 1 1 1 5 5 2 2 3 

1942-007 Oksfjordvannet og 
Fiskeelva 

A 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 

1942-008 Oksfjord nord C 3 2 2 2 2 3 2 5 4 2 2 3 
1942-009 Oksfjorddalen-Vaddas B 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 5 
1942-010 Váddaŝgáissát C 1 1 2 1 2 3 1 5 5 2 1 4 
1942-011 Fjellområdene øst for 

Reisadalen 
C 2 2 2 2 3 4 3 4 5 1 2 3 

1942-012 Røyelkampen og 
Kjellerkampen 

C 1 1 1 1 4 1 1 5 5 3 1 2 

1942-013 Kjellerskogen - 
Moskodalen - Vinnelys 

B 3 2 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 

1942-014 Rongadalen - Røyeldalen B 4 2 1 3 1 3 4 4 4 3 4 4 
1942-015 Lundefjell - Jyppyrä A 5 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 2 
1942-016 Kvænnes A 5 4 4 4 2 4 4 3 4 5 5 4 

1942-017 Nedre Reisaelva (fra 
Sagaelva til Saraelv) 

A 5 5 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 

1942-018 Sikkájávri - 
Kildalsdammen 

A 5 2 2 3 2 3 3 4 5 4 3 3 

1942-019 Rotsundelv –  
øst og vest 

B 3 2 3 1 1 2 3 4 3 3 2 3 

1942-020 Spåkenes A 4 4 5 2 5 4 4 2 4 4 4 4 
1942-021 Havnnes - Uløytinden A 3 5 5 3 5 3 2 4 4 5 3 4 
1942-022 Blåtinden C 2 2 2 1 4 2 1 5 4 1 1 1 
1942-023 Sæteraksla C 2 1 2 1 4 1 1 5 4 1 1 2 
1942-024 Ĉohkolat C 1 1 3 1 1 1 1 5 5 2 1 2 
1942-025 Čillavággi - Dolpi - 

Fávrresvággi 
B 3 1 4 1 2 2 1 5 5 1 2 1 
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1942-026 Samueldalen B 3 1 3 1 1 2 3 4 5 2 2 3 
1942-027 Gáhkkovarri C 1 1 4 1 3 1 1 5 5 1 1 3 
1942-028 Bergmo - Liland B 3 1 3 3 3 1 3 3 4 2 3 1 
1942-029 Store Ste B 5 2 5 2 5 1 2 4 4 2 3 1 
1942-030 Saga A 4 3 2 5 3 5 4 2 3 5 5 3 
1942-031 Sappen-Lindovara A 3 4 3 5 3 3 4 2 4 4 4 5 
1942-032 Ĉavccas - Svartfoss B 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 4 
1942-033 Øvre Reisadalen (fra 

Saraelv til Imogammen) 
A 4 5 5 1 5 5 3 4 4 5 2 4 

1942-034 Puntadalen B 3 2 2 4 2 1 3 4 5 2 3 3 
1942-035 Gahperusfjellet C 3 2 2 1 2 1 1 5 5 1 2 1 
1942-036 Gahperus og Geatkkut B 4 3 1 3 3 4 1 3 4 2 3 4 
1942-037 Geatkkutoaivvit - 

Biertavárri 
C 1 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 1 

1942-038 Reisavann A 3 4 3 4 5 5 4 3 4 4 2 2 
1942-039 Fjellområdene vest for 

Reisadalen 
B 2 3 5 1 3 1 1 4 5 1 2 1 

1942-040 Reisavann - Imo B 2 4 4 5 4 2 2 4 5 3 2 2 
1942-041 Molleŝvuopmi B 3 3 5 4 4 1 3 4 5 2 1 4 
1942-042 Storneshamn-Steinsvik-

Falla 
A 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 

1942-043 Mollesjavri - Sivravatnet C 3 2 3 1 1 1 1 5 3 1 3 1 
1942-044 Saraelv - Saravann - 

Somajavri 
A 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 2 2 

1942-045 Ahmavuomma - Jierta A 3 4 5 4 5 3 4 4 5 2 1 4 
1942-046 Goppa - Sørkjosen A 5 3 4 5 2 4 4 2 3 3 5 1 
1942-047 Hjellnes - Sokkelvik - 

Sandnes 
A 4 1 4 5 1 1 3 4 4 4 3 5 

1942-048 Jiednejavri / Isvatnet A 4 4 3 4 2 5 3 4 4 4 5 1 
1942-049 Gorosomoan A 5 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 5 
1942-050 Elveparken – Reisaelva 

v/sentrum - 
Tenketanken 

A 5 4 3 5 5 5 5 1 2 5 5 5 

1942-051 Høgegga A 5 1 3 2 1 5 4 2 2 3 5 5 
1942-052 Maurnesets sjøområde C 2 3 4 2 1 4 2 3 5 4 4 1 
1942-053 Bakkebyfjorden – 

Sandnesodden 
C 3 2 3 5 1 4 2 4 4 4 3 1 

1942-054 Uløya rundt – Rotsundet C 2 5 5 5 3 5 2 4 4 5 3 1 
1942-055 Sørkjosen-Hjellneset-

Svartneset 
B 3 2 4 4 1 5 3 2 2 4 3 1 

1942-056 Storhaugen A 5 5 5 1 5 1 2 5 5 5 4 1 
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Friluftsområder i Nordreisa kommune 
Tabell 5: Friluftsområder i Nordreisa kommune med ID-nummer, områdetype (OT), navn, verdi 
og beskrivelse av området. 

Id OT Navn Verdi Områdebeskrivelse 
1942-
001 

SS Maurneset B Viktig Et naturskjønt område med flere hytter og fritidshus 
spredt på østsiden av neset, fram til Ytre Eidet. 
Stien/fjæra på østsiden benyttes svært mye på 
sommerhalvåret, med gode muligheter til flotte turer 
i skog og mark, selv for de små. Det er mulig å finne 
litt fisk i de små vannene på neset. Det er også fint å 
fiske i havet fra bergene, særlig sjøørretfiske på våren. 
Det er bra bærterreng på halvøya og det er elgjakt i 
området på høsten. Det er en del fritidsbåttrafikk fra 
småbåthavna som ligger sørvest for neset. Det er også 
litt dykkeaktivitet i vikene på nordsiden av 
Maurneset. Det er registrert flere kulturminner i 
området. Det er endel elg og rein i området. Det er 
mange kulturminner i området. 

1942-
002 

TU Gjøvarden - 
Vardfjellet 

B Viktig Et område som i det siste har blitt mer og mer 
populær på sommerstid på grunn av at varden og 
trimpostkassen på Gjøvarden (toppen rett øst for 
Borsû) har vært et av målene i Nordreisas "10 på 
topp". Holmevannet var en del av "5 på topp" og er et 
av mange fine fiskevann på halvøya. Gjørvarden og 
Holmevannet er også jevnlig destinasjoner i Ut i 
NORD. Registreringsnr. fra Ut i NORD i perioden 2015-
2019 viser at dette er det tredje mest besøkte 
turområdet i Nordreisa. Det er kun turer i direkte 
nærhet til Storslett og Sørkjosen som besøkes mer. 
Dette er et område som blir mye brukt av lokale og er 
regnet som et familievennlig turområde med kun 3km 
fra der man parkerer, til toppen. Det går en traktorvei 
nesten helt opp til Holmevannet. Det er absolutt ikke 
anbefalt å parkere der traktorveien møter riksveien, 
for det er veldig trangt mellom veien og bommen på 
traktorveien. Man må parkere der Raktoelva renner 
ned. Dette området har svært bra sopp og 
bærterreng. Ellers er det fint å fiske i fjorden fra 
strandlinja mange steder. Det går en sti fra Bakkeby 
via Ravelseidet til Moldforvika, hvor det første stykket 
også er en natursti. Langs denne stien finner man 
også to trimbøker man kan skrive seg inn i, tillegg til 
Bakkebygammen. Det går også en sti fra 
samfunnshuset mot Moldforvika, også kalt 
Russelvstien. Fra Hamneid-siden kan man følge en 
annen sti langs strandkanten mot Moldforvika, hvor 
man finner en trimbok omtrent halvveis. Det er 
elgjakt i området, og vi finner tidvis mye elg og rein 
her. 
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1942-
003 

NT Bakkeby - 
Latterhaugen 

B Viktig Et variert nærturområde til de som bor i 
Bakkebyområdet og utfartsområde til tilreisende. 
Etter at nye E6 nå går gjennom tunnel vil trolig 
området bli mer interessant for flere. Her er det en 
lysløype, mange stier og trimbøker lagt ut av Bakkeby 
IK. Det finnes en gapahuk tilknyttet lysløypa. Det er 
muligheter for å fiske både i sjø og i ferskvann, men 
fiskekort er ikke tilgjengelig på nett, men må fås 
tillatelse av grunneiere. Familievennlig og lett 
turterreng. Fint bær- og soppterreng, med flere vann 
spredt i området. Det er hytter og fritidshus i området 
mot Bakkeby som brukes hele året. Det finnes 
kulturminner fra middelalderen og fra 2. verdenskrig 
her. Det beiter sau, elg og rein i området. 

1942-
004 

UO Storvik-halvøya B Viktig Et område som hovedsakelig benyttes til bærplukking 
og turgåing av hyttefolk og lokale i området. Det 
fiskes mye etter sjøørret, spesielt tidlig på sommeren, 
på Nordkjosen. Også sør på Storvik er det en del fiske, 
men dette er mest lokale og hyttefolk. Det er laget et 
orienteringskart for området rundt Reasnjarga 
(Garjala). Det er en trimpostkasse på Nordkjosfjellet 
og på Reasvarri (som også er en middels besøkt Ut i 
NORD-destinasjon). Og det arrangeres av og til guidet 
tur av grendelaget opp på toppen av Reasvarri. Det er 
også et svært fint område å sykle langs landeveien fra 
E6 og ut mot Storvik. En god del campingturister tar 
turen utover mot Storvik og camper og går tur i 
området. Det er mye sau og geit på beite i området 
hele sommerhalvåret. To turstier og to gammer fins 
også i området. Det er et lite hyttefelt på sørsiden av 
veienden i Storvik. Det beiter endel elg i området. 

1942-
005 

NT Straumfjord øst B Viktig Et område som er viktig for lokalbefolkningen og et 
mye brukt nærturområde. Det ligger en campingplass 
ved sjøkanten i nærheten av Fosselvfossen, og en 
campingplass 1 km sør for denne. Denne fossen er et 
yndet turmål, med merket sti og bålplass for lokale, 
sommerturister og beboere ved campingplassen. En 
endemorene strekker seg ca. 1,4 km fra fosselva i 
sørlig retning, ca. 300 moh. Det er mulig å fortsette 
turen helt opp til vannet som fossen kommer fra. 
Dette er en Ut i NORD-destinasjon med relativt få 
registreringer, men hvor svært mange gjester av 
campingplassene besøker. Fosselva kan være 
vanskelig å krysse. Det er godt torsk- og sjøørret-fiske 
i Straumen. Ute på Klubbeneshamn er et mye brukt 
utkikksted for turister som vil se midnattssola på 
sommerstid. Tursti og trimboka oppe på Svartfjellet 
driftes av skolen i Straumfjord. Det beiter mye husdyr 
i området. Utenfor Klubbeneshamn dykkes det en del. 
Stadig flere kjører ski ned fra Svartfjellet. 
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1942-
006 

TU Svartfjellet – 
Fahttavárri - 
Heindalstiden 

C Registrert Et mindre brukt friluftsområde, som egner seg godt til 
skiturer og teltturer i uforstyrrede omgivelser. Det er 
mulig å gå på ski mellom bygdene i Oksfjord og 
Straumfjord over Durmålsskardet. Ikke spesielt mye 
fisk i vannene, eller spesielle topper som blir brukt til 
skiaktiviteter. Helt sør i området (mellom Avku, 
Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske 
verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det 
Gyldne Triangel". 

1942-
007 

UO Oksfjordvannet og 
Fiskeelva 

A Svært 
viktig 

Et veldig populært område hele året for både lokale 
og tilreisende. Det er en god del hytter og fritidshus i 
Oksfjorden og en godt besøkt campingplass ved 
Oksfjordvannet. På vinteren arrangeres det årlig 
isfiskekonkurranse på Oksfjordvannet. Starten på 
snøskuterløypenettet til fjells går over dette vannet, 
og snøskutersporene brukes igjen av skigåere. På 
sommeren er vannet svært godt egnet til padling eller 
stangfiske fra båt. Oksfjord oppvekstsenter bruker 
skogsområdet rundt Fiskeelva aktivt. Ved utløpet til 
fjorden er det veldig populært å fiske etter blant 
annet sjøørret. Det er laget et båtutsett ved 
Oksfjordhamn. Det er godt bærterreng i de sørvendte 
skråningene opp mot Kvænangsfjellet og 
Malingsfjellet. Det er også endel jaktaktivitet (elg, 
rype) i tilgrensende område. Det er dessuten mye 
skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider. I 
Oksfjordhamn finner man lysløype og rasteplasser 
med bord og benker. Det er gapahuker og natursti i 
starten av Oksfjorddalen. Det er populært å sykle 
rundt vannet. Det er mye historie knyttet til andre 
verdenskrig i området, f.eks. fangeleir og overbygd 
tunnel over fjellet. 

1942-
008 

NT Oksfjord nord B Viktig Et nærturområde for lokale i Oksfjorden med hytter 
og fritidshus spredt i Oksfjord og Molvika. Godt 
bærterreng og fiskevann i både Trolldalen og ved 
Molvik. Det er elgvald i området. Det arrangeres 
turskirenn årlig i Trolldalen (Trolldalsrennet). Øst for 
Arildselva er området preget av høye skarpe tinder og 
egger, og høydene her er i all hovedsak forbeholdt de 
mer erfarne fjellvandrerne og topptur-turister. Dette 
området er svært snøskredutsatt gjennom vinteren. 
Det er litt toppturaktivitet i området, hvorav 
Nuovasgáisá er en turdestinasjon i Ut i NORD-
konseptet. Av registreringer fra Ut i NORD har denne 
toppen et generelt lavt besøkstall, dette er trolig på 
grunn av avstanden til kommunens kjerneområde, i 
kombinasjon med vanskelighetsgraden. Hamnefjellet 
er en del brukt av de lokale da det er et relativt lavt 
fjell på under 400 moh., men som samtidig innehar en 
flott utsikt ut over Oksfjorden, Reisafjorden og ut mot 
havgapet. Fjellenes høye tinder er et vakkert skue fra 
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hele det kystnære strøk i både Nordreisa og 
Kvænangen. Arildselva, som den heter der 
Trolldalselva og Heinelva møtes, sirkler seg rolig 
mellom myrer i nord, mens den skummer av hvitt ned 
mot Oksfjorden. Det gis jevnlig dispensasjon til 
motorisert ferdsel (administrert fra Kvænagen 
kommune) mellom Oksfjord og Meiland, da det ikke 
eksisterer veiforbindelse til hyttegrenda.  Dette fører 
til noe støy i korte perioder på vinterstid.  

1942-
009 

TU Oksfjorddalen-
Vaddas 

B Viktig Et skjermet turområde som binder sammen 
Oksfjorddalen med Reisadalen og Navitdalen. 
Området er et spennende turområde med mye 
interessant historie fra gruvedrifta ved Vaddas gruver 
rundt 1900, fine og sjeldne botaniske forekomster og 
et fantastisk vilt landskap. Oksfjorddalen 
naturreservat strekker seg omlag 5 km fra vest mot 
øst i sørhellinga der Oksfjorddalen svinger østover. 
Det var også en kraftstasjon i området som ble 
sprengt under andre verdenskrig. Oksfjordvassdraget 
er et varig vernet vassdrag. Det er gapahuker og 
natursti i starten av Oksfjorddalen, og dessuten mye 
skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider. Det er en fin 
parkeringsplass ved veienden av en smal traktorvei 
(som fortsetter innover Oksfjorddalen etter siste 
bolighus). Det er fint å sykle fra bygda og oppover 
dalen langs denne veien. Det finnes noe 
tilrettelegging for friluftslivet i området. Dette 
inkluderer blant annet tre lite vedlikeholdte turstier, 
noen spredte skilt, ei hengebru over elva, noen 
nedslitte gapahuker og en gammel natursti. 
Luovosskáidi er en destinasjon i Ut i NORD-konseptet, 
og i likhet med Nuovasgáisá som også ligger i Oksfjord 
har Luovosskáidi relativt lave registreringstall. 
Sistnevnte er trolig pga. avstand til de tettere 
befolkede områdene. Det finnes også ei fjell-/jaktbu 
som driftes Oksfjord jakt- og fiskeforening ved 
Storelva helt sør i området. Hele området ovenfor 
(sørøst) enden av Vaddasveien er populære 
jaktområder for stor- og småvilt, samt dekket av 
fiskekort. Jakt- og fiskekort kan kjøpes på nett 
(inatur.no). Det går snøscooterløype gjennom 
Lilleelvdalen som kommer fra Oksfjordvannet, og opp 
ved Náhpo og følger høyden sørover før den krysser 
vestover mot Porten.  Snøskuterkjøringa er en kilde til 
en del støy i området på vinterstid. Snøskuterstøyen 
er forventet å avta noe i framtiden, da 
snøskutertraséen mellom Rágasvárri og Porten 
planlegges å stenges permanent grunnet 
snøskredfaren i området. Dette vil trolig sterkt 
begrense snøskuteraktiviteten til friluftsområdet fra 
Røyeldalen/Reisadalen.   
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1942-
010 

TU Váddaŝgáissát C Registrert Et svært bratt og lite tilgjengelig område. Største 
ansamling av isbreer i Nordreisa kommune finner du 
her. I boka "Ka du mein førr stein?" er dette området 
nevnt som muligens isfritt under siste istid. Områdets 
egnethet knyttes mot de mer ekstreme turgåerne og 
spesielt interesserte botanikere. På sommerstid 
finnes det sjeldne botaniske forkomster av alpin type i 
Váddáŝgáissát.  

1942-
011 

TU Fjellområdene øst 
for Reisadalen 

C Registrert Et veldig stort fjell/viddeområde som er relativt lite 
brukt sommerstid. Området er godt egnet til fiske, 
telting, skiturer og fotturer, men oppleves som noe 
utenfor allfarvei og litt utilgjengelig på grunn av 
avstanden. Helt nordvest i området (mellom Avku, 
Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske 
verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det 
Gyldne Triangel". Det går en snøskuterløype fra vest 
mot øst mellom «det gyldne triangelet» og «Porten», 
og binder sammen Reisadalen og Oksfjorddalen på 
vinterstid. Denne snøskuterløypa er planlagt stengt 
mellom Rágasvárri og Porten grunnet skredfare 
vinteren gjennom. På vinterstid kjører ofte lokale opp 
snøskuterløypa med snøskuter til det vestlige 
området tilknyttet Rágasvárri, hvor de kjører på ski 
ned igjen mot dalbunnen igjen.  Vinterstid er det 
snøscooterløype langsmed vidda, og området brukes 
derfor også mer i denne sesongen. Skiturer, 
hundekjøring i scooterløypa og bålkos er blant 
hovedaktivitetene i den årstiden. Dette er også en del 
av kjerneområde for reindrifta (ATV-veier, hytter, 
reingjerder osv.). 

1942-
012 

TU Røyelkampen og 
Kjellerkampen 

C Registrert Ett svært bratt og svært tunggått område. Svært få 
bruker området. De som ferdes her er gjerne 
ekstremsportsutøvere som klatrere og lignende. Noen 
få går opp fjellet ved Geiraelva for å bestige 
Kjellerkampen. Fjellområdene nærmest dalen 
(Røyelkampen spesielt) kan være aktuelle for nye 
«friluftslivsaktiviteter» som Via Ferrata og 
fjellklatring. I likhet med tilgrensende høyfjellområder 
er det trolig også her rike forekomster av botaniske 
forekomster, men grunnet vanskelig tilgjengelighet 
foreligger det få registreringer. 

1942-
013 

UO Kjellerskogen - 
Moskodalen - 
Vinnelys 

B Viktig Et populært nærturområde for lokalbefolkningen. 
Flott utsikt mot de storslagne fjellsidene mot øst. 
Blant hovedaktivitetene i området er skigåing, 
turgåing langs stier, bærplukking og bålturer 
sommerstid. Svært koselig og familievennlig skog 
(Kjellerskogen) som brukes ofte av småbarnsfamilier 
til turkos året rundt. Det er en hundekjøringsløype i 
området som brukes året rundt, men 
barmarksløypenes fremtid i dette området er per 
sommeren 2019 omdiskutert. Det går 
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hundekjørerløype fra Kjellerskogen og helt fram til 
Čárajávri/Saravann, som har hatt scooterdispensasjon 
de siste 20 år. Moskodalen er én av de 10 mest brukte 
Ut i NORD destinasjonene i Nordreisa, og har mange 
kulturminner fra tidligere gruvedrift. Det går en fin 
merket sti oppover dalen. Denne er merket fra veien, 
har parkeringsplass, infotavler og hengebru. Ca. 
halvveis til gruveområdet fra parkeringsplassen er det 
en gapahuk. Spesielt fra gapahuken og innerst i dalen 
er traséen bygd opp av naturstein. I enden av denne 
traséen ligger restene av industriområdet og gruvene 
med store slagghauger. Moskodalen besøkes i 
hovedsak på sommeren.  
Geirafossen er et populært turmål. Geiravaggi og 
Doaresvaggi (har en dårlig anleggsvei), blir lite brukt 
utenom elgjakta, men er et flott turterreng som de 
som er bosatt i nærhet bruker en del på 
sommerhalvåret. Det er utplassert en turkasse på 
Sella-Heikoberget/lillefjellet, som er en flott høyde på 
kun 195 moh. hvor man har utsikt til Jypperä i nord og 
Sappen i sør. Det er skytebaner og motorsportanlegg i 
Kjellerskogen som fører til tidvis støy. 

1942-
014 

UO 
 

Rongadalen - 
Røyeldalen 

B Viktig To vakre dalfører med våtmark, skog og snaufjell. 
Relativt mye brukt turområde, som er delvis 
tilrettelagt med tydelig sti/traktorvei i Rongadalen og 
gamme innerst i dalen. Gammen har vært en Ut i 
NORD-destinasjon, og har vært medianen når det 
kommer til antall registrerte brukere i Nordreisa. 
Sætra oppe i Rongadalen fungerer som en åpen hytte. 
Fra gammen går det videre sti over til Røyeldalen. 
Rongadalen brukes til hundekjøring etter friluftsloven, 
men der er ikke etablert løype. I Røyeldalen er det en 
grei traktorvei gjennom skogen ned til Hysingjord. Det 
finnes en bro over Røyelelva ved enden av denne og i 
Fávrresorda. Helt sørvest i friluftsområdet er Dolbano 
som er en ny Ut i NORD-destinasjon, og er Nordreisas 
5. mest besøkte. Avku har store forekomster av 
rødlistede- og sjeldne arter, og er en yndet lokalitet 
for botanikere. Området mellom Avku, Fahttavárri og 
Favresvárri ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det 
Gyldne Triangel". Dette gjenspeiles i navnet til 
fjellvalmuen Avkovalmue (Papaver radicatum var. 
avkoënseso) som ble oppdaget her. 
Hovedaktivitetene i friluftslivområdet er skiturer på 
vinterstid langsmed scooterløypa i Røyeldalen og 
teltturer, bærplukking, rideturer og trimturer på 
sommerstid. Det jaktes på elg og rype i området på 
høsten.  

1942-
015 

MA Lundefjell - Jyppyrä A Svært 
viktig 

Tettstedsnært turområde som brukes svært mye av 
lokale. Spesielt i forbindelse med de to trimbøkene 
ved vardene på Lundefjell, FYSAK-skiløypa og 
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toppturer til Jyppyrä. Dens nærhet til Storslett gjør at 
området i tillegg til å være et turområde, også brukes 
mye til treningsturer. Baiskivarden og Jyppyrä er 
populære Ut i NORD-destinasjoner. Det er et tydelig 
stinett i området rundt vardene. Stinettet forgreiner 
seg stedvis svært mye, og det er oppstått tydelige 
vegetasjonsskader enkelte steder. Det er også 
informasjonstavler ved parkeringsplassen ved 
inngangen til området på Høgegga (grustaket) og 
parkeringsplassen ved veien opp mot Snemyr. Det er 
satt ut fisk i vannene i området, og det jaktes litt på 
rype i området. Det lavereliggende området like 
ovenfor det gamle steinbruddet brukes også av 
barnehager.  

1942-
016 

MA Kvænnes A Svært 
viktig 

Dette er et tettstedsnært turområde som omfatter et 
statlig sikret friluftsområde (Kippernes), et 
Ramsarområde (internasjonalt viktig 
våtmarksområde) og en del av Reisautløpet 
naturreservat. Ut fra registreringer av Ut i NORDs 
deltakelse er Kvænnes Nord-Troms’ mest brukte 
friluftslivdestinasjon. Kommunen har gruset stier og 
parkeringsplass, skiltet og satt opp informasjon, bord 
og benker, murt bålplasser, bygget to store 
gapahuker, laget naturlekeplass/tarzanløype, bygget 
utedo tilknyttet parkeringen mm. Mange av tiltakene 
er universelt utformet og området har blitt et svært 
attraktivt turområde for de yngste og de eldste 
innbyggerne i kommunen.  Lokalbefolkningen bruker 
området svært mye, hele året og allerede før 
utbedringene var det registrert gjennomsnittlig 1000 
besøk pr måned. Egnetheten er svært god for mange 
typer aktiviteter gjennom hele året, bl.a. bading, 
fotturer, sykling, joggeturer, lufting av hunder, 
trilletur med barnevogn, bålkos, fuglekikking, sanking 
av bær og sopp, ridning og skigåing (kjøres skiløyper 
på vinteren). Det er svært mye kulturhistorie og 
naturhistorie knyttet til området.  
 
Neset er dannet som følge av Reisaelvas transport av 
sedimenter og løsmasser, kombinert med landheving, 
etter siste istid. Området er del av et større delta som 
gjennom årene har blitt tørrlagt. Terrenget er 
overveiende flatt, men har en helning i retning nord i 
flere terrasser. Vegetasjonen karakteriseres av 
blandingsskog med innslag av bjørk og større furuskog 
i nedre deler av området. Innenfor naturreservatet 
har området intakte brakkvannsdelta som er en 
sjelden og truet naturtype i Norge. Elvedelta med 
sandører og strandenger. Strandengene har uvanlig 
godt utvikla dreneringssystemer og variert vegetasjon 
med både sørlige og nordlige, subarktiske trekk. 
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Salteng, brakkvannseng og pøler. Arktiske arter 
(eskimomure, ishavsblom og stjerneblom). Viktig 
trekk- og beiteområde for fugl. Store konsentrasjoner 
av fiskender (laksand og siland). Ellers gressender, 
vadere og terner. Strandengene har internasjonal 
verneverdi i botanisk sammenheng. Området har 
regional verneverdi for fuglelivet. Kvartærgeologisk 
sett er området meget interessant. 
Sedimentasjonsprosessene, som har dannet området 
etter istiden, fremstår veldig tydelig den dag i dag.  
 
Kvænnes kalles også Kipperneset, og det er dette 
navnet som er markert på kart i dag. I gamle amtskart 
angis området med navnet Kvænnes. Kipperneset er 
en fornorskning av det finske navnet Kippari, som 
betyr skipper. Navnet har trolig sammenheng med at 
det tidligere har vært landingsplass for båter/ havn 
flere steder rundt neset før sedimentasjon og 
overgang til større båter gjorde det vanskelig å bruke 
området som havn. Flere av stiene i friluftsområdet 
stammer trolig fra tidlige tider, da det var handelssted 
på Flatvoll, like øst for Kvænnes. Det finnes også tegn 
i terrenget fra tyskernes aktivitet i området under 2. 
verdenskrig. 
 
Nytt for området i framtiden er at store deler av den 
sør-østlige delen er regulert til gravlund. 

1942-
017 

SK Nedre Reisaelva 
(fra fjorden til 
Saraelv) 

A Svært 
viktig 

Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent 
for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Her er det i 
tillegg populært med padling, grilling og bålkos ved 
elvebredden, elvebåtkjøring, noe bruk av stakebåt 
svømming ved badstua på Storslett. Det er noen 
tilrettelagte fiskeplasser langsmed elva (nybrua ved 
Einevoll, Mikkinakken og Tørfoss). Det er også en 
populær bålplass ved Skogstad. Skigåing og 
hundekjøring på elva på vinterstid forekommer også. 
Det ligger en campingplass på Tronsanes nedstrøms 
for Svartfossbrua. Tørfossgården har også 
overnattingsmuligheter og oppstillingsplass for 
campingvogner. Elva har elveforbygning mange 
steder fra og med Bilto og helt ned til fjorden. Det er 
mye lokalhistorie knyttet til elva og bruken av denne, 
men lite er samlet og dokumentert. Dette gjelder 
f.eks tjæremiler og stakebåt/elvebåtkultur. Det går vei 
parallelt med elva i stor grad, men ikke så tett på som 
er vanlig ellers i landet. Dette vil si at man stort sett 
ikke ser trafikken fra elva, men den kan høres. Ellers 
er det også noe støy fra elvebåtene på sommerstid i 
hovedsak i øvre del av elva. Det er behov for flere 
tilrettelagte områder nær elva og parkeringsplasser 
m.m. 
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1942-
018 

MA Sikkájávri - 
Kildalsdammen 

A Svært 
viktig 

Veldig populært utfartsområde, spesielt i påsketiden 
med merkede skiløyper fra Vegbrink til Sikkajávri og 
videre til Kildalsdammen (ca. 18 km). Sikkajavri er et 
svært populært turmål og isfiskevann. Čillagáisá er et 
av Nordreisas tidligere "10 på topp"-mål, og Ut i 
NORD-destinasjoner. Navnet stammer fra det samiske 
ordet «Čilla» - som betyr bogestelle/skyteskår, og er 
knyttet til den historiske jaktformen i området. Videre 
ligger det en autentisk jordgamme der hvor Čilladalen 
møter Fávresdalen.  Sikkajávri er yndet for isfisket, 
hvor friluftsbruken i hovedsak er tilknyttet 
snøskuterkjøring opp fra Rotsundelv. Det er private 
hytter ved Sikkajavri. Fra Kildalsdammen er det også 
mulig å gå på ski gjennom Samueldalen over til 
Gahperus i Reisadalen, denne traseen tråkkes/merkes 
rundt påske. Det er flere trimbøker spredt i hele 
området. Hovedaktivitetene i området inkluderer 
skiturer, fotturer, teltturer, fiske, isfiske, bærplukking 
og jakt. Nordreisa hundekjørerlag har kjørt løyper 
innover Kildalen, mot Annavanne og opp til 
Fávrresvággi i en årrekke. Pga. kraftverket tilknyttet 
Kildalsdammen er det mulighet til å kjøre bil helt frem 
hit og parkere for omlag 6 biler. Dette gjør 
Kildalsdammen til et også mye brukt utfartsområde. 
Tilknyttet Kildalsdammen er det to gapahuker og en 
åpen bu. Stiene i området er i hovedsak ikke 
tilrettelagt, men enkelte klopper og bruer finnes 
tilknyttet Kildalsdammen.  
 
Området har flere gjengående Ut i NORD-
destinasjoner; Storhaugen, Sikkájávri, Snøfonna, 
Flylysvarden, Sørkjoslia og Kildalsdammen.   

1942-
019 

NT Rotsundelv – øst 
og vest 

B Viktig Et relativt mye brukt nærturområde for de lokale i 
Rotsund og Rotsundelv på sommeren. Det er merket 
skiløype fra Rotsunddalen til Pilteri. Fra Pilteri går det 
også en trase over til Nordmannvikdalen i Kåfjord. Det 
er en åpen gamme øverst i Pilteridalen. Det er flere 
trimpostkasser i området i regi av Rotsundelv IL, 
inkludert tidligere "10 på topp"- og Ut i NORD 
destinasjonen Steinfjellet. Herifra er flott utsikt utover 
sundet, ut i fjorden og over fjellområdene i sør og øst. 
I området tilknyttet Martahaugen er det funnet flere 
flott steinmurte kulturminner som enten stammer fra 
jakt på rein, eller tyskernes tilbaketrekning. Det er 
flere hytter på vestsiden av Sikkájávri. På Sikkájávri er 
det en del isfiske, og brorparten av isfiskerne kommer 
fra Sørkjossiden. Det er flere fine stier og bra fiske i 
noen av fjellvannene i området. Det er også endel 
bærplukking, fiske i elva og elgjakt i området. På 
østsiden av Rotsundelv går det en snøskuterløype opp 
til Sikkájávri, og sørover til Gievdnejávri. 
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Snøskutertrafikken tilknyttet snøskuterløypene 
medfører en del støy på vinterstid, men 
tilgjengeliggjør også fjellområdet for 
flerefriluftslivsaktiviteter for lokale. 

1942-
020 

SK Spåkenes A Svært 
viktig 

Området er svært mye besøkt på grunn av sin 
krigshistorie og rike fugleliv, og har mange fine 
tilrettelagte stier med informasjonsskilt. Fra ruinene 
etter tyskernes kanon og utsiktsinnstallasjon er det en 
flott utsikt inn i Rotsundet, inn- og ut av Kåfjorden og 
mot Lyngsalpene. Spåkenesøra naturreservat ligger 
på nordsiden av Spåkenes og det er bygget et 
fuglekikkertårn i strandkanten. Området har spesielle 
naturkvaliteter som f.eks endemorene, og ikke minst 
det store fjæreområdet som er viktig som 
trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. 
Mange besøker området for sin fine lokalitet og utsikt 
mot Lyngsalpene. Området øst for E6 er et fint 
skiområde for nærturer og fungerer også som 
startpunkt for toppturer til Storhaugen og 
Sorbmegaisa. Det er et stort potensial for universell 
utforming i dette området.  

1942-
021 

UO Havnnes - 
Uløytinden 

A Svært 
viktig 

Internasjonalt kjent toppturområde, mye brukt av 
besøkende toppturentusiaster (skiturister) hele 
vintersesongen. Noen går opp til Uløytinden fra 
Havnnes og fortsetter bortover toppene for å kjøre 
ned på Skjervøysiden av øya. Andre går motsatt 
retning. Både fisketurister og skiturister ankommer 
ofte øya i seilbåt og ankrer opp rundt hele øya. Det er 
mye kulturhistorie på handelsstedet på Havnnes med 
godt vedlikeholdt gamle bygninger og fiskebruk, som 
ikke ble brent ned under 2. verdenskrig. Regelmessig 
(bil)ferge går fra E6 ved Rotsund til Havnnes og 
Klauvnes (Skjervøysiden av øya). Flott utsikt mot 
Lyngsalpene. Mange stier, trimposter, trimbøker og 
bålplasser spredt over hele området. Uløytinden 
inngår i "10 på topp" og Ut i NORD (i tillegg til 
Gahperhøgda) i Nordreisa. Grendelaget arrangerer 
premietrekning blant de som har vært med på 
grendelagets trimpostløype sommerstid. Fint område 
å plukke bær i. Hytter og fritidsboliger på vestsiden av 
øya. Elgjakt, rypejakt. Det er flust av kulturminner på 
øyas vestlige side, deriblant et hellemaleri.  

1942-
022 

TU Blåtinden C Registrert Bratt og urete område på Uløya som benyttes 
hovedsakelig av lokale til bærplukking. Muligens 
strandhugg/telting av kajakkpadlere. Skituristbåter 
ankrer av og til opp ved stranda her, og går opp til 
toppene herfra. En del trafikk genereres av 
skitraversen over toppene. 

1942-
023 

TU Sæteraksla C Registrert Veldig bratt område på Uløya hvor hovedparten av 
bruken er i fjæra med tilhørende stangfiske, bålkos, 
fotturer og fjæraaktiviteter. 
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1942-
024 

TU Ĉohkolat C Registrert Lite brukt område pga. tilgjengelighet og avstand. 
Mange bratte partier og området er svært 
avsidesliggende i forhold til andre områder i 
kommunen. Blir derfor sporadisk brukt til fotturer, 
skiturer, jakt og teltturer av de som vil oppleve 
naturen i stillhet eller helt alene. 

1942-
025 

TU Čillavággi - Dolpi - 
Fávrresvággi 

B Viktig Oppleves som en forlengelse av turområdet rundt 
Kildalsdammen. Ordet «Čilla» i Čillavággi er det 
samiske ordet for bogastelle/skyteskår, og «vággi» 
betyr dal. Navnet er tilknyttet den historiske bruken 
av dalen og fjellet Čillagáisá til jakt av rein. På vinteren 
er dette et fint toppturområde. Langs 
dalbunnen/elvekanten er det lettgått, men det er 
mindre aktivitet i området på sommerstid. Fint 
jaktområde for småvilt, om enn litt avsidesliggende. 
Dette er en del av kjerneområdet til reindrifta. 

1942-
026 

TU Samueldalen B Viktig Området er en forlengelse av friluftsområdene rundt 
Gahperus og Kildalsdammen, og binder slik sett disse 
områdene sammen. Er relativt mye brukt til både 
korte og lengre skiturer, spesielt rundt påsketider, 
dog for de spreke. Det er nemlig en ganske lang 
dagstur på ski mellom Kildalsdammen og Gahperus. 
Sommerstid er området lite brukt. Fint fiske i vannene 
i området. Fint rypejaktsområde. Mye rein i dalen på 
våren og høsten. Her finner du dessuten ei spylerenne 
og morener fra kvartærtiden. Den sørøstlige delen av 
området inngår i Jávreoaivvit naturreservat, med 
formål om å bevare «enestående flora av 
plantegeografisk interessante arter». Her går det også 
en ny kraftgate med tilhørende anleggsvei gjennom 
fra Kåfjord og ned mot Reisadalen. 

1942-
027 

TU Gáhkkovarri C Registrert Flott fjell. Bratt å komme seg opp, men flott område 
på toppen. Lite brukt sommeren og enda mindre på 
vinteren. Området er en del av Javreoaivit 
naturreservat, med dertilhørende store botaniske 
verdier. Den sørlige delen av området inngår i 
Jávreoaivvit naturreservat, med formål om å bevare 
«enestående flora av plantegeografisk interessante 
arter». 

1942-
028 

UO Bergmo - Liland B Viktig Fint og lettgått, familievennlig turterreng i kulturmark 
og skogsterreng. Bærer preg av å være i nærheten av 
nasjonalt kjent lakseelv - har mange fiskeplasser og 
fine bålplasser ved elva. På vinteren kjøres det opp 
skiløyper i området, som går helt til Sappen. Området 
brukes også av lokale hundekjørere. Det er elgvald i 
området, og det forekommer også litt rypejakt i 
området på høsten.  

1942-
029 

TU Store Ste B Viktig Et landemerke og en ettertraktet topp å bestige både 
for lokale og tilreisende fjellgeiter og andre trimmere. 
Hovedsakelig sommerturer. Toppen er en av 
Nordreisas "10 på topp-" og Ut i NORD-destinasjoner, 
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og har i årevis hatt trimbok på toppen. Det er 
populært å gå til Lånivannet, som er på veien opp til 
toppen, og dessuten en av "5 på topp" 
destinasjonene.  Fiske i Lånivannet og bærplukking er 
også populære aktiviteter i området, men pga. lavt 
produksjonsgrunnlag er fisket utsatt for overfiske. Det 
beiter en del sau i området.  

1942-
030 

SK Saga A Svært 
viktig 

Dette området brukes til skianlegg hele snøsesongen 
med preparerte langrennsløyper, lysløype, 
skiaktiviteter/skileik, brøytet parkeringsplass og flere 
idrettsarrangementer i løpet av sesongen. 
Krakenesløypa strekker seg omlag 30 km. Det er ikke 
tillatt med hund i disse skiløypene. Saga er nylig blitt 
et statlig sikret friluftslivsområde, og er i tillegg også 
tilrettelagt med skiskytterstadion med tilhørende 
anlegg. Her er det planer om å anlegge (asfalterte) 
rulleskiløyper, universelt utforma turstier, anlegge 
gapahuker og bålplasser. Til dags dato brukes Saga i 
hovedsak på vinterstid, men det forventes at området 
vil brukes mer på sommerstid da planene for området 
realiseres. Når planene for dette området er ferdige 
er det hensiktsmessig å skille dette ut som et eget 
område i kartleggingen. På høsten er dette fint 
bærterreng. Stort potensiale for utvikling mtp 
sommeraktiviteter som sykling, o-løp osv. På 
sommeren er det beitende storfe i området. 

1942-
031 

UO Sappen-Lindovarra A Svært 
viktig 

Flere turstier og tråkkede skiløyper i hele området i 
regi av grendelaget. Mange små vatn med 
fiskemuligheter. Fint område for padling og fisking i 
Josvatnet (og Badevatnet). Ved Josvatnet er det også 
tilrettelagt for bevegelseshemmede med fiskerampe, 
toalett og asfalterte veier. Fint område for sykling på 
skogsveier. Noen hytter. Elg- og rypejaktområde. Fint 
bærområde. Det ligger en leirskole med mange 
friluftstilbud i kjernen av området. Leirskolen benytter 
hele området flittig til alle slags friluftsaktiviteter med 
elevene, hovedsakelig vår og høst, men også på 
vinteren. Interessante botaniske forekomster i 
området. Området som heter Lindovarra har en 
spesielt flott skog, og er i dag et naturreservat. Sør i 
området ligger også Pihkahistamaelva naturreservat.  

1942-
032 

UO Ĉavccas - Svartfoss C Viktig Et familievennlig turområde, som egner seg til 
skiturer, bærplukking, fotturer, aking og bålkos. 
Kulturhistorisk viktig med tanke på skogsbruk 
(tjæremiler) i den sørvestvendte lia. Det er en 
skogsbilvei i området. Mye av friluftsområdet i 
området er sterkt tilknyttet snøskuteraktiviteten i 
dette området. Snøskuterløypa kommer ned fra 
Čavččasjohka og krysser elva ved og deler seg i to ved 
Gahperus, hvor én løype fortsetter oppover langs 
skogsveien, og en sløyfer seg i nordlig retning. Løypa 
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benyttes svært mye av beboerne på campingplassen 
ved Reisaelva, både til scooterkjøring og til skigåing. 
Det kjøres en del med hunder i området tilknyttet 
løypene som går mellom Kjellerskogen og Saravann. 

1942-
033 

SK Øvre Reisadalen 
(fra Saraelv til 
Imogammen) 

A Svært 
viktig 

Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent 
for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Det er mange 
som tar seg fram til fiskeplassene sine med elvebåt og 
til fots, og stadig flere sykler. Helt ved inngangen til 
området ligger Ovi Raishiin (samisk for porten til 
Reisa). Her er utlånshytter, bålplass delvis bemannet 
kiosk, toalett, viewpoint og «fjellbibliotek» m.m. I 
øvre Reisadalen er det i tillegg populært med padling, 
grilling og bålkos langs med elvebredden og 
elvebåtkjøring. Elva går inn i Reisa nasjonalpark og har 
svært rikt fugleliv (laksender m.m.) og området er 
svært naturskjønt og særegent. Her er mange 
etablerte leirplasser ved elva med bord og benker ol. 
Det går en merket sti langsmed hele elvestrekket, 
som er en del av DNTs Nordkalottled og «Vandrerute 
E1». Stien langsmed elva fra Saraelv og helt til 
Reisavannet/Ráisjávri er én av elleve historiske 
vandreruter i Norge. Det fins flere bruer, stiger og 
annen tilrettelegging, blant annet sikring av bratte 
deler av stien, langsmed elva. Mollisfossen er et yndet 
turistmål og det fraktes årlig over 2000 turister opp 
elva med elvebåt for å oppleve fossen. Ikoniske 
Mollisfossen, en foss som er en av Norges høyeste 
frittfallendefosser, er her. Dette er en mye besøkt 
destinasjon for turister som benytter seg av 
elvebåttilbudet. Det er bygget en flott gapahuk 
tilknyttet Mollisfossen ved elvekanten. Troms Turlag 
har en hytte (Nedrefosshytta) ved Nedrefoss. 
Nordreisa scooter og båtforening har en hytte på 
Naustneset (Naustihytta) som brukes svært mye. 
Skigåing og hundekjøring på elva på vinterstid er 
populært, men det bør huskes på at flere steder er 
isen utrygg hele vinteren. Det er svært mye 
lokalhistorie knyttet til elva og bruken av denne. 
Langs stien finner man blant annet en godt bevart 
tjæremile med informasjonsark. Statskog har 
utleiehytter i området (Sieimma og Ansamukka), og 
har satt opp stiger for å lette adkomsten til elva ved 
Øvrefossen og Jorma (ved Imo). Det er i tillegg andre 
åpne hytter/koier i nærheten av stien: Sieimma, 
Vuommatakka, Imogammen og Arthurgammen (noen 
kilometer sørøst for Imogammen). 

1942-
034 

TU Puntadalen B Viktig Et relativt moderat brukt utfartsområde. Gir adkomst 
til "fjellet" og Saravann. Lokale benytter også området 
til bærturer, hundekjøring, småviltjakt eller elgjakt. 
Parkering ved brua. Derfra går det en skogsvei ved 
elva som har noen bålplasser med benker. Det er også 
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et par utvidete vegkanter som er egnet for parkering 
av ikke mer enn én bil omlag 2 km ovenfor brua. Det 
finnes minst to tjæremiler i svært god stand ikke langt 
fra fylkesvegen Ørretvannet er en gjenganger som Ut i 
NORD-destinasjon hvor det i perioden 2017 – 2019 er 
vært registrert ca. 100 besøk per sesong. 

1942-
035 

TU Gahperusfjellet C Registrert Et lite brukt og ganske bratt område. Ligger i 
nærheten av et populært hyttefelt. Relativt godt 
bærterreng og jaktterreng. 

1942-
036 

UO Gahperus og 
Geatkkut 

B Viktig Et populært turområde som er mye brukt til turgåing, 
skiturer, fiske, isfiske, småviltjakt, elgjakt, 
bærplukking og hundekjøring. Det finnes gode 
parkeringsmuligheter i bunn av Gahperuslia, ca. 250 
meter fra fylkesveien. På sommeren er det populært 
med turgåing/sykkelturer på anleggsveien fra 
Gahperus innover fjellet Området brukes også til 
fjellturer med hest (både ridning og kløv). Det går 
turløype fra Sappen til området. En mye brukt 
snøscooterløype går på tvers av dette området 
(samme som skogsveien), da dette er en av svært få 
inngangsporter til vidda som ikke innehar høy 
snøskredfare. Den starter ved en relativt stor 
parkeringsplass og går innover mot Somajavri og 
Kåfjord. Geatkkutvággi og Somasjávri er populære 
isfiskevann på vinterstid, hvorav snøskuter brukes 
som transport ut til friluftsområdet. Det er anlagt en 
kraftgate fra Kåfjord i vest til som går i østlig retning 
før den vinkler nordover og ned Gahperuselva. Det 
ligger også et hytteområde i de første bakkene opp 
fra Reisadalen. På vårparten er det svært mye rein i 
området da dette er et samleområde og 
kalvingsområde. Vegetasjonen viser tydelige preg fra 
Reinsdyrnæringa. 

1942-
037 

TU Geatkkutoaivvit - 
Biertavárri 

C Registrert Lite brukt område med noen få private hytter. Ellers 
blir området sporadisk brukt til skiturer, fotturer, jakt 
og teltturer. 
Det er noen fine fiskevann i området. 

1942-
038 

SS Reisavann/Ráisjávri A Svært 
viktig 

Særpreget, stort og svært produktivt ferskvann. 
Mange ulike fiskearter (røye, gjedde, abbor, lake, 
ørekyte). Nordkalottleden og «Vandrerute E1» går 
gjennom området, og den historiske vandreruta 
gjennom Reisadalen starter/ender her. Statskogs 
utleiehytte er ikke lenger i drift, men privat aktør leier 
ut hytte og båt. Denne er et populært startpunkt for 
ski- og fotturer langs nordkalottleden ned mot 
Reisadalen. Flott vann for padling/båtbruk, men 
vanskelig tilgjengelig for bil ned til vannet (terrengbil). 
Kremområde for rypejakt. Endel aktivitet vinterstid i 
nordlig område i forbindelse med scootertrafikk fra 
Nordreisa til Kautokeino, fra Kautokeinos side av 
kommunegrensa. Tidligere mye kjørespor etter 
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reindrifta, men tilpassede klopper over myrer har 
motvirket dette og myrene har i stor grad 
tilbakevendt til sin originale tilstand. Reindriftshytter 
ligger i relativt stort antall rundt hele vannet og 
brukes hovedsakelig på våren og høsten. Prøvefiske 
ble utført tidlig september 2019 og viste et flertall av 
storvokst abbor, og sunn bestand av røye om enn litt 
tynn populasjon.  

1942-
039 

TU Fjellområdene vest 
for Reisadalen 

B Viktig Et område som er lite brukt til friluftsliv og mye brukt 
til reindrift. Drives litt hundekjøring og sporadisk 
skigåing, turgåing og småviltjakt i området. Det ligger 
ei åpen hytte i Deatnumuotki.  

1942-
040 

TU Reisavann - Imo B Viktig Dette området brukes hovedsaklig til turgåing i 
barmarksesongen langs nordkallottruta (DNT, ved 
Troms turlag) og den historiske vandreruta gjennom 
Reisadalen (én av elleve i Norge) og til rypejakt på 
høsten. Også «Vandrerute E1» mellom Nordkapp og 
Sicilia går her. Det er også litt skigåing langs 
turlagsstien på vinterstid. Denne stien er en gammel 
ferdselsvei mellom Nordreisa og Kautokeino. Lettgått 
terreng og en tydelig sti med unntak av en del våte 
partier rundt Reisavann hvor det også er en del 
kryssende kjørespor. Kraftlinja følger stien igjennom 
området mer eller mindre hele veien. Det er langt 
mellom overnattingshyttene Nedrefosshytta og 
Statskogs hytte ved Reisavann (27 km). Statskogs 
hytte er ikke lenger driftet, men praksisen er at 
ytterdøra og gangen er åpen slik at turgåere i nød kan 
søke ly. Veien inn til Reisavannet er i svært dårlig 
forfatning, og kan kun kjøres på med ATV eller SUV 
(eller annen høy terreng bil). Det er imidlertid 
muligheter for veldig primitivt ly i Arthurgammen og 
Imogammen, som begge ligger i nærheten av 
turlagsstien (like før stien går ned i Reisadalen). Det 
anbefales å ta med seg telt på dette strekket. 

1942-
041 

TU Molleŝvuopmi B Viktig Et av de få områdene som gir grei adkomst til vidda 
fra Reisaelva. Området har mye lokal historie og 
samisk historie, siden ferdselsveien mellom bygda og 
vidda møttes her ved "Sieimma-nasen". Det ligger to 
hytter ved Siemma, en på hver side av elva. 
Nasjonalparkgrensen går like sør for disse hyttene. 
Den som ligger på samme side som området har en 
åpen del. Et par hundre meter sørover langs elva ved 
Siemma finnes et bergmaleri fra ca. 1800 f.Kr. Det 
finnes ikke turstier langs elva på denne siden. 
Fjellområdet nordøst for elva benyttes hovedsakelig 
som rypejaktområde i dag. Ikoniske Mollisfossen, en 
foss som er en av Norges høyeste frittfallende fosser, 
fosser ut i søndre, midtre del av området.  

1942-
042 

SS Storneshamn-
Steinsvik-Falla 

A Svært 
viktig 

Mye brukt stangfiskeområde, både etter saltvannsfisk 
og anadrome arter. Nydelig sandstrand i Steinsvik, 
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som er tilrettelagt av det lokale grendelaget med 
parkeringsplass, bord og benker, bålplass, 
informasjonstavle, huske og volleyballnett. Flott 
område for fotografi av midnattssola. En god del 
bobiler og campingvogn-turister kommer til området 
for ei overnatting ved stranda og ved flata like før 
steinbruddet hele turistsesongen sommertid. Det er 
en del hytter og fritidshus i området i tillegg til noen 
gårdsbruk og annen fast bosetting. Området innehar 
kulturminner helt fra steinalderen, og et større anlegg 
fra 2. verdenskrig. 

1942-
043 

TU Mollesjavri - 
Sivravatnet 

C Viktig I likhet med mange viddeområder i Troms og 
Finnmark brukes også dette området en del på 
vinterstid (spesielt i påsken), på grunn av 
tilgjengelighet som følge av scooterløypa. Her er det 
teltleir, isfiske, skigåing og hundekjøring som er 
hovedaktivitetene. Godt i fiske i vannene. Lite/ingen 
aktivitet på sommeren. Kjerneområde for reindrift 
(ATV-veier, hytter, reingjerder osv.). 

1942-
044 

TU Saraelv - Saravann 
- Somajavri 

A Svært 
viktig 

Et svært populært turområde for fotturer, skiturer, 
teltturer og fiske (sommer som vinter) i alle vann. 
Raisduottarhaldi landskapsvernområde og deler av 
Reisa nasjonalpark faller innenfor dette området. 
Nordkalottleden og «Vandrerute E1» går gjennom 
området i en sløyfe før den fortsetter oppover 
Reisadalen. Stien går forbi et juv med en svært flott 
foss, Sarafossen, like før stien når veien i Reisadalen. 
Det er trimpostkasser ved Sarafossen (som også var 
med i "5 på topp", og det siste året blitt en av de mest 
besøkte destinasjonene til Ut i NORD i Nordreisa) og 
på Stuoraskáidi. Det ligger en åpen hytte ved 
Somajavri. Det er noen som tar seg en 
terrengsykkeltur mellom Guolasjávri i Kåfjord og 
Reisadalen på skogstiene i området. Her ligger også 
Halti - Finlands høyeste fjell – som også er Nordreisas 
høyeste fjell på 1361 moh, Ráisduottarháldi. Det er 
fint bærterreng og et fint rypejakt- og elgjaktområde. 
Mye aktivitet på vår og høst mtp. reindrifta.  På 
vinterstid er mye av friluftslivet direkte tilknyttet 
tilgjengeligheten som følge av snøskuterløypa. Det er 
et populært utfartsområde med blant annet 
skuterløype mellom Kåfjord (Guolasjavri til Somajavri) 
og Reisadalen (Gahperus til Somajavri) og endel 
hundekjøringsaktivitet i tillegg til andre 
påskeaktiviteter. Skutertrafikken medfører tidvis til en 
del støy, men trafikken har avtatt mellom 
Geatkkutjávri og Somas etter at Skuterløypa ikke 
lenger kunne kjøres helt inn til Somashytta. 

1942-
045 

TU Ahmavuomma - 
Jiertá - Imo 

A Svært 
viktig 

I dette flotte området, i kjernen av Reisa 
nasjonalpark, finner man blant annet Imofossen, 
Jierta og den flotte canyonen ved Imo. Nedrefoss er 
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det lengste man kan komme med elvebåt, og herifra 
krysser historiske vandreruta, Nordkalottleden og E1s 
vandrerute over en hengebru.  Ved Imo finner man 
mange flotte naturhistoriske elementer som 
spylerenner, jettegryter, ei naturlig steinbru og andre 
bevis på voldsomme naturkrefter. Fra 
Nedrefosshyttta går det en tursti til toppen av fjellet 
Jierta. Dette fjellet med sin karakteristiske form er 
synlig langt innover vidda. Dette området er også 
populært blant de mest spreke rypejegerne under 
jakta. 

1942-
046 

MA Goppa - Sørkjosen A Svært 
viktig 

Veldig populært nærturområde året rundt. Det er en 
stor parkeringsplass med infotavle og søppelkasse ved 
Kronebutikken. Området i "Gamlehjemskogen" er 
godt tilrettelagt med grusede stier, hvor første 
stykket fra parkeringsplassen ved Kronebutikken er en 
universelt tilrettelagt grussti med ledelist. Det er også 
flere bord og benker, bru over bekken, skilting, murte 
bålplasser og lysløype i dette skogsområdet, som for 
øvrig har vært et statlig sikret friluftsområde siden 90-
tallet. Området fungerer som start på den mye brukte 
turstien opp til fjells (med Ut i NORD-turmålene 
Snefonna, flylysvarden og Truiskufossen. Sistnevnte 
er den tredje mest besøkte Ut i NORD destinasjonen i 
Nord-Troms). Stien opp mot fjellet har flere 
trimbøker, gode stier som er merket, utvidet, gruset 
og lagt til rekkverk ned mot Jernelva, den har også 
hvilebenker og klopper.  Like ved tregrensa finner 
man Torbjørns plass/Truisku, en liten fjellbu med flott 
utsikt på klare dager. Fortsetter man videre opp etter 
stien kommer man til et svært flott område med 
dramatisk landskap. Spesielt flotte foto-/utsiktspunkt 
finner man ved Sørkjosvardene. Herfra går det stier 
ned mot bygda igjen etter Jernelva eller videre opp til 
fjells mot Sikkájávri og Arasborvárri/Snefonna.  

1942-
047 

NT Hjellnes - Sokkelvik 
- Sandnes 

A Svært 
viktig 

Et variert nærturområde til de som bor i 
Bakkebyområdet og utfartsområde til tilreisende. Her 
er det flere gode fiskeplasser langs strandlinja, mange 
stier og trimbøker. Familievennlig og lett turterreng. 
På Sandnesfjellet er er en av de fem mest besøkte Ut i 
NORD-destinasjonene. Fint bærterreng, med flere 
vann spredt i området. Det er hytter og fritidshus i 
Sokkelvika som brukes hele året. Neset mellom 
Bakkeby og Sokkelvika er et svært populært 
turområde for spesielt lokale. Her fiskes det mye 
sjøørret, det gås turer, bades, båtaktivitet på 
sommeren, grilling o.l. Stien/kjerrevegen mellom 
mellom Indre Sokkelvika og til stranda mellom 
Sokkelvika er svært spesiell, da den i stor grad er hogd 
ut i fjell. Det er mye lokal historie tilknyttet et enormt 
ras i området på 50-tallet (Sokkelvikaraset), det står 
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en minneplate like nord for brua ved 
parkeringsplassen til hyttene på sokkelvik. Det beiter 
sau, elg og rein i området. 

1942-
048 

UO Jiednejavri/ 
Isvatnet 

A Svært 
viktig 

Lett tilgjengelig dagsturområde for spesielt 
fjellskikjøring, men området brukes av alle, også til 
snowboard. Adkomsten er via en lett tilgjengelig, 
utvidet vegskulderparkering på Kvænangsfjellet 
omtrent på kommunegrensen. Området er mye brukt 
område både sommer- og vinterstid. Mest brukt om 
vinteren, med svært mange brukere som går på ski i 
området. Typisk dagsutfartsområde, kortere turer og 
turer opp til/mot Store Naika og ev. rundt 
Skarttasvarri og ned mot Storsvingen/ Sandnesdalen. 
Åpent, stort sett lettgått terreng for skiløping i 
storslått landskap med flott utsikt. En del isfiske på 
Isvatnet. Sommerstid er det en god del som går tur til 
Store Naika, som er en av 10 på Toppene i Nordreisa. 
Store Naika inngår også i Kvænangen kommune sin 
toppturordning.  

1942-
049 

NT Gorosomoan A Svært 
viktig 

Gorosomoan er et skogområde mellom Høgegga 
boligområde og Reisaelva. Området blir brukt til 
bærtur, gåtur, ridetur og sykling. Barnehager og 
skoler bruker området aktivt. Området har en Ut i 
NORD- destinasjon som er den nest mest 
besøksregistrerte posten i Nord-Troms. Vegetasjonen 
går fra lyngskog i de nordlige områdene, til 
storbregneskog i det lavereliggende området. 
Landskapet er tydelig formet av elven gjennom 
tidenes løp, hvorav området kan sies å ligge som tre 
helt flate «etasjer». På vestlig hold er området i dag 
ytterkanten av et landbruksområde. Området har en 
mørk historie da det under andre verdenskrig var 
fangeleir (hovedsaklig Øst-Europeiske krigsfanger) 
med tilhørende gravplass i dette området. 

1942-
050 

LR Elveparken – 
Reisaelva 
v/sentrum 

A Svært 
viktig 

I sommerhalvåret brukes området mye av lokale og 
tilreisende. Saunaen brukes i forbindelse med bading 
på stranden her, men kanskje mer på vinterstid.  
Området er langs Reisavassdragets strandlinje i 
sentrumsområdet. Området er tilrettelagt med 
infotavler, sti og benker, og ved Elvelandet er det en 
utleibar sauna med bålplass. Det er også laget en 
gapahuk med bålplass på øya. Øya er tilgjengelig fra 
brua, men også via en utplassert steinsti som går ut 
fra øyas østlige side mot Storslett sentrum. Helt sør i 
området ligger den fredete Gamlebrua fra 1899 som i 
dag fungerer som en gangbru. Lyssetting av bru og 
sitteplasser er under planlegging per. 2019. 
Elvekanten ble forbygget for første gang på 50-tallet, 
og er det største tørrmuringsprosjektet utført i regi av 
NVE i Nord-Norge. Det er anlagt fine, brede stier over 
forbygningene og langs elvekanten. 
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1942-
051 

LR Høgegga A Svært 
viktig 

Et grøntområde i sentrum av boligfeltet på Høgegga. 
Her er turstier på kryss og tvers, og på vinteren er det 
også skiløyper i området. Det er en fotballbane med 
tilhørende gapahuk og en sykkelbane i sentrum av 
området. Under krigen var det tyske kaserner her, og 
man kan fortsatt se spor av aktivitet fra dette i 
sentrum- og i vest i området. Nordre del av området 
er et frodig grøntområde med stier, som også brukes 
av innbyggere utenfor Høgegga som en innfartsvei til 
turer opp til Lundefjellet. Høgegga barnehage ligger 
like sør for sentrumsområdet. 

1942-
052 

SS Maurnesets 
sjøområde 

C Registrert En utvidelse av Maurneset for å inkludere friluftslivet 
på sjøen. Bortsett fra motorisert båt er dette et 
område som brukes av havkajakkbrukere. De siste 
sesongene har det kommet flere padlere hit for å 
prøve å få med seg hvalinnsiget. Noe dykking finner 
også sted her. 

1942-
053 

SS Bakkebyfjorden - 
Sandnesodden 

C Registrert Et området godt egnet for padleturer.  Det finnes 
kulturminner fra middelalderen og fra andre 
verdenskrig her. Havkajakkbrukere parkerer og setter 
ut kajakken ved Rydningen, og Nord-Troms 
padleklubb har dette området som et anbefalt 
padleturområde. Innerst i vika er det rolig oftest rolig 
vann og godt egnet for nybegynnere. 
Havkajakkkulturen er fortsatt ung i Nordreisa, men 
trenden tyder på en stadig økning 

1942-
054 

SS Uløya rundt - 
Rotsundet 

C Registrert Et sjøområdet godt egnet for padleturer og annet 
sjøbasert friluftsliv. Det finnes kulturminner fra 
middelalderen og fra andre verdenskrig her. 
Havkajakkbrukere parkerer og setter ut kajakken ved 
fergeleiet i Rotsund og padler over sundet og følger 
kystlinja nordover på vestlig side. Nord-Troms 
padleklubb har dette området som et anbefalt 
padleturområde, og også langtur rundt hele Uløya. 
Uløya har flere strender som ikke har landbasert 
atkomstveger, og har derfor høy verdi for 
friluftslivutøvere som faller innenfor kategorien 
høypurister. Drivved til bålbruk er varierende. 
Området har en fantastisk utsikt mot lyngen i vest, 
Kåfjorden i sør og Rotsundet i øst. Området har stort 
potensiale for økt aktivitet og større variasjon av 
friluftslivsaktiviteter på sjøen 

1942-
055 

SS Sørkjosen – 
Hjellneset – 
Svartneset 

B Viktig Et nærområde som brukes mye av de lokale for 
rekreasjonsfiske. I dag brukes sjøen i dette området i 
stor grad av motoriserte båter, men også stadig mer 
havkajakker.  Bortsett fra motorisert båt er dette et 
område som brukes av havkajakkbrukere. Sør for 
Hjellneset er det ikke lov å fiske med garn, mens i 
Sokkelvik er det gjerne garn ute gjennom igjennom 
hele sesongen. På havna i Sørkjosen står fiskere tett i 
tett fram til laksefisket åpnes i Reisaelva, da det 
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juridiske skillet mellom sjø og elv går fra østsiden av 
havna. Kystlinja fra og med Havna i Sørkjosen og fram 
til Indre Sokkelvik er mye brukt gjennom 
sommerhalvåret til fiske fra land, i tillegg til fisket fra 
båt. De siste sesongene har det kommet flere padlere 
hit for å prøve å få med seg hvalinnsiget. Noe dykking 
finner også sted her. 

1942-
056 

TU Storhaugen/ 
Boazovárri 

A Svært 
viktig 

Et svært populært toppturområde hvor turen starter 
på parkeringen ved kirkegården på Kåfjords side av 
kommunegrensa. Storhaugen (Boazovárri) er av 
mange å regne som et fjell i Kåfjord, men de siste 250 
høydemetrene mot toppen er innenfor Nordreisa 
kommune. Dette er en svært populær 
toppturdestinasjon sommer som vinter. På grunn av 
den relativt slake helningen her er sørvestlig side av 
Storhaugen lite snøskredutsatt, og på vinteren er det 
svært mange toppturturister som kjører ned fra 
denne toppen og ender opp ved Djupbik, i Kåfjord. 
Fra Storhaugen er det flott utsikt mot Lyngsalpene, ut 
mot fjorden/sundet og innover mot Kåfjord og 
Nordreisa. Det er naturlig å se dette 
friluftslivsområdet i direkte tilknytning til Kåfjords 
friluftslivsområdeID 1940-013, og verdisettingen er 
derfor identisk denne. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
93/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Utvidelse av brannvernsamarbeidet i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 
om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven)   
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20   
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale_BRANNVESENET NORD_01012020_25112019 
2 DRIFTSBUDSJETT_NORD-TROMS BRANNVESEN_2018-2020-

konsekvensjustert_2511201... 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunestyre godkjenner samarbeidsavtale om brannvernsamarbeidet i region nord 
mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Loppa med virkning 
fra 01.01.20. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen 
som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 
sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til 
en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer 
at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om 
fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte 
ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i 
forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane, 
utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
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krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der 
det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning yte 
innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen, 
sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Vurdering 
 
Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres 
av brannverntiltaket. Brannverntiltaket skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav 
som stilles i lov og forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.  
 
Loppa kommune ønsker å være tilsluttet brannvernsamarbeidet i region nord ifra 01.01.20.  
Saken ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i Loppa PS 333/19 17.10.19. 
  
Avtale om brannvernsamarbeid 2020 følger ny kommunelov av LOV-2018-06-22-83 
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83    
 
Avtalen er justert for å ivareta samarbeidstiltaket og den enkelte kommunes interesse på best 
mulig måte. 
 
Brannverntiltaket bytter navn ifra Nord Troms Brannvesen til Brannvesenet Nord, dette for å 
ivareta kommunenes tilhørighet og framtidige endringer i regionen nord. 
 
Styret i brannverntiltaket har ingen innvendinger på dette og er positiv til utvidet samarbeid i 
regionen. Dette vil gi økonomisk gevinst med optimal tjenesteyting.   
 
520-BRANN 
Utvidelse av brannverntiltaket gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 520 økes etter 
utvidelse av brannverntiltaket, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall 
jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 
 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 

1938 – Lyngen  483 668  442 911  

1940 – Kåfjord  405 404 367 922 

1941 – Skjervøy  488 750 447 781 

1942 – Nordreisa  690 405 640 999 

1943 – Kvænangen  314 741 281 052 

2014 – Loppa   251 446 

SUM   2 382 967  2 432 111 
Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

 
530-BRANN- FEIERTJENESTE 
Kostnaden pr. røykløp økes ifra 362 til 405. denne økningen komme av ny forebyggende 
forskrift av FOR-2015-12-17-1710 som pålegger feiing og tilsyn av samtlige røykløp. 
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710  
Samarbeidstiltaket øker feier ressursen men en stilling. Feieren i Loppa kommune tilsettes 
i brannvernsamarbeidet med virkning 01012020. Kostnader til denne stillingen legges inn 
under ansvar 530 feiing, dette tilhører område selvkost.  
Resultatet blir en økonomisk økning pr. kommune jfr. tabellen under. 
 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 

1938 – Lyngen  698 302 (362 pr. røykløp)    781 218 (405 pr. røykløp) 

1940 – Kåfjord  443 453 (362 pr. røykløp)    496 108 (405 pr. røykløp) 

1941 – Skjervøy  463 725 (362 pr. røykløp)    518 787 (405 pr. røykløp) 

1942 – Nordreisa  935 414 (362 pr. røykløp) 1 046 484 (405 pr. røykløp) 

1943 – Kvænangen  375 034 (362 pr. røykløp)   419 566 (405 pr. røykløp) 

2014 – Loppa    352 338 (405 pr. røykløp) 

SUM  2 915 928 3 262 164 
Feiertjenesten er innenfor selvkostområdet med kostnadsfordeling etter antall røykløp i den enkelte kommune pr. 01.07 hvert år.   

  

 

 

540-BEREDSKAP 
Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 540 økes 
etter utvidelse av brannvernsamarbeidet, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter 
innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 
 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2019 

1938 – Lyngen  166 893  150 082 

1940 – Kåfjord  139 888 124 672 

1941 – Skjervøy  168 647 151 732 

1942 – Nordreisa  238 230 217 205 

1943 – Kvænangen  108 604 95 235 

2014 – Loppa   85 203 

SUM  822 262 824 130  
Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   
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Organisasjonskart

 

KOMMUNESTYRET 
NORDREISA

KOMMUNESTYRET 
SKJERVØY

KOMMUNESTYRET 
KÅFJORD

KOMMUNESTYRET 
LYNGEN

STYRE 

2014
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

BRANNSJEF IKS 
100 %

1940
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

1941
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

AVDELINGSLEDER
FOREBYGGENDE

100 %

TILSYNSTJENESTEN
100 %

AVDELINGSLEDER
BEREDSKAP

100 %

FEIETJENESTEN
500 %

1942
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

1938
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

KOMMUNESTYRET 
KVÆNANGEN

KOMMUNESTYRET 
LOPPA

1943
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

Regionen har lokal beredskapsstyrke lokalisert i den enkelte kommune 
 
 
Styret i brannsamarbeidet har 25.11.19 behandlet saken og anbefaler kommunestyrene å 
godkjenne ny samarbeidsavtale, der Loppa kommune inngår i samarbeidet fra og med 01.01.20. 
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Avtale om brannvernsamarbeid 
 

Mellom Kommunene  
 

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa  
 
 
 
1 Intensjon 
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen 
som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 
sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis 
til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som 
sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen 
om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre 
akutte ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende 
oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg 
og jernbane, utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- 
og krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker 
der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning 
yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 
territorialgrensen, sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
2 Formål 
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles 
jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  
 
3 Målsetting 
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være optimal tjenesteyting på 
brannvernområdet i region. Brannvernsamarbeidet skal sikre trygge kommuner i region nord, 
der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke. 
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4 Organisering og administrativ plassering  
  
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning.  Kommunestyret delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første 
ledd, ved å instruere kommunedirektøren i egen kommune om å delegere myndigheten til 
kommunedirektøren i vertskommunen. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen 
instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves i saker som bare gjelder 
samarbeidskommunen eller dens innbyggere. Hvis vertskommunen treffer vedtak etter 
delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan samarbeidskommunen omgjøre vedtaket 
etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 
  
Samarbeidskommune organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens  
§20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid, §20-4 Samarbeidsavtale 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83  
 

1. Kommunestyret – delegerer ansvaret til kommunedirektøren 
2. Kommunedirektøren – delegerer ansvar til Kommunedirektøren i vertskommunen 
3. Styret – består av Kommunedirektøren eller den de bemyndiger.  

Styret er samarbeidets øverste organ. Forvaltningen og organiseringen av samarbeidet 
hører under styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med samarbeidets 
formål, samarbeidsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt for 
samarbeidet. Styret velger selv styrets leder og nestleder. Det velges styreleder og 
nestleder hvert annet år. Styret skal være rådgivende enhet i personalsaker. Styret kan 
opprette underutvalg. Alle kommunene skal ha lik stemmevekt. Styret innstiller og 
ansetter leder 

4. Daglig leder – brannsjef, ansvarlig for oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven 
med rapportering til styret. 

 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
 
4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene 
Kommunestyret i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, delegerer med 
denne avtalen oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven til kommunedirektøren og 
videre delegerer sin myndighet gjennom kommuneloven §20-4 til daglig leder i 
samarbeidstiltaket.  
 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
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5 Samarbeidsområder 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte 
samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. 
Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som 
følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
 
5.1 Brannsjef 
Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter 
brannvernlovgivningen. Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte 
arbeidsoppgavene, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens §11, planlegges og utføres på en 
tilfredsstillende måte. Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende 
oppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i 
brann faglige spørsmål, uttalelsen skal følge saken til besluttende organ.  
 
5.2  Dimensjonering  
Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshjemler: 
 
100 % daglig leder (brannsjef)  
100 % avdelingsleder forebyggende (varabrannsjef)  
100 % avdelingsleder beredskap 
100 % forebyggende personell (branningeniør)  
500 % forebyggende personell (feiersvenn) 
 
Samarbeidskommunene gis mulighet for overdragelse av lokal beredskapsstyrke inn i 
brannverntiltaket, stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriften. Styret behandler 
innmelding og utmelding av lokal beredskapsstyrke i samarbeidskommunene. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729 
 
5.3 Brannsjefens stedfortreder  
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne 
løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen. 
 
5.4 Alarmering/radiosamband 
Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra 
nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling 
av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral.  
 
5.5 Forebyggende brannvern 
Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling 
i brannverntiltaket. Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. 
Forebyggende avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter brann- 
og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
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5.5.1 Arbeidsplan 
Hvert kalenderår skal daglig leder (brannsjef), sammen med avdelingene, utarbeide 
nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot 
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. 
 
 
5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt  
Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i 
henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens §13.   
 
5.5.3 Informasjonsvirksomhet 
Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven §11 og forskrift om brannforebygging ivaretas av 
brannverntiltaket.     
 
5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Brannverntiltaket skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte samarbeidskommune er 
pliktet til gjennom forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de 
faglige normer og standarder som til enhver tid er gjeldende. Feiertjenesten ligger under 
forebyggende avdeling og rapporterer til avdelingsleder forebyggende.  
  
5.6  Beredskap 
Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdelingen 
skal utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven 
med tilhørende forskrifter. Avdelingsleder beredskap rapporterer til daglig leder (brannsjef) i 
brannverntiltaket. 
 
5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskapen 
Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 
samarbeidskommunes interesser. Øvelser og opplæring utarbeides i samarbeid med den 
ansvarlige for beredskapen i den enkelte samarbeidskommune.  
 
 5.6.2 Kvalitetsstyring/ avvik  
Det skal kvartalsvis avholdes møter mellom avdelingsleder beredskap og 
kommunaldirektøren på brannområdet i den enkelte samarbeidskommune.  
Møte skal behandle tema som, Økonomi, Forbedringspotensialer, Ansvar, Avvik 
Daglig leder er ansvarlig for innkalling og referat. 
 
5.7 Felles innkjøpsordninger 
Gjennom denne avtalen vil brannvernsamarbeidet følge felles rammeavtaler for innkjøp og 
gjeldende regelverk for investeringer som skal ivareta den enkelte samarbeidskommunes 
interesser.   
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6.0 Fordeling av kostnader    
Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.  
60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år. 
 
6.1 Lokal beredskapsstyrke 
Kostnader etter denne avtalen betales 100 % av kostnaden for den enkelte 
samarbeidskommune pr. 31.12 hvert år. Det vises videre til punkt 5.2 i avtalen. 
  
6.2 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.07 hvert år. 
Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med 
andre kommunale gebyr. Brannverntiltaket administrerer grunnlaget for fakturering til den 
enkelte samarbeidskommune. 
 
6.3 Samarbeidskommunen 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale 
med tilfredsstillende infrastruktur, kontormøbler. Videre forpliktes tilgang til kommunens, 
garderober, verksted og vaskemuligheter. Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for 
kostnader knyttet til investeringer. Samarbeidstiltaket legger forslag til investeringer fram for 
Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
7 Evaluering 
Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.   
Daglig leder (brannsjef) samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av 
årsmeldingen. 
 
8. Oppsigelse 
Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas 
av kommunestyret.   
 
9. Ikrafttreden 
Avtalen gjelder fra 01.01.20 og er vedtatt i: 
 
Kommunestyre, Lyngen  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Kåfjord  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Skjervøy  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Nordreisa  sak 0000/19 – 00.12.19     
Kommunestyre, Kvænangen  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Loppa  sak 0333/19 – 17.10.19  
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10. Signatur 
 

 

Lyngen kommune, den               Kåfjord kommune, den  

_______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    

  

  

Skjervøy kommune, den               Nordreisa kommune, den  

______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren 

 

 

Kvænangen kommune, den     Loppa kommune, den  

_________________________   _________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    
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DRIFTSBUDSJETT NORD-TROMS BRANNVESEN Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Budsjett  Agresso Regnskap Budsjett  Agresso Regnskap Budsjett Agresso Regnaksp

530-IKS-FEIER Beskrivelse Funksjon Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp
10100 LØNN I FASTE STILLINGER 530 1 356 000     1 904 154 2 470 888      
10900 PENSJON 530 203 400   285 623 370 633    
11056 AKTIVITETSMATERIELL 530 10 000   20 000 20 000
11160 BEVERTNING MØTER KURS 530 20 000   20 000 20 000
11202 ARBEIDSTØY 530 20 000   30 000 30 000
11210 ANNET FORBRUKSMATERIELL 530 20 000   31 957 31 957
11219 HOTELL OVERNATTING 530 20 000   20 000 20 000
11220 TEKSTILER UNIFORMER 530 20 000   30 000 30 000
11300 FRANKERING PORTO FRAKT 530 22 000   22 000 22 000
11325 TELEFON  530 30 000   30 000 30 000
11330 DATAKOMMUNIKASJON 530 25 000   35 000 35 000
11500 KURS/OPPLÆRING 530 30 000   30 000 30 000  
11610 DIETTGODTGJØRELSE 530 20 000   20 000 20 000
11710 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING 530 20 000   40 000 50 000
11720 DRIVSTOFF OG REKVISITA 530 50 000   47 118 47 118
11850 FORSIKRING 530 20 000   - -
11981 LISENSER DATAPROGRAMMER 530 20 000   40 000 40 000
12010 UTSTYR 530 20 000   45 000 45 000
12070 REDSKAPER OG VERKTØY 530 10 000   35 000 35 000
12340 VEDLIKEHOLD UTSTYR 530 10 000   20 000 20 000
12705 KONSULENTER 530 10 000   10 076 10 076
12706 BEDRIFTSHELSETJENESTE 530 5 000   10 000 10 000
12720 KJØP AV TJENESTE 530 5 000   50 000 50 000  
12730 OVERHEAD KOSTNADER 530 31 000   44 000 56 830    
15900 AVSKRIVNINGER 530 72 000   96 000 120 000  

Sum eks. mva 2 069 400 - - 2 915 928 - - 3 614 502    
Sum inkl. mva - - - -
Differanse 2 069 400 2 915 928 3 614 502

520-IKS-BRANN Beskrivelse Funksjon Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp
10100 LØNN I FASTE STILLINGER 520 1 636 200    1 843 109 - - 1 885 000 -  
10900 PENSJON 520 245 430   276 466 282 756  
11201 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 520 2 000   2 000 2 000
11202 ARBEIDSTØY 520 4 000   4 000 4 000
11219 HOTELL OVERNATTING 520 2 000   2 000 2 000
11220 TEKSTILER UNIFORMER 520 5 000   5 000 5 000
11301 PORTO 520 500   500 500
11320 ABONNEMENTAVGIFT TELF 520 500   500 500
11325 TELEFON 520 10 000   10 000 10 000
11330 DATA KOMMUNIKASJON 520 20 000   20 000 20 000
11601 KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG 520 5 000   5 000 5 000
11655 OPPGAVEPLIKTIG HONORAR 520 2 000   2 000 2 000
11710 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING 520 20 000   20 000 20 000
11720 DRIVSTOFF OG REKVISITA 520 40 000   40 000 40 000
11850 FORSIKRING 520 10 000   10 000 10 000
11951 EDB LISENSER 520 10 000   10 000 10 000
12100 LEASING KJØRETØY 520        
12340 VEDLIKEHOLD UTSTYR 520 10 000   10 000 10 000
12720 KJØP AV TJENESTER 520        
12730 OVERHEAD KOSTNADER 520 38 000   42 392 43 355  
15009 GEBYR 520        
12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER  520
11500 KURS/OPPLÆRING 520 20 000 20 000 20 000
15900 AVSKRIVNINGER 520 60 000   60 000 60 000
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Sum eks. mva 2 140 630 - - 2 382 967 - - 2 432 111 - -
Sum inkl. mva
Differanse 2 140 630 2 382 967 2 432 111

540-IKS-BEREDSKAP Beskrivelse Funksjon Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp
10100 LØNN I FASTE STILLINGER 540 -    573 966 - - 575 558 -  
10900 PENSJON 540 -   86 095 86 334  
11201 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 540 -   - -
11202 ARBEIDSTØY 540 -   4 000 4 000
11219 HOTELL OVERNATTING 540 -   - -
11220 TEKSTILER UNIFORMER 540 -   5 000 5 000
11301 PORTO 540 -   - -
11320 ABONNEMENTAVGIFT TELF 540 -   5 000 5 000
11325 TELEFON 540 -   10 000 10 000
11330 DATA KOMMUNIKASJON 540 -   20 000 20 000
11601 KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG 540 -   - -
11655 OPPGAVEPLIKTIG HONORAR 540 -   - -
11710 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING 540 -   20 000 20 000
11720 DRIVSTOFF OG REKVISITA 540 -   20 000 20 000
11850 FORSIKRING 540 -   - -
11951 EDB LISENSER 540 -   20 000 20 000  
12100 LEASING KJØRETØY 540 -      
12340 VEDLIKEHOLD UTSTYR 540 -   10 000 10 000
12720 KJØP AV TJENESTER 540 -      
12730 OVERHEAD KOSTNADER 540 -   13 201 13 238  
15009 GEBYR 540 -      
12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER  540 -
11500 KURS/OPPLÆRING 540 - 10 000 10 000
15900 AVSKRIVNINGER 540 -   25 000 25 000

Sum eks. mva - - - 822 262 - - 824 130 - -
Sum inkl. mva
Differanse - 822 262 824 130

Totalt eks. mva 4 210 030 - - 6 121 157 - - 6 870 743 -
Totalt inkl. mva - - - - - - - -
Differanse 4 210 030 6 121 157 6 870 743
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2018 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN

Driftsutgifter inkl. mva.  
Mva
Driftsutgifter eksl. Mva. 2 141 630,00

Fordeles 40% fast 856 652,00  
Fordeles 60% etter innbyggertall 1 284 978,00
Sum til fordeling 2 141 630,00

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen kr  214 163 kr  141 921 kr  356 084
Kåfjord kr  214 163 kr  245 376 kr  459 539
Skjervøy kr  214 163 kr  331 492 kr  545 655
Nordreisa kr  214 163 kr  566 189 kr  780 352
Kontrollsum kr  856 652 kr  1 284 978 kr  2 141 630

2018 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING

Driftsutgifter inkl. mva. 0
Mva 0
Driftsutgifter eksl. mva. 2 069 400,00

Sum til fordeling 2 069 400,00

100 % Fordeling  etter antall røykløp

Kommune Sum- røykløp   Sum refusjonskrav
Kvænangen kr  381 007 kr  - kr  381 007
Kåfjord kr  446 452 kr  - kr  446 452
Skjervøy kr  476 917 kr  - kr  476 917
Nordreisa kr  765 024 kr  - kr  765 024
Kontrollsum kr  2 069 400 kr  - kr  2 069 400

Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune Total kostnad   Total refusjonskrav
Kvænangen kr  737 091 kr  737 091
Kåfjord kr  905 990 kr  905 990
Skjervøy kr  1 022 573 kr  1 022 573
Nordreisa kr  1 545 376 kr  1 545 376

kr  4 211 030 kr  4 211 030

850



01.07.2017 2017K2 SSB 21.08
Kommune Antall

innbyggere
Prosentvis

Kvænangen 1 236 11,045
Kåfjord 2 137 19,096
Skjervøy 2 887 25,798
Nordreisa 4 931 44,062

Sum 11 191 100,000

 

01.07.2017
Kommune Antall røykløp Pris pr.røykløp
Kvænangen 1 013 376,118
Kåfjord 1 187 376,118
Skjervøy 1 268 376,118
Nordreisa 2 034 376,118

Sum 5 502

 

Kommune IKS Brann IKS Feiing Sum refusjonskrav
Kvænangen kr  356 084 kr  381 007 kr  737 091
Kåfjord kr  459 539 kr  446 452 kr  905 990
Skjervøy kr  545 655 kr  476 917 kr  1 022 573
Nordreisa kr  780 352 kr  765 024 kr  1 545 376

kr  2 141 630 kr  2 069 400 kr  4 211 030
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2019 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN

Driftsutgifter inkl. mva.  
Mva
Driftsutgifter eksl. Mva. 2 382 967,00

Fordeles 40% fast 953 186,80  
Fordeles 60% etter innbyggertall 1 429 780,20
Sum til fordeling 2 382 967,00

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen kr  190 637 kr  124 103 kr  314 741
Kåfjord kr  190 637 kr  214 767 kr  405 404
Skjervøy kr  190 637 kr  298 112 kr  488 750
Nordreisa kr  190 637 kr  499 767 kr  690 405
Lyngen kr  190 637 kr  293 030 kr  483 668
Kontrollsum kr  953 187 kr  1 429 780 kr  2 382 967

2019 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING

Driftsutgifter inkl. mva. 0
Mva 0
Driftsutgifter eksl. mva. 2 915 928,00

Sum til fordeling 2 915 928,00

100 % Fordeling  etter antall røykløp

Kommune Sum- røykløp   Sum refusjonskrav
Kvænangen kr  375 034 kr  - kr  375 034
Kåfjord kr  443 453 kr  - kr  443 453
Skjervøy kr  463 725 kr  - kr  463 725
Nordreisa kr  935 414 kr  - kr  935 414
Lyngen kr  698 302 kr  - kr  698 302
Kontrollsum kr  2 915 928 kr  - kr  2 915 928

2019 BURDJETT REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP

Driftsutgifter inkl. mva.  
Mva
Driftsutgifter eksl. Mva. 822 262,00

Fordeles 40% fast 328 904,80  
Fordeles 60% etter innbyggertall 493 357,20
Sum til fordeling 822 262,00

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen kr  65 781 kr  42 823 kr  108 604
Kåfjord kr  65 781 kr  74 107 kr  139 888
Skjervøy kr  65 781 kr  102 866 kr  168 647
Nordreisa kr  65 781 kr  172 449 kr  238 230
Lyngen kr  65 781 kr  101 112 kr  166 893
Kontrollsum kr  328 905 kr  493 357 kr  822 262

Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune Total kostnad   Total refusjonskrav
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Kvænangen kr  798 379 kr  798 379
Kåfjord kr  988 745 kr  988 745
Skjervøy kr  1 121 122 kr  1 121 122
Nordreisa kr  1 864 048 kr  1 864 048
Lyngen kr  1 348 863 kr  1 348 863

kr  6 121 157 kr  6 121 157
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01.07.2018 2018K2 SSB 21.08
Kommune Antall

innbyggere
Prosentvis

Kvænangen 1 221 8,680
Kåfjord 2 113 15,021
Skjervøy 2 933 20,850
Nordreisa 4 917 34,954
Lyngen 2 883 20,495
Sum 14 067 100,000

 

01.07.2018
Kommune Antall røykløp Pris pr.røykløp
Kvænangen 1 036 362,002
Kåfjord 1 225 362,002  
Skjervøy 1 281 362,002
Nordreisa 2 584 362,002
Lyngen 1 929 362,002
Sum 8 055

 

01.07.2018 2018K2 SSB 21.08
Kommune Antall

innbyggere
Prosentvis

Kvænangen 1 221 8,680
Kåfjord 2 113 15,021
Skjervøy 2 933 20,850
Nordreisa 4 917 34,954
Lyngen 2 883 20,495
Sum 14 067 100,000

 

Kommune IKS Brann IKS Feiing IKS Beredskap Sum refusjonskrav
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Kvænangen kr  314 741 kr  375 034 kr  108 604 kr  798 379
Kåfjord kr  405 404 kr  443 453 kr  139 888 kr  988 745
Skjervøy kr  488 750 kr  463 725 kr  168 647 kr  1 121 122
Nordreisa kr  690 405 kr  935 414 kr  238 230 kr  1 864 048
Lyngen kr  483 668 kr  698 302 kr  166 893 kr  1 348 863

kr  2 382 967 kr  2 915 928 kr  822 262 kr  6 121 157
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2020 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN

Driftsutgifter inkl. mva.  
Mva
Driftsutgifter eksl. Mva. 2 432 111,00

Fordeles 40% fast 972 844,40  
Fordeles 60% etter innbyggertall 1 459 266,60
Sum til fordeling 2 432 111,00

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen kr  162 141 kr  118 911 kr  281 052
Kåfjord kr  162 141 kr  205 782 kr  367 922
Skjervøy kr  162 141 kr  285 640 kr  447 781
Nordreisa kr  162 141 kr  478 858 kr  640 999
Lyngen kr  162 141 kr  280 771 kr  442 911
Loppa kr  162 141 kr  89 305 kr  251 446
Kontrollsum kr  972 844 kr  1 459 267 kr  2 432 111

2020 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING

Driftsutgifter inkl. mva. 0
Mva 0
Driftsutgifter eksl. mva. 3 614 502,00

Sum til fordeling 3 614 502,00

100 % Fordeling  etter antall røykløp

Kommune Sum- røykløp   Sum refusjonskrav
Kvænangen kr  419 566 kr  - kr  419 566
Kåfjord kr  496 108 kr  - kr  496 108
Skjervøy kr  518 787 kr  - kr  518 787
Nordreisa kr  1 046 484 kr  - kr  1 046 484
Lyngen kr  781 218 kr  - kr  781 218
Loppa kr  352 338 kr  kr  352 338
Kontrollsum kr  3 262 164 kr  - kr  3 262 164

2020 BURDJETT REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP

Driftsutgifter inkl. mva.  
Mva
Driftsutgifter eksl. Mva. 824 130,00

Fordeles 40% fast 329 652,00  
Fordeles 60% etter innbyggertall 494 478,00
Sum til fordeling 824 130,00

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen kr  54 942 kr  40 293 kr  95 235
Kåfjord kr  54 942 kr  69 730 kr  124 672
Skjervøy kr  54 942 kr  96 790 kr  151 732
Nordreisa kr  54 942 kr  162 263 kr  217 205
Lyngen kr  54 942 kr  95 140 kr  150 082
Loppa kr  54 942 kr  30 261 kr  85 203
Kontrollsum kr  329 652 kr  494 478 kr  824 130
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Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune Total kostnad   Total refusjonskrav
Kvænangen kr  795 853 kr  795 853
Kåfjord kr  988 702 kr  988 702
Skjervøy kr  1 118 300 kr  1 118 300
Nordreisa kr  1 904 688 kr  1 904 688
Lyngen kr  1 374 212 kr  1 374 212
Loppa kr  688 987 kr  688 987

kr  6 181 756 kr  6 181 756
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01.07.2018 2018K2 SSB 21.08
Kommune Antall

innbyggere
Prosentvis

Kvænangen 1 221 8,149
Kåfjord 2 113 14,102
Skjervøy 2 933 19,574
Nordreisa 4 917 32,815
Lyngen 2 883 19,241
Loppa 917 6,120
Sum 14 984 100,000
 

01.07.2018
Kommune Antall røykløp Pris pr.røykløp
Kvænangen 1 036 404,986
Kåfjord 1 225 404,986  
Skjervøy 1 281 404,986
Nordreisa 2 584 404,986
Lyngen 1 929 404,986
Loppa 870 404,986
Sum 8 925
 

01.07.2018 2018K2 SSB 21.08
Kommune Antall

innbyggere
Prosentvis

Kvænangen 1 221 8,149
Kåfjord 2 113 14,102
Skjervøy 2 933 19,574
Nordreisa 4 917 32,815
Lyngen 2 883 19,241
Loppa 917 6,120
Sum 14 984 100,000
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Kommune IKS Brann IKS Feiing IKS Beredskap Sum refusjonskrav
Kvænangen kr  281 052 kr  419 566 kr  95 235 kr  795 853
Kåfjord kr  367 922 kr  496 108 kr  124 672 kr  988 702
Skjervøy kr  447 781 kr  518 787 kr  151 732 kr  1 118 300
Nordreisa kr  640 999 kr  1 046 484 kr  217 205 kr  1 904 688
Lyngen kr  442 911 kr  781 218 kr  150 082 kr  1 374 212
Loppa kr  251 446 kr  352 338 kr  85 203 kr  688 987

kr  2 180 665 kr  3 262 164 kr  738 927 kr  6 181 756
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INVESTERINGSPROGRAM 
Nye tiltak Kommentar
3 STK WOLKSVAGEN CADDY FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN
2 STK WOLKSVAGEN CADDY FOREBYGGENDE AVD
  KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 5.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD

ETTER GJELDENDE FORDELINGS NØKKEL.

Delsum

 
   
Total SUM

INVESTERINGSPROGRAM 
Nye tiltak Kommentar
1 STK WOLKSVAGEN CADDY FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN

  KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD
ETTER GJELDENDE FORDELINGS NØKKEL.Delsum

 
   
Total SUM

INVESTERINGSPROGRAM 
Nye tiltak Kommentar
1 STK WOLKSVAGEN CADDY BEREDSKAP AVD-BEREDSKAP

  KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD
ETTER GJELDENDE FORDELINGS NØKKEL.

860



Delsum

 
   
Total SUM

INVESTERINGSPROGRAM 
Nye tiltak Kommentar
1 STK WOLKSVAGEN CADDY FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN

  KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD
ETTER GJELDENDE FORDELINGS NØKKEL.Delsum

 
   
Total SUM
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2016
690 000
460 000

 
1 150 000

-
1 150 000

2019
240 000

 
240 000

-
240 000

2019
250 000

 

Kommentar
FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN
FOREBYGGENDE AVD
KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 5.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD
ETTER GJELDENDE FORDELINGS NØKKEL.

 
 

Kommentar
FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN

KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD
ETTER GJELDENDE FORDELINGS NØKKEL.

 
 

Kommentar
BEREDSKAP AVD-BEREDSKAP

KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD
ETTER GJELDENDE FORDELINGS NØKKEL.
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250 000

-
250 000

2020
250 000

 
250 000

-
250 000

 
 

Kommentar
FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN

KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD
ETTER GJELDENDE FORDELINGS NØKKEL.
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BUDSJETT INVESTERING REFUSJON 520 IKS BRANN
Pr. 01.01.2016

Driftsutgifter inkl. mva. 0  
Kommune

Mva 0 Kvænangen
Driftsutgifter eksl. Mva. 460000 Kåfjord

Skjervøy
Fordeles 40% fast 184000   Nordreisa
Fordeles 60% etter innbyggertall 276000
Sum til fordeling 460000 Sum

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger Fordeling over 10 år
10%

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav 2016
Kvænangen kr  46 000 kr  30 391 kr  76 391 kr  7 639
Kåfjord kr  46 000 kr  53 596 kr  99 596 kr  9 960
Skjervøy kr  46 000 kr  71 633 kr  117 633 kr  11 763
Nordreisa kr  46 000 kr  120 381 kr  166 381 kr  16 638
Kontrollsum kr  184 000 kr  276 000 kr  460 000 kr  46 000

2016 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING
Pr. 01.01.2016

Driftsutgifter inkl. mva. 0 Kommune
Mva 0 Kvænangen
Driftsutgifter eksl. mva. 690000 Kåfjord

Skjervøy
Nordreisa

Sum til fordeling 690000 Sum

100 % Fordeling  etter antall røykløp Fordeling over 10 år
10%

Kommune Sum- røykløp   Sum refusjonskrav 2016
Kvænangen kr  162 353 kr  - kr  162 353 kr  16 235
Kåfjord kr  121 765 kr  - kr  121 765 kr  12 176
Skjervøy kr  135 294 kr  - kr  135 294 kr  13 529
Nordreisa kr  270 588 kr  - kr  270 588 kr  27 059
Kontrollsum kr  690 000 kr  - kr  690 000 kr  69 000

2019 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING
Pr. 01.07.2018

Driftsutgifter inkl. mva. 0 Kommune
Mva 0 Kvænangen
Driftsutgifter eksl. mva. 240000 Kåfjord

Skjervøy
Nordreisa
Lyngen

Sum til fordeling 240000 Sum

100 % Fordeling  etter antall røykløp Fordeling over 10 år
10%

Kommune Sum- røykløp   Sum refusjonskrav 2016
Kvænangen kr  33 939 kr  - kr  33 939 kr  3 394
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Kåfjord kr  40 131 kr  - kr  40 131 kr  4 013
Skjervøy kr  41 966 kr  - kr  41 966 kr  4 197
Nordreisa kr  84 652 kr  - kr  84 652 kr  8 465
Lyngen kr  39 312 kr  39 312 kr  3 931
Kontrollsum kr  240 000 kr  - kr  240 000 kr  24 000

2019 BUDSJETT INVESTERING REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP
Pr. 01.07.2018

Driftsutgifter inkl. mva. 0  
Kommune

Mva 0 Kvænangen
Driftsutgifter eksl. Mva. 250000 Kåfjord

Skjervøy
Fordeles 40% fast 100000   Nordreisa
Fordeles 60% etter innbyggertall 150000 Lyngen
Sum til fordeling 250000 Sum

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger Fordeling over 10 år
10%

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav 2016
Kvænangen kr  20 000 kr  13 020 kr  33 020 kr  3 302
Kåfjord kr  20 000 kr  22 531 kr  42 531 kr  4 253
Skjervøy kr  20 000 kr  31 275 kr  51 275 kr  5 128
Nordreisa kr  20 000 kr  52 431 kr  72 431 kr  7 243
Lyngen kr  20 000 kr  30 742 kr  50 742 kr  5 074
Kontrollsum kr  100 000 kr  150 000 kr  250 000 kr  25 000
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Antall
innbyggere

Prosentvis

1235 11,011
2178 19,419
2911 25,954
4892 43,616

11216 100,000

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

kr  7 639 kr  7 639 kr  7 639 kr  7 639 kr  7 639 kr  7 639 kr  7 639
kr  9 960 kr  9 960 kr  9 960 kr  9 960 kr  9 960 kr  9 960 kr  9 960
kr  11 763 kr  11 763 kr  11 763 kr  11 763 kr  11 763 kr  11 763 kr  11 763
kr  16 638 kr  16 638 kr  16 638 kr  16 638 kr  16 638 kr  16 638 kr  16 638
kr  46 000 kr  46 000 kr  46 000 kr  46 000 kr  46 000 kr  46 000 kr  46 000

Antall røykløp Pris pr.røykløp
1200 135,294
900 135,294
1000 135,294
2000 135,294

5100

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

kr  16 235 kr  16 235 kr  16 235 kr  16 235 kr  16 235 kr  16 235 kr  16 235
kr  12 176 kr  12 176 kr  12 176 kr  12 176 kr  12 176 kr  12 176 kr  12 176
kr  13 529 kr  13 529 kr  13 529 kr  13 529 kr  13 529 kr  13 529 kr  13 529
kr  27 059 kr  27 059 kr  27 059 kr  27 059 kr  27 059 kr  27 059 kr  27 059
kr  69 000 kr  69 000 kr  69 000 kr  69 000 kr  69 000 kr  69 000 kr  69 000

Antall røykløp Pris pr.røykløp
1 036 32,760
1 225 32,760
1 281 32,760
2 584 32,760
1 200 32,760
7326

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

kr  3 394 kr  3 394 kr  3 394 kr  3 394 kr  3 394 kr  3 394 kr  3 394
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kr  4 013 kr  4 013 kr  4 013 kr  4 013 kr  4 013 kr  4 013 kr  4 013
kr  4 197 kr  4 197 kr  4 197 kr  4 197 kr  4 197 kr  4 197 kr  4 197
kr  8 465 kr  8 465 kr  8 465 kr  8 465 kr  8 465 kr  8 465 kr  8 465
kr  3 931 kr  3 931 kr  3 931 kr  3 931 kr  3 931 kr  3 931 kr  3 931
kr  24 000 kr  24 000 kr  24 000 kr  24 000 kr  24 000 kr  24 000 kr  24 000

Antall
innbyggere

Prosentvis

1 221 8,680
2 113 15,021
2 933 20,850
4 917 34,954
2 883 20,495
14067 100,000

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

kr  3 302 kr  3 302 kr  3 302 kr  3 302 kr  3 302 kr  3 302 kr  3 302
kr  4 253 kr  4 253 kr  4 253 kr  4 253 kr  4 253 kr  4 253 kr  4 253
kr  5 128 kr  5 128 kr  5 128 kr  5 128 kr  5 128 kr  5 128 kr  5 128
kr  7 243 kr  7 243 kr  7 243 kr  7 243 kr  7 243 kr  7 243 kr  7 243
kr  5 074 kr  5 074 kr  5 074 kr  5 074 kr  5 074 kr  5 074 kr  5 074
kr  25 000 kr  25 000 kr  25 000 kr  25 000 kr  25 000 kr  25 000 kr  25 000
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10% 10%
2024 2025

kr  7 639 kr  7 639
kr  9 960 kr  9 960
kr  11 763 kr  11 763
kr  16 638 kr  16 638
kr  46 000 kr  46 000

kr  460 000

10% 10%
2024 2025

kr  16 235 kr  16 235
kr  12 176 kr  12 176
kr  13 529 kr  13 529
kr  27 059 kr  27 059
kr  69 000 kr  69 000

kr  690 000

10% 10%
2024 2025

kr  3 394 kr  3 394
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kr  4 013 kr  4 013
kr  4 197 kr  4 197
kr  8 465 kr  8 465
kr  3 931 kr  3 931
kr  24 000 kr  24 000

kr  240 000

10% 10%
2024 2025

kr  3 302 kr  3 302
kr  4 253 kr  4 253
kr  5 128 kr  5 128
kr  7 243 kr  7 243
kr  5 074 kr  5 074
kr  25 000 kr  25 000

kr  250 000
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1418-22 

Arkiv:                1942/14/4
  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 27.08.2019 
 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
94/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Planspørsmål - igangsetting privat reguleringsplan av boligområde på gnr. 14 
bnr. 4 - kommunestyrets avgjørelse 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Brev av 26.06.2019 fra søkerne 
2 Melding om vedtak - Planspørsmål - igangsetting privat reguleringsplan av boligområde 

på gnr. 14 bnr. 4 
3 Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum gnr. 1942/14/4 
4 Kart 
5 Nabovarsel 
6 Melding om vedtak: Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 

GBR 14/4 - Storslett 
8 Melding om vedtak - Klage på vedtak: Avslag på søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel - GBR 14/4 - Storslett 
9 Vedtaket oppheves 
10 Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum - informasjon og forespørsel 

fra kommunen 
11 Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 2. avsnitt stoppes planinitiativet fra grunneiere på 
gnr. 14 bnr. 4. Kommunen henviser tiltakshaver å eventuelt fremme innspill om boligområde i 
samsvar med planinitiativet ved rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
I vedtaket har en lagt vekt på at planinitiativet ikke samsvarer med kommuneplanens arealdel og 
er i konflikt med hensynssone viktige landbruksarealer. Omdisponering av fulldyrka jord i drift 
er i strid med de nasjonale føringene om at dyrka mark ikke skal nedbygges, og tiltaket er derfor 
i strid med ansvaret for jordvern som kommunen har. 
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Saksopplysninger 
Planspørsmålet var oppe til behandling i MPU i sak 37/19. Planinitiativet ble avvist med 3 mot 2 
stemmer.  
 
I brev av 26.06.2019 ber grunneierne av 14/4 at planspørsmålet tas opp til endelig avgjørelse av 
kommunestyret. I brevet viser de til at tilstøtende arealer og andre sentrumsnære arealer som er 
blitt omdisponert til andre formål og viser til Hansvoll, Lundeeiendommen, Betesda og areal ved 
Saga skistadion. 
 
Full gjennomgang av øvrige saksopplysninger framgår i vedlagte sak 37/19 for MPU. 

Vurdering 
Rådmannen vil påpeke at arealene som nevnes i ovennevnte brev er blitt omdisponert i samsvar 
med kommuneplanens arealdel som var vedtatt av kommunestyret i mars 2014. Rådmannen har 
en foreløpig vurdering av gjeldende plan at den bør rulleres i kommunestyreperioden 2019-
2023, men dette er det kommunestyret som avgjør. 
På grunn av at planinitiativet ikke samsvarer med overordnet plan, kommuneplanens arealdel, 
og den vil gi helt klare samfunnsmessige interessekonflikter, vil det utløse krav om konsekvens-
utredning. 
 
Det er ikke mangel på avsatte områder for boligbygging i Storslett-området. 
 
En vurdering av dette arealet som boligområde, bør inngå ved en rullering av kommuneplanens 
arealdel hvor en vil få en samlet oversikt for behovet for boligområder og nedbygging av 
landbruksarealer i sentrumsområder. Det tilrås derfor at tiltakshaverne eventuelt fremmer 
arealbruken ved rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Rådmannen viser ellers til vurderinger gjort i vedlagte sak 37/19 for MPU. 
 
 

871



Svein Erik Andersen, Olderskogen 27, 9151 Storslett

Britt Johanne Andersen ,Kroken 7, 9151 Storslett

Nordreisa kommune

Sentrum 17

9156 Storslett 26.06.19

Vedr. gnr. 14 bnr  4  — søknad om regulering

Vi viser til vår søknad om reguleringsendring på gnr 14 bnr 4 i Nordreisa kommune.

Det vises til sakens dokumenter og sist til saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og

utviklingsutvalg i møte den 13.06.19.

Her fremgår av vedtaket at vår søknad /klage stoppes med begrunnelse at planiniatiativet

ikke samsvarer med kommuneplanens arealdel og er i konflikt med viktige landbruksarealer

og at omdisponering av fulldyrka jord i drift er i strid med nasjonale føringer om at dyrka

mark ikke skal nedbygges.

Dette er en grei begrunnelse men vi mener at det også må gjelde tilstøtende arealer og

andre sentrumsnære arealer som er fulldyrket. Her vil vi nevne Hansvoll,

Lundeeiendommen, Betesda feltet samt arealet ved Saga skistation som alle er omdisponert

til andre formål.

Skal Storslett sentrum kunne utvikles må det gå på bekostning av dyrka mark og vi vil derfor

at vår søknad fremmes for kommunestyret hvor alle sakens dokumenter vedlegges.

Med hilsen

Svein Erik Andersen Britt]. Andersen

[Mø % .  4m/W/ [&]?t Afiwe/Q‘W
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

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

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1418-20 6031/2019 1942/14/4 14.06.2019 

 

Planspørsmål - igangsetting privat reguleringsplan av boligområde på gnr. 14 
bnr. 4 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i miljø-, plan-  og utviklingsutvalget. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan ikke påklages, men du kan kreve at beslutningen i vedtaket forelegges for kommunestyret til endelig 
avgjørelse, jf. plan- og bygningslovens § 12-8 2. avsnitt. Du gis en frist til å gi et slikt krav innen 3 uker etter mottak 
av dette brev. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Birger Storaas 
Arealplanlegger 
birger.storaas@nordreisa.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Britt Johanne Andersen Kroken 7  Storslett 
Svein Erik Andersen Olderskogen 27  Storslett 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1418-19 

Arkiv:                1942/14/4
  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 28.05.2019 
 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 13.06.2019 

 

Planspørsmål - igangsetting privat reguleringsplan av boligområde på gnr. 14 
bnr. 4 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven (PBL) 
 
Vedlegg 
1 Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum gnr. 1942/14/4 
2 Kart 
3 Nabovarsel 
4 Melding om vedtak: Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 

GBR 14/4 - Storslett 
6 Melding om vedtak - Klage på vedtak: Avslag på søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel - GBR 14/4 - Storslett 
7 Vedtaket oppheves – Fylkesmannens brev 
8 Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum - informasjon og forespørsel 

fra kommunen 
9 Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum – brev 10.05.19 fra søkerne 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  
 

Behandling: 
Johanne M Olaussen (H) fremmet følgende forslag: 
Miljø, - plan og utviklingsutvalget godkjenner igangsetting av privat reguleringsplan av 
boligområde på gnr 14 bnr 4. 
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling satt opp mot forslaget fra Johanne M Olaussen (H). 3 
stemte for innstillingen og 2 stemte for forslaget fra Olaussen (H): Rådmannens innstilling 
dermed vedtatt. 
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Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 2. avsnitt stoppes planinitiativet fra grunneiere på 
gnr. 14 bnr. 4. Kommunen henviser tiltakshaver å eventuelt fremme innspill om boligområde i 
samsvar med planinitiativet ved rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
I vedtaket har en lagt vekt på at planinitiativet ikke samsvarer med kommuneplanens arealdel og 
er i konflikt med hensynssone viktige landbruksarealer. Omdisponering av fulldyrka jord i drift 
er i strid med de nasjonale føringene om at dyrka mark ikke skal nedbygges, og tiltaket er derfor i 
strid med ansvaret om jordvern som kommune har. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 2. avsnitt stoppes planinitiativet fra grunneiere på 
gnr. 14 bnr. 4. Kommunen henviser tiltakshaver å eventuelt fremme innspill om boligområde i 
samsvar med planinitiativet ved rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
I vedtaket har en lagt vekt på at planinitiativet ikke samsvarer med kommuneplanens arealdel og 
er i konflikt med hensynssone viktige landbruksarealer. Omdisponering av fulldyrka jord i drift 
er i strid med de nasjonale føringene om at dyrka mark ikke skal nedbygges, og tiltaket er derfor i 
strid med ansvaret om jordvern som kommune har. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Grunneierne av gnr. 14 bnr. 4 søkte opprinnelig i brev av 20.11.2017 å detaljregulere et område 
av eiendommen sin til boligformål. 
 
Kommunen har i sin saksbehandling behandlet søknaden i sak 16/18 for MPU som en 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og behandlet den etter PBLs kap 19 og ga avslag. 
 
Avslaget ble påklaget og i sak 87/18 for MPU ble avslaget opprettholdt. Saken ble deretter sendt 
16.10.2018 til fylkesmannen for sluttbehandling. I brev av 16.04.2019 opphever fylkesmannens 
kommunens vedtak i saken. Bakgrunnen for denne avgjørelsen er i korthet at vedtaket er beheftet 
med rettsanvendelsesfeil og en saksbehandlingsfeil.  
 
Saksbehandlingsfeilen ligger i at kommunen ikke har saksbehandlet i forhold til hva det var søkt 
om: ønske om å regulere boligfeltet. Det var ikke søkt om dispensasjon. 
 
Rettsanvendelsesfeilen ligger i at det ikke er mulig om å søke dispensasjon for endring av 
arealformål etter kapittel 19 i PBL. 
 
Kommunen er derfor pålagt å starte saksbehandlingen på nytt. Det ble sendt brev til søkerne fra 
kommunen 24.04.2019 hvor det ble orientert at kommunen vil behandle søknaden på nytt, men 
ville ta det opp som et planinitiativ/planspørsmål. Søkerne ble gitt anledning til å komme med 
ytterligere eller oppdaterte opplysninger før planspørsmålet blir tatt opp til behandling. 
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Figur 1: Kart vedlagt søknaden. Omsøkt område er skravert

I brev av 10.05.2019 har søkerne svart på dette. Det framkommer ikke noe vesentlig nytt i brevet. 
Søkerne påpeker at de forventer likebehandling, jf. naboeiendommer. 
 

Vurdering 
Kommunen tar opp søknaden om regulering til boligområde av avmerket område i kartet som et 
planspørsmål etter § 12-8 i PBL. 
 
Området det søkes om er skravert i søknadens vedlagte kart og er på ca. 19,5 dekar. Eiendommen 
grenser til 11/2 mot sør, og mot nord har området en naturlig avgrensing av en flomgrøft. Det 
søkes om endring fra landbruksformål til boligformål. Grunneierne ønsker å detaljregulere dette 
området til boligformål sammen med eiere av 11/2. Dette for å få en helhetlig vurdering og 
sammensetting av blant annet infrastruktur. 
 

 
 
 
Planstatus 
Omsøkt areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR (LNFR areal for nødvendige tiltak 
for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunn-
lag), i tillegg er 3,8 dekar avsatt til parkering (SPA 10). 
 
Hele det omsøkte arealet ligger innenfor hensynssone landbruk – svært viktig landbruksareal – i 
kommuneplanens arealdel. 
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Figur 2: Omsøkt areal er vist med rød linje på begge kartutsnitt. Kartutsnitt til venstre viser avsatte arealformål i 
kommuneplanens arealdel. Gult felt er avsatt til boligbebyggelse. Lilla felt til næringsbebyggelse. Grått felt til 
parkering. Grønt felt til LNFR. Kartutsnittet til høyre viser hensynssonen for landbruk uthevet med brun farge.

Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel ble det gjort en helhetsvurdering av hvilke 
landbruksarealer som kunne omdisponeres til andre formål og hvilke som kommunen skal 
beholde til landbruk. Omsøkt areal ble vurdert til å svært viktig landbruksareal. Hensynet bak 
planbestemmelsene punkt 5.1.1 og 7.2.3 er å ivareta viktig landbruksareal: 
 

Punkt 5.1.1. LNFR:  
Definisjon 
LNFR-områder omfatter områder som skal brukes og sikres for 
landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal 
bli liggende som naturområder og områder for friluftsliv. 
I avgrensede områder kan det åpnes for spredt bolig-, fritids- og 
ervervsbebyggelse som ikke har tilknytning til stedbunden næring. 

 
Kjerneområder i landbruket  
I arealdisponeringen skal det tas særskilte hensyn til områder definert som 
kjerneområder i landbruket. I sentrumsområdene er disse vist med egen 
hensynssone på plankartet. 

 
Punkt 7.2.3 Kjerneområde landbruk:  

Hensynssonen definerer hvilke landbruksarealer som har størst verdi innenfor 
grensene til sentrumsområdet, og som derfor skal ha et spesielt og langsiktig vern 
i arealforvaltningen 

 
En omdisponering av arealet til boligbebyggelse vil føre til at hensynet bak disse to 
bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt da landbruksarealer som bebygges ikke vil kunne 
tilbakeføres til sitt opprinnelige formål. 
 
Jordvern 
Det drives ikke selvstendig jordbruksdrift på eiendommen 14/4. Arealet på totalt 84 daa driftes 
som leiejord av et annet bruk. Disse arealene vil alltid være attraktive arealer å dyrke siden 
arealene er store og relativt sammenhengene, samt lett tilgjengelig. 
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De omsøkte arealene er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR og er også definert som 
hensynssonen for hvilke landbruksarealer som har størst verdi innenfor grensene til 
sentrumsområdet, da det er disse områdene som er spesielt utsatt for press til andre formål. Disse 
arealene skal ha et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen. I gårdskart hos Nibio er 
arealet satt til 16,9 daa fulldyrka jord. 
 
I jordlovens § 9 står det:  

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. 
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i 
framtida. 
 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast 
omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. 

 
I landbruksdirektoratets rundskriv M-1/2013, oppdatert januar 2018 står det blant annet at 
samtykke til omdisponering kan gis etter en samlet vurdering av forholdene. I jordloven § 9 
annet ledd annet og tredje punktum er det sagt hvilke hensyn som skal tillegges vekt. 
 
Bestemmelsen lyder:  

«Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og 
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, 
kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast 
omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon.» 

 
Punktet: «godkjende planar etter plan- og bygningslova»  
I tettstedsnære områder bør bruken av arealene som hovedregel reguleres av plan- og 
bygningsloven. Det innebærer at dersom et område er regulert til landbruk så er det i seg selv et 
moment av stor vekt mot at arealene skal nyttes til andre formål. Bestemmelsen gjelder 
godkjente planer etter plan- og bygningsloven. Det betyr ikke at forslag til planer er uten 
relevans, jf. det som er sagt avslutningsvis i dette punktet. 
 
Dyrka og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern. Når uttrykket «særlege høve» er brukt, er det for å 
understreke viktigheten av formålet med bestemmelsen som er å bidra til å nå det grunnleggende 
formålet for jordvernet. En må ta i betraktning at jordvern er en nasjonal interesse og et 
landbrukspolitisk hovedsatsningsområde.  
 
I veilederen Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, er det signalisert at: 

«fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet, 
og bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense omdisponering av de 
mest verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av viktige arealer.» 

 
I tettstedsnære områder bør bruken av arealene som hovedregel reguleres av plan- og 
bygningsloven. Det innebærer at dersom et område er regulert til landbruk så er det i seg selv et 
moment av stor vekt mot at arealene skal nyttes til andre formål. Bestemmelsen gjelder 
godkjente planer etter plan- og bygningsloven. 
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Figur 3: Kartutsnitt som viser flomsonene i området slik de er beregnet av NVE.. Omsøkt areal er markert med rød skravur. 
Flomsonene er fra 50-1000-års flom. Lysest blå er 50 års flom, nestlysest blå er 100 års flom, nest mørkest blå er 200 års 
flom, mørkest blå er 200 års flom, mørkest blå er 500 års flom.

Sikkerhet 
Ved en eventuell regulering til boligformål av omsøkt område må det avklares gjennom 
reguleringsplanprosessen hvor egnet området er i forhold til byggegrunn og flomfare og 
eventuelle avbøtende tiltak. Store deler av området er i flomutsatt område: 
 

 
 
 
 
Samlet vurdering 
På grunn av at planinitiativet ikke samsvarer med overordnet plan, kommuneplanens arealdel, og 
den vil gi helt klare samfunnsmessige interessekonflikter, vil det utløse krav om konsekvens-
utredning. 
 
Det er ikke mangel på avsatte områder for boligbygging i Storslett-området. 
 
En vurdering av dette arealet som boligområde, bør inngå ved en rullering av kommuneplanens 
arealdel hvor en vil få en samlet oversikt for behovet for boligområder og nedbygging av 
landbruksarealer i sentrumsområder. Det tilrås derfor at tiltakshaverne eventuelt fremmer 
arealbruken ved rullering av kommuneplanens arealdel. 
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Svein Erik Andersen og Britt Andersen

Olderskogen

9151 Storslett 20.11.17
ia...

‘  AGON), “MAW/D

Nordreisa Kommune ' ;  i.

Utbyggingsavdelingen

9156 Storslett

Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum.

Som eiere av Grnr  14/4  søker vi om endring av deler av vår eiendom 14/4 i Nordreisa

kommune.

Området det søkes om er skravert på vedlagte kart og grenser til eiendommen 11/ 2 mot

sør og mot nord har området en naturlig avgrensing av en flomgrøft .Det søkes om endring

fra landbruksformål til boligformål.

Vi ønsker å detaljregulere dette området til boligformål sammen med eiere av Grnr 11/2.

Dette for å få en helhetlig vurdering og sammensetting av bl.a infrastruktur.

Vi håper derfor på en positiv tilbakemelding på vår søknad.

Med vennlig hilsen

Svein Erik Andersen Britt Andersen

(gl/Cm fvl . Wm $7741: figvvaW/AL
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Vedlegg nr.
0 _

Opplysninger  gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden mammuter
FOR BYGGKVALITET

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbl  §  21 -3

 

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiendom ens adresse Postnr.N Poststed, -‘ W

Ill —  x '  66k "i)/) /J / Sår—.i
Eier/fester  =

‘  4: '  31427 Mai/m; K°mmunftbMEe
Det varsles herved om

Nybygg D  Anlegg E] Endring av fasade E] Riving

Påbygg/tilbygg l:] Skilt/reklame [l lnnhegning mot veg [:] Bruksendring

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg I:] Antennesystem [:] 895,53gggéeågggaærrggmääeåenhet I:l  Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

. ' Vedlegg nr.
:23 fgååyågngsloven [j Kommunale vedtekter m  Arealplaner [:] Vegloven B  _

ArealdjSpOhdrin'g ,  , .  ' ' '  "
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan  D  Reguleringsplan E} Bebyggelsesplan

Navn på plan

Urt/W 6 Mai; drm—f [an oam/- 202!»
Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

cmd/Waag m  Jordenwwewnzam ;LL/ gøy/ennu

Vedlegg nr.
Q  ..

Spørsmål ved rørende naboVarsel rettes til

Foretak/tiltakshaver “LBW 01461, W

Kontaktperson,—navn E-post  _ Telefon 3b“

Søknaden kan ses på hjemmeside:

(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt lnnen  2  uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for v. drin r.

Navn Postadresse  . J  I’)

dndefsm
Postnr. Poststed E- -post

[37 '75W Mada/MW — rv: no
Følgende Vedlegg er sendt med nabovarselet

     

 

ikke
Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  — til relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak B

Situasjonsplan D

Tegninger snitt, fasade E

Andre vedlegg 0

underék'ri

 

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt' l  nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvitter" ng for nabovarsel.

Sted D  f  _  . Un erskrift ansvailig søkerelleråltakshaver !

(e17 lt— (? , g a  W
Gjentas med blokkbokstaver

%s WW ~  39/27 film/m
Blankett  5155  Bokmål  9  Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2015 Side  1  av  1
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Vedlegg Side  l -  av
C-

Kvittering for nabovarsel  sendes kommunen  sammen med søknaden DIREKTORATEI'

FOR BYGGKVALITEI'

 

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr.  '  Bnr. Festenr.

Eiendom/ '  ('( (Å

byggested Adresse

0  Log—12 5 ma 6”, av

Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune  . < 1

NOx/to P—ö'l s  tt
Po nr. Poststed

ll IS— l Svett/577

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-lgjenboereiendom

Gnr. ,] Bnr.  Z Festenr. Seksjonsnr.

Adresse  i  32: i E! g

Pqtnr. Poststed; !  *fSli !  (

Personlig kvmering for Dato Sign.  _

X  mottatt varsel [! “/ iQ:/(Å &

Nabo-Igjenboereiendom

Bnr.  — Festenr. Seksjonsnr.
// l6:

Adresse

Lit/552577  /
Po”, r/ Poststed 57235516371

Personlig kvittering tor [gått/ Sign.

H‘H- LLLMQOU "

Bnr. [Ø Festenr. Seksjonsnr.
' » —

Nabo-lgienboereiendom

/‘ 7

Gnr.

//

Poststed 5 70,65 LC; ff

mottatt varsel

Adresse Lill [jä-[67,7

”it?/57
Personlig kv1tterlng for Dato ig .  .

mottatt varsel ll lt)- «' MX <-

Nabo-lgjenboereiendom

IL/ Bnr./re Festenr. Seksjonsnr.

Adresse .

äzpftzstæzm b/B
P .  Poststed ,89% / émasLF/f
Personlig kvittering for å?) . Sign. fy k  l

>( mottatt varsel tll"— l [1

Nabo-Igienboereiendom

/‘-{ Bnr. ,5—Z7 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse
glz/t’f‘fyc’gt’f) 96

P tnr. Poststed  , , . .

25/57 ' år!—arts (  €  CC
Personlig kvittering for Dato

X  mottattvarsel  äl/H— I}

Det er per  dags dato  innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:

Blankett  5156  Bokmål

tikatviwv

Sign.

© Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015

Eier/fester av nabo-lgienboereiendom

Års/testemré UcLSf-ad

Adresse “MW ?

Postnr. Poststed

0! :S” [ %Utdzif
Personlig kvittering tor Dato Sign  ~  «

samtykke til tiltaket 2//// lr/7 &  5/ MW

Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg .nr.

Dato sendt e—postEiers/fze;s/r£;lvn,b (]C L  51w

Adresse Lit/k T  [67 f  'f ”f Kvittering vedlegges

Poststed Poststedets reg.nr.P  ,  . — ..i?) 37 .5 Mgr/T
Personlig kvittering tor å? '  n. _

samtykke til tiltaket I H"). \  KL

Eier/fester av nabo-lgienboereiendom

E' lt t , ,,

2398???” at? eig/Mva»
Adresse [L.-11551677 /Y

Pow?J —/ Poststed 97.5n [€7{_\

Personlig kvittering for Dato ig x

samtykke tll tlltaket <9~\ u, VX- ,M -

»

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom
Eiers/testers navn Dato sendt e-post

(; Fuz L? rH'LL' RJM-wsw
Adöeszsep 6’ ,,sl [71/ [{g Kvittering vedlegges

Po .  - Poststedets reg.nr.

(??/5 /
P onlig kvittering for

POStStegyaZL‘vf

[a?/Il »]? Sign. (% u  [[

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eier/55353 ”we“ (l RJM £1s

"3205” Simen/' t/B
Pay?” Poststedé a)“ [ce [t

Personlig kvittering for Dato/ agn

samtykke til tiltaket 1/” W“

,  — N.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Q  flkard’

”x  /

Side 1  av  1
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Vedlegg Side - av

C -

Kvittering fOI' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert  sending,  overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

 

Med kvittering for mottatt e-post menes en e—post fra nabo/gienboer som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gielder

Festenr.

Eiendom/
byggested

Gnr./q Bnr. L/

Adresse

Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr.

flit/{Kflw {21 /Z

“Wm/W4
W17 57%s-

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-Igjenboereiendom

Festenr.Gnr. /Å/ Bnr./ga '— _

Adresse

0Lal—er; izog er; .;2 ‘3
[??-IT] Poststed %daä

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. ill-( Bnr. 2, Festenr. Seksjonsnr.

Adresse . .

Old-c rs Mom  3  /
Peg. Poststed :- '

[3'7 % fS (LH
Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

// M _ ——
Adresse

Post Poststed . . .- .

n9/37 572%;c
Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. - Festenr. Seksjonsnr.

// /l{
Adresse

PosØ/n Poststed 540 {S W

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: ' Sign.

Blankett 5156 Bokmål  ©  Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015

Seksjonsnr.

Eier/fester  av  nabo-lgjenboereiendom

Hers/@511?” Kflfir‘fdfl» AND

Adr'ääøf/Zgzo ((EN 2")
P t/aK/ Poststed éfbrflcåf

Personlig kvittering for Dato Sign.

ato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Denne del kiiäres på kvittering

RA 0167 5463 SNO

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-lgienboereiendom

(70%}? mer/W flNflEkJ/WDato sendt e-post

Adresse . Kvitterin vedle es
cupa! Sume; ew 2/ .  g 99

Päryå—  l  Poststed  51:06 && Denne delkiistreAs-pg'kv'itrtermg

RA 0167 5464 4N0
Personlig kvittering for Dato Sign.

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/iesters navn

%'7'7571/4 ifm/ew Ecma mam
Adres’ . ,.

?æmo «9 No :—
P . P t [ d Denne del klistres åkvitterin

[39502 esse BODØ RA 0167 546p5 aNog
Personlig kvittering for Dato Sign.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/tasters navn Dato sendt e-post

:mwau; v54 «crew
Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed «  ,. Denne del klistres på kvittering

00  3 > OSLO RA 0167 5466 1N0
Personlig kvittering for Dato Sign.

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/testers navn Dato sendt e-post

Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign.

samtykke til tiltaket

\ * J......—

iZ” &
Datoz

&. w.

DIREKTDRATE—f

FOR  BVCCKVALITET

Side 1 av 1
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Vedlegg Side

C  .

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

l—av

fl”-
DIREKTORATET
FOR BVCCKVALITEI'

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

Med kvittering for mottatt e-post menes en e—post fra nabo/gienboer som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr. ' Bnr.  '  Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom] /(’{ ('( NOfdfC/l 54
byggested Adresse P  tnr.

fl låve/81160? än /Z
A57 Poststed  å  fir; Q  461

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Gnr.  ' Bnr.  « Festenr. Seksjonsnr. Ei /festers navn  ,  , ! Dato sendt e-post

”i lt: Z gym ra #mvr’pm/
Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Poststed

Mit/307

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr.  ]  L/

Adresse  _

0
Pétm. Poststed

/ 57
Personlig kvittering for Då?

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom

Bnr. /Ø 3

[JK/ffäyfn

ak)? 61; 06 (n /2  Å

9733M
Personlig kvittering for  ' Si . ..

mottatt varsel WI" /?  32%; fl». [bø/(7761

Festenr. Seksjonsnr.

/Z/3
57523‘12/«9/ '

"en. &

A  Iz (Zm ! "(Z/0‘}

44603716 ko 75W Z 7
??h Poststed (577,73 Zé

Personlig kvittering tor
%  .- %" ' " I

samtykke til tiltaket //’/7 4621 k  '  Q'Zé' ”V

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/f t rs v  , . , 7 / Dato sendt e-post

2?!) 2‘1?) WCU MOE/25”! ”
Adresse , . , Kvittering vedlegges

å.” Ema inn! 2  V
P  nr. Poststed%M7 5126 ' —

Personlig kvittering for 7

'  samtykke til tiltaket .l/r

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Poststedets reg.nr.

Poststedets reg.nr.

WM? m :] (/W

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e—post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/teaters navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-lgjenboereiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e—post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for  Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

,  ‘\_Det er per  dags dato innlevert rekommandert
sending til  ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign. se--./«
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Vedlegg Side l  - av

C-

Kvittering for  nabovarsel  sendes  kommunen  sammen med søknaden DIREKTORATEI'

FOR BYGGKVALITET

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabolgienboer som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr.  ,  .  Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune *

Eiendom/ ! Li Li » * "- ”" M  &  (ÅYUöCk
byggested Postnr. Poststed

Adresöläqtslcoc(Z Cttst åker-swix
Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. (Q

Adresse $c VX H 0 «VK 5

Postnr. Poststed - '

SEC ska k
Personlig kvittering for 00?): Sign.  % -

Nabo-lgjenboereiendom

Gnr. ,” Bnr. , Festen—r..—

Adresseäcmøszn /(7‘

as}?! Poststed 517104 I  'Z

Personlig kvittering for t  ~  . S' .

Ji -l mm:
Nabo-lgjenboereiendom

Gnr. . Bnr.

M 55
Adresse

OLDEKSk‘aN  ?
Postnr. Poststed  _  .  ,  ,.

Dliä'i (STORSLETT

Personlig kvittering for Dato Sig'q. ,,  ,

Lila * i” 19/ "t r

Nabo-lgjenboereiendom

Gnr. IL] Bnr. 58

Adresse

OC-DERåZDéE/U G:.

Festenr.

mottatt varsel

mottatt varsel

Festenr.
- —

mottatt varsel

Festenr.
,—

PoststedPostn . _ ., »
ci/g-i aroma-77

Personlig kvittering tor Dato Sign  )  t

*  mottatt varsel '2‘

Nabo-lgienboereiendom

Festenr. Seksjonsnr.Gnr. ]L/ Bnr. 676)

Adressöwäitsw ØCW L/ 4—
POäQrL87 Poststed %) rorsCfTT

Personlig kvittering for  D 8n.

{NZmottatt  varsel ve .;

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:

Blankett  5156  Bokmål

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.
,—

Seksjonsnr.

l.’

Seksjonsnr.

Sign.

M

f

C‘ ti Olm-«<

Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/festers navn  ,

1c «Ha ewtqa
Adresse  5  e/Tl—ro [h 3“

Postnr  l  5— (  Poststed5+o ( Åh,-[&

nlig kvittering for [Dit/° //7 Sign.  '

//' .

Eier/tester av nabo-Igienboereiendom

Eiers/festers navn

'Trfomo

Am.. atdet—5 iz m  W
Ey‘rs‘l Poststed go r; W

DäO/I/ ., Sig

t

samtykke til tiltaket

/-fd£m

Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/festers navn

Gita Lfsøörff Bamse/u
“’95i ER s  icofis  ?
Poöfri S‘ Poststed  éTOR—g (Lyf—  7

Personlig kvittering tor Dat S' n.

samtykke til tiltaket "" ;  .j %L/

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers navn

0019 LE/F HOL/"t

Ad'essbwaegccoqfnl é
Festøy/dpi, Poststed 57312 .(ZL 7  r

Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket  '  s  '

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eier /feslers navn—,VEI/V 1:0, [( jo!-tematu
AdresseOLDE'ESkd/C'W (/A‘

Pas—?r/S—l Poststed SiB/251577

Personlig kvittering for Biti:

samtykke til tiltaket I" /  7
Si n.

VG

\

© Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015

”(9-1 ''

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

I

/  få

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

) VX.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

%  ,z 'IL/

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

l

Dato sendt e—post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

"£5 ,), Jia.”

Side  1  av  1 
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Vedlegg Side  l -av

C-

Kvittering for  nabovarsel  sendes kommunen sammen med søknaden DIREKTORATEI'

FOR BVGCKVALITET

 

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert  sending,  overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e—post fra nabolgienboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gielde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gielder
Gnr.  '  Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ lLt q ,. — '— '—

byggested Adresse Postnr. Poststed

OLLOETJZSLZ04570 12 Wm
Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. /L/ Bnr. qé) Festen; Seksjo—nsnr.

Adresse OLDEIZSQOQEN q A

P055, (S, Poststed 57—0128 LU:—('(

Personlig kvittering for

mottatt varsel

Nabo-lgjenboereiendom

Gnr. ]  L/ Bnr. /,  3  L/ Festenr. ,_ Seksjon—snr.

Adresäwazstoéc'b ‘1‘ I3
rosa./S.,- Poststed  $  72) 36.41577

23331121172337 åtti/t l, n  ' "'
Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. lb, Bnr./3 (!

Adresse U957: 5:10q 4/ /3
PostnØ/SY Poststed 572)!q E77

så?» MaW—A

Festenr. Seksjonsnr.

Personlig kvittering for  D  to,

Å/ %?
Nabo-Igjenboereiendom
Gnr.  '  Bnr. ,. Festenr. Seksjonsnr.

I  L/ m  0 .— —
Adresse ,

(DL/"9573 SKO/75%] z  g

Å mottatt varsel

Po Poststed .  . -

1:å?) 7 57246.5 de" 7‘7
Personlig kvittering for  D  tg . Si .

mottattvarsel ib). ll ,l 1' gm]
!

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. [' Lf Bnr.

Adresse

Festenr. Seksjonsnr.
ff—Z ,— ——

OL Dn5 (mac/V Q B
Po nr. Poststed ,

”åa”? 5 Tom; LC‘T’~ 7
Personlig kvittering for Dato Sig '

mottatt varsel ~  (:

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

Blankett 5156 Bokmål

D030/114 SEMmr Gi «)

X %dsm

Eier/fester av nabo-[gienboereiendom

EierS/WTVMOKZ OLQ'C—(U

Adresse  _ _  WSV”? €]XJ (../A

Postrvn S.! Poststed 67C} [2,5 (ET—f

Dato

I I I -  l
Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/testers navn

MME/SME é Me 64%);s
AdresseO Läääøcm Z/ 8

Postnrq/y/ Poststed S/ZKSZØT

Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Personlig kvittering for

X  samtykke til tiltaket (SU/i l  '  i?

Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/testers navn  "  ,, v. .] .  ,

a&a/e knia- Rum zugew
Ad'esseocpcfn 5 Løa; 67V L/l?
P _ d .035/S [  Postste 572,15"! [L ’7 7

Personlig kvittering tor Dat

>< samtykke til tiltaket OJ ll — "

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eifiiij—i'fjnmg ©0512; jai/WWSEN
Adresseäcc-gæoåtw :2 3

Polyir/J—j Poststed  län/ZU (å?

Personlig kvittering for Dato Si

samtykke til tiltaket 25 ”i [  ?

Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/fe s navn

0  HOLM
Adresse äåpääøaéf N  åå

Poänzr/ Poststed  6  70111674

Personlig kvittering for

amtykke til tiltaket

,/ ‘\\

i

i

‘\_ 7//'

© Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2015

Sign.

Eitt  (  O"

Dato  , 8 n.

Dato Sign.

.  (

NGØOØØSÅ

smaae-77

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

meme

Dato sendt e—post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

säga/«2» K ‘ '

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

a,

Side  1  av  1
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

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

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/1418-4 3063/2018 1942/14/4 15.03.2018 

 

Melding om vedtak: Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - GBR 14/4 - Storslett 

Viser til søknad om endring av arealformål fra landbruksformål til boligformål på gårds- og 
bruksnummer 14/4. Søknaden ble behandlet av Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg som 
sak 16/18 i møte den 14. mars 2018. 
 
Utvalgets vedtak lyder som følger: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om endring av arealformål 
på deler av gårds- og bruksnummer 14/4 på Storslett. 
 
Dette begrunnes med at kriteriene for å kunne gi dispensasjon jf. plan- og bygningslovens 
§ 19-2 ikke er tilstede. Det legges særlig vekt på at søknaden går ut på omdisponering av 
fulldyrka jordbruksareal i drift i et område som i kommuneplanens arealdel er satt som 
hensynssone for landbruk, samt at det er stor flomfare i området. Hensynet i lovens 
formålsbestemmelse vil med en dispensasjon bli vesentlig tilsidesatt og samlet sett er det 
en overvekt av ulemper framfor fordeler. Vi kan ikke se at det er samfunnsinteresser i 
denne saken som gjør at disse hensynene bør vike. Jf. pbl § 19- 2, 3. ledd, legges særlig 
vekt på dispensasjonens konsekvenser for miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Miljø, plan og utviklingsutvalget anmoder søker om å komme med dette som innspill til 
rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hanne Henriksen 
Arealplanlegger 
77 58 80 45 
hanne.henriksen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
Britt Johanne Andersen Kroken 7  Storslett 
Svein Erik Andersen Olderskogen 27  Storslett 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1418-3 

Arkiv:                1942/14/4
  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen/May Halonen 

 Dato:                 26.02.2018 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 14.03.2018 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GBR 14/4 - Storslett 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Jordloven 
 

Vedlegg 
1 Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum gnr. 1942/14/4 
2 Kart vedlagt søknaden 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 14.03.2018  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap), Ragnhild Hammari (Frp) og Johanne Olaussen (H) fremmet følgende felles 
tilleggsforslag:  
Miljø, plan og utviklingsutvalget anmoder søker om å komme med dette som innspill til 
rulleringen av kommuneplanens arealdel. 
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. 4 stemte for og 2 stemte imot. Innstillingen 
dermed vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over tilleggsforslaget. 4 stemte for og 2 stemte imot. Tilleggsforslaget 
dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om endring av arealformål på 
deler av gårds- og bruksnummer 14/4 på Storslett. 
 
Dette begrunnes med at kriteriene for å kunne gi dispensasjon jf. plan- og bygningslovens § 19-2 
ikke er tilstede. Det legges særlig vekt på at søknaden går ut på omdisponering av fulldyrka 
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jordbruksareal i drift i et område som i kommuneplanens arealdel er satt som hensynssone for 
landbruk, samt at det er stor flomfare i området. Hensynet i lovens formålsbestemmelse vil med 
en dispensasjon bli vesentlig tilsidesatt og samlet sett er det en overvekt av ulemper framfor 
fordeler. Vi kan ikke se at det er samfunnsinteresser i denne saken som gjør at disse hensynene 
bør vike. Jf. pbl § 19- 2, 3. ledd, legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for miljø, 
jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Miljø, plan og utviklingsutvalget anmoder søker om å komme med dette som innspill til 
rulleringen av kommuneplanens arealdel. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om endring av arealformål på 
deler av gårds- og bruksnummer 14/4 på Storslett. 
 
Dette begrunnes med at kriteriene for å kunne gi dispensasjon jf. plan- og bygningslovens § 19-2 
ikke er tilstede. Det legges særlig vekt på at søknaden går ut på omdisponering av fulldyrka 
jordbruksareal i drift i et område som i kommuneplanens arealdel er satt som hensynssone for 
landbruk, samt at det er stor flomfare i området. Hensynet i lovens formålsbestemmelse vil med 
en dispensasjon bli vesentlig tilsidesatt og samlet sett er det en overvekt av ulemper framfor 
fordeler. Vi kan ikke se at det er samfunnsinteresser i denne saken som gjør at disse hensynene 
bør vike. Jf. pbl § 19- 2, 3. ledd, legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for miljø, 
jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Grunneierne på gårds- og bruksnummer (GBR) 14/4 søker om endring av deler av eiendommen. 
Området det søkes om er skravert i søknadens vedlagte kart og er på ca. 19,5 dekar. Eiendommen 
grenser til GBR 11/2 mot sør, og mot nord har området en naturlig avgrensing av en flomgrøft. 
Det søkes om endring fra landbruksformål til boligformål. Grunneierne ønsker å detaljregulere 
dette området til boligformål sammen med eiere av GBR 11/2. Dette for å få en helhetlig 
vurdering og sammensetting av blant annet infrastruktur. 
 

892



 
 Side 5 av 5

 
Figur 1: Kart vedlagt søknaden. Omsøkt område er skravert. 

 
Planstatus 
Omsøkt areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR (LNFR areal for nødvendige tiltak 
for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, 
i tillegg er 3,8 dekar avsatt til parkering (SPA 10). 
 
Hele det omsøkte arealet ligger innenfor hensynssone landbruk – svært viktig landbruksareal – i 
kommuneplanens arealdel.  
 

 
Figur 2: Omsøkt areal er vist med rød linje på begge kartutsnitt. Kartutsnitt til venstre viser avsatte arealformål i 
kommuneplanens arealdel. Gult felt er avsatt til boligbebyggelse. Lilla felt til næringsbebyggelse. Grått felt til parkering. Grønt 
felt til LNFR. Kartutsnittet til høyre viser hensynssonen for landbruk uthevet med rød skravur. 

 
Nabovarsling 
Naboer er varslet jf. pbl §§ 19-1 og 21-3. 
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Vurdering 
PBL §19-2 2. ledd 1. punktum 
Plan- og bygningslovens § 19-2 har to kriterier som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon. 
Det første kriteriet er at «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.». 
 
I denne saken er det tre bestemmelser i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel det 
eventuelt må dispenseres fra; parkering, LNFR og hensynssone landbruk. 
 

Punkt 3.2.5 Felles parkeringsplasser:  
a) Områdene merket: ... SPA 10 ..., skal nyttes som parkeringsplasser og 
forutsettes å være åpen for allmennheten. 

 
Punkt 5.1.1. LNFR: 

Definisjon 
LNFR-områder omfatter områder som skal brukes og sikres for 
landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal 
bli liggende som naturområder og områder for friluftsliv. 
I avgrensede områder kan det åpnes for spredt bolig-, fritids- og 
ervervsbebyggelse som ikke har tilknytning til stedbunden næring. 
 
Kjerneområder i landbruket 
I arealdisponeringen skal det tas særskilte hensyn til områder definert som 
kjerneområder i landbruket. I sentrumsområdene er disse vist med egen 
hensynssone på plankartet. 

 
Punkt 7.2.3 Kjerneområde landbruk: 

Hensynssonen definerer hvilke landbruksarealer som har størst verdi innenfor 
grensene til sentrumsområdet, og som derfor skal ha et spesielt og langsiktig vern 
i arealforvaltningen. 

 
Av disse bestemmelsene henger punkt 5.1.1 og 7.2.3 nært sammen. Ved utarbeidelse av 
kommuneplanens arealdel ble det gjort en helhetsvurdering av hvilke landbruksarealer som 
kunne omdisponeres til andre formål og hvilke som kommunen skal beholde til landbruk. 
Omsøkt areal ble vurdert til å svært viktig landbruksareal. Hensynet bak planbestemmelsene 
punkt 5.1.1 og 7.2.3 er å ivareta viktig landbruksareal. En omdisponering av arealet til 
boligbebyggelse vil føre til at hensynet bak disse to bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt da 
landbruksarealer som bebygges ikke vil kunne tilbakeføres til sitt opprinnelige formål. 
 
Arealet som ble avsatt til parkering, SPA 10, i kommuneplanens arealdel ble avsatt for at det 
skulle kunne etableres en parkeringsplass for tungtransport i tilknytning til annen egnet 
infrastruktur. En endring av arealformål fra parkering til boligbebyggelse kan føre til at hensynet 
bak bestemmelsen kan bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Dette begrunner vi med at det i forbindelse med planprosessen til kommuneplanens arealdel kom 
innspill til arealdelen fra grunneier med ønske om at eiendommen skulle omdisponeres til bolig- 
og forretningsformål. Kommunen gjorde da en vurdering som konkluderte med at grunneiers 
forslag til arealbruk ikke ble tatt inn i arealdelen av hensyn til jordvernet. 
 
Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse, § 1-1, sier at: 
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«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. 
 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 
 
Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 
 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser 
for miljø og samfunn skal beskrives. 
 
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og 
estetisk utforming av omgivelsene.» 

 
Vi kan ikke se at plan- og bygningslovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt ved en 
eventuell dispensasjon.  
 
PBL §19-2 2. ledd 2. punktum 
Det andre kriteriet i plan- og bygningslovens § 19-2 er at «... I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.». 
 
Kommunen mener at det i denne saken er flere ulemper enn fordeler, og kriteriet i plan- og 
bygningslovens § 19-2 om at fordelene må være klart større enn fordelene ikke er oppfylt. 
 
Dette begrunner vi med at omsøkt formål er i strid med jordvernet da det er vurdert som et svært 
viktig landbruksareal i sentrum og arealplanen sier at dette er ett av områdene som skal ha et 
spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen. Det er også i strid med kommuneplanens 
arealdel. I tillegg er området er lite egnet til ønsket formål på grunn av flomfare.  
 
PBL § 19-2 3. ledd 
Plan- og bygningslovens § 19-2 3. ledd sier at «Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven 
skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet 
og tilgjengelighet.» 
 
Helse 
Slik vi vurderer det vil ikke en eventuell dispensasjon få konsekvenser for temaet helse.  
 
Miljø 
Det omsøkte arealet ligger i nær tilknytning til andre boligområder. Grunnen i området består av 
elveavsetninger av stor mektighet. Så godt som hele arealet er dyrka mark. Det fremkommer 
ingen sårbare naturtyper eller trua arter i området som er planlagt regulert i verken naturbase eller 
på artskart i søk gjort 22.2.2018. Vi har heller ikke funnet annen informasjon som tyder på at 
tiltaket vil komme i konflikt med slike naturtyper eller arter. Området er ikke kjent trekkvei for 
noen arter, men grenser inntil Reisaelva som er viktig for laks, sjøørret, sjørøye. I elva er det også 
registrert leveområde for oter. Omsøkt areal ligger innfor verneplan for vassdrag, 
Reisavassdraget. Det er ingen registrerte kulturminner innenfor det omsøkte arealet, jf. 
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Askeladden 22.2.2018. Vi mener vi har tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i det aktuelle 
området, jamfør naturmangfoldloven (NML) § 8.  
 
Vi mener at kunnskapsgrunnlaget om virkningene av en dispensasjon er tilstrekkelig til at NML 
§ 9 om føre-var-prinsippet ikke vektlegges tungt i saken.  
 
Den samla belastningen på naturmangfoldet av en eventuell utbygging, jamfør NML § 10, mener 
vi vil være relativt begrenset. Dette begrunner vi med at området i dag er opparbeidet til 
jordbruksareal og at området ligger i direkte tilknytning til allerede bebygget areal og dermed er 
en naturlig utvidelse av eksisterende bebyggelse. En forutsetning er at det i en eventuell 
reguleringsplan tas hensyn til natur- og miljøverdier og gjennom planformål og hensynsoner 
forebygger unødig skade på naturmangfoldet som kan bli negativt berørt av eventuelle tiltak.  
 
Det omsøkte arealet er i utgangspunktet en relativt greit plassert lokalitet for å unngå og begrense 
skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 12. Det begrunner vi med at omsøkt areal ligger i 
direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse, og en utbygging vil derfor ikke stykke opp natur 
unødvendig. Samtidig vektlegger vi områdets viktighet for landbruket. Eventuelle kostnader for å 
begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er eventuell utbyggers ansvar. 
 
Jordvern 
Det drives ikke selvstendig jordbruksdrift på eiendommen 14/4. Arealet på totalt 84 daa driftes 
som leiejord av et annet bruk. Disse arealene vil alltid være attraktive arealer å dyrke siden 
arealene er store og relativt sammenhengene, samt lett tilgjengelig.  

De omsøkte arealene er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR og er også definert som 
hensynssonen for hvilke landbruksarealer som har størst verdi innenfor grensene til 
sentrumsområdet, da det er disse områdene som er spesielt utsatt for press til andre formål. Disse 
arealene skal ha et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen. I gårdskart hos Nibio er 
arealet satt til 16,9 daa fulldyrka jord.  

I jordlovens § 9 står det:  
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. 
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i 
framtida. 
 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast 
omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. 

I landbruksdirektoratets rundskriv M-1/2013, oppdatert januar 2018 står det blant annet at 
samtykke til omdisponering kan gis etter en samlet vurdering av forholdene. I jordloven § 9 
annet ledd annet og tredje punktum er det sagt hvilke hensyn som skal tillegges vekt.  
 
Bestemmelsen lyder:  

«Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og 
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, 
kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast 
omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon.» 
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Punktet: «godkjende planar etter plan- og bygningslova» 
I tettstedsnære områder bør bruken av arealene som hovedregel reguleres av plan- og  
bygningsloven. Det innebærer at dersom et område er regulert til landbruk så er det i seg selv et 
moment av stor vekt mot at arealene skal nyttes til andre formål. Bestemmelsen gjelder godkjente 
planer etter plan- og bygningsloven. Det betyr ikke at forslag til planer er uten relevans, jf. det 
som er sagt avslutningsvis i dette punktet. 
 
Dyrka og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern. Når uttrykket «særlege høve» er brukt, er det for å 
understreke viktigheten av formålet med bestemmelsen som er å bidra til å nå det grunnleggende 
formålet for jordvernet. En må ta i betraktning at jordvern er en nasjonal interesse og et 
landbrukspolitisk hovedsatsningsområde.  
 
I veilederen Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, er det signalisert at: 

«fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet, 
og bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense omdisponering av de 
mest verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av viktige arealer.» 

 
I tettstedsnære områder bør bruken av arealene som hovedregel reguleres av plan- og  
bygningsloven. Det innebærer at dersom et område er regulert til landbruk så er det i seg selv et 
moment av stor vekt mot at arealene skal nyttes til andre formål. Bestemmelsen gjelder godkjente 
planer etter plan- og bygningsloven.  
 
Sikkerhet  
 
NVE’s retningslinjer om «Flaum- og skredfare i arealplanar» (NVE 2:2011), revidert 22.05.2014 
sier at: 

Retningslinjene gjeld først og fremst for arealplanlegging, men har og relevans for og 
kan brukast i samband med dispensasjons- og byggesaker. Dersom flaum- og skredfare 
ikkje er greidd ut godt nok i reguleringsplan for området som det skal byggast i, må dette 
skje i samband med byggesaka, etter den same framgangsmåten som er skildra for 
reguleringsplan. 
 
Når ein handsamar dispensasjons- og byggesøknader, må kommunen sjå til at det er 
dokumentert at byggetomta er eller vil bli tilstrekkeleg sikker i høve til krava i 
byggteknisk forskrift (TEK10), og at bygging ikkje vil føre til auka fare for omgivnadene. 
Dersom det er behov for sikringstiltak, må sikringstiltaket prosjekterast, og det må 
dokumenterast at det kan gjennomførast og at det vil gi god nok tryggleik. Prosjektering 
av sikringstiltak må utførast av eit sakkyndig føretak med godkjenning for ansvarsrett 
etter byggesaksforskriften (SAK10). 
 
Pbl § 28-1 er sjølvstendig avslagsheimel i dele- og byggesaker, både i regulerte og 
uregulerte område. I regulerte område kan avslag etter § 28-1 vere aktuelt i tilfelle der ny 
kunnskap har kome til, eller der det har skjedd faktiske hendingar etter at planane blei 
utarbeidde. Dette kan til dømes vere når kommunen har opplysningar som dei ikkje hadde 
då den gjeldande planen blei utarbeidd. 

 
Med tanke på flom er området lite egnet som boligområde. Nesten hele det omsøkte arealet er 
dekket av flomsoner for 50-500 års flom. Arealet som dekkes av kun 500 års flom er relativt lite 
sammenliknet med øvrige flomsoner. Flomsonene som vises er beregnet ut ifra det klimaet vi har 
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nå. Ser man på dette med tanke på fremtidige klimaendringer, så kan vi ihht. klimaprofil Troms 
forvente mer ekstremnedbør (flere kraftige nedbørsepisoder med mer nedbør oftere), samt flere 
og større regnflommer. Elvestrekningen langs det omsøkte arealet påvirkes også av tidevannet, 
og et økt stormflonivå vil også påvirke området negativt. 
 
En annen utfordring for området er at det er utsatt for flomvann fra to kanter. I tillegg til flom fra 
Reisaelva og ev. stormflo, kommer det flomvann fra østlig del av Storslett. Det vil si at flomvann 
fra Dalejenka og videre gjennom Storslett samles og får sitt utløp mot Reisaelva gjennom det 
omsøkte arealet.  

 
Figur 3: Kartutsnitt som viser flomsonene i området slik de er beregnet av NVE.. Omsøkt areal er markert med rød skravur. 
Flomsonene er fra 50-1000-års flom. Lysest blå er 50 års flom, nestlysest blå er 100 års flom, nest mørkest blå er 200 års flom, 
mørkest blå er 500 års flom. 

 
Tilgjengelighet 
Det omsøkte arealet er lett tilgjengelig da det grenser direkte til E6. 
 
PBL § 19-2 4. ledd 1. punktum 
Plan- og bygningslovens § 19-2 4. ledd 1. punktum sier at «Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.» 
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) står det: 

Stigende havnivå, økt flom- og skredfare, mer ekstremvær og store og intense 
nedbørmengder gir økte og nye utfordringer for planleggingen. Naturhendelser har i 
økende grad de siste årene vist at hele lokalsamfunn kan rammes, med fare for tap av liv, 
helse og kritisk infrastruktur. Omfanget av erstatning etter naturskader har økt betydelig 
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de siste ti årene. Klimaendringene omfatter også mer langsiktige effekter på blant annet 
naturmangfold og naturbaserte næringer. 
... Retningslinjene skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet for å møte 
klimaendringene, og skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging. 

 
Statlige planretningslinjer for klimatilpasning som de nasjonale forventningene henviser til er 
under utarbeidelse (off. ettersyn okt-des 2017).  
 
I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) står det 
bl.a.: 

I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør 
det legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk.  
... 
Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i 
bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for 
utbygging med mindre arealkonflikter. Utvikling av nye, større boligområder må sees i 
sammenheng med behovet for infrastruktur. 
... 
Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot 
storsamfunnets behov. 
... 
I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig 
overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og 
estetiske kvaliteter. Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i 
by- og tettstedsutviklingen. 
... 
Ved forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, eller viktige arealer 
for naturmangfold, grønnstruktur eller friluftsinteresser, bør potensialet for fortetting og 
transformasjon være kartlagt. 

 
I Fylkesplan for Troms 2014-2025 står det i de arealpolitiske retningslinjene at: 

Arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig 
nærings- og samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i 
kommunene. 
... 
Ved ønske om tiltak i hittil ubebygde områder, skal det alltid først vurderes om 
utbyggingsbehovet kan løses innenfor allerede avsatte byggeområder. 

 
Både statlige og regionale rammer og mål vektlegger fortetting av eksisterende områder fremfor 
at helt nye områder skal bygges ut. Samtidig er det krav om jordvern, og at behov og plassering 
av ulike tiltak skal utredes før nye byggeområder avsettes.  
 
I forbindelse med kommuneplanens arealdel ble det gjort analyser av behovet for nye 
boligområder fordelt på ulike boligtyper i kommunen. Innenfor Storslett og Sørkjosen ble 
fortetting av eksisterende bebyggelse vektlagt og det ble gjort en vurdering av ulike arealer, også 
det omsøkte arealet. Innenfor sentrumsområdene ble flere mindre landbruksarealer omdisponert 
til utbyggingsformål, samtidig som det ble gjort en vurdering av hvilke sentrumsnære 
landbruksarealer som var viktig å beholde. 
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Vi mener vi har fulgt opp de statlige og regionale rammer og mål som er satt i vår planlegging og 
vektlegger dette i vår vurdering.  
 
Samlet vurdering 
 
Mesteparten av det omsøkte arealet er fulldyrka jord i drift og i kommuneplanens arealdel er 
arealet tatt med i hensynssonen for viktig sentrumsnære landbruksarealer som skal ha et spesielt 
og langsiktig vern i arealforvaltningen. Vi kan ikke se at det er tungtveiende grunner til å tillate 
omdisponering av 16,9 daa fulldyrka jord til boligformål, dette i hht jordlovens § 9.  
 
Arealet er også lite egnet til boligområde med hensyn til flomfaren i området. Nesten hele det 
omsøkte arealet er dekket av flomsoner for 50-500 års flom. Dette er et viktig punkt som skal 
ivaretas under punktet samfunnssikkerhet i arealplanlegging og hensynet til framtidige 
klimaendringer, jf. retningslinjer fra NVE 2:2011, revidert 22.05.2014, og Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging.  
 
En dispensasjon vil, slik vi vurderer saken, være i strid med pbl §19-2 2. ledd 1. punktum som 
sier at «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.», da vi mener at en eventuell 
dispensasjon vil føre til at hensynet bak de planbestemmelsene det må dispenseres fra blir 
vesentlig tilsidesatt. Videre mener vi at det i denne saken er flere ulemper enn fordeler, og 
kriteriet i pbl § 19-2 om at fordelene må være klart større enn fordelene er dermed ikke oppfylt. 
 
Jf. pbl § 19- 2, 3. ledd, legges det særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for miljø, 
jordvern og sikkerhet. 
 
 
 

900



Fra: svein-erik andersen (sveinerikandersen@yahoo.no)
Sendt: 22.04.2018 21.02.26
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Klage på vedtak
Vedlegg: Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel-1.docx

Vedlagt klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GBR 14/4 Storslett           

Med hilsen

Svein-Erik Andersen 
Britt Andersen                    

901



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

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

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/1418-11 10637/2018 1942/14/4 16.10.2018 

Melding om vedtak - Klage på vedtak: Avslag på søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - GBR 14/4 - Storslett 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Miljø-, plan og utviklingsutvalget 11.10.18. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
utvalgssekretær 
maylill.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 12 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Interne kopi mottakere: 
Hanne Henriksen Utvikling 

 
 
Likelydende brev sendt til: 
Britt Johanne Andersen Kroken 7  Storslett 
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105  TROMSØ 
Svein Erik Andersen Olderskogen 27  Storslett 

 
 
 
  

902

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%253A%252F%252Fidporten.difi.no%252Fopensso%252FSSORedirect%252FmetaAlias%252Fnorge.no%252Fidp3%253FReqID%253D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%2526index%253Dnull%2526acsURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252FShibboleth.sso%25252FSAML2%25252FArtifact%2526spEntityID%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252Fidporten-v2%2526binding%253Durn%25253Aoasis%25253Anames%25253Atc%25253ASAML%25253A2.0%25253Abindings%25253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html


 
 Side 2 av 2

 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1418-8 

Arkiv:                1942/14/4
  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen/May Halonen 

 Dato:                 24.09.2018 
 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 11.10.2018 

 

Klage på vedtak: Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - GBR 14/4 - Storslett 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 
1 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
2 Melding om vedtak: Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 

GBR 14/4 - Storslett 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 11.10.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune tar ikke klagen til følge og opprettholder sitt avslag på dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for endring av formål fra LNFR til boligformål på gårds- og 
bruksnummer 14/4. Vi kan ikke se at det i klagen er kommet fram vesentlige momenter som gjør 
at opprinnelig vedtak endres. 
 
Avslaget begrunnes med at det omsøkte arealet er fylldyrka jord og at arealet i kommuneplanens 
arealdel er innenfor hensynssonen for verdifull jordbruksareal nært sentrum, der slikt areal skal 
ha et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen. Jf. pbl § 19-2, 3. ledd, skal det ved en 
dispensasjon legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 
sikkerhet og tilgjengelighet.   
  
Avslaget begrunnes også med at hensynene til framtidig landbruksdrift på eiendommen og i 
området vil bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon gis. Ulempene ved en dispensasjon vil 
derfor bli klart større enn fordelene, og dispensasjon kan ikke gis. Vi kan ikke se at det foreligger 
samfunnsinteresser av en slik vekt at landbruksinteressene skal vike. 
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Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune tar ikke klagen til følge og opprettholder sitt avslag på dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for endring av formål fra LNFR til boligformål på gårds- og 
bruksnummer 14/4. Vi kan ikke se at det i klagen er kommet fram vesentlige momenter som gjør 
at opprinnelig vedtak endres. 
 
Avslaget begrunnes med at det omsøkte arealet er fylldyrka jord og at arealet i kommuneplanens 
arealdel er innenfor hensynssonen for verdifull jordbruksareal nært sentrum, der slikt areal skal 
ha et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen. Jf. pbl § 19-2, 3. ledd, skal det ved en 
dispensasjon legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 
sikkerhet og tilgjengelighet.   
  
Avslaget begrunnes også med at hensynene til framtidig landbruksdrift på eiendommen og i 
området vil bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon gis. Ulempene ved en dispensasjon vil 
derfor bli klart større enn fordelene, og dispensasjon kan ikke gis. Vi kan ikke se at det foreligger 
samfunnsinteresser av en slik vekt at landbruksinteressene skal vike. 
 
  
 

Saksopplysninger 
Grunneierne på gårds- og bruksnummer (GBR) 14/4 søkte i brev datert den 4.12.2017 om 
endring av deler av eiendommen. Området som ble søkt dispensasjon for er skravert i søknadens 
vedlagte kart og er på ca. 19,5 dekar (se egen figur lengre ned). Eiendommen grenser til GBR 
11/2 mot sør, og mot nord har området en naturlig avgrensing av en flomgrøft. Det søkes om 
endring fra landbruksformål til boligformål. Grunneierne begrunner sin søknad med at de ønsker 
å detaljregulere dette området til boligformål sammen med eiere av GBR 11/2. Dette for å få en 
helhetlig vurdering og sammensetting av blant annet infrastruktur. 
 

 
Figur 1: Kart vedlagt søknaden. Omsøkt område er skravert. 

Dispensasjonssøknaden ble avslått, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, av Nordreisa 
miljø-, plan- og utviklingsutvalg (MPU) i møte den 14.3.2018 i sak 16/18. Avslaget ble 
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begrunnet med at kriteriene for å kunne gi dispensasjon jf. plan- og bygningslovens § 19-2 ikke 
er tilstede. Det legges særlig vekt på at søknaden går ut på omdisponering av fulldyrka 
jordbruksareal i drift i et område som i kommuneplanens arealdel er satt som hensynssone for 
landbruk, samt at det er stor flomfare i området. Hensynet i lovens formålsbestemmelse vil med 
en dispensasjon bli vesentlig tilsidesatt og samlet sett er det en overvekt av ulemper framfor 
fordeler. Vi kan ikke se at det er samfunnsinteresser i denne saken som gjør at disse hensynene 
bør vike. Jf. pbl § 19- 2, 3. ledd, legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for miljø, 
jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Avslaget ble påklaget av grunneier i brev datert den 22.4.2018 etter at de i brev datert den 
3.4.2018 hadde søkt og fått utsatt klagefrist til 22.4.2018. Klagen er dermed mottatt innenfor 
klagefristen. 
 
Klagen begrunnes med at gårdsdriften ble nedlagt for 15 år siden, og at det fra 31.12.2017 heller 
ikke er leiekontrakter på det omsøkte arealet. Jorda beskrives som skrinn, mye plaget med 
isbrann og at den gir lite avling i forhold til arealet. Det omsøkte arealet er i utgangspunktet en 
relativt greit plassert lokalitet for å unngå og begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 
12. Videre begrunnes det med at omsøkt areal ligger i direkte tilknytning til eksisterende 
bebyggelse, og en utbygging vil derfor ikke stykke opp natur unødvendig. Det vises også til flere 
andre omdisponeringer av landbruksareal som ble gjort i kommuneplanens arealdel, bl.a. på 
gårds- og bruksnummer 11/2, 12/5 (Detaljregulering Hansvoll boligområde) og 46/63 
(Detaljregulering Betesda boligområde). Med bakgrunn i disse omdisponeringene føler grunneier 
seg urettferdig behandlet da de synes det gjøres store forskjeller på de ulike grunneierne, og de 
etterspør likevekts-prinsippet i saken. Videre mener klager at eiendommen har fått redusert 
flomfaren etter at Nordreisa kommune sommeren 2017 gravde en flomgrøft langs gbr 14/4 og 
11/2. Grunneier ønsker også at utvalget tar en befaring på det omsøkte området ved behandling 
av klagen. 
 
Den 11.6. 2018 sendte Nordreisa kommune et midlertidig svar til klager om at saken måtte vente 
en tid på grunn av stor arbeidsbyrde og at saken tidligst kunne forventes behandlet av MPU i 
møte den 30.8.2018. 
 
Planstatus 
Omsøkt areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR (LNFR areal for nødvendige tiltak 
for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, 
i tillegg er 3,8 dekar avsatt til parkering (SPA 10). 
 
Hele det omsøkte arealet ligger innenfor hensynssone landbruk – svært viktig landbruksareal – i 
kommuneplanens arealdel.  
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Figur 2: Omsøkt areal er vist med rød linje på begge kartutsnitt. Kartutsnitt til venstre viser avsatte arealformål i 
kommuneplanens arealdel. Gult felt er avsatt til boligbebyggelse. Lilla felt til næringsbebyggelse. Grått felt til parkering. Grønt 
felt til LNFR. Kartutsnittet til høyre viser hensynssonen for landbruk uthevet med rød skravur. 

Vurdering 
Det er flere år siden den selvstendig drifta på eiendommen oppførte. Likevel er det jf. jordlovens 
§ 8 varig driveplikt på all dyrka mark. Hvis ikke grunneier selv driver jorda, er forutsetningen for 
å oppfylle driveplikta, at jorda leies bort på langsiktig leieavtale på minst 10 års varighet. Selv 
om leieforholdet er sagt opp, vil kommunen tro at det ikke er vanskelig å få andre til å høste 
arealet.  
 
I kommunens behandling av kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 20.3.2014 ble det 
omsøkte arealet tatt med i hensynssone for landbruk med beskrivelsen svært viktig 
jordbruksareal (ikke bare viktig, men svært viktig). Under behandlingen av arealplan var det gitt 
innspill om at det omsøkte arealet var ønsket omdisponert til boligareal, men det ble ikke tatt 
med da på grunn av flomfaren, som for dette arealet kommer fra to kanter, og fordi arealet er en 
del av et større sammenhengende, tettstedsnært og svært viktig jordbruksareal.  
 
Klagerne nevner flere andre eiendommer hvor jordbruksareal er omdisponert til boligarealer. Det 
er på eiendommene gnr 11/2, 12/5 og 46/63. Alle disse områdene ble grundig drøftet i høringer 
og behandlingen av kommuneplanens arealdel. Arealet på gnr 11/2 er også flomutsatt, men er 
omdisponert til forretning. Flomfare skal særlig vurderes i forbindelse med boligbygging, der det 
kan være fare for liv og helse, samt skader på verdier. Arealet på gnr 11/2 er avsatt til forretning 
og det skal da ikke medføre beboelse.  
 
Arealene på 12/5 og 46/63 er i kommuneplanens arealdel omdisponert fra jordbruk (LNFR) til 
boligformål. Arealet på 14/4 ble i samme plan avsatt til LNFR og tatt med i hensynssone for 
svært viktig jordbruksareal. Vi kan ikke se at dette er likeverdige saker og likhetsprinsippet kan 
ikke hevdes her. Momentene som nevnes er henvisninger til behandlingen og disponeringene 
som ble gjort da kommuneplanens arealdel ble vedtatt. Eierne av gnr 14/4 har ikke nå anledning 
til å klage på behandlingen av kommuneplanens arealdel.  
 
I rundskriv fra Landbruksdepartementet M-1/2013 står det i pkt 6.4.1 «særlege høve».  

«Det er ikke noe absolutt forbud mot omdisponering. Dette framgår av jordloven § 9 
annet ledd som lyder: «Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det 
etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika.»  
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Kommunen har fått departementets myndighet til å avgjøre søknader om omdisponering, 
og kan bare gi samtykke når «særlege høve» foreligger. Meningen med denne 
formuleringen er å få fram at dyrka og dyrkbar jord skal ha sterkt vern. Formuleringen 
«særlege høve» understreker viktigheten av formålet med bestemmelsen som er å bidra til 
å nå det grunnleggende formålet for jordvernet. Dette er som nevnt i punkt 6.1 å sikre 
matproduserende areal for framtidige generasjoner.»  

  
Omdisponering av dyrkbare arealer på en slik måte at de ikke kan tilbakeføres til dyrkbare 
arealer er ikke tillatt jf. jordlovens § 9 og i strid med de nasjonale føringene om jordvernet. Å gi 
en dispensasjon som omgjør det omsøkte arealet fra LNFR til boligformål vil eventuelt bli en 
varig omdisponering av dyrkbare arealer. Vi kan heller ikke se at det i dette tilfellet foreligger 
særlige forhold som tilsier at omdisponering av dyrka mark, for å tilrettelegge for boligbygging, 
er viktigere enn å opprettholde fulldyrka jord innenfor hensynssone for landbruk.  
 
Når det gjelder flomgrøften det henvises til i klagen, så stemmer det at Nordreisa kommune har 
gjort en opprensking av eksisterende overvannsgrøft fra Nordreisa kirke og til Reisaelva langs de 
nevnte eiendommene sommeren 2017, med sluttføring våren 2018 (rensket strekning er markert 
med blå linje på kartutsnitt under). Dette er en av flere tidligere etablerte åpne overvannsgrøfter 
som finnes flere steder i og rundt sentrum, og en av de viktigste. Disse overvannsgrøftene skal 
sørge for at overflate- og smeltevann ledes til Reisaelva uten skader på bygninger. Flere av 
grøftene graves opp om våren for å sikre avrenning for å forebygge bygningsskader. 
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Figur 3: Kartutsnitt som viser overvannsgrøft, blå linje, som ble rensket sommeren 2017 med sluttføring av opprensking våren 
2018. 

 
Klager ønsker også at det politiske utvalget befarer det omsøkte område før de behandler klagen. 
Dette må utvalget selv ta stilling til.  
 
Oppsummert kan vi ikke se at det er momenter i klagen som tilsier at vedtaket kan omgjøres eller 
at landbruks-, natur og friluftsinteresser vil bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket dersom 
dispensasjon hadde blitt gitt. 
 
Avslaget opprettholdes og klagesaken sendes til Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. 
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Klage over avslag på søknad om omdisponering av eiendommen 14/4 i 
Nordreisa kommune - vedtaket oppheves 

Vi viser til Nordreisa kommunes oversendelse av ovennevnte sak, mottatt her den 16.10.2018, samt 
våre foreløpige svar av 11.12.2018 og 29.1.2019. I tillegg viser vi til vårt brev av 29.1.2019, hvor vi ba 
om å få tilsendt sakens dokumenter, samt kommunens svarbrev av 11.2.2017  
 
Innledningsvis vil vi beklage lang saksbehandlingstid.  
 

*** 
Saken gjelder klage over Nordreisa kommunes vedtak av 14.3.2018, i sak 2017/1418, om å 
avslå søknad om dispensasjon til omdisponering av angitt areal på eiendommen 14/4 fra 
LNRF-formål til boligformål.  
 
Nordreisa kommunes vedtak bygger på en uriktig rettslig forutsetning om at gjeldende 
arealformål kan endres gjennom dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2. 
Dersom gjeldende arealformål skal endres, må dette skje i tråd med bestemmelsene som 
gjelder for endring eller utarbeiding av arealplaner, jf. plan- og bygningsloven kapittel 11 og 
12. Kommunen burde derfor, i tråd med veiledningsplikten i forvaltningsloven § 11, ha 
veiledet klagerne om adgangen til å fremme et privat reguleringsplanforslag.  
 
Fylkesmannen finner at kommunens vedtak både er beheftet med en rettsanvendelsesfeil, 
samt en saksbehandlingsfeil, og på denne bakgrunn oppheves kommunens vedtak.   
 
Vi vil gi en nærmere begrunnelse for vår avgjørelse i det følgende.  
 

*** 
 
Sakens bakgrunn  
Vi forutsetter at klagerne er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke et fullstendig 
saksreferat her. I det følgende vil vi likevel gi en kort sammenfatning av sakens faktum, slik den er 
opplyst for Fylkesmannen.  
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Den 20.11.2017 søkte hjemmelshaverne til eiendommen 14/4 i Nordreisa kommune, Svein Erik og 
Britt Andersen, om å endre deler av eiendommen fra landbruksformål til boligformål. I søknaden 
opplyste søkerne om at de ønsket å detaljregulere området sammen med hjemmelshaverne til 
eiendommen 11/2. Dette for å få en helhetlig vurdering av området, blant annet med tanke på 
infrastruktur.  
 
Nordreisa kommune v/Nordreisa miljø-, plan- og utviklingsutvalg tok henvendelsen til behandling 
som en søknad om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan, og den avslo søknaden under 
henvisning til at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra arealformålet i planen ikke var innfridd. Fra 
begrunnelsen hitsettes følgende:  
 

Det legges særlig vekt på at søknaden går ut på omdisponering av fulldyrka jordbruksareal i 
drift i et område som kommuneplanens arealdel er satt som hensynssone for landbruk, samt 
at det er stor flomfare i området. Hensynet i lovens formålsbestemmelse vil med en 
dispensasjon bli vesentlig tilsidesatt og samlet sett er det en overvekt av ulemper framfor 
fordeler. Vi kan ikke se at det er samfunnsinteresser i denne saken som gjør at disse 
hensynene bør vike, jf. pbl. § 19-2, 3.ledd, legger særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  

 
Etter å ha fått innvilget utsatt klagefrist, framsatte Svein-Erik og Britt Andersen en klage over 
vedtaket den 22.4.2018. I klagen opplyses det om at de la ned gårdsdriften for 15 år siden, samt at 
det aktuelle området har vært utleid i enkelte perioder, dog ikke etter at den siste leietakeren sa opp 
den 31.12.2017. Klagerne mener at en omdisponering ikke vil utgjøre en skade på naturmangfoldet, 
ettersom arealet ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Videre reagerer klagerne på at 
avslaget er begrunnet med at det er dyrkbar mark i området, og på grunn av flomfare, ettersom 
andre tilsvarende områder har blitt omdisponert. Klagerne viser særskilt til eiendommene 11/2, 12/5 
og 46/63. Slik vi forstår det, mener klagerne at avslaget i saken er et utslag av usaklig 
forskjellsbehandling. Avslutningsvis ber klagerne om at utvalget avholder befaring i området før det 
treffes avgjørelse i klagesaken.  
 
Kommunen v/Nordreisa miljø-, plan- og utviklingsutvalg underinstansbehandlet klagene i møte den 
11.10.2018, men kommunen fant ikke grunn til å endre eller oppheve det påklagede vedtaket. Saken 
er etter dette oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen legger til grunn at klagen er framsatt rettidig, og av en part med rettslig 
klageinteresse, jf. fvl. §§ 28 og 29.  
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal 
vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt i 
klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal vi imidlertid legge 
stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34 annet 
ledd.  
 
Som nevnt har klagerne bedt utvalget om å avholde befaring i området før det treffes avgjørelse i 
klagesaken. Anmodningen synes å være rettet mot utvalget i kommunen, og ikke mot 
Fylkesmannen. Vi vil likevel presisere at vi, på nåværende tidspunkt, uansett ikke finner det påkrevd 
å avholde befaring av hensyn til sakens opplysning. Som det framgår av redegjørelsen under, er 
problemstillingene som reises i saken primært av rettslig karakter, og vi kan derfor ikke se at det er 
nødvendig å avholde befaring for å avklare eventuelle faktiske uklarheter nå.  
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Eiendommen 14/4 omfattes av kommuneplanens arealdel for Nordreisa, vedtatt 20.3.2014, og er i 
planen avsatt til LNFR-formål. Klagerne i saken ønsker at området skal omreguleres fra LNFR-formål 
til boligformål. Kommunen har behandlet henvendelsen som en søknad om dispensasjon fra 
gjeldende arealformål, uten at det fremgår hvorfor saken er behandlet som en søknad om 
dispensasjon. Slik vi forstår brevet av 20.11.2017 fra Svein Erik Andersen og Britt Andersen, fremstår 
det som klart at det de ønsker er en reguleringsendring. Brevet fremstår ikke som en begrunnet 
dispensasjonssøknad til et konkret tiltak. Dette bekreftes videre av at heller ikke det utsendte 
«nabovarselet» i saken inneholder noen angivelse av at det er søkt om dispensasjon.  
 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen, ved tiltak i strid med gjeldende arealplaner eller 
lov, gi dispensasjon til gjennomføring av konkrete tiltak. Det kan eksempelvis gis dispensasjon til 
oppføring av et boligbygg i et LNFR-område. Et slikt dispensasjonsvedtak innebærer imidlertid ikke at 
eiendommen som sådan omdisponeres til boligformål. I denne saken er det ikke søkt om 
dispensasjon til gjennomføring av et eller flere bestemte tiltak i strid med planen. Det er som nevnt 
kun søkt om å endre gjeldende arealformål.  
 
Dersom gjeldende arealformål i kommuneplanens arealdel skal endres, må dette gjøres etter 
bestemmelsene som gjelder for endring eller utarbeiding av kommuneplanens arealdel i plan- og 
bygningsloven kapittel 11. Disse bestemmelsene regulerer uttømmende adgangen til å foreta 
endringer i kommuneplanens arealdel. Det er således ikke rettslig adgang til å endre 
kommuneplanen, herunder endre gjeldende arealformål, gjennom plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Fylkesmannen finner på bakgrunn av det ovennevnte at kommunens vedtak er beheftet med en 
rettsanvendelsesfeil, idet vedtaket bygger på en uriktig forutsetning om at arealformålet i 
kommuneplanens arealdel kan endres gjennom dispensasjonsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 19-2. Videre finner vi at kommunen har brutt veiledningsplikten i saken, noe vi vil 
redegjøre for i det følgende.  
 
Forvaltningen har alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde. Formålet med 
veiledningsplikter er å gi parter og andre interesserte adgang til å «vareta sitt tarv i bestemte saker 
på best mulig måte», jf. forvaltningsloven § 11 første ledd.  Som nevnt ønsket klagerne i saken å 
endre gjeldende regulering for området. Kommunen burde dermed ha gitt tilstrekkelig og korrekt 
veiledning vedrørende adgangen til å endre arealformål i en arealplan.  
 
Dersom det er ønskelig å endre arealformålet som er fastsatt i kommuneplanens arealdel, kan dette 
som nevnt for det første gjøres gjennom bestemmelsene som gjelder for endring av 
kommuneplanen. For det andre kan gjeldende regulering for et område endres ved at det 
utarbeides en reguleringsplan, som avsetter området til boligformål, og som ved motstrid gjelder 
foran kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 1-5 andre ledd. Dette forutsetter at reglene om 
utarbeiding og vedtakelse av reguleringsplaner i plan- og bygningsloven kapittel 12 følges. Etter 
loven kan også private fremme reguleringsplanforslag, og etter vår vurdering, burde kommunen ha 
veiledet om adgangen til å fremme et slikt planforslag. I alle tilfeller burde kommunen ha gjort 
klagerne oppmerksom på at en endring av arealformål ikke kan gjennomføres gjennom ordinær 
byggesaksbehandling.  
 
På bakgrunn av at kommunens vedtak både er beheftet med rettsanvendelsesfeil samt 
saksbehandlingsfeil, oppheves kommunens vedtak, og saken hjemvises til fornyet behandling. Vi ber 
kommunen om å behandle henvendelsen etter reglene som gjelder for utarbeiding eller endring av 
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arealplaner. Eventuelt ber vi kommunen om å veilede om adgangen til å søke om dispensasjon til 
gjennomføring av konkrete tiltak i strid med gjeldende regulering, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Avsluttende bemerkninger 
Vi presiserer at vi med dette ikke har tatt stilling til hvorvidt området bør omreguleres, eller hvorvidt 
det bør innvilges dispensasjon til oppføring av konkrete tiltak på den aktuelle eiendommen.  
 
Hvorvidt et område skal omreguleres, eller hvorvidt det skal innvilges dispensasjon til et tiltak 
dersom vilkårene i § 19-2 er innfridd, er i utgangspunktet underlagt kommunens skjønn. Dette 
innebærer at ingen har krav på å få vedtatt et reguleringsplanforslag, eller å få innvilget en 
dispensasjon til gjennomføring av et tiltak i strid med gjeldende regulering.  
 
For behandling av private reguleringsplanforslag gjelder plan- og bygningsloven § 12-11, som har 
følgende ordlyd:  
 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest 
innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal 
fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene 
i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av 
arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre 
uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 
områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. 

 
Det framgår av bestemmelsen at også spørsmålet om et privat reguleringsplanforslag skal fremmes, 
er underlagt kommunens frie skjønn. Det er altså ikke noe krav om at foreslått regulering er i 
samsvar med kommuneplanens arealdel, eller at øvrige materielle vilkår, tilsvarende de i plan- og 
bygningsloven § 19-2, er oppfylt, slik kommunen synes å ha lagt til grunn. Dersom kommunen 
derimot ikke ønsker å fremme reguleringsplanforslaget for videre behandling eller vedtakelse, er 
ikke kommunen forpliktet til det. Dette betyr at private ikke har noen ubetinget rett til å få et 
eventuelt planforslag behandlet av kommunestyret, eller rett til å få planen vedtatt. Som det framgår 
av det siterte, er også adgangen til å påklage et avslag om å fremme et privat reguleringsplanforslag 
begrenset til de tilfeller der foreslått regulering er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 
områderegulering.  
 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, fatter 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark følgende 
 

vedtak: 
 
 
Nordreisa kommunes vedtak av 14.3.2018, i sak 2017/1418, oppheves.  
 

*** 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene underrettes ved kopi av dette brevet. Vi gjør 
oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 
18 og 19.  
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  Side: 5/5 

Forvaltningsloven § 36 første ledd bestemmer at når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal 
han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, 
med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens 
kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det. Kravet må settes fram senest 3 uker etter at 
melding om det nye vedtak er kommet fram til vedkommende, jf. forvaltningsloven § 36 tredje ledd. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Marianne Hovde (e.f.) 
leder for juridisk seksjon 

  
 
Camilla Elisabet Jacobsen 
seniorrådgiver juridisk 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Britt Johanne Andersen Kroken 7 9151  
Svein Erik Andersen Olderskogen 27 9151 Storslett 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

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

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1418-17 4319/2019 1942/14/4 24.04.2019 

 

Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum - informasjon 
og forespørsel fra kommunen 

Vi viser til søknad datert 20.11.2017 fra dere og etterfølgende behandlinger samt fylkesmannens 
brev datert 16.04.2019. 
 
Fylkesmannen opphever kommunens vedtak. Dette betyr at vår saksbehandling av søknaden fra 
dere må starte på nytt.  
 
Siden en regulering av området til boligformål ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel, 
vil kommunen i første omgang ta stilling til saken som et planspørsmål. Ved at kommunen tar 
stilling til søknaden som et planspørsmål, får dere på et tidlig tidspunkt i planprosessen et signal 
fra kommunen om dette er en ønskelig arealbruk til tross for at det ikke samsvarer med 
kommuneplanens arealdel. En vil dermed spare unødige kostnader med plankonsulent. 
Administrativt vil vi derfor ta saken opp for miljø-, plan- og utviklingsutvalget som et spørsmål 
om dette private planinitiativet bør føre frem. Dersom utvalget sier nei til planinitiativet, kan dere 
kreve planspørsmålet framlagt for kommunestyret for endelig avgjørelse. Alt dette følger av 
plan- og bygningslovens § 12-8. 
 
Siden det er gått så lang tid siden søknad og klage ble sendt, gis dere anledning til å komme med 
ytterligere eller oppdaterte opplysninger til saken hvis dere finner dette formålstjenlig. Vi er også 
åpen for å ha et møte med dere hvis dere ønsker det. Ellers er det bare å ta kontakt med oss hvis 
dere har spørsmål. 
 
  

914

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%253A%252F%252Fidporten.difi.no%252Fopensso%252FSSORedirect%252FmetaAlias%252Fnorge.no%252Fidp3%253FReqID%253D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%2526index%253Dnull%2526acsURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252FShibboleth.sso%25252FSAML2%25252FArtifact%2526spEntityID%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252Fidporten-v2%2526binding%253Durn%25253Aoasis%25253Anames%25253Atc%25253ASAML%25253A2.0%25253Abindings%25253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html


 
 Side 2 av 2

Dere gis en frist til og med 15. mai for å komme med eventuelle tilbakemeldinger. Hvis vi ikke 
hører noe fra dere, vil saken deretter bli tatt opp til behandling slik vi mottok den i desember 
2017. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Birger Storaas 
Arealplanlegger 
birger.storaas@nordreisa.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Britt Johanne Andersen Kroken 7  Storslett 
Svein Erik Andersen Olderskogen 27  Storslett 

 
 
Interne kopi mottakere: 
May Halonen Utvikling 
Dag Funderud Sektor for drift og utvikling 
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Svein Erik Andersen Olderskogen 27, 9151Storslett

Britt J. Andersen, Kroken 7 9151 Storslett

10.05.2019

Nordreisa kommune

Teknisk avd.

9156 Storslett

Søknad  om endring av regulering arealplan  —  Storslett sentrum.

Det vises til vår søknad av 20.11.2017 og ber om at denne søknaden tas opp til ny

behandling som opprinnelig omsøkt.

Vi forlanger at søknaden fremmes for Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg. Vi forlanger

videre at Fylkesmannens behandling av saken i brev av 16.04.19 vedlegges saken til utvalgets

medlemmer.

Området som er omsøkt ligger på samme nivå som naboeiendommen, gr.nr 11/ 2. Det er

sommer/høst 2018 foretatt opprensking av flomgrøft i flere hundre meters lengde.

Vi kan ikke se at det skal være andre forutsetninger som utløser et avslag en det som er

tilfelle med omliggende arealer  /  eiendommer. Vi krever en lik behandling og håper på en

positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Svein Erik Andersen Britt Andersen

12c Åfvé %” %Nä O 41 WW
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2457-12 

Arkiv:                D10  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 02.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
95/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Stadfestelse av endringer i selskapsavtalen - Halti kvenkultursenter IKS 

Henvisning til lovverk: 
Lov om interkommunale selskap https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6 
 
 
Vedlegg 
1 PROTOKOLL 220518 
2 Sak 5 Selskapsavtalen 

 

Rådmannens innstilling 
 
Nordreisa kommunestyre godkjenner endringer i selskapsavtalen for Halti kvenkultursenter IKS, 
vedtatt i representantskapets sak 5/2018 av 22.05.18.  
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Representantskapsmøte i Halti kvenkultursenter IKS vedtok 22.05.18 endringer i 
selskapsavtalen: 
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Endringene vil tre i kraft når alle eierkommunene har godkjent endringene i sine respektive 
organer. 
 
Selskapsavtalen av 10.03.09 er vedlagt denne sak, samt protokoll fra representantskapsmøtet 
22.05.18. 

 

 

Vurdering 
 
For at ny selskapsavtale skal tre i kraft, må den godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene 
og av Troms fylkeskommune, jfr avtalens § 12. 
 
Endringer i selskapsavtalen krever 2/3 flertall i representantskapet.  På møtet 22.05.18 var 5 av 7 
eiere representert (Skjervøy kommune representerte også Kåfjord kommune gjennom fullmakt). 
Endringene er dermed vedtatt etter avtalens §12. 
 
Det anbefales at kommunestyret godkjenner endringene. 
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SELSKAPSAVTALE 

FOR 

HALTI KVENKULTURSENTER 

IKS 

10.03.09 

 
Denne selskapsavtalen er inngått med hjemmel i lov av 29.01.99 om interkommunale 

selskaper og trer i kraft med virkning fra (dato). 

 

Avtalen inneholder de bestemmelser som følger av lovens § 4 om krav til innhold i 

selskapsavtale. For nærmere presisering av selskapets organers ansvar og myndighet vises til 

lovens bestemmelser. 

 

§ 1 HALTI KVENKULTURSENTER IKS 
Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper av 29.01.99. 

 

Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, 

Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune. 

 

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal 

registreres i Foretaksregisteret.  

 

§ 2 HOVEDKONTOR 
Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune. 

 

§ 3 FORMÅL  
Halti kvenkultursenter IKS har som formål: 

- å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket 

- å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 

- å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

- å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter 

- å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i 

kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms.   

 

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og 

revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske 

befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens 

historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og 

næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive 

tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med 

den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk 

språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske 

kulturen i alle sammenhenger. 
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§ 4 EIERANDEL OG INNSKUDDSPLIKT 

 
Eierandelene og forpliktelsene fordeler seg slik: 

Lyngen kommune    10 % 

Storfjord kommune    10 % 

Kåfjord kommune    10 % 

Skjervøy kommune    10 % 

Nordreisa kommune     40 % 

Kvænangen kommune     10 % 

Troms fylkeskommune    10 % 

 

Selskapet skal etablere et bundet kapitalfond på 100.000 kroner til sikkerhet for dekning av 

gjeld ved eventuell oppløsning av selskapet.Hver eier betaler inn et innskudd fordelt etter 

eierforholdet i denne paragraf. 

 

Lyngen kommune    kr. 10.000 

Storfjord kommune    kr. 10.000 

Kåfjord kommune    kr. 10.000 

Skjervøy kommune    kr. 10.000 

Nordreisa kommune    kr. 40.000 

Kvænangen kommune    kr. 10.000 

Troms fylkeskommune    kr. 10.000 

  

§ 5 EIERTILSKUDD 
De kommunale eierne betaler årlige tilskudd til drift av Halti kvenkultursenter IKS ut i fra en 

fordelingsnøkkel basert på 20 % tilskudd fra primærkommunene. Andelen fordeles med 50 % 

på Nordreisa kommune som vertskommune og 50 % på de øvrige fem kommunene. Troms 

fylkeskommune betaler årlig tilskudd på minimum 20 %.    

 

§ 6 ANSVARSFORDELING 
Kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Troms 

fylkeskommune hefter med sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

 

§ 7 REPRESENTANTSKAPET 
Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord, 

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune oppnevner hver 

1 representant til representantskapet. 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er tilstede. 

Beslutninger krever tilslutning fra minst halvparten av de frammøtte. 

 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året, senest innen utgangen av oktober 

avholdes budsjettmøtet og årsmøtet avholdes i mai. Innkallingen til møtene skal skje med 

minst 4 ukers varsel og skal innholde en saksliste. 

 

Representantskapets medlemmer velges for fire år. Valgene følger valgperioden. 

Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører. 
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§ 8 REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET OG KRAV TIL 

KVALIFISERT FLERTALL I ØKONOMISK VIKTIGE SAKER 

 
Deltakerne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er 

selskapets høyeste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og 

andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. 

 

Vedtak som er av vesentlig betydning for selskapet krever 2/3 flertall. 

 

§ 9 STYRET 
Styret, dets leder og personlige varamedlemmer velges av representantskapet for to år. Styret 

skal ha fem medlemmer. 

De ansatte skal ha representasjon i styret, slik det følger av lov om interkommunale selskap. 

 

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjene som denne skal følge. 

 

Representantskapets ordfører /varaordfører har møte- og talerett i styret. 

 

Daglig leder har tale- og forslagsrett i styret. 

 

§ 10 SELSKAPETS REGNSKAP 
Selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven. 

Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond for selskapet til utvikling av 

kvensk språk og kultur, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond 

dekkes av deltakerne. 

 

§ 11 LÅNEOPPTAK 
Selskapet gis anledning til, etter loven § 22 1. ledd, å ta opp lån for fremme av selskapets 

formål innen en samlet låneramme på 50.000 NOK. 

 

§ 12 UTVIDELSER OG ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN 
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer i selskapsavtalen 

krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4. 

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene og av 

Troms fylkeskommune.  

 

§ 13 UTTREDEN 
Under henvisning til lovens § 30 fastsettes i denne selskapsavtalen at den enkelte deltaker 

tidligst kan kreve seg utløst av selskapet med virkning fra 01.01. 2012. 

Etter dette tidspunkt gjelder lovens ordinære regler for uttreden. 

 

§ 14 ØVRIGE BESTEMMELSER 
For selskapet gjelder for øvrig den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 
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For Troms fylkeskommune 

Terje Olsen 

Fylkesordfører 

Sign. 

 

For Storfjord kommune 

Hanne Bråten 

Ordfører 

Sign. 

 

For Lyngen kommune 

Hans Karlsen 

Ordfører 

Sign. 

 

For Kåfjord kommune 

Bjørn Inge Mo 

Ordfører 

Sign. 

 

For Nordreisa kommune 

John Karlsen 

Ordfører 

Sign. 

 

For Kvænangen kommune 

John Helland  

Ordfører 

Sign. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/199-5 

Arkiv:                020  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
96/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Godkjenning av endret selskapsavtale for Arkiv Troms 

Henvisning til lovverk: 

Vedlegg 

1 Selskapsavtale 2020 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner ny versjon av selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 

 

Saksopplysninger 
Som følge av kommunesammenslåinger og endringer i Arkiv Troms eierstruktur, må §1 og §5 i 
selskapsavtalen oppdateres. 
 
Etter bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper må alle endringer som gjelder 
endringer i antall deltakere og eierandeler godkjennes gjennom vedtak i 
kommunestyret/fylkestinget, og signeres av rådmannen/fylkesrådmannen. 
 

Vurdering 
Interkommunalt arkiv Troms er pliktige å registrere alle endringer i eierstrukturen til 
Enhetsregisteret i Brønnøysund. Lov om kommunale selskap krever at den nye fordelingen av 
eierandeler skal være godkjent av alle eiere gjennom vedtak i kommunestyret. 
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Selskapsavtale for Interkommunalt 
arkiv Troms IKS 
 
 
§ 1  Navn 
 

Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov 
om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen, kommunene og 
interkommunale selskap i Troms kan etter loven være deltakere i selskapet. 
 

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv Troms IKS. Til daglig brukes betegnelsen Arkiv 
Troms. 
 

Selskapet har følgende deltakere fra og med 1.1.2020: 
 

1. Balsfjord kommune 
2. Bardu kommune 
3. Dyrøy kommune 
4. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 

Kaivounon komuuni 
5. Gratangen kommune 
6. Ibestad kommune 
7. Karlsøy kommune 
8. Kvæfjord kommune 
9. Kvænangen kommune 
10. Lavangen kommune Loabága suohkan 

11. Lyngen kommune 
12. Målselv kommune 
13. Nordreisa kommune 
14. Salangen kommune 
15. Senja kommune 
16. Skjervøy kommune 
17. Storfjord kommune Omasvuona suohkan 

Omasvuonon kunta 
18. Sørreisa kommune 
19. Tjeldsund kommune 
20. Troms og Finnmark fylkeskommune

 
 
§ 2 Rettslig status 
 

Selskapet er eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal registreres i 
Foretaksregistret. 
 
 
§ 3 Hovedkontor 
 

Selskapet har hovedkontor i Tromsø kommune. 
 
 
§ 4 Formål og ansvarsområde 
 

1. Selskapet skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og 
sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig 
virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6). 

 
2. Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd. Tjenestene 

er som følger: 
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 Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot 
 Tilsyn med at arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter 

og annet regelverk  
 Ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv 
 Bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan 
 Kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen 
 Sikring av personregistre 
 
Arkivet skal drive faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert veiledning i 
arkivfaglige spørsmål. 
 

3. Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for papirbaserte 
og elektroniske arkiv. Avtale om arkivdepot skal ha en oppsigelsestid på to år. I avtalen skal 
det inngå punkt om bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver for medlemmene og 
tiltak innen arkivformidling. Depotfunksjonen skal finansieres gjennom en særskilt 
depotavgift etter satser vedtatt av representantskapet. 

 
4. Selskapet kan ut over det som er fastsatt i punkt 1 og 2 ovenfor, tilby tjenester som 

deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det er 
ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som faller 
utenfor selskapets hovedformål. 

 
5. Selskapet kan, etter vedtak i styret, gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets 

ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som 
samarbeider om prosjektet. 

 
6. Selskapet kan, etter vedtak i styret, ta på seg konsulentoppdrag for utenforstående, når dette 

ikke går ut over hovedoppgavene. 
 
Definisjonen av formål og oppgaver er uttømmende. Representantskap og styre kan ikke fatte 
vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor. 
 
 
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel 
 

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i 
representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en 
fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge 
folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet. 
 
Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet: 
 
Deltaker Folketall 

1.1.2018 
Innskudd 2020 Eierandel i % 

Balsfjord kommune 5 653  382 530   5,62  
Bardu kommune 3 979  295 164   3,96  
Dyrøy kommune 1 165  148 301   1,16  
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon 
komuuni 

 
2 132  198 769   2,12  
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Gratangen kommune 1 117  145 796   1,11  
Ibestad kommune 1 380  159 522   1,37  
Karlsøy kommune 2 263  205 606   2,25  
Kvæfjord kommune 2 928  240 312   2,91  
Kvænangen kommune 1 224  151 381   1,22  
Lavangen kommune Loabága suohkan 1 061  142 874   1,05  
Lyngen kommune 2 877  237 651   2,86  
Målselv kommune 6 798  442 288   6,76  
Nordreisa kommune 4 944  345 527   4,91  
Salangen kommune 2 226  203 675   2,21  
Senja kommune 15 025  871 655   14,94  
Skjervøy kommune 2 925  240 156   2,91  
Storfjord kommune Omasvuona suohkan 
Omasvuonon kunta 

1 856 
 184 365   1,84  

Sørreisa kommune 3 494  269 852   3,47  
Tjeldsund kommune 4 253  309 464   4,23  
Troms og Finnmark fylkeskommune  
(20 % av folketallet i Troms pr. 1.1.2018) 

33 300 
 1 825 427   33,10  

Sum 100 600  7 000 314   100 %  
 
Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved 
eventuelle inn- og utmeldinger. 
 
 
§ 6 Ansvarsfordeling 
 

Den enkelte deltaker hefter uavgrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med sin eierandel (jf. 
§ 5). 
 
 
§ 7 Selskapets organ 
 

Selskapet skal ha tre organ: representantskap, styre og daglig leder (arkivsjef). 
 
 
§ 8 Representantskapet 
 

Representantskapet er øverste organ i Interkommunalt arkiv Troms IKS. Hver deltaker er 
representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes stemme 
telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel (jf. § 5). 
 
Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med funksjonstid 
lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine 
representanter. 
 
Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. 
 
 
§ 9 Representantskapets møter 
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Leder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte med fire ukers varsel. 
Innkallingen skal være skriftlig og inneholde sakliste. Deltakerkommunene skal ha varsel om 
representantskapsmøte med samme frist. 
 
Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres årlig innen utgangen av mai måned.  
Følgende saker skal behandles: 
 

1. Årsmelding og regnskap 
2. Valg av styre, revisor og valgnemnd 
3. Overordnete mål og retningslinjer for driften 
4. Økonomiplan, budsjettforutsetninger og -rammer 
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 
6. Andre saker som er forberedt ved innkalling 

 
Ekstraordinært representantskapsmøte skal kalles inn hvis lederen finner det nødvendig, eller 
når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av 
representantskapsmedlemmene krever det for å behandle en særskilt sak. 
 
Representantskapsmøtene skal ledes av lederen, eller nestleder når denne ikke er tilstede. 
Dersom begge er fraværende skal det velges en møteleder. 
 
Møteleder er ansvarlig for at det blir ført protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av 
møteleder og to representantskapsmedlemmer som blir valgt ved møtestart. Utskrift av 
protokollen sendes umiddelbart til deltakerne. 
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og 
disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Representantskapsvedtak skal ha flertallet 
av stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ved valg blir den valgt som 
får flest stemmer. 
 
Med mindre representantskapet bestemmer noe annet for behandlingen av en enkelt sak, har 
daglig leder (arkivsjef) og styrets medlemmer møte- og talerett på representantskapsmøtene. 
Daglig leder og styrets leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtene. 
 
 
§ 10 Styret 
 

Styret skal ha fem medlemmer. Representantskapet velger styrets leder, nestleder og to 
styremedlemmer samt fire varamedlemmer, etter forslag fra en valgnemnd bestående av tre 
medlemmer.  
 
Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for to år. Valget skal gjennomføres slik at minst to 
styremedlemmer med varamedlemmer står på valg hvert år. De ansatte skal være representert i 
styret  
 
Daglig leder (arkivsjef) eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret. 
Daglig leder har møte- og talerett på styremøte, om ikke styret bestemmer noen annet for 
behandlingen av en enkelt sak. 
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§ 11 Styrets møter 
 

Daglig leder kaller i samråd med styreleder inn til styremøte når det er behov for det. 
Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at det blir kalt inn til styremøte. Innkallingen skal 
normalt være skriftlig med sakliste. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede inkludert møtende 
varamedlemmer. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende. 
 
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene 
som har deltatt i møtet. Dersom medlemmer av styret eller daglig leder er uenig med styrets 
vedtak, kan disse kreve sitt syn protokollført. 
 
 
§ 12 Styrets fullmakter 
 

Forvaltning av selskapet er tillagt styret. 
 
Styret er ansvarlig for at selskapet drives i samsvar med sitt formål, selskapsavtalen og de 
rammer og retningslinjer som er vedtatt av representantskapet, og skal se til at regnskapsføring 
og økonomiforvaltningen er gjenstand for forsvarlig kontroll. 
 
Styret er ansvarlig for at representantskapet er orientert om vesentlige forhold som gjelder 
selskapets virksomhet, slik at representantskapet har tilstrekkelig oversikt over og i tide kan 
forberede nødvendige tiltak. 
 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig 
leder fullmakt til å tegne selskapets firma. 
 
Styret tilsetter daglig leder og annet fast personale. Styret skal føre tilsyn med ledelsen av 
selskapet. Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og 
prosjektmedarbeidere for inntil 1 år. 
 
 
§ 13 Daglig leder (arkivsjef) 
 

Daglig leder står for den daglige administrasjon og faglige ledelse av selskapet, og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som 
gjelder arkivfaglige spørsmål og ellers i samsvar med fullmakter gitt av styret. 
Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle vesentlige forhold som gjelder selskapets 
virksomhet, økonomi og personale.  
 
Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret og har tale- og forslagsrett på styremøtene, 
med mindre styret vedtar noe annet for behandling av en særskilt sak. 
 
 
§ 14 Inhabilitet 
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For ansatte i selskapet og medlemmer av selskapets styrende organ gjelder reglene i 
kommuneloven. 
 
 
§ 15 Budsjettbehandlingen 
 

Representantskapet vedtar årlig rammer og forutsetninger for det kommende års budsjett. Styret 
forbereder representantskapets behandling av rammer og forutsetninger. Dersom styrets 
framlegg går ut over tidligere vedtatte forutsetninger og rammer, eller har konsekvenser som går 
ut over deltakernes økonomiplaner, skal styret gjøre deltakerne og representantene 
oppmerksomme på dette. Det samme gjelder om styret må foreslå endringer i vedtatt budsjett. 
 
Styret vedtar detaljert budsjett på grunn av representantskapets budsjettvedtak.  
 
Representantskapet skal hvert år vedta selskapets økonomiplan, som viser sannsynlig utvikling 
av kostnader og inntekter, og prioriterte planer for en fireårsperiode. Økonomiplanen skal sendes 
deltakerne som grunnlag for deres økonomiplaner. Styret utarbeider framlegg til økonomiplan. 
 
 
§ 16 Økonomiforvaltning 
 

Selskapets regnskap skal føres etter regnskapsloven. I note til årsregnskapet skal selskapet gi en 
oversikt over investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert. For hver post i 
resultatregnskapet og investeringsoversikten skal det vises til tilsvarende tall fra årsbudsjettet. 
Årsberetningen skal avgis i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. 
 
Årsregnskapet skal være avlagt innen 1. mars påfølgende år. Det skal være revidert innen 1. 
april. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av 
representantskapet før 1. juni. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning av 
årsunderskudd. Underskudd på årsregnskap som ikke skal dekkes på årsbudsjettet i det år 
regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett. 
 
Representantskapet vedtar økonomireglement for selskapet. 
 
 
§ 17 Låneopptak og garantistillelse 
 
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr. 1 000 000 for selskapets samlete låneopptak. 
Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av eldre gjeld. Selskapet kan 
ta opp lån til likviditetsformål når dette blir innfridd før regnskapsavslutning i samme budsjettår. 
 

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om 
interkommunale selskaper og tilhørende forskrifter.  

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette eiendeler som sikkerhet for andres lån, og 
selskapet kan ikke selv låne ut penger. 
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Dersom deltakerkommunene skal stille garanti for selskapets låneopptak, må vedtak om dette 
gjøres av kommunestyrene, jf. kommunelovens § 14-19. 
 
 
§ 18  Revisjon 
 

Representantskapet velger revisor for selskapet. 
 
 
§ 19 Arbeidsgiveransvar 
 

Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i selskapet, og skal sørge for at 
arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven blir ivaretatt. Styret kan vedta 
arbeidsreglement for selskapet. 
 
Styrets leder eller daglig leder representerer selskapet i lokale lønnsforhandlinger med 
arbeidstakerne. Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og 
nestleder). Styret vedtar forhandlingsresultatet. 
 
Styret mottar møtegodtgjørelse etter satser fastsatt av representantskapet. 
 
 
§ 20 Forholdet til forvaltningsregler 
 

For selskapets forvaltning av eget administrativt arkiv gjelder arkivloven med forskrifter.  
 
Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som 
for organer opprettet i medhold av kommuneloven.  
 
Reglene i kommuneloven om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i 
representantskapet. 
 
Selskapet skal følge de rutiner og saksbehandlingsregler som er nødvendige for å overholde 
personopplysningslovens krav til personvern, og administrasjonen utarbeider en plan for 
informasjonssikkerhet og internkontroll. 
 
 
§ 21 Endring av selskapsavtalen 
 

Selskapsavtalen skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyret/fylkestinget.  
 
Endringer, som gjelder punkt som i lov om interkommunale selskap § 4 3. ledd blir sett på som 
minimumsinnhold i selskapsavtalen, skal godkjennes av samtlige medlemmer med vedtak i 
kommunestyret. Andre endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet. 
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av deltakere, representantskapet eller 
styret. Styret skal ha anledning til å uttale seg om slike endringsforslag før de blir behandlet. 
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Nye deltakere tas opp etter søknad, som skal foreligge innen 1. august.  
 
 
§ 22 Utelukking, oppsigelse/uttreden og oppløsning 
 

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige 
deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter lov om 
interkommunale selskap § 31. 
 
En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet med minimums to års varsel. Oppsigelse 
må komme inn til styret innen 1. januar. 
 
Forslag om oppløsning av samarbeidet skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i 
kommunestyre og departement. Avvikling av selskapet skal skje i samsvar med lov om 
interkommunale selskap §§ 32-38. 
 
Fordeling av aktiva og passiva i forbindelse med oppløsning eller oppsigelse av deltakerforhold 
skal skje i samsvar med lov om interkommunale selskap § 30. 
 
Styret melder fra om avviklingen til Foretaksregistret. 
 
 
§ 23 Andre regler 
 

For områder som ikke er regulert av selskapsavtalen gjelder lov om interkommunale selskap og 
forskrifter gitt i medhold av denne loven. 
 
 
§ 24 Ikrafttredelse 
 

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2020. 
 
 
 
 
 
 
Godkjent, dato: ……………………………………………………………………. 
 
 
 
Kommune:  ……………………………………………………………………. 
 
 
 
Signatur:  …………………………………………………………………… 

rådmann 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1271-4 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 10.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
97/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Møteplan 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 
Møteplan 2020 Jan Feb Mars April Mai Juni J

u
l
i 

Aug Se
pt 

Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 

  26 1. 
Kursda
g 
 
 

7 
 

25   Te
ma
da
g 
24 
 

29  
 

 17 
 
 

Formannskapet 10 møter 
Administrasjonsutvalget 4 møter 
Leder: Ordfører 

 27 
+  
Adm 

19 
 

30 
 

28 
fsk 
Adm 
 

11    17 
Fs
k  
Ad
m 

22 
 
 

5 3 
Fsk  
Adm 

Næringsutvalget 4 møter  
Leder: Varaordfører 

   2  4   10  12  

Driftsutvalget 8 møter 
Leder: Tore Yttregaard (H) 

30  12 23 20 16   16 15 
 

26  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Rune Benonisen (Ap) 

29  18   10   9 14 25  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Herborg Ringstad (H) 

28  17   9   8 13 24  

N-T regionråd – forslag 9. 
29.  

24.-
25. 

23. 
24. 
9-
11:00 

27 
28.4 

25 
26.5 

23.  
9-11 
29 

 31 1 
8.  
28 
29. 
9-
11:
00 

12 
27 

23.-
24 
27 

 

Fylkestinget   9.-13.   15.-
19. 

   5.-9 
Evnt. 
19.-
23. 

 7.-11 

Helligdager som faller på ukedager 1   9.-10 
og 13. 

1-17.. 
og 
21. 

1.        

Skolerute 6  2.-6. 
vinter
ferie 

6.-13 
påskefe
rie 14. 
fri 

 Siste 
skole
dag 
19. 

 17. 
første 
skoled
ag 

 7.-9 
høstf
erie 

17.-
18 
frida
ger 

18. 
siste 
skoled
ag 
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Saksopplysninger 
7.1 Møteplan  
Det utarbeides helårig møteplan som skal samordnes for møter i folkevalgte organer. Møtene 
avholdes fortrinnsvis på dagtid. Møteplan vedtas i kommunestyrets desembermøte. Møter i 
kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg skal angis med dag og dato. Perioden 01.07 - 15.08 
skal så vidt mulig være møte fri.  
Som hovedregel avholdes møtene slik:  
 Kommunestyret 6 ganger i året hvorav en av møtedagene er temadag  
 Formannskapet avholder møter torsdag i hver måned  
 Administrasjonsutvalget og næringsutvalget 4 ganger i året  
 Driftsutvalget avholder møter hver 6. uke  
 Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget 6 ganger i året  

 
Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse 
etter behov og innenfor gitte budsjettramme. 
 
Det er tatt hensyn til møtedatoer til Fylkestinget, Nord-Troms regionråd og skoleruten. 

Vurdering 
Man bør i størst mulig grad unngå å ha møter i hovedutvalgene på samme møtedag da det er 
representanter på tvers av utvalgene der faste medlemmer i et utvalg også kan være 
varamedlemmer i et annet. 
 
1.april gjennomfører Fylkesmannen i Troms felles økonomikurs for kommunestyrene i 
Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy.   
 
Behandling av kvartalsrapporter: 

1. kvartalsrapport blir behandler av formannskapet i mai, og av kommunestyret i juni 
2. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet i september og av kommunestyret i 

september  
3. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet i november og av kommunestyret i 

desember  
 
Det må være minst 14 dager mellom møtene i formannskap og kommunestyrets møte i 
desember. 

935



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/862-3 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill S. 
Henriksen 

 Dato:                 14.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
98/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om skjenkebevilling - Grillstua mat og vinhus AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 
 

Rådmannens innstilling 

 Grillstua mat og vinhus AS ved daglig leder Gudleif Hansen gis skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Grillstua mat og vinhus, Sentrum 2, 9151 Storslett, 
i lokalene som beskrevet i søknad. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 
31.12.2023. 

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Grillstua mat og vinhus har et 
fullverdig mat/menytilbud.  

 Grillstua mat og vinhus AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som 
beskrevet i søknad. Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter. 
Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 
utendørs.  

 I henhold til søknad gis Grillstua mat og vinhus bevilling for skjenking til følgende 
klokkeslett:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 – kl. 01.00 inne- og utendørs. 
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 – kl. 01.00 innendørs.  

 Gudleif Hansen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Maria Elveskog 
Hansen.  

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

 

Saksopplysninger 
Grillstua mat og vinhus AS ved daglig leder Gudleif Hansen søker om ny bevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk fra Grillstua mat og vinhus, Sentrum 2, 9151 Storslett. Det 
søkes om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 
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2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol), gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og under 22 
volumprosent alkohol) og gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent 
alkohol). Det søkes om skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs. 
 
Skjenkestedets åpningstid:  
Mandag – torsdag fra kl. 11.00 – 23.00. 
Fredag og lørdag fra kl. 11.00 – 24.00. 
Søndag fra kl. 12.00 – 23.00. 
 
Grillstua mat og vinhus ønsker følgende skjenketid:  
Skjenketid inne og ute fra kl. 11.00 – 01.00. 
 
Skjenkeareal innendørs:  
92 m2 med 56 sitteplasser. 
Bistro er på 32 m2 og har 30 gjesteplasser.  Her serveres øl, vin og brennevin. Kafe er på 60 m2 
og har 26 gjesteplasser. Her serveres øl og vin. 
 
Skjenkeareal utendørs: 
Uteområde er på 30 m2 og har 28 gjesteplasser. Her serveres øl og vin. 
 
Gudleif Hansen søkes godkjent som styrer, med Geir Åge Hansen som stedfortreder.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. 
Grillstua mat og vinhus AS søker den 18.11.19 om godkjenning av ny stedfortreder. 
Ny stedfortreder er Maria Elveskog Hansen. Politiet har ingen anmerkninger til ny stedfortreder. 
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten. 
 
Uttalelse fra politiet:  
«Politiet har ingen anmerkninger til søkeren eller til søknaden. 
Politiet har ingen anmerkninger til skjenkestyreren.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus -og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011)  
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
 oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011.» 
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Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
Skjenkebevillingen til Grillstua mat og vinhus gjelder til 31.12.2019 og det søkes nå om ny bevilling 
for fire år. 
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan det 
skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket. 
  
I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes alkoholholdig drikk i følgende tidsrom:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00.  
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs (drikk som inneholder mellom 22 og 60 
volumprosent alkohol).  
Bevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Grillstua mat og vinhus har et fullverdig 
mat/menytilbud. 
 
Rådmannen anbefaler videreføring av tidligere bevilling. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/888-7 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 21.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
99/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om skjenkebevilling - BIOS AS - Galleriet 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 
 

Rådmannens innstilling 

 BIOS AS - Galleriet ved daglig leder Dag-Arne Johansen gis skjenkebevilling for gruppe 1, 
2 og 3 fra serveringsstedet Galleriet, Sentrum 5, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i 
søknad med vedlegg. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Galleriet har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra kl. 
13.00 til kl. 02.00.  

 Dag-Arne Johansen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Jane O. 
Johansen.  

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 
de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

 

Saksopplysninger 
BIOS AS – Galleriet ved daglig leder Dag-Arne Johansen søker om ny bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk fra BIOS Galleriet, Sentrum 5, 9151 Storslett. Det søkes om bevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 
volumprosent alkohol), gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol) 
og gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol).  
Galleriet søker ikke om bevilling for skjenking utendørs. 
 
Skjenkestedets åpningstid:  
Alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 – kl. 02.00. 
 
BIOS Galleriet ønsker følgende skjenketid:  
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Gruppe 1, 2 og 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 – kl. 02.00. 
 
Skjenkeareal innendørs:  
Skjenkearealet er på 310 m2 med 250 sitteplasser. 
 
Stedet drives som diskotek, bar for voksen ungdom.  Aldersgrense er 18/20 år. 
Det brukes politigodkjente ordensvakter når Galleriet er åpent.  Det føres logg for hver kveld og 
egen logg ved bruk av fysisk makt eller håndjern av ordensvakter. 
 
Dag-Arne Johansen søkes godkjent som styrer, med Jane O. Johansen som stedfortreder.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. 
 
Det er innhentet uttalelser fra politi og sosialtjenesten.   
 
Uttalelse fra politiet: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søker. Politiet har ikke sett søknaden, men det forutsettes at 
tidspunktene det søkes for er de samme som i dag.  
Politiet har ingen anmerkninger til skjenkestedets styrer eller til stedfortreder.» 
 
Søknaden ble i etterkant sendt politiet. 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte. 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
I Nordreisa kommunes rus-og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus-og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011) 
 
Rus-og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, 
hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens oppfordring er 
at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet 
Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for å 
iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og 
annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011. 
 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
Skjenkebevillingen til BIOS Galleriet gjelder til 31.12.2019 og det søkes nå om ny bevilling i fire år. 
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan det 
skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket. 
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I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes alkoholholdig drikk i følgende tidsrom:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00.  
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs (drikk som inneholder mellom 22 og 60 
volumprosent alkohol).  
Bevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at BIOS Galleriet har et fullverdig mat/menytilbud. 
 
Rådmannen anbefaler videreføring av tidligere bevilling. 
 
 

941



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/889-6 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 21.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
100/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om skjenkebevilling - BIOS AS - Cafe, restaurant, bar og 
uteservering 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 
 

Rådmannens innstilling 

 Bios AS cafè, restaurant, bar og uteservering ved daglig leder Jane O. Johansen gis 
skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Bios cafè, restaurant, bar og 
uteservering, Sentrum 5, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad. 
Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Bios cafè, restaurant, bar og uteservering 
har et fullverdig mat/menytilbud.  

 Bios AS cafè, restaurant, bar og uteservering gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 
utendørs som beskrevet i søknad. Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 
meter. Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra kl. 
13.00 til kl. 02.00.  

 Jane O. Johansen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Dag-Arne 
Johansen.  

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 
de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

 

Saksopplysninger 
Bios AS cafè, restaurant, bar og uteservering ved daglig leder Jane O. Johansen søker om ny 
bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra Bios cafè, restaurant, bar og uteservering, 
Sentrum 5, 9151 Storslett.  
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Det søkes om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder 
over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol), gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og under 
22 volumprosent alkohol) og gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent 
alkohol). Det søkes om skjenking av gruppe 1,2 og 3 utendørs. 
BIOS bruker politigodkjente vakter i helgene, fredag og lørdag når bar er åpen og ved større 
arrangement. 
 
Skjenkestedets åpningstid:  
Mandag – torsdag fra kl. 09.00 – kl. 22.00.  
Fredag - lørdag fra kl. 09.00 – kl. 02.00.  
Søndag fra kl. 12.00 – kl. 22.00. 
 
Bios ønsker følgende skjenketid:  
Gruppe 1, 2 og 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 – 02.00 innen- og utendørs. 
 
Skjenkeareal innendørs:  
445 m2 – 200 sitteplasser.  
 
Skjenkeareal utendørs: 
Uteservering er til høyre for inngang + inngjerdet uteområde mot Elveland boligpark. 
Uteområde er på 100 m2 med 60 sitteplasser. 
 
Jane O. Johansen søkes godkjent som styrer, med Dag-Arne Johansen som stedfortreder.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. 
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten. 
 
Uttalelse fra politiet:  
«Politiet har ingen anmerkninger til søker. Politiet har ikke sett søknaden, men det forutsettes at 
det søkes for samme skjenketid som i dag.  
Politiet har ingen anmerkninger til skjenkestedets styrer eller stedfortreder.» 
 
Søknaden ble i etterkant sendt politiet. 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus-og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus-og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011)  
Rus-og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, 
hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
 oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
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å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011.» 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
Skjenkebevillingen til BIOS cafe, restaurant, bar og uteservering gjelder til 31.12.2019 og det søkes 
nå om ny bevilling for fire år. 
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan det 
skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket. 
  
I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes alkoholholdig drikk i følgende tidsrom:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00.  
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs (drikk som inneholder mellom 22 og 60 
volumprosent alkohol).  
Bevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at BIOS cafe, restaurant, bar og uteservering har et 
fullverdig mat/menytilbud. 
 
Rådmannen anbefaler videreføring av tidligere bevilling. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/861-7 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 30.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
101/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om skjenkebevilling - Reisafjord hotell AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 

Rådmannens innstilling 

 Reisafjord hotell AS ved daglig leder Harald Erik Johannessen gis skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 fra Reisafjord hotell, Nessevegen 32, 9152 Sørkjosen i lokalene som 
beskrevet i søknad.  Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Reisafjord hotell har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Reisafjord hotell AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet i 
søknad.  Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 
utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra kl. 
13.00 til kl. 02.00.  

 Harald Erik Johannessen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Johanne 
Hansen.   

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 
de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

 

Saksopplysninger 
Reisafjord hotell AS ved daglig leder Harald Erik Johannessen søker om ny bevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk fra Reisafjord hotell, Nessevegen 32, 9152 Sørkjosen. Det 
søkes om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 
2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol), gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og under 22 
volumprosent alkohol) og gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent 
alkohol).  
Det søkes om skjenking av gruppe 1,2 og 3 innen- og utendørs. 
 

945

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-06-16-961


Skjenkestedets åpningstid:  
Hotellet er døgnåpent. 
 
Reisafjord hotell ønsker følgende skjenketid:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 – kl. 02.00 innen- og utendørs.  
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 – kl. 02.00 innen- og utendørs. 
 
Skjenkeareal innendørs:  
Skjenkeareal innendørs er på 450 m2 - 295 sitteplasser.  
I underetasjen er det to møterom på tilsammen 200 m2. Begge rommene har god merking av 
rømningsveier.  I hovedetasjen er det lobby/resepsjon, peisestue, bar/møterom og restaurant. 
 
Skjenkeareal utendørs:  
Skjenkeareal utendørs er 40 m2 og har 20 sitteplasser. 
Uteservering foregår ved siden av hovedinngangen.  Området er avgrenset med fysiske hinder 
rundt.  
 
Harald Erik Johannessen søkes godkjent som styrer, med Johanne Hansen som stedfortreder.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. 
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten. 
 
Uttalelse fra politiet: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søker eller til søknad. 
Politiet har ingen anmerkninger til skjenkestyrer eller til stedfortreder.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjenesten: 
«I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr. 3/2011). 
 
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011.» 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
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Skjenkebevillingen til Reisafjord hotell AS gjelder til 31.12.2019 og det søkes nå om ny bevilling 
for fire år. 
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan det 
skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket. 
  
I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes alkoholholdig drikk i følgende tidsrom:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00.  
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs (drikk som inneholder mellom 22 og 60 
volumprosent alkohol).  
Bevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Reisafjord hotell AS har et fullverdig mat/menytilbud. 
 
Rådmannen anbefaler videreføring av tidligere bevilling. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/867-13 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 30.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
102/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om skjenkebevilling - Reisastua Lodge AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 
 

Rådmannens innstilling 

 Reisastua Lodge AS ved daglig leder Roar Olsen gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 
fra serveringsstedet Reisastua Lodge, Reisadalen 3322, 9151 Storslett, i lokalene som 
beskrevet i søknad. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Reisastua Lodge har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Reisastua Lodge gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet i 
søknad. Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra kl. 
13.00 til kl. 02.00.  

 Roar Olsen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Johan Berger.  
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 

de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.  
 

 

Saksopplysninger 
Reisastua Lodge AS ved daglig leder Roar Olsen søker om skjenkebevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk fra Reisastua Lodge, Reisadalen 3322, 9151 Storslett.  Reisastua Lodge AS 
har ikke skjenkebevilling i dag.   
Det søkes om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder 
over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol), gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og under 
22 volumprosent alkohol) og gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent 
alkohol). Det søkes om skjenking av gruppe 1,2 og 3 utendørs. 
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Skjenkestedets åpningstid:  
Reisastua Lodge ønsker ikke å ha åpent daglig for drop inn kunder.  De ønsker kun å servere til 
gjester som overnatter. 
 
Reisastua Lodge ønsker følgende skjenketid:  
Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid. 
 
Skjenkeareal innendørs:  
Restaurant 65 m2 med 32 sitteplasser. 
Bar område/peisestue 47 m2 med 16 sitteplasser. 
 
Skjenkeareal utendørs: 
Uteområde er på 20 m2 og har 15 gjesteplasser. 
Uteområde er ved jacuzzien på takterrassen og i og ved siden av vår store jacuzzie. 
 
Roar Olsen søkes godkjent som styrer, med Johan Berger som stedfortreder.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. 
Daglig leder Roar Olsen har avlagt og bestått etablererprøven og har fått serveringsbevilling.  
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten. 
 
Uttalelse fra politiet:  
«Politiet har ingen anmerkninger til søker eller til søknad. 
Politiet har ingen anmerkninger til skjenkestyrer eller til stedfortreder.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011)  
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
 oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011.» 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  

949



Reisastua Lodge har ikke bevilling i dag og det søkes nå om bevilling for fire år. 
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan det 
skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket. 
  
I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes alkoholholdig drikk i følgende tidsrom:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00.  
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs (drikk som inneholder mellom 22 og 60 
volumprosent alkohol).  
Bevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Reisastua Lodge har et fullverdig mat/menytilbud. 
 
Rådmannen anbefaler at bevilling gis. 
 
 
 

950



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/904-10 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 05.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
103/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om skjenkebevilling - Minibar1 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 
 

Rådmannens innstilling 

 Hansabakken Invest AS ved Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 
fra serveringsstedet Minibar1, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i 
søknad. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Minibar1 har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Hansabakken Invest AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som 
beskrevet søknad. Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter. 
Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 
utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Lisbeth 
Albrigtsen.  

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune. 

 

 

Saksopplysninger 
Hansabakken Invest AS ved Bjørn Arne Olsen søker om ny bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk fra Minibar 1, Sentrum 15, 9151 Storslett. Det søkes om bevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 
volumprosent alkohol), gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og under 22 volumprosent 
alkohol) og gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol).  
Det søkes om skjenking av gruppe 1,2 og 3 innen- og utendørs. 
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Skjenkestedets åpningstid:  
Tirsdag og torsdag kl. 20.00 – kl. 24.00.  
Onsdag kl. 20.00 – 02.00 
Fredag og lørdag kl. 19.00 – 02.00 
Søndag/helligdag kl. 14.00 – kl. 22.00. 
 
Ønsker følgende skjenketid:  
Innendørs fra kl. 12.00 – 02.00 
Utendørs fra kl. 12.00 – 02.00 
 
Skjenkeareal innendørs:  
Skjenkearealet er på 40 m2 med 48 sitteplasser 
 
Skjenkeareal utendørs:  
Skjenkeområdet utendørs er ved inngang og nødutgang og er på 20 m2 med 16 sitteplasser. 
  
Bjørn Arne Olsen søkes godkjent som styrer, med Lisbeth Albrigtsen som stedfortreder.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. 
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten. 
 
Uttalelse fra politiet: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søknaden. 
Politiet har ingen anmerkninger til skjenkestyrer eller stedfortreder.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011).  
 
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011.» 
 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
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fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
Skjenkebevillingen til Hansabakken Invest AS gjelder til 31.12.2019 og det søkes nå om ny 
bevilling i fire år.  
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år.  
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i gis det retningslinjer for 
hvordan det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.  
 
I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes alkoholholdig drikk i følgende tidsrom:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00.  
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs (drikk som inneholder mellom 22 og 
60 volumprosent alkohol).  
Bevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Minibar 1 har et fullverdig mat/menytilbud. 
 
Rådmannen anbefaler videreføring av tidligere bevilling. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/860-7 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 19.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
104/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Storslett Mathus AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift til salgs- og skjenkebevilling 
 

Rådmannens innstilling 

 Storslett Mathus AS ved Lill Adriansen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) fra 
butikklokale Storslett Mathus, Fosseng 2, 9151 Storslett.  

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023. 
I henhold til kommunal forskrift kan Storslett Mathus selge alkoholholdig drikk gruppe 1              
til følgende tider:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00.  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 
18.00.  

 Som styrer godkjennes Lill Adriansen og som stedfortreder godkjennes Per Helge Olsen.  
 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Storslett Mathus AS ved styrer Lill Adriansen søker om ny bevilling for salg av alkoholholdig 
drikk fra butikklokale Storslett Mathus, Fosseng 2, 9151 Storslett.  
Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 
og høyst 4,7 volumprosent alkohol). 
 
Utsalgsstedets åpningstid:  
Mandag – fredag fra kl. 07.00 – 23.00.  
Lørdag fra kl. 08.00 – 22.00. 
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Ønsket salgstid for alkohol:  
Mandag – fredag fra kl. 07.00 – 20.00  
Dag før søndag og helligdag fra kl. 08.00 – 18.00. 
 
Storslett Mathus har et fullverdig dagligvaresortimentet inkludert ferskvarer.  
 
Lill Adriansen søkes godkjent som styrer, med Per Helge Olsen som stedfortreder. Styrer og  
stedfortreder har avlagt kunnskapsprøven om alkoholloven. 
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten. 
 
Uttalelse fra politi: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søker eller til søknad. 
Politiet har ingen anmerkninger til styrer eller til stedfortreder.» 
 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus -og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011). 
 
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011. 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
Salgsbevillingen til Storslett mathus AS gjelder til 31.12.2019 og det søkes nå om ny bevilling 
for fire år. I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år.  
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 
det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.  
I henhold til kommunal forskrift kan det selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i følgende tidsrom:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00.  
Dager før søndag og helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 18.00. 
 
Rådmannen anbefaler at bevilling gis. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/688-8 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 19.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
105/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Elin Bakkehaug AS - 
REMA 1000 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift til salgs- og skjenkebevilling 
 

Rådmannens innstilling 

 Elin Bakkehaug AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) fra butikklokale REMA 1000, 
Hovedveien 14, 9151 Storslett.  

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  
I henhold til kommunal forskrift kan Elin Bakkehaug AS selge alkoholholdig drikk 
gruppe 1 til følgende tider:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00.  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 
18.00.  

 Som styrer godkjennes Elin Bakkehaug og som stedfortreder godkjennes Kenneth Berg 
Johansen.  

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

 

Saksopplysninger 
Elin Bakkehaug AS søker om ny bevilling for salg av alkoholholdig drikk fra butikklokale 
REMA 1000, Hovedveien 14, 9151 Storslett.  
Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 
og høyst 4,7 volumprosent alkohol). 
 
Utsalgsstedets åpningstid:  
Mandag – fredag fra kl. 07.00 – 23.00.  
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Dag før søndag- og helligdag fra kl. 08.00 – 21.00.  
 
Ønsket salgstid for alkohol:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00.  
Dag før søndag- og helligdag fra kl. 08.00 – 18.00. 
 
Varesortimentet er dagligvarehandel. 
Elin Bakkehaug søkes godkjent som styrer, med Kenneth Berg Johansen som stedfortreder. 
Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, sosialtjenesten og rus- og psykisk helsetjeneste. 
 
Uttalelse fra politi: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søker eller til søknad. 
Politiet har ingen anmerkninger til styrer eller til stedfortreder.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr. 3/2011). 
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011.» 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
Salgsbevillingen til Elin Bakkehaug AS - REMA 1000 gjelder til 31.12.2019 og det søkes nå om 
ny bevilling for fire år. I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år.  
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 
det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.  
I henhold til kommunal forskrift kan det selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i følgende tidsrom:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl.18.00. 
 
Rådmannen anbefaler at bevilling gis. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1149-7 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 19.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
106/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Johs. H. Giæver AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 

Rådmannens innstilling 

 Johs. H. Giæver AS ved Thorvald Havnnes Giæver gis bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent 
alkohol) fra butikklokale Mor Lyngs plass 1, 9159 Havnnes  

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  
I henhold til kommunal forskrift kan Johs. H. Giæver AS selge alkoholholdig drikk 
gruppe 1 til følgende tider:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00.  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 
18.00. 

 Som styrer godkjennes Hege Bergfald Jakobsen. Johs. H. Giæver AS gis fritak fra kravet 
om stedfortreder.  

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

 

Saksopplysninger 
Johs. H. Giæver AS søker om ny bevilling for salg av alkoholholdig drikk fra butikklokale Johs. 
H. Giæver, Mors Lyngs plass 1, 9159 Havnnes.  
Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 
og høyst 4,7 volumprosent alkohol). 
 
Utsalgsstedets åpningstid:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 16.30.  
Dag før søndag- og helligdag fra kl. 08.00 – 16.30. 
 
Ønsket salgstid for alkohol:  
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Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00.  
Dag før søndag- og helligdag fra kl. 08.00 – 20.00. 
 
Varesortimentet er assortert landhandel – med fisk og andre næringsmiddelprodukter. 
Hege Bergfald Jakobsen søkes godkjent som styrer. Styrer har avlagt kunnskapsprøve om 
alkoholloven. Johs. H. Giæver AS har hatt fritak fra kravet om stedfortreder og de begrunner 
dette med at utsalget er veldig lite. De ønsker fortsatt å ha fritak fra kravet om stedfortreder. 
På hvert salgssted skal det være en styrer og stedfortreder. Alkohollovens §1-7c åpner for at det 
kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til 
størrelse.  
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, sosialtjenesten og rus- og psykisk helsetjeneste 
 
Uttalelse fra politi: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søker eller til søknad. 
Politiet har ingen anmerkninger til skjenkestyrer.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011)  
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011.» 
 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
Salgsbevillingen til Johs. H. Giæver AS gjelder til 31.12.2019 og det søkes nå om ny bevilling 
for fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år.  
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 
det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.  
I henhold til kommunal forskrift kan det selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i følgende tidsrom:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl.18.00. 
 
Rådmannen anbefaler videreføring av tidligere bevilling. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1299-7 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 20.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
107/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Coop Nord SA - Extra 
Storslett 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 
 

Rådmannens innstilling 

 Coop Nord SA ved Jan Ivar Hansen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) fra butikklokale 
Extra Storslett, Sentrum 21, 9151 Storslett.  

 Salgsbevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  
I henhold til kommunal forskrift kan Extra Storslett selge alkoholholdig drikk gruppe 1 
til følgende tider:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 
18.00.  

 Som styrer godkjennes Tatiana Samuelsen og som stedfortreder godkjennes Merete 
Næss. 

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

 

Saksopplysninger 
Coop Nord SA ved Jan Ivar Hansen søker om ny bevilling for salg av alkoholholdig drikk fra 
butikklokale Extra Storslett, Sentrum 21, 9151 Storslett  
Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 
og høyst 4,7 volumprosent alkohol). 
 
Utsalgsstedets åpningstid:  
Mandag – fredag fra kl. 07.00 – 23.00  
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Dag før søndag- og helligdag fra kl. 07.00 – 23.00.  
 
Ønsket salgstid for alkohol:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00  
Dag før søndag- og helligdag fra kl. 08.00 – 18.00.  
Varesortimentet er salg av dagligvarer.  
Tatiana Samuelsen søkes godkjent som styrer, med Merete Næss som stedfortreder. Styrer og  
stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, sosialtjenesten og rus- og psykisk helsetjeneste. 
 
Uttalelse fra politi: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søker eller til søknad. 
Politiet har ingen anmerkninger til styrer eller til stedfortreder.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr. 3/2011). 
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011.» 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
Salgsbevillingen til Coop Nord SA – Extra Storslett gjelder til 31.12.2019 og det søkes nå om 
ny bevilling for fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år.  
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 
det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.  
I henhold til kommunal forskrift kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i følgende tidsrom:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 18.00. 
 
Rådmannen anbefaler videreføring av tidligere bevilling.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/869-15 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 20.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
108/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om skjenkebevilling - Lyngen North AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling 
 

Rådmannens innstilling 

 Lyngen North AS ved daglig leder Ola Berg gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 fra 
reiselivsanlegget Lyngen North, Spåkenesveien 281, 9153 Rotsund, i lokalene som 
beskrevet i søknad. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Lyngen North har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 Lyngen North gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet i 
søknad. Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 Ola Berg godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Daniel Berg.  
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.  
 

 

Saksopplysninger 
Lyngen North AS ved daglig leder Ola Berg søker om bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk fra Lyngen Norths reiselivsanlegg, Spåkenesveien 281, 9153 Rotsund.  Lyngen North AS 
har ikke skjenkebevilling i dag.   
Det søkes om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder 
over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol), gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og under 
22 volumprosent alkohol) og gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent 
alkohol). Det søkes om skjenking av gruppe 1,2 og 3 inne- og utendørs. 
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Reiselivsanlegget Lyngen North består av 5 glass igloer og 2 hytter samt et eget serveringsbygg. 
I hovedsak vil lokalet brukes til å servere/skjenke overnattingsgjester.  Andre gjester vil ha 
mulighet til å forhåndsbestille bord. Ved spesielle anledninger vil det holdes åpent for 
offentligheten.  Det vil ved enhver anledning bli vurdert behov for ekstra vakthold. 
Bygget som det skal foregå servering og skjenking i er planlagt å åpne i løpet av høsten 2019. 
Lyngen North AS har den 21.11.19 fått ferdigattest for gjestestue og glassigloer. 
 
Skjenkestedets åpningstid:  
Mandag – søndag fra kl. 07.00 – 02.00.   
 
Lyngen North AS ønsker følgende skjenketid innendørs:  
Fra kl. 10.00 – 02.00. 
 
Skjenkeareal innendørs:  
200 m2 med 50 sitteplasser. 
 
Skjenkeareal utendørs: 
50 m2 og har 20 sitteplasser. 
Skjenkeområde er på et avgrenset område på terrasse tilknyttet serveringslokalet. 
 
Ola Berg søkes godkjent som styrer, med Daniel Berg som stedfortreder.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. 
Daglig leder Ola Berg har avlagt etablererprøven og har fått serveringsbevilling.  
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, sosialtjenesten og rus- og psykisk helsetjeneste. 
 
Uttalelse fra politiet: 
«Uttalelsen gjelder for både skjenke- og serveringsbevilling.  
Politiet har ingen anmerkninger til søknad eller til søker. Forutsatt at tidsrommet, på døgnet, det 
evt. gis skjenkebevilling for, er i tråd med gjeldende praksis i Nordreisa kommune.  
Politiet har ingen anmerkninger til skjenkestyrer eller stedfortreder. Det samme gjelder følgelig 
for daglig leder og stedfortreder for serveringsbevillingen.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr. 3/2011). 
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
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og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011.» 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
Lyngen North AS har ikke bevilling i dag og det søkes nå om bevilling for fire år. 
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 
det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket. 
  
I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes alkoholholdig drikk i følgende tidsrom:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00.  
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs (drikk som inneholder mellom 22 og 
60 volumprosent alkohol).  
Bevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Lyngen North AS har et fullverdig mat/menytilbud. 
 
Rådmannen anbefaler at bevilling gis. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1073-7 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 28.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
109/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om skjenkebevilling - På Taket Kafe AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling 

 

Rådmannens innstilling 

 På Taket Kafe AS ved daglig leder Stine Iversen gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 
3 fra serveringsstedet På Taket Kafe, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen i lokalene som 
beskrevet i søknad. Skjenkebevillingen gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  

 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at På Taket Kafe har et fullverdig 
mat/menytilbud.  

 På Taket Kafe AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet i 
søknad. Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 Stine Iversen godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes Evald Andre 
Jakobsen.  

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  

 

 

Saksopplysninger 
På Taket Kafe AS ved daglig leder Stine Iversen søker om ny bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk fra På Taket Kafe, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen. Det søkes om bevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 
volumprosent alkohol), gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og under 22 volumprosent 
alkohol) og gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol).  
Det søkes om skjenking av gruppe 1, 2 og 3 utendørs.  
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Skjenkestedets åpningstid:  
Mandag – fredag kl. 06.30 – 22.00 
Lørdag/søndag/helligdag fra kl. 09.00 – kl. 22.00.  
 
På Taket Kafe ønsker følgende skjenketid:  
Gruppe 1, 2 og 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 – 02.00 innen- og utendørs.  
 
Skjenkeareal innendørs:  
Kafelokale 250 m2 med 100 gjesteplasser.  
Skjenking vil foregå fra kassepunkt, midt i lokalet. Det opplyses i søknaden at kafeen har gode 
rutiner ved forevisning av legitimasjon, har ett oversiktlig og ryddig lokale.  Tilstrekkelig 
bemanning til enhver tid og har rutiner for å holde orden og kontroll med kunder. 
 
Skjenkeareal utendørs:  
100 m2 med 40 sitteplasser 
Skjenkeområdet utendørs er på terrasse i 2.etg.  
 
Stine Iversen søkes godkjent som styrer, med Evald Andre Jakobsen som stedfortreder.  
Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen 
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten. 
 
Uttalelse fra politiet: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søker eller til søknad. 
Politiet har ingen anmerkninger til styrer eller til stedfortreder.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.» 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
«I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at 
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging av 
rus- og følgeproblematikk.  
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen 
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett inder ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr. 3/2011)  
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Tjenestens 
oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende 
arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med kommunens ansvar for 
å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol 
og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 2011.» 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
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Skjenkebevillingen til På Taket Kafe AS gjelder til 31.12.2019 og det søkes nå om ny bevilling i 
fire år. I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år.  
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 
det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.  
I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes alkoholholdig drikk i følgende tidsrom:  
Gruppe 1 og 2 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00.  
Gruppe 3 alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs (drikk som inneholder mellom 22 og 
60 volumprosent alkohol).  
Bevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at På Taket Kafe AS har et fullverdig mat/menytilbud. 
 
Rådmannen anbefaler videreføring av tidligere bevilling.
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
110/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om fritak fra politiske verv - Siri Ytterstad 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Valgloven 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 Siri Ytterstad gir fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. 
 Jan Børre Johansen rykker opp fra 11. til 10. plass. 
 Bjørn Arne Olsen rykker opp fra 12. til 11. plass 

 
Høyres medlemmer varamedlemmer 
1. Karl-Gunnar Skjønsfjell 
2. Terje Olsen 
3. Herborg Alise Ringstad 
4. Tore Yttregaard 
 

5. Johanne Olaussen 
6. Hermann Olaussen Hermansen 
7. Per Sverre Moen 
8. Marius Johansen 
9. Kjetil Reiersen 
10. Jan Børre Johansen 
11. Bjørn Arne Olsen 

 
 

Saksopplysninger 
Siri Ytterstad søker i e-post av 22.10.19 om fritak fra alle sine politiske verv. Årsaken til at hun 
søker fritak er på grunn av hennes jobb som sektorleder for oppvekst og kultur, og hun skriver at 
politiske verv er uforenelig med lederjobb i kommunen.  Siri Ytterstad står som nr. 10 på Høyre 
sin liste i kommunestyret.  
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Vurdering 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av 
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet”.  
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 
Siri Ytterstad søker fritak for resten av valgperioden pga. hennes lederstilling i kommunen.   
 
For suppleringsvalg er det valglisten fra kommunestyrevalget som legges til grunn. 
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Søknad om fritak fra verv som barnas representant i plansaker 

Henvisning til lovverk: 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 Silje Båtnes gis fritak fra vervet som barnas representant i plansaker for resten av 
valgperioden. 

 Trude Lilleng (Ap) velges som barnas representant i plansaker for resten av 
valgperioden. 

 
 

Saksopplysninger 
Silje Båtnes ble i kommunestyremøte 24.10.19 valgt som barnas representant i plansaker.  Hun 
søker i e-post av 21.11.19 om fritak fra vervet. Hun grunngir sin søknad med at hun har fått ny 
jobb, og at det vil bli vanskelig for henne å kombinere den nye stillingen med vervet.  
 
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 
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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. 
 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd:  
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av  
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte  
sine plikter i vervet.”  
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av  
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine  
plikter i vervet”.  
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold  
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig  
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.  
  
 

972

http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#3-3


 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1179-4 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 10.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
112/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om fritak som vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 

Kommuneloven 
Vedlegg: Reglement for helse- og omsorgsutvalget 
Utdrag fra rundskriv H-4/19 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Knut I. Skogvold (Sp) gis fritak fra verv som vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget for resten av valgperioden.  

 Dag Roar Stangeland (Sp) velges som Nordreisa Senterpartists 3. vararepresentant i 
helse- og omsorgsutvalget. 

 
 

Saksopplysninger 
Knut I. Skogvold (Sp) ble i kommunestyremøtet 24.10.2019 valgt inn som vararepresentant i 
både helse- og omsorgsutvalget og kontrollutvalget.  I e-post av 8.11.19 søker Knut I. Skogvold 
seg fritatt fra sitt verv som vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget da det ikke lar seg 
kobinere å være medlem i andre kommunale utvalg når men er valgt inn  

I kommuneloven § 77 nr. 2 er det stilt strenge krav til hvem som kan velges til kontrollutvalget. 
Følgende personer er ikke valgbare til kontrollutvalget:  

 ordfører og varaordfører  
 medlem eller varamedlem av formannskap  
 medlem og varamedlem av kommunal nemnd med vedtaksmyndighet  
 medlem av kommuneråd  
 medlem og varemedlem av kommunestyrekomite  
 ansatte i kommuner  

Vurdering 
Knut I. Skogvold gis fritak fra verv som vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget for resten 
av valgperioden, og ny vara representant velges inn. 
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Valg av eldreråd 2019-2023 

Reglement for eldrerådet 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 
Eldreråd 2019-2023 
 
Faste medlemmer  personlig varamedlem 
Tanja Birkeland (Sp)  Jonny Henriksen (Frp)  
Tore Yttregaard (H)  Margit Hansen-Krone (H) 
 
Nordreisa pensjonistforening: 
Fast medlem   personlig varamedlem 
Knut M. Pedersen  Roy Johnsen 
Marit Føre   ? Navn kommer 
 
Postens pensjonistforbund: 
Fast medlem   personlig varamedlem 
Ella Marie Halvorsen  Tove Ringstad 
 
Leder: Knut M. Pedersen 
Nestleder: Tanja Birkeland (Sp) 
 
 

Saksopplysninger 
I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden. 
 
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker 
som gjelder levekåra for eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i 
kommunen. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som 
tak endelig avgjørelse i saka.  
 
I reglementet står det bl.a. at eldrerådet skal ha følgende saker til uttalelse: 

 Årsbudsjett 
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 Økonomiplan 
 Kommuneplan 
 Sektorplaner med interesse for eldre 
 Andre saker som tiltaksplaner og tiltak i helsesektoren, i hjemmetjenesten, behov for 

institusjonsplasser og trygdeboliger, transporttilbud i kommunen, boligprogram, 
samferdselssaker, kulturtiltak og kommunale avgifter. 

 
I henhold til reglement for eldreråd skal rådet ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Medlemmer og varamedlemmer skal oppnevnes av kommunestyret, derav 3 medlemmer etter 
forslag fra pensjonistforeninger.  
 
Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister. Det er tilstrekkelig at de har 
alderspensjon, de trenger nødvendigvis ikke være fylt 67 år. Det kan dreie seg om andre 
pensjonsordninger enn folketrygden. Det politiske styrkeforholdet skal ikke være avgjørende for 
sammensetningen. 
 
Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges ut mellom pensjonistene. 
 

Vurdering 
Kommunestyret velger 5 medlemmer med personlige varamedlemmer til Eldrerådet i Nordreisa 
kommune. Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges ut mellom pensjonistene. 
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Valg av råd for funksjonshemmede 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Reglement for rådet for funksjonshemmede 
 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak  
 
Rådet for funksjonshemmede 2019-2023 
 
Politiske representanter 
Faste representanter   personlig varamedlem 
Hans Halden (Ap)   Fred Erlend Rundhaug (Sv)  
Birgit Nielsen (Sv)    Nina Benjaminsen 
    
LHL Nordreisa: 
Fast representant   personlig varamedlem 
Ingar Elvebakken    Margaret Reiersen  
 
Nordreisa revmatikerforening:  
Faste representanter   personlig varamedlem 
Gunn Johansen   Arvid Tvedt 
Harry Kristiansen   Hedvig Bjørklund 
 
Leder: Birgit Nielsen (Sv) 
Nestleder: Harry Kristiansen 
 
 

Saksopplysninger 
Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om 
funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet skal kunne medvirke i 
kommunale plan- og utviklingsprosesser slik at funksjonshemmedes forhold kan blir ivaretatt, 
og slik at FNs standardregler for like mulighet for mennesker med funksjonshemninger kan 
følges opp på lokalplanet. Dvs. at Nordreisa blir en kommune for alle – universelt utformet 

977

http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/3852120.1386.rtfvaxyseu/Reglement+for+r%C3%A5det+for+funksjonshemmede.pdf


samfunn. Rådet holdes løpende orientert om kommunale saker som er under bygging og/eller 
arbeid.  
Rådet er høringsinstans i plansaker som er aktuelle, særlig plan og bygg. Rådet kan også gi råd 
til andre offentlige og private instanser som har sin virksomhet i kommunen. 
 
Rådet består av 5 medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret for 
valgperioden. Rådet skal ha følgende sammensetning: 
 3 faste representanter med vara oppnevnes etter forslag fra ulike brukerforeninger. 
 2 faste politiske representanter med personlige vara. Minst en av disse fire skal velges blant 
medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret. 
 
Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Kommunestyret velger 
også leder og nestleder. 
 

Vurdering 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å oppnevne Rådet for funksjonshemmede for perioden 2019-
2023. 

978



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1102-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
115/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Valg av representanter til representantskapet i KomRev Nord IKS 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Selskapsavtale for KomRev NORD IKS 
 

Valgutvalgets innstilling 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Representantskapet i KomRev Nord IKS for perioden 2019-2023: 
Representant     Vara representant: 
John Karlsen (Frp)    1. Tore Yttregaard (H) 
      2. Arne Martin Kristiansen (Sp) 

 

Saksopplysninger 
KomRev Nord ble stiftet 11.12.2003, og er et av Norges største revisjonsselskapet i 
kommunesktoren med revisjon av 25 primærkommuner, Longyearbyen lokalstyre, et ti-talls 
kommunale foretak samt en fylkeskommune. Selskapet er etablert for å utføre en helhetlig 
revisjon av kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, offentlige 
stiftelser, kirkelige regnskaper og legater. KomRev NORD har i dag 34 deltakerkommuner. 
Selskapet har hovedkontoret i Harstad og avdelingskontorer på Sortland, Narvik, Finnsnes, 
Tromsø og Storslett.  
Selskapet er uavhengig av kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet. 
 
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå: 

 Representantskapet 
 Styret 
 Daglig leder 

 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og 
fylkeskommunen velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant. 
Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en 
representant hver i representantskapet. Nordreisa kommune eier 1,94 % av selskapet, og får 
dermed en representant.  

Vurdering 
Valgutvalget tilrår kommunestyret til å velge representant med vara til representantskapet i 
KomRev Nord IKS for perioden 2019-2023. 
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Valg av representant til generalforsamlingen i Ymber AS 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
https://www.ymber.no/organisasjon.178879.no.html  
 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representanter til generalforsamlingen i Ymber AS 2019-2023: 
Representant    Vararepresentant: 
Hilde Nyvoll (Ap)   Karl Gunnar Skjønsfjell’ (H) 
 
 

Saksopplysninger 
Ymber AS er eid av Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Nordreisa kommune, Kvænangen 
kommune, Loppa kommune, Kautokeino kommune og Troms Kraft AS og styret i Ymber består 
av representanter fra disse kommunene og ansatte representanter fra Ymber. 
 
Ymber AS er et aksjeselskap. Forretningskontoret er i Nordreisa kommune. Aksjekapitalen er på 
kr 600 000,- fordelt på 60 aksjer à kr 10 000,-. Selskapet er 100 % offentlig eid (Troms 
Kraft/kommuner). Aksjenes fordeling framgår av egen note til regnskapet. 
 
Ymbers høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den består av en representant fra Troms 
Kraft AS og en representant fra hver av eierkommunene 

Vurdering 
Valgutvalget tilrår kommunestyret til å velge representant og vararepresentant til 
generalforsamlingen i Ymber AS. 

981

https://www.ymber.no/organisasjon.178879.no.html


 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/973-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
117/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Valg av representanter til Kommunesektorens organisasjon (KS) 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
KS `vedtekter 
 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
Representant og vararepresentant til KS 2019-2023 
Medlem   Varamedlem 
Hilde Nyvoll (Ap)  Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) 

 

Saksopplysninger 
I henhold til vedtekter i KS, skal en del valg til KS organer foretas i de konstituerende møter i 
nyvalgte kommunestyret. Nordreisa kommune skal ut fra innbyggertall velge 1 representant med 
vara til representant til fylkesmøte i KS Troms. 
 
Vedtektene sier at representanter velges bland de faste kommunestyrerepresentanter og at 
ordføreren bør være blant representantene. 
 

Vurdering 
Valgutvalget tilrår kommunestyret til å velge 1 representant med vararepresentant til KS sitt 
Fylkeskrets. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1211-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
118/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Valg av representant til representantskapet Halti kvenkultursenter IKS 2019-
2023 

Henvisning til lovverk: 
Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 
 
Saksdokumenter: 
Selskapsavtale for Halti kvenkultursenter IKS 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å vedta følgende: 
 
Representant til representantskapet Halti Kvenkultursenter IKS 2019-2023: 
Medlem:     Varamedlem: 
Tore Elvestad (Ap)   Johanne Sommerseter (Sp) 
 
 

Saksopplysninger 
Halti kvenkultursenter IKS har som formål: 
- å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket 
- å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 
- å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 
- å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter 
- å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i 
kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms. 
 
Det vises til vedlagte selskapsavtale for Halti kvenkultursenter IKS. 
 
IHT selskapsavtalens § 7 er representantskapet selskapets høyeste organ og kommunestyrene i 
Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkesting oppnevner hver en 
representant til representantskapet. Representantskapet velges for 4 år og valgene følger 
valgperioden.  
 
Representantskapet kommer sammen to ganger i året, senest innen utgangen av oktober 
avholdes budsjettmøtet og årsmøtet avholdes i mai. Innkallingen til møtene skal skje med 
minst 4 ukers varsel og skal inneholde en saksliste. 
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Når det gjelder representantskapet arbeid, skjer det i henhold til paragrafene i Lov om 
interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

Vurdering 
Kommunestyret velger 1 medlem med personlig varamedlem til representantskapet for Halti 
Kvenkultursenter IKS. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1417-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
119/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Valg av representant til representantskapet i K-Sekretariatet IKS 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
 
http://www.k-sek.no/  

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representant og vararepresentant i K-Sekretariatet IKS 2019-2023: 
Representant:    Vararepresentant: 
Terje Olsen (H)  Kirsti Hansen-Krone (Sv) 
 
 

Saksopplysninger 
K-Sekretariatet er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonene for 
kontrollutvalgene i Troms fylkeskommune, Longyearbyen lokalstyre og tjufem kommuner i 
Troms og Nordland. Selskapet skal påse at saker som behandles i kontrollutvalgene er forsvarlig 
utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. K-Sekretariatet er utvalgenes operative ledd og 
skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen. Selskapet har 
hovedkontor i Tromsø og avdelingskontorer i Harstad, Finnsnes og Nord-Troms. 
 
Nordreisa kommune har 2,11% andel i k-sekretariatet IKS.,  
 
Selskapet har tre nivå: representantskap, styre og daglig leder.  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og 
fylkeskommunen velger sin representant med personlig vararepresentant. Representantskapet 
velger selv leder og nestleder. 
 
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøter. Ordinært representantskapsmøte 
skal behandle: 
Årsmelding og regnskap, valg av styret, valg av revisor, godtgjørelse til tillitsvalgte, 
overordnede mål og retningslinjer for driften, budsjettforutsetninger- og rammer, rammer for 
låneopptak, tilskuddsordning fra deltakerne, andre saker som er forberedt ved innkallingen. 
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Spørsmål og kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler 
avgjøres av representantskapet. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har 2,11% andel i K-Sekretariatet IKS og skal dermed ha representant og 
vararepresentant i representantskapet i K-Sekretariatet IKS.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1042-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
120/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Valg av representanter til representantskapet i IKAT 2019-2023 

https://arkivtroms.no/  
 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Representanter til representantskapet i IKAT 2019-2023 
Representant                             Vara representant 
Trond Bjerkmo (Ap)                 Ragnhild Dyrstad (Sp) 

 

Saksopplysninger 
Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, og har hovedkontor i 
Tromsø kommune. Selskapet har 23 deltakere, deriblant Nordreisa kommune.  
 
Selskapet skal bl.a. arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og 
sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig 
virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6).  
Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd.  
 
Selskapet skal ha tre organ: representantskap, styre og daglig leder (arkivsjef). 
 
Representantskapet er øverste organ i Interkommunalt arkiv Troms IKS og setter rammer for 
driften og velger styre. Hver deltaker er representert med ett medlem i representantskapet. Hver 
deltakende kommune oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med 
funksjonstid lik den kommunale valgperioden.  

Vurdering 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å velge representant og vararepresentant til 
representantskapet i Interkommunalt arkiv Troms IKS for perioden 2019-2023. 
. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1420-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
121/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Valg av representant til generalforsamling og valg av representant til styret i 
Nord-Troms Museum 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
 
https://ntrm.no/  

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representanter til generalforsamlingen i Nord-Troms Museum AS 
Fast representant   personlig vara: 
Hilde Nyvoll (Ap)   Karl Gunnar Skjønsfjell (H) 
 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms Museum AS, eid av Kvænangen kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy 
kommune, Kåfjord kommune, Lyngen kommune og Storfjord kommune.  
 
Formålet med Nord-Troms Museum AS er museumsdrift i Nord Troms på områder som er 
viktig for den kulturelle historien for regionen og relevant for fremtiden. Synliggjøring av det 
kulturelle mangfoldet i Nord Troms er særlig viktige områder. 
 
Generalforsamlingen består av alle aksjonærer.  
 
Styret settes sammen av en representant fra hver av aksjonærene og en av de ansatte.  
 

Vurdering 
Kommunestyret velger representant til generalforsamling med personlig varamedlem. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1415-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 10.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
122/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Valg av representanter til Vannområdeutvalg Nord-Troms 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Vannforskriften  
Vannportalen 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å vedta følgende: 
Representanter til vannområdeutvalg Nord-Troms 2019-2023 
Fast politisk representant  Personlig vara 
Tom Vegar Kiil (Sv)   Hermann Olaussen Hermansen (H) 

 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre har i PS 24/19 i møte 21.5.19 vedtatt at kommunen inngår i et felles 
vannområdeutvalg Troms Nord, hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og 
Balsfjord-Karlsøy slåes sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av 
de nevnte vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene.  
Slike saker skal referert i vannområdeutvalget Troms Nord. 
 
De viktigste oppgavene til vannområdeutvalget er: 
 

 Bidra med lokalkunnskap om påvirkninger, tilstand og igangsette tiltak i 
vannforekomstene 

 Utarbeide lokale tiltaksanalyser 
 Være en arena for lokal kunnskap og engasjement, samt gjennomføre oppfølgingsmøter 

mellom de berørte partene 
 Vannområdeutvalgene er viktige i oppfølgingsfasen av forvaltningsplanen, og blir 

sentrale når forvaltningsplanen skal rulleres i 2021 
 
Vurdering 
Det velges representant og vararepresentant til vannområdeutvalg Nord-Troms for inneværende 
valgperiode. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1005-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 10.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
123/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Vedtekter for Reisa nasjonalparkstyre 

 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene 2019-2023 
Fast medlem:   Varamedlem: 
Herborg Ringstad (H)  Ola Dyrstad (Sp) 
Sigrund Hestdal (Ap)  Tom Vegar Kiil (Sv) 
 
 

Saksopplysninger 
Nasjonalparkstyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det 
faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljødirektoratet etter innstilling 
fra kommunen, fylkestinget i Troms og Sametinget. 
 
Kommunen skal være representert med to medlemmer og innstiller to kvinner og to menn blant 
kommunestyrets medlemmer. Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem fra 
fylkestinget/fylkesrådet, og innstiller en kvinne og en mann blant fylkestingets/fylkesrådets 
medlemmer. Sametinget skal være representert ved to medlemmer, og innstiller en mann og en 
kvinne med varamedlemmer av samme kjønn. 
Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for henholdsvis kommunestyret, 
fylkestinget og Sametinget. 
 
Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder. 
 
Miljødirektoratet vil så snart de har fått svar fra kommunene/fylkeskommunene reoppnevne 
nasjonalpark-/verneområdestyrene på bakgrunn av forslagene som er kommet fra 
kommunene/fylkeskommunene. Sammensetningen av styret skal følge kravene til 
kjønnsfordeling i likestillingsloven § 13. 
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Vurdering 
Nordreisa kommune innstiller to kvinner og to menn blant kommunestyrets medlemmer til 
Nasjonalparkstyret.
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Vedtekter for Reisa nasjonalparkstyre 

Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje 

punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av myndighet til Miljødirektoratet

i brev av 14. oktober 2014, jf. kongelig resolusjon av 4. juni 2010 fastsatt følgende 

vedtekter for nasjonalparkstyret:

1. VEDTEKTENES FORMÅL

Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og 

kunnskapsbasert forvaltning av de verneområder styret har ansvar for.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i 

tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

2. STYRETS MYNDIGHET

Verneområdene skal forvaltes av et nasjonalparkstyre, jf. naturmangfoldloven § 62 

annet ledd tredje punktum, innenfor rammen av naturmangfoldloven, herunder 

lovkapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, lovkapittel V 

Områdevern og verneforskrifter for de enkelte verneområdene.

Nasjonalparkstyret anses som en juridisk person med myndighet til å inngå avtaler og 

påta seg forpliktelser innenfor de økonomiske rammene styret disponerer.

3.GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE

Nasjonalparkstyretstyret skal ha forvaltningsansvaret for følgende verneområder:

IID Områdenavn Verneform 

VV00000108 Reisa Nasjonalpark

VV00000113 Ráisduottarháldi Landskapsvernområde
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4.NASJONALPARKSTYRETS MEDLEMMER, OPPNEVNING, SAMMENSETNING 

MV

Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i 

likestillingsloven § 13

Nasjonalparkstyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når 

det faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljødirektoratet 

etter innstilling fra kommunen, fylkestinget i Troms og Sametinget.

Kommunen skal være representert med to medlemmer og innstiller to kvinner og to

menn blant kommunestyrets medlemmer. Fylkeskommunen skal være representert 

med ett medlem fra fylkestinget/fylkesrådet, og innstiller en kvinne og en mann blant 

fylkestingets/fylkesrådets medlemmer. Sametinget skal være representert ved to

medlemmer, og innstiller en mann og en kvinne med varamedlemmer av samme 

kjønn.

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for henholdsvis

kommunestyret, fylkestinget og Sametinget.

Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder.

5.OPPRETTELSE AV ARBEIDSUTVALG

Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret, hvorav minst ett 

medlem bør være av representanter innstilt av Sametinget.

Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter 

naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning 

for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper 

fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med 

naturmangfoldloven/verneforskriftene.

6.NASJONALPARKSTYRESEKRETARIAT

Sekretariatet for nasjonalparkstyret består av en eller flere nasjonalparkforvalter(e) 

som ansettes av Fylkesmannen i Troms og i dialog med styret. Fylkesmannen i Troms har 

personalansvaret for nasjonalparkforvalteren(e). 

6.1 Forvalters rolle

Forvalteren skal i samråd med nasjonalparkstyret sørge for enhetlig og helhetlig 

forvaltning av verneområdene uavhengig av administrative grenser. Forvalterens

hovedfunksjon er å være sekretariat for nasjonalpark-styret og faglig forberede alle 
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styresaker. Forvalteren skal gjennom sin saksbehandling bidra til at styret forvalter 

områdene i samsvar med naturmangfoldloven og verneforskriftene, og følge 

forvaltningslovens bestemmelser.

Forvalteren er underlagt styret i forvaltningen av verneområdene. Vedtak forvalteren

fatter ved delegert myndighet etter pkt. 6.2 skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, 

verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikke foreligger godkjent 

forvaltningsplan skal styret vurdere om det skal gis særskilte retningslinjer for 

behandlingen av denne typen saker.

6.2 Styrets rolle i forhold til forvalter(ene)

Styret kan gi forvalter(e) myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Med 

kurant karakter menes følgende:

 Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om 

ferdsel og motorferdsel.

 Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og 

etter naturmangfoldloven § 48 der:

a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller 

arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret.    

b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av     

styret/AU i tilsvarende sak.

c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet.

Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av 

saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak skal 

refereres for styret.

Styret disponerer forvalters arbeidstid. Betalt overtid avtales særskilt med 

fylkesmannen.

6.3 Fylkesmannens rolle i forhold til forvalter

Ved søknader om permisjon, langtidsfravær, eller der forvalter varsler om fratredelse 

fra sin stilling, skal fylkesmannen i dialog med styret komme til enighet om hvordan 

forvalters arbeidsoppgaver skal løses inntil forvalter er tilbake, eller ny forvalter er 

ansatt.
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Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en egen instruks for prosessen knyttet til 

ansettelse av nasjonalpark-/verneområdeforvalter.

7. OM MØTENE I NASJONALPARKSTYRET

Kommuneloven kap. 6 om saksbehandlingen i folkevalgte organer kommer til 

anvendelse så langt de passer, med de tilpasninger som er fastsatt i denne 

vedtekten. Kommuneloven § 40 gjelder tilsvarende.

Styret bør tre sammen minst fire ganger hvert år og ellers når lederen bestemmer. 

Lederen plikter å kalle inn dersom minst en tredel av medlemmene ønsker det.

Varsel om innkalling til møte i nasjonalparkstyret skal skje med 2 ukers varsel. Endelig 

innkalling med saksdokumentene sendes 1 uke før møtet. Styret avgjør selv om det vil 

ta opp eventuelle saker som ettersendes senere enn dette.

Det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av styreleder og ett medlem som 

velges ved møtets begynnelse. Eventuelle protokolltilførsler må fremsettes i møtet.

Forvalters tilråding til vedtak skal fremgå av møteprotokollen.

I tilfeller der styrets vedtak har et annet utfall enn forvalters tilrådning til vedtak, 

må styrets begrunnelse for valg av annet utfall komme frem i vedtaket.

For at forvaltningsstyret skal være beslutningsdyktig må minimum halvparten av 

representantene være til stede. Vedtak fattes ved flertallsbeslutninger. Ved 

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

8. STYRETS OPPGAVER

Medlemmene av styret skal forvalte verneområdene i samsvar med internasjonale 

forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskriftene for det enkelte verneområde.           

Alle representantene i styret har et felles ansvar for en helhetlig forvaltning av 

verneområdene hvor ivaretakelse av verneverdiene og verneformålet er 

hovedoppgaven.

8.1 Forvaltningsplan

Styret skal utarbeide/revidere forvaltningsplan for verneområdene. Oppstart av 

planarbeidet bør skje i dialog med Miljødirektoratet. Forvaltningsplaner skal utarbeides 

innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal 
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konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig 

tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for 

faglig gjennomgang før høring. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

8.2 Skjøtsel og besøksforvaltning

Som forvaltningsmyndighet skal styret ut fra naturmangfoldloven § 33 og verneformålet i 

de enkelte verneforskrifter vurdere behov for og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og 

tilrettelegging. Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging skal, jf. §§ 35 og 36 siste ledd, 

inngå i en forvaltningsplan godkjent av Miljødirektoratet. Forvaltningstiltak iverksettes 

på et kunnskapsbasert grunnlag i samsvar med vedtatte

forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. 

Styret kan som forvaltningsmyndighet legge til rette for at verneområdenes

potensial for verdiskapning utnyttes innenfor rammen av verneforskriftene og 

naturmangfoldloven. Dette skal skje gjennom konkrete forvaltnings- og 

skjøtselstiltak, fortrinnsvis i tråd med den delen av forvaltningsplanene som 

omhandler besøksstrategi. Styret skal ikke opptre som næringsaktør, men bør i 

denne sammenhengen innlede et samarbeid med lokalt reiseliv/øvrig reiseliv, samt 

det autoriserte besøkssenter.

Nasjonalparkstyret skal utarbeide årlige prioriteringer av skjøtsels- og forvaltningstiltak i 

verneområdene i tråd med den flerårige tiltaksplanen.

Styret skal etablere et nært samarbeid med Statens naturoppsyn lokalt. Styret tildeles 

etter søknad til Miljødirektoratet årlig midler til skjøtsel og forvaltning til prioriterte tiltak 

i henhold til vedtatte forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. Tildelingene skjer ut i fra de 

budsjettmessige rammer det enkelte året. Nasjonalparkstyret prioriterer bruken av de 

tildelte midlene. Alle tiltak skal være i tråd med godkjent forvaltnings-/tiltaksplan for 

verneområdene og andre relevante styringsdokumenter.

8.3 Myndighetsbeslutninger

Styret har myndighet til å treffe vedtak etter verneforskriftene. Styret har også 

myndighet til å gi dispensasjoner etter naturmangfoldloven § 48, jf. § 77 annet 

punktum.

8.4 Grensemerking og informasjon

Styret har ansvar for at det gjennomføres nødvendig grensemerking og vedlikehold av 

merkingen i verneområdene. Merkingen skal gjennomføres etter retningslinjer gitt av 

Miljødirektoratet.
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Som forvaltningsmyndighet skal styret i besøksstrategien vurdere behovet for særskilte 

informasjonstiltak. Styret er hovedansvarlig for informasjonstiltak og skal gjennomføre 

dette i henhold til Miljødirektoratets merkestrategi.

8.5 Brudd på naturmangfoldloven/verneforskriftene, rapporter og 

anmeldelser

Styret har som forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på 

verneforskriftene som styret får kjennskap til blir rapportert/anmeldt til politiet dersom det 

er grunn til å anta at forholdet er straffbart.

Kopi av anmeldelse/rapport, samt avgjørelse fra politiet skal sendes Fylkesmannen og 

Miljødirektoratet. Der administrative sanksjoner er aktuelt jf naturmangfoldloven kap. IX, 

skal styret oversende en rapport om forholdet til Fylkesmannen - med kopi til 

Miljødirektoratet.

8.6 Orientering om vedtak

Fylkesmannen i Troms og Miljødirektoratet skal ha tilsendt kopi av alle vedtak truffet av 

nasjonalparkstyret, nasjonalparkforvalteren eller arbeidsutvalget. Rapporter og 

anmeldelser for brudd på naturmangfoldloven/verneforskriftene skal sendes til 

Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Vedtak styret, forvalteren eller arbeidsutvalget har truffet i medhold av 

naturmangfoldloven og verneforskriften skal fortløpende registreres i 

Miljøvedtaksregisteret.

8.7 Rapportering om forvaltning

Styret har ansvar for årlig å rapportere om forvaltningen til Miljødirektoratet og 

Fylkesmannen etter fastsatte maler.

9. RÅDGIVENDE UTVALG

Styret skal oppnevne et rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de 

ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, reindriften andre særlig berørte 

offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner, 

bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og lignende. Nasjonalparkstyret bør ha minst ett årlig 

dialogmøte med rådgivende utvalg.
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10. ADMINISTRATIVT KONTAKTUTVALG

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale 

forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av 

representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene.

11. TILSYN

Statens naturoppsyn har tilsynsmyndighet i områdene, jf. lov om statlig 

naturoppsyn.

12. KLAGEADGANG, KLAGEINSTANS OG KLAGEBEHANDLING

Fylkesmannen har klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret jf. 

naturmangfoldloven § 62 tredje ledd siste setning. For øvrig gjelder de alminnelige regler 

om klageadgang.

Klage på vedtak truffet av styret, må vurderes/klagebehandles av styret med mindre det 

er avtalt at saken kan behandles av AU/forvalter.

Dersom vedtak truffet av AU/forvalteren etter delegert myndighet påklages, skal klagen 

vurderes/klagebehandles av styret/arbeidsutvalget før den eventuelt sendes over til 

Miljødirektoratet som endelig klageinstans.  

Miljødirektoratet er endelig klageinstans for vedtak som treffes av styret/ forvalter som 

forvaltningsmyndighet. 

13. INSTRUKSJON, TILBAKEKALLING AV DELEGERT MYNDIGHET

Dersom forutsetningene for delegeringen av forvaltningsmyndighet endres vesentlig, plikter 

styret å informere Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet kan gripe inn gjennom instruksjon, eller eventuelt tilbakekalling av 

delegert myndighet dersom forvaltningen av verneområdene ikke er i samsvar med 

naturmangfoldloven og verneforskriftene.

14. ENDRING AV VEDTEKTENE 

Miljødirektoratet kan endre disse vedtektene.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1104-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
124/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd 

Henvisning til lovverk: 
 
https://friluftsraad.utinord.no/  
 
Vedtekter 
 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representanter til Nord-Troms Friluftsråd 2019-2023: 
Ola Dyrstad (Sp) og Lise Beate Brekmoe (Ap) 
 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven 
mellom Kvænangen kommune, Kåfjord kommune, Nordreisa kommune, og Skjervøy 
kommune.  
 
Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og 
organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene 
omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse. 
 
Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret, samarbeidsgruppa og en administrasjon som 
står for den daglige driften. 
 
Årsmøtet består av 2 utsendinger fra hver deltakerkommuner valgt for kommunestyreperioden 
av kommunen. Når kommunene velger 2 eller flere årsmøterepresentanter, skal begge kjønn 
være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser.  
 
Styret består av ett medlem fra hver medlemskommune valgt blant de oppnevnte 
årsmøteutsendingene fra deltakerkommunene. 
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Vurdering 
Kommunestyret velger 2 utsendinger til Nord-Troms Friluftsråd, begge kjønn skal være 
representert.
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